
1 
 

 
 

 
 

   األحاديث الختارة زوائد  يف    نارة ل ا 
 

 راجي رمحة ربه 

 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي 

 غفر اهلل له 
 

 
 
 
 
 

 
 



2 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
وجالله تتّم الصاحلات، اي رّب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم أغفر    احلمد هلل اّلذي بعّزته

اجلنة وجننا من النّار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها،    النا وأرمحنا وأرض عنا، وتقّبل منا وأدخلن
أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال يهتك السرت،    اللهّم اي من.  وأجران من خزي الّدنيا وعذاب األخرة 

 التجاوز، تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم.   اي عظيم العفو وحسن
ن األحاديث املختارة  املستخرج م) األحاديث املختارة  بيان زوائد كتاب  نضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسري يف  

ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي )املتوىف:  لإلمام  (  مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما 
داود،  ايبسنن ، الصغرى  النسائيسنن  ،مسلم صحيح  البخاري، صحيح )رمحه هللا تعاىل على األصول التسعة  هـ(643

. ومن مث بينت األحاديث الزائدة  سنن الرتمذي، سنن ابن ماجه، موطأ اإلمام مالك، مسند اإلمام أمحد، سنن الدارمي(
على األصول التسعة، وعلى معاجم الطرباين الثالثة، ومسندي أيب يعلى، والبزار )اليت ذكرها احلافظ نور الدين اهليثمي 

  ي . وإمنا دعاين لذلك كثرة األحاديث اليت يرويها احلافظ املقدسي من طريق#*ا ابلعالمة  وعلمته  رمحه هللا يف جممع الزوائد(
 . - رمحهم هللا مجيعا  –احلافظني الطرباين، وأيب يعلى املوصلي 

( حديثا، بينما بلغت األحاديث الزائدة على األصول  1685هذا وقد بلغت األحاديث الزائدة على األصول التسعة ) 
( حديثا فقط. ويف حقيقة األمر أن املتون الزائدة قد تصل إىل نصف هذا العدد فقط،  735زوائد معا ) التسعة وجممع ال

 كون كثري من األحاديث رويت أبسانيد متعددة.  
 مصادر العمل 

ضياء الدين (، املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما)  األحاديث املختارة .1
دار  ، عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش  ، حتقيق: أ. د.هـ( 643عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي )املتوىف:  أبو 

 2001 – 1421 ، الطبعة الثالثة،بريوت  –خضر للطباعة والنشر 
 –  1433سنة النشر:   الشامي،صاحل أمحد ، وائد األحاديث املختارة لضياء الدين املقدسي على الكتب التسعة ز  .2

2012 . 
حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، ،  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  .3

 1993 –  1414الثانية،  ، الطبعة بريوت  –مؤسسة الرسالة  ، ط األرانؤو شعيب  ، هـ( 354الُبسيت )املتوىف:  
أبو عبد الرمحن  ، حتقيق  سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه  التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز .4

هـ   1424، اململكة العربية السعودية -دار ابوزير للنشر والتوزيع، جدة األلباين، الطبعة األوىل،  حممد انصر الدين
 . م  2003 -

،  حسام الدين القدسي، حتقيق:  ه(   807)املتويف    علي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين،  جممع الزوائد ومنبع الفوائد .5
 . م  1994هـ،  1414، مكتبة القدسي، القاهرة 

 منهج استخرج الزوائد 
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الزاو مت اال املختارة على    ئدعتماد بشكل واسع يف حتديد  الشامي يف كتابه زوائد األحاديث  األستاذ صاحل  على عمل 
معايل األستاذ الدكتور عبد امللك  وعلى ختريج  وعلى ختريج وتعقيب احلافظ املقدسي على األحاديث،  الكتب التسعة،  

 دى الصور األتية: ومت حتديد الزوائد على إح .، وعلى ختريج الكتب التسعة رمحه هللا تعاىل بن عبد هللا بن دهيش
 . أو يف جممع الزوائد  و معناه ومل خيرج يف الكتب التسعةأمنت احلديث الزائد خمتلف بلفظه   .1
ولكن عن طريق   أو يف جممع الزوائد  ن يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف إحدى الكتب التسعةأ .2

 صحايب اخر. 
 بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة.أو يف جممع الزوائد  أن يكون احلديث خمرجا يف الكتب التسعة   .3

 منهج احلكم على احلديث 
رمحه هللا    معايل األستاذ الدكتور عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش مت وضع أحكام خمتصرة حملقق كتاب األحاديث املختارة

احكام احلافظ نور الدين اهليثمي رمحه هللا تعاىل عند توافرها، وكذلك وضع بعض االحكام ملشاخينا  تعاىل. كما مت وضع  
 تعاىل، والشيح حسني سليم  األجالء العالمة حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا تعاىل، والشيخ شعيب أرانوؤط رمحه هللا

 عاىل. ت أسد الداراين حفظه هللا 
 
 

 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي 
 ه   1441 ربيع أول 1 صنعاء

m.alshadadi@gmail.com 
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 من بداية اجلزء األول إىل هناية اجلزء السابع 
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أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ    ، صلى اهلل عليه وسلم أَحَادِيثُ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ  مسند  

 وأرضاه   سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ الْقُرَشِيِّ، أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ التَّيْمِيُّ رَضِي اهلل عَنهُ 

 
أْخربُكم أَبُو عبد هللا احْلَُسنْي بن   قـُْلُت َلُه:ن عبد الرَِّحيم ْبِن اإِلْخَوِة ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن أخرباَن أَبُو ُمسلم اْلُمَؤيد ب – 3

أَبُو    ، َأانحُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ   ، أانِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ أان    ،اْْلَالُل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ   عبد اْلملك
 ،  عبد اْلَعزِيز الدَّرَاَوْرِدي   ، ثناعبد الصَّمد بن عبد اْلَواِرث ، ثناُموَسى ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحيَّانَ  ، ثنايـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  

صلى هللا  َما َتْصَنُع اَي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللَِّ    قال:اطََّلَع َعَلى َأيِب َبْكٍر َوُهَو مَيُد  بِِلَسانِِه فَ أَبِيِه َأنَّ ُعَمَر  ، َعْن  زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ َعْن  
َوُهَو َيْشُكو  لَْيَس َشْيٌء ِمَن اجْلََسِد ِإال  »  :قَالَ   صلى هللا عليه وسلمِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    ،ِإنَّ َهَذا َأْورََدين اْلَمَوارِدَ   قال:فَ   عليه وسلم

 « َذِرَب اللَِّسانِ 
ارَُقْطِِنّ َوذكر رَِوايَة عبد الصَّمد َعِن الدَّرَاَوْرِديِّ *   َوَرَواهُ ِهَشاُم ْبُن    قال:  ،َوُوِهَم ِفيِه َعَلى الدَّرَاَوْرِديِّ   قال:  ،ُسِئَل َعنهُ الدَّ

َومَلْ َيْذُكُروا   ،أَبِيِه َأنَّ ُعَمَر َدَخَل َعَلى َأيِب َبْكٍر ََنَْو قـَْوِل الدَّرَاَوْرِديِّ ، َعْن ْبِن َأْسَلمَ زَْيِد ، َعْن َسْعٍد َوحُمَمَُّد ْبُن َعْجالَن َوَغرْيُُُهَا
 . ُمْرَسال َوال ُمْسنًدا  صلى هللا عليه وسلماْلَمْرفُوَع ِإىَل النَِّبِّ 

ِحيِح َغْيَر ُموَسى ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َحيَّاَن، َوَقْد  َرَواُه َأُبو  :  (18175)  ]الهيثمي  إسناده حسن[]الدهيش:   َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 [ َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن.

 َأْخرَبتُكم فَاِطَمة بنت أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد اأَلْصبـََهاين  ِقَراَءًة َوََنُْن َنْسَمُع أبَِْصبـََهاَن ِقيَل َلهُ   َأْخرَبانَ   -  12
َها َوأَْنَت َتْسَمعُ    ، ثناأَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأان ،حُمَمَُّد بن عبد هللا ْبِن زَْيدٍ   ، َأانعبد هللا اجْلَْوزَِدانِيَّةُ ِقَراَءًة َعَليـْ

مُحَْيِد ْبِن عبد الرَّمْحَن بن  ، َعْن  ُعْلَواُن ْبُن َداُوَد اْلَبَجِلي    ، َحدََّثِِن َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ   ، ثناأَبُو الّزِنْـبَاِع َرْوُح ْبُن اْلَفَرِج اْلِمْصرِي  
 ، َصاِلِح ْبِن َكْيَسانَ ، َعْن ِن َعْوفٍ محيد بن عبد الرَّمْحَن بْ 

َ ِفيهِ   َدَخْلتُ   قال:أَبِيِه  ، َعْن  محيد بن عبد الرَّمْحَنَعْن   ُ َعْنهُ َأُعوُدهُ يف َمَرِضِه الَِّذي تـُُويفِّ َفَسلَّْمُت    ،َعَلى َأيِب َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ
َوَجَعْلُتْم    ،أََما ِإيّنِ َعَلى َما تـََرى َوِجعٌ   قال:فَ   ،َأْصَبْحَت َِبَْمِد اَّللَِّ اَبرِئً   :فـَُقْلتُ   ،فَاْستـََوى َجاِلًسا  ،َوَسأَْلُتهُ َكْيَف َأْصَبْحتَ   ،َعَلْيهِ 

نـَْفِسي َفُجل ُكْم َورَِم ِلَذاَك أَنْـُفهُ رََجاَء َأْن َيُكوَن  َواْخرَتُْت َلُكْم َخرْيَُكْم يف  ،َجَعْلُت َلُكْم َعْهًدا ِمْن بـَْعِدي  ،يل ُشْغال َمَع َوَجِعي
َلهُ  تـُْقِبْل َوِهَي َجائَِيةٌ   ،اأَلْمُر  َوَلمَّا  أَقـْبـََلْت  َقْد  الد نْـيَا  الدِّيبَاِج َوَتََْلُموَن    ،َورَأَْيُت  َوَنَضائَِد  احْلَرِيِر  بـُُيوَتُكْم ُسُتوَر  ُدوَن  َوَستُـَنجِّ

َم َأَحدُُكْم فـَُتْضَرَب ُعنُـُقهُ يف َغرْيِ َحدٍّ َخرْيٌ َلهُ   ،ِف اأَلْذِريِّ َكَأنَّ َأَحدَُكْم َعَلى َحَسِك السَّْعَدانِ َضَجاِئَع الص و  َوَواَّللَِّ أَلْن يـَُقدَّ
َعْلُهنّ   َأَما ِإيّنِ اَل آَسى َعَلى َشْيٍء ِإال َعَلى َثالثٍ   قال:، مثَّ  ِمْن َأْن َيْسَبَح يف َغْمَرِة الد نْـيَا  َوَثالٍث  ،َ فـََعْلتُـُهنَّ َوِدْدُت َأيّنِ مَلْ أَفـْ
َعْلُهنَّ َوِدْدُت َأيّنِ فـََعْلتُـُهنَّ  ُهنَّ   صلى هللا عليه وسلمَوَثالٍث َوِدْدُت َأيّنِ َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ    ،مَلْ أَفـْ ِت َوِدْدُت    ،َعنـْ فََأمَّا الثَّالُث الالَّ

َعْلُهنَّ  َوِدْدُت َأيّنِ يـَْوَم َسِقيَفِة َبِِن َساِعَدَة    ،فـََوِدْدُت َأيّنِ مَلْ َأُكْن َكَشْفُت بـَْيَت فَاِطَمةَ َأْو تـَرَْكتُهُ َوَأْن أَُعلَِّق َعَلى احْلَْربِ   ،َأيّنِ مَلْ أَفـْ
َوَوِدْدُت َأيّنِ َحْيُث ُكْنُت   ،َأَحِد الرَُّجَلنْيِ أَبُو ُعبـَْيَدَة َأْو ُعَمَر َفَكاَن َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي وَُكْنُت َوزِيرًا  ُكْنُت َقَدْفُت اأَلْمَر يف ُعُنقِ 

ِت   ،َوِإال ُكْنُت رِْدًءا َوَمَدًدا فَِإْن ظَِفَر اْلُمْسِلُموَن ظَِفُروا   ،َوجَّْهُت َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد ِإىَل َأْهِل الّرِدَِّة أََقْمُت ِبِذي اْلَقصَّةِ  َوَأمَّا الالَّ
َأيّنِ فـََعْلتُـَها فَِإنَّهُ   ،َوِدْدُت  َأِسريًا َضَرْبُت ُعنُـَقهُ  أُتِيُت اِبأَلْشَعِث  يـَْوَم  َأيّنِ  ِإلَْيهِ   فـََوِدْدُت  َيُكوُن َشرٌّ ِإال طَاَر  اَل  أَنَّهُ  ِإيَلَّ    ، خُيَيَُّل 
ُتهُ َوقـَتـَْلُتهُ َسِرحيًا َأْو َأطَْلْقتُهُ جنَِيًحا َوَوِدْدُت َأيّنِ يـَْوَم أُ  َوَوِدْدُت َأيّنِ يـَْوَم َحْيُث َوجَّْهُت   ،تِيُت اِبْلُفَجاَءِة الس َلِميِّ مَلْ َأُكْن َأْحَرقـْ
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اْلِعَراقِ  ِإىَل  اْلَولِيِد ِإىَل الشَّاِم َوجَّْهُت ُعَمَر  َبَسْطُت يََديَّ   ،َخاِلَد ْبَن  َوأَمَّا    ،مَيِيِِن َوِِشَايل يف َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ   فََأُكوُن َقْد 
ِت َوِدْدُت َأيّنِ َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ   ُهنّ   صلى هللا عليه وسلمالثَّالُث الالَّ ِفيَمْن َهَذا اأَلْمُر َفال  ،َ َعنـْ  فـََوِدْدُت َأيّنِ ُكْنُت َسأَْلُتهُ 

َوَوِدْدُت َأيّنِ َسأَْلُتهُ َعِن اْلَعمَِّة َوبِْنِت اأَلِخ فَِإنَّ يف    ، ُكْنُت َسأَْلتُهُ َهْل ِلألَْنَصاِر يف َهَذا األَْمِر َسَببٌ َوَوِدْدُت َأيّنِ  ،يـُنَازُِعهُ َأْهُلهُ 
 . نـَْفِسي ِفيِهَما َحاَجةً 

ارَُقْطِِن  َوذََكَر َهِذِه  *   اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد فـََرَواهُ   قال:الّرَِوايََة وَ قَاَل اإِلَماُم أَبُو احْلََسِن الدَّ َصاِلِح ْبِن ، َعْن  ُعْلَوانَ ، َعْن  َخاَلَفهُ 
  ،َن َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ َضَبطَهُ َكْيَساَن ِِبََذا اإِلْسنَاِد ِإال أَنَّهُ مَلْ َيْذُكْر َبني علوان َوَبني َصاحل محيد بن عبد الرَّمْحَن فـََيْشُبهُ َأْن َيُكو 

   .ُعْلَواَن ألَنَّهُ زَاَد ِفيِه رَُجال وََكاَن َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ ِمَن احْلُفَّاِظ الثَِّقاتِ َعْن 
َوَقْد َرَوى اْلُبَخاِري  يف   ،صلى هللا عليه وسلمقـَْوِل النَِّبِّ  َأيِب َبْكٍر ِإال أَنَّهُ لَْيَس ِفيِه َشْيٌء ِمنْ َعْن  قـُْلُت َوَهَذا َحِديٌث َحَسنٌ 

تَِبيُعوَن َأْذاَنَب    :َعْن َأيِب َبْكٍر أَنَّهُ قَاَل لَِوْفِد بـََزاَخةَ   ،َفِمْن َذِلَك َما َرَوى طَاِرُق ْبُن ِشَهابٍ   ،ِكتَاِبِه َغرْيَ َشْيٍء ِمْن َكالِم الصََّحابَةِ 
ُ َخِليَفَة َرُسولِِه َوالْ    صلى هللا عليه وسلم َوَرَوْت َعاِئَشةُ َأنَّ َأاَب َبْكٍر قـَبََّل النَِّبَّ    ،ُمَهاِجرِيَن أَْمًرا يـَْعُذرُوَنُكمْ اإِلِبِل َحَّتَّ يُِرَي اَّللَّ

   .بـَْعَد َمْوتِِه َوَغرْيَ َذِلكَ 
، َوِفيِه ُعْلَواُن ْبُن َداُوَد  :  (9030)  ]الهيثمي  إسناده ضعيف[]الدهيش:   ، َوُهَو َضِعيٌف، َوَهَذا اْْلََثُر ِممَّا ُأْنِكَر  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ اْلَبَجِليُّ

 [ َعَلْيِه.
ِِبََراَة َأنَّ َأاَب اْلَقاِسِم مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيِد ْبِن َأيِب اْلَعبَّاِس   أخرباَن أَبُو روح عبد اْلمعز ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَفْضِل الص ويف    -  17

أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ثـَْوٍر اْلَعبَّاُس التَِّميِمي    ، َأانأَبُو سعد حُمَمَّد بن عبد الرَّمْحَن اْلَكْنَجُروِذي   ، أاناجْلُْرَجاينَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
، َعْن ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَمانَ  ، ثناُسَوْيٌد ُهَو اْبُن َسِعيدٍ  ، ثناي  السَّْرَخِسي  أَبُو لَبِيٍد حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس ْبِن ِإاَيٍس السَّامِ  ، َأاناْلَبْصِري  

 ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،ِعْكرَِمةَ ، َعْن أَبِيهِ 
دِّيقِ َعْن   « اْلَوالءُ ِلَمْن َأْعَتقَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »  ،َأيِب َبْكٍر الصِّ

ِإال ِمْن َحِديِث ُسَوْيِد ْبِن َسِعيدٍ   اَل   * ُتهُ  ُمْسِلٌم يف َصِحيِحِه    ،َوَقْد َتَكلََّم ِفيِه بـَْعُض اْلُعَلَماءِ   ،َأْعَلُم َأيّنِ َكتـَبـْ َوَقْد َأْخَرَج َعْنهُ 
ُ َأْعَلمُ   ،َوَقْد رُِوَي َعِن الدَّارَُقْطِِنِّ َشْيٌء يـَُقوِّي َأْمَرهُ   ،َأَحاِديَث َكِثريَةً  الشَّْيُخ أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد  َأْخرَبانَ َوَذِلَك َما    ،َواَّللَّ

أَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن طَرَّاِد ْبِن حُمَمٍَّد الزَّيْـَنِب  ِقَراَءًة َعَلْيِه  َأْخرَبَُكُم اْلَوزِيُر    قـُْلُت َلُه:ْبِن َمْعَمٍر ِبِقَراَءِت َعَلْيِه ِبَداِر اْلَقزِّ بِبـَْغَداَد  
َف  أان أَبُو اْلَقاِسِم مَحَْزةُ ْبُن يُوسُ   قال:  ،أَبُو اْلَقاِسِم ِإْْسَاِعيُل ْبُن َمْسَعَدَة اإِلْْسَاِعيِلي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َغرْيَ َمرَّةٍ   ، أانَوأَْنَت َتْسَمعُ 

ِقَراَءًة َعَلْيِه َسأَْلُت الدَّارَُقْطِِن   َمِعنٍي وَ ، َعْن  السَّْهِمي   ْبُن  ِفيِه حَيََْي  َتَكلََّم  ْبِن َسِعيٍد  ُمَعاِويََة َعِن   قال:ُسَوْيِد  َأيِب  َحدََّث َعْن 
قَاَل  .« احْلََسُن َواحْلَُسنْيُ َسيَِّدا َشبَاِب َأْهِل اجْلَنَّةِ » قال: صلى هللا عليه وسلمَأيِب َسِعيٍد َأنَّ النَِّبَّ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن اأَلْعَمشِ 

فـََلْم نـََزْل  :أَبُو احْلََسنِ  ، قَالَ فـََهَذا اَبِطٌل َعْن َأيِب ُمَعاوِيََة مَلْ يـَْرِوِه َغرْيُ ُسَوْيٍد َوُجّرَِح ُسَوْيٌد ِلرَِوايَِتِه هِلََذا احْلَِديثِ  :حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ 
َسَنِة َسْبٍع َوََخِْسنَي    ْلُت ِمْصَر يف َنُظن  َأنَّ َهَذا َكَما قَاَل حَيََْي َوَأنَّ ُسَوْيًدا أََتى َأْمًرا َعِظيًما يف رَِوايَِتِه َهَذا احْلَِديِث َحَّتَّ َدخَ 

بْـَراِهيَم ْبِن يُوُنَس اْلَمْعُروِف اِبْلَمْنَجنِيِقيِّ وََكاَن ثَِقًة َرَوى َعْن َأيِب  فـََوَجْدُت َهَذا احْلَِديَث يف ُمْسَنِد َأيِب يـَْعُقوَب ِإْسَحاَق ْبِن إِ 
َوقد ُمَعاِويَة  أيب  َعْن  احْلَِديُث  َوَصحَّ  ُسَوْيٌد  َوخَتَلََّص  َسَواٌء  ُسَوْيٌد  قَاَل  ُمَعاِويََة َكَما  َأيِب  َعْن  الرَّمْحَن    ُكَرْيٍب  أَبُو عبد  حدث 

 ْن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْـَراِهيَم َهَذا َوَماَت أَبُو عبد الرَّمْحَن قبلهالنََّساِئي  عَ 
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
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ُشَجاٍع ُعَمُر َأْخرَبَُكْم أَبُو  أخرباَن أَبُو َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار اهْلََرِوي  الص ويف  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع ِقيَل لَهُ  - 45
 ، َأان أَبُو اْلَقاِسم َأمْحد اْبن حُمَمَّد بن حُمَمَّد بن عبد هللا اْْلَِليِلي    ، َأانْبُن حُمَمَِّد اْبن عبد هللا اْلَبْسطَاِمي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

اْلُْ  احْلََسِن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   اْلَقاِسِم  اْلُبَخاِري  أَبُو  َأانَزاِعي   َمْعِقٍل   ،  ْبِن  ُشَرْيِح  ْبِن  اْبن ُكَلْيِب  ثَم  اهْلَيـْ أَبُو سعيد 
 ، اْلَولِيدُ  ، ثناَداُوُد اْبُن ُرَشْيدٍ  ، ثناحُمَمَّد بن عبيد هللا ، ثناالشَّاِشي  
َثِِن    ، َجدِِّه َأنَّ أاََب َبْكٍر َوجََّه َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد ِلِقتَاِل َأْهِل الّرِدَّةِ ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  َوْحِشي  ْبُن َحْرِب ْبِن َوْحِشيِّ ْبِن َحْربٍ   َحدَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    قال:فَ   ،َفُكلَِّم يف َذِلَك فََأََب َأْن يـَُردَّهُ  نعم عبد هللا » ُقول َوذكر َخاِلد بن اْلَولِيد  يَـ   صلى هللا عليه وسلمْسَِ
ُ َعَلى اْلُكفَّاِر َواْلُمنَاِفِقنيَ  ،َوَأُخو اْلَعِشريَِة َسْيٌف ِمْن ُسيُوِف اَّللَِّ  َفَجاِهْد   ،اَي َوْحِشي  ِسْر َمَع َخاِلدٍ   :مثَّ قَاَل أَبُو َبْكرٍ  «َسلَّهُ اَّللَّ

اَّللَِّ  َسِبيِل  َعْن  لَِتُصدَّ  َجاَهْدَت  اَّللَِّ َكَما  َسِبيِل  َوْحِشيٌّ   ،يف  َمَعهُ   :قَاَل  َوِسْرُت  ِإىَل    ،َفَساَر  رََجُعوا  الّرِدَِّة َحَّتَّ  َأْهَل  فـََقاتـَْلنَا 
َتتُلوا قتاال َشِديدا  ،َفَساَر ِإلَْيِهم   ،ِلَمَة اْلَكذَّاِب وََكَفَرِة َبِِن َحِنيَفةَ َكَتَب ِإلَْيِه أَبُو َبْكٍر َيَُْمُرهُ اِبْلَمِسرِي ِإىَل ُمَسيْ ، مثَّ  اإِلْسالمِ    ، فَاقـْ

ُ َعَلْيِهمْ  ،وهزموا اْلُمسلمني َمرَّاٍت وََكرَّ َعَلْيِهُم اْلُمْسِلُموَن يف الرَّاِبَعةِ   ،َمْوِقَع الس يُوفِ أَْقَداَمُهْم َوَحس وا  فـَثـَبََّت اَّللَُّ  ،فـَتَاَب اَّللَّ
نـَُهْم َوَبنْيَ َبِِن َحِنيَفَة الس ُيوُف َحَّتَّ رَأَْيُت ِشْبَه النَّاِر خَيُْرُج ِمْن ِخالهِلَا  ْعُت هَلَا َأْصَواًًت َكاأَلْجَراسِ   ،فَاْختـََلَف بـَيـْ فَأَنْـَزَل    ،َوَحَّتَّ ْسَِ

ُ َجلَّ َجاللُهُ َنْصَرهُ  ُ َبِِن حَ  ،اَّللَّ ُ ُمَسْيِلَمةَ  ،ِنيَفةَ َوَهَزَم اَّللَّ فـََلَقْد َضَرْبُت يـَْوَمِئٍذ ِبَسْيِفي َحَّتَّ َغِرَي قَائُِمهُ   :َوْحِشيٌّ  ، قَالَ َوقـََتَل اَّللَّ
 . َففعل  ،ىَل اَنِحَيِة اْلِعَراقِ َفَكَتَب ِإىَل َخاِلٍد َيَُْمُرهُ اِبْلَمِسرِي إِ  ،وََكتـَُبوا ِبَفْتِح اَّللَِّ َوَنْصرِِه ِإىَل َأيِب َبْكرٍ  ،يف َكفِّي ِمْن ِدَمائِِهمْ 

رواه أحمد والطبراني بنحوه    ( وقال:15875(، وذكره الهيثمي )43]المرفوع في مسند اْلمام أحمد )  إسناده صحيح[]الدهيش:  
 [ورجالهما ثقات.

اهْلََرِوي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع بِبـَْغَداَد ِقيَل َلهُ َأْخرَبَُكْم أخرباَن أَبُو َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار بن عبد اْلبَاِقي    -  49
د أَبُو اْلَقاِسِم َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن عب ، َأانأَبُو ُشَجاٍع ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد بن عبد هللا اْلَبْسطَاِمي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

َثُم ْبن ُكَلْيٍب    ، َأانأَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اْْلَُزاِعي  ِقَراَءًة َعَلْيِه بِبـَْلخَ   ، َأانهللا اْْلَِليِلي   أَبُو َسِعيٍد اهْلَيـْ
 ، ِعيَسى ْبُن طَْلَحةَ  ، ثناْسَحاُق ْبُن حَيََْي بن طَْلَحة بن عبيد هللاإِ  ، ثناَشبَابَةُ  ، ثنااْلُمنَاِدي حُمَمَّد بن عبيد هللا بن  ، ثناالشَّاِشي 

دِّيقُ قَاَلْت: قَاَل  َعاِئَشَة  َعْن   َفُكْنُت    ،صلى هللا عليه وسلم َلمَّا َكاَن يـَْوُم ُأُحٍد اْنَصَرَف النَّاُس ُكل ُهْم َعِن النَِّبِّ   :أَبُو َبْكٍر الصِّ
  ، َوأُمِّي ُكْن طَْلَحَة ِفَداَك َأيِب   :قـُْلتُ   ،فـََرأَْيُت َبنْيَ َيَدْيِه رَُجال يـَُقاِتُل َعْنهُ َوحَيِْميهِ   ،صلى هللا عليه وسلمَأوََّل َمْن فَاَء ِإىَل النَِّبِّ  

َفَدفـَْعنَا ِإىَل    ،فـََلْم أَْنَشْب َأْن َأْدرََكِِن أَبُو ُعبـَْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاِح فَِإَذا ُهَو َيْشَتد  َكأَنَّهُ َطرْيٌ َحَّتَّ حَلَِقِِن   ،ُكْن طَْلَحَة ِفَداَك َأيِب َوأُمِّي
  «ُدوَنُكْم َأَخاُكْم فـََقْد َأْوَجبَ َقاَل النَِّب  صلى هللا عليه وسلم: »فَـ   ،َصرِيًعا فَِإَذا طَْلَحةُ َبنْيَ َيَدْيِه    صلى هللا عليه وسلم النَِّبِّ  

َفَذَهْبت ألَْنزَِعَها   ،َورُِمَي َوْجُههُ َحَّتَّ غَاَبْت َحَلَقٌة ِمْن َحَلِق اْلِمْغَفِر يف َوْجَنِتهِ   ،يف َجِبيِنهِ  صلى هللا عليه وسلمَوَقْد رُِمَي النَِّب  
  ، فََأَخَذ أَبُو ُعبـَْيَدَة السَّْهَم ِبِفيهِ  قال: ،َنَشْدُتَك اِبَّللَِّ اَي َأاَب َبْكٍر ِإال تـَرَْكَتِِن  :فـََقاَل أَبُو ُعبـَْيَدةَ  ،صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ 

  : قَاَل أَبُو َبْكرٍ   ،اْسَتلَّ السَّْهَم ِبِفيِه َوَنَدَرْت ثَِنيَّةُ َأيِب ُعبـَْيَدةَ ، مثَّ  صلى هللا عليه وسلمَفَجَعَل يـَُنْضِنُضهُ َكَراَهَة َأْن يـُْؤِذَي النَِّبَّ  
  ،اْستـَلَّهُ ، مثَّ  فََأَخَذهُ بِِفيِه َفَجَعَل يـَُنْضِنُضهُ   قال:َنَشْدُتَك اِبَّللَِّ اَي أاََب َبْكٍر ِإال تـَرَْكَتِِن    :بُو ُعبـَْيَدةَ فـََقاَل أَ   ،مثَّ َذَهْبُت آلُخَذ اآلَخرَ 

بـَْلنَا َعَلى    قال:  «َأَخاُكْم فـََقْد َأْوَجبَ ُدوَنُكْم  »  :صلى هللا عليه وسلممثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،َوَنَدَرْت ثَِنيَّةُ َأيِب ُعبـَْيَدَة اأُلْخَرى فَأَقـْ
ِبْضَعَة َعَشَر َضْربًَة َبنْيَ َضْربٍَة وطعنة ورمية   ،طَْلَحَة نـَُعاجِلُهُ  َها بَرِيًقا يف َجِبيِنهِ   ،َوَقْد َأَصابـَْتهُ  َها َما َقَطَع َنَساهُ َحَّتَّ    ،َوِمنـْ َوِمنـْ

 يـَُبَسْت ُأْصبُـُعهُ 
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اْلُمبَاَركِ *   اْبِن  ُمْسَنِدِه َعِن  أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسي  يف  ْبُن ِحبَّانَ   ِإْسَحاق، َعْن  َرَواهُ  أَبُو َحامتِِ  ِإْسَحاَق ، َعْن  َورََواهُ  ْبِن  حُمَمَِّد 
َشبَابََة بَِنْحِوِه قـُْلُت اَل َأْعِرُف َهَذا احْلَِديَث ِإال ِمْن رَِوايَِة ِإْسَحاَق ْبِن حَيََْي َوَقْد  ، َعْن  َأيِب احْلَاِرثِ   ِإْْسَاِعيَل ْبنِ ، َعْن  الثَـَّقِفي  

  صلى هللا عليه وسلم َة َوثـُُبوتَهُ َمَع النَِّبِّ  َتَكلََّم ِفيِه َغرْيُ َواِحٍد ِمَن األَئِمَِّة َوَقْد َرَوى َعْنهُ َغرْيُ َواِحٍد ِمَن األَئِمَِّة َوَلِكنَّ ِقصََّة طَْلحَ 
 يـَْوَم ُأُحٍد ُمْشَتِهَرٌة َوهللا أعلم  

 [ رواه البزار، وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة، وهو متروك.(: 10076]الهيثمي ) إسناده ضعيف[]الدهيش: 
ُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهْم  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخربََ  َأْخرَبانَ   -  62

َبةَ ، َعْن  احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ   ، ثناأَبُو َعْمرِو ْبُن مَحَْدانَ   ، أانحُمَمَّد بن عبد الرَّمْحَن اْلَكْنَجُروِذي    ، أانَيْسَمُعونَ  بَاَن ْبِن َأيِب َشيـْ ، َشيـْ
َثِِن   ،  قـَْيِس ْبِن َأيِب َحازِمٍ ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلدٍ ، َعْن ُسْفيَاُن الثَـّْوِري   ، ثناحَيََْي ْبُن َكِثريٍ  َحدَّ

دِّيَعْن   ْرُك َأْخَفى يف أُمَّيِت ِمْن َدبِيِب النَّْمِل َعَلى الصََّفا صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  ِق  َأيِب َبْكٍر الصِّ  «الشِّ
َأال ُأْخرِبَُك ِبَشْيٍء ِإَذا قـُْلَتهُ بَرِْئَت ِمْن قَِليِلِه  »   قال:وََكْيَف النََّجاءُ َواْلَمْخَرُج ِمْن َذِلَك    ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :فـََقاَل أَبُو َبْكرٍ   :قَالَ 

 «وأستغفرك ملا اَل أعلم ،قُِل اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوذُ ِبَك َأْن ُأْشِرَك َوأاََن َأْعَلمُ » قال:بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ   قال: «وََكِثريِِه َوَصِغريِهِ 
رواه أبو يعلى عن شيخه:  (:  17671]الهيثمي )  ([ 60]الداراني: إسناده ضعيف. مسند أبي يعلى )  إسناده ضعيف[ ]الدهيش:  

 [ عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك.
َأْخرَبَُكْم أَبُو   قـُْلُت لَُه:ْغَداَد أَبُو اْلَقاِسِم َسِعيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعطَّاٍف اهْلَْمَداين  ِبِقَراَءِت َعَلْيِه بِبَـ   َأْخرَبانَ   - 63

أَبُو َحْفٍص ُعَمُر   ، َأانْم يف الّرَِوايَةِ اْلَقاِسِم هبة هللا بن حُمَمَّد بن عبد اْلَواِحد ِإَجازًَة َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َعِليٍّ التَِّميِميَّ َأِذَن هلَُ 
بَاُن ْبُن فـَر وخَ  نا، ث عبد هللا ، ثناْبُن َأمْحََد ْبِن َشاِهنَي ِقَراَءًة َعَلْيهِ  ، َعْن  ِإْْسَاِعيلَ ، َعْن ُسْفيَاُن الثَـّْوِري   ، ثناحَيََْي ْبُن َكِثريٍ  ، ثناَشيـْ

دِّيَق    قال:قـَْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم   ْعُت َأاَب َبْكٍر الصِّ ْرِك َما ُهَو  وسلم: »صلى هللا عليه  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  يـَُقوُل:  ْسَِ َأْخَفى  ِإنَّ ِمَن الشِّ
َبْكرٍ   قال:  «ِمْن َدبِيِب النَّْمِل َعَلى الصََّفا  أَبُو  َواْْلَْرَج ِمْن َذِلكَ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :يـَُقوُل  ُأْخرِبَُك »   قال:  ؟وََكْيَف اْلَمْنَجا  َأال 

 « َوَأْستـَْغِفُرَك ِلَما اَل أعلم ،اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوذُ ِبَك ِمْن َأْن ُأْشِرَك ِبَك َوأاََن َأْعَلمُ  :ُقلِ  ،ِبَشْيٍء ِإَذا قـُْلَتهُ بَرِْئَت ِمْن قَِليِلِه وََكِثريِهِ 
رواه أبو يعلى عن شيخه:  (:  17671]الهيثمي )  ([ 60]الداراني: إسناده ضعيف. مسند أبي يعلى )  إسناده ضعيف[ ]الدهيش:  

 [ عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك.
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)قُرْطِ( بْنِ  وَمِنْ حَدِيثِ أَمرِيِ الْمُؤْمِنِنيِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بن الْخطاب بن نفَيْل بن عبد الْعُزَّى ابْن رَبَاح بن عبد اهلل بْنِ  

 بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   رَزَاحِ 
 

َأْخرَبَُكْم    قـُْلُت َلُه:ْن بـَْغَداَد  أَبُو اْلفرج عبد الرَّمْحَن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِهَبِة اَّللَِّ اْلَقْصرِي  ِبِقَراَءِت َعَلْيِه اِبجْلَاِنِب اْلَغْريِبِّ مِ   خربانَ أ  -  88
أَبُو اْلَقاِسِم َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن عبد  ، َأانأَبُو ُشَجاٍع ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن عبد هللا اْلَبْسطَاِمي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

َثُم ْبُن ُكَلْيِب ْبِن ُشَرْيِح    ، أانمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اْْلُزَاِعي  الشَّرِيُف أَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن أَ   ، أانهللا اْْلَِليِلي   أَبُو َسِعيٍد اهْلَيـْ
ِْمِذي  َرمْحَةُ اَّللَِّ َعَلْيهِ  ، أانْبِن َمْعِقٍل الشَّاِشي  بُِبَخاَرى  ْبُن ُموَسى ْبِن َأيِب  َهارُونُ  ، ثناأَبُو ِعيَسى حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َسْورََة الرتِّ

َثِِن َعْلَقَمَة اْلَمِديِِن    ،  أَبِيهِ ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ، َعْن ِهَشاِم ْبُن َسْعدٍ ، َعْن َأيِب  ، َحدَّ
َأْن يـُْعِطَيهُ   ،صلى هللا عليه وسلمِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ    ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َأنَّ رَُجال َجاءَ َعْن   النَِّب  صلى هللا عليه    َقالَ فَـ   ،َفَسأََلهُ 

ُتهُ   ،َوَلِكِن ابْـَتْع َعَليَّ   ،َما ِعْنِدي َشْيءٌ وسلم: » َتهُ َفَما َكلََّفَك هللا   :فـََقاَل ُعَمرُ   «فَِإَذا َجاَءين َشْيٌء َقَضيـْ اَي َرُسوَل اَّللَِّ َقْد َأْعطَيـْ
َوال خَتَْف ِمْن    ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ أَْنِفقْ   :فـََقاَل رَُجٌل ِمَن األَْنَصارِ   ،قـَْوَل ُعَمرَ   صلى هللا عليه وسلمَفَكرَِه النَِّب     ،َماال تـَْقِدُر َعَلْيهِ 

 «ِِبََذا أُِمْرتُ »   قال:، مثَّ  َوَعَرَف اْلِبْشَر يف َوْجِهِه ِلَقْوِل األَْنَصاِريِّ   ،صلى هللا عليه وسلمُسوُل اَّللَِّ  فـَتـََبسََّم رَ   ،ِذي اْلَعْرِش ِإْقالال
ِْمِذّي يف كتاب الشََّماِئل *      .َكَذا رََواهُ الرتِّ

 ([ 305]اْللباني: ضعيف. مختصر الشمائل ) إسناده ضعيف[ ]الدهيش: #*
َأْخرَبَُكْم َسِعيُد ْبُن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييف  ِقرَاَءةً    قـُْلُت َلُه:أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  ِبِقَراَءِت َعَلْيِه    َأْخرَبانَ   -  89

أَبُو   ، ثناَأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ   ، أانحُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم اْبِن َعِليٍّ   ، أانَأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن النـ ْعَمانِ   ، أانَعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 
َثمَ   ،  ِهَشاُم ْبُن َسْعدٍ  ، ثناحُمَمَّد بن عبد هللا اأَلَسِدي   ، ثناةَخيـْ
ْعُت ُعَمَر  ، َعْن  زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ َعْن   ُتُه   ،مِبَاٍل فـََرَدْدتُهُ   صلى هللا عليه وسلمَأْرَسَل ِإيَلَّ َرُسوُل اَّللَِّ    يـَُقوُل:أَبِيِه قَاَل ْسَِ فـََلمَّا ِجئـْ
ئًا  :اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :فـَُقْلتُ   «َأْن تـَُردَّ َما َأْرَسْلُت ِبِه ِإلَْيكَ َما مَحََلَك  »  قال:   قال:فَ   ،أَلَْيَس قـُْلَت َخرْيًا َلَك َأال َتَُْخَذ ِمَن النَّاِس َشيـْ

َا َذِلَك َأْن َتْسَأَل النَّاسَ » ُ َعزَّ َوَجلَّ  ،ِإمنَّ َا ُهَو رِْزٌق َرزََقَك اَّللَّ  « َوَما َجاَءَك ِمْن َغرْيِ َمْسأََلٍة فَِإمنَّ
ُعَمَر َلِكْن يف َهَذا أَْلَفاٌظ ، َعْن  رُِوَي يف الصَِّحيح من رَِوايَة عبد هللا بن عمر َعن أَبِيه َومن رَِوايَة عبد هللا ْبِن السَّْعِديِّ *  

ُ َأْعَلُم َرَواهُ َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد يف ُمْسَنِدِه َعِن اْبِن أيب شيَبة َعن عبد هللا بن منري َعن هِ لَْيَسْت   َشام ِفيَما ذُِكَر َواَّللَّ
 ([3/103]الهيثمي: رجاله موثقون. مجمع الزوائد ) إسناده حسن[]الدهيش: 

ِر ْبِن َأيِب اْلَفْتحِ   َأْخرَبانَ   -  90 ــْ بـََهاَن ِقيَل َلهُ َأَجاَز َلُكْم أَبُو    أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنصـــ ــْ َمُع أبَِصـــ ــْ ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنســـ
ٍر َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن ابراهيم بن عبد اْلَوهَّاب بن االمام أيب عبد هللا بن مندة ســــنة َأربع عشــــ  جدي أَبُو    ، َأانَرة َوََخْســــِمائةَنصــــْ

أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن   ، َأانَواِلِدي اإِلَماُم أَبُو عبد هللا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ   ، َأانَعْمرو عبد اْلَوهَّاب اْلَعْبِدي  ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ، َعْن أَبُو غَاِنٍِ يُوُنُس ْبُن اَنِفعٍ   ، ثناَحاِمُد ْبُن آَدمَ  ، ثناُن َعبَّاِد ْبِن مَتِيمٍ َأمْحَُد بْ  ، َأانِإبْـَراِهيَم ْبِن َأيِب ُخَراَسانَ 

 ، أَبِيهِ 
ُ َعْنهُ َعْن  ُ َعَلْيِه  قال:ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ  «َأْعطُوا اأَلِجرَي َأْجَرهُ َما َداَم يف َرْشِحهِ وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ا أَبُو مُتَْيلة حيَي بن َواضــــــــــح َوعبد هللا اْبن اْلُمبَارك وماعذ*  بن َأســــــــــد َوعتَبة بن عبد هللا    يُوُنُس ْبُن اَنِفٍع َرَوى َعْنهُ أَْيضــــــــــً
 اْلمروِزي

 [ ِإْسَناده َمْتُروك ]الدهيش: #*
اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراءَ   َأْخرَبانَ   -  91  ، أانًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن   ، ثناالرمحي ْبُن يُوُنَس الرَّقِّي    عبد  ، ثنا السَّاِجي  زََكرايَّ   ، ثناُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ   ، َأانأَبُو نعيم َأمْحد بن عبد هللا 
 ، أَبِيهِ ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعدٍ ، َعْن َأيِب الّزاَِندِ 

ِإنَّ  »   قال:فَ   ،َما َهَذا اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :فـَُقْلتُ   ،َوُحْبِشيٌّ يـَْغِمُز ظَْهَرهُ   صلى هللا عليه وسلمَدَخْلُت َعَلى النَِّبِّ    قال:ُعَمَر  َعْن  
 « النَّاقََة اقـَْتَحَمْت يِب 

َبة بن سعيد َعن عبد هللا ْبِن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ *   أَبِيِه َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َدَخَل َعَلى  ، َعْن  َكَذا رََواهُ ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد َوَرَواهُ قـُتـَيـْ
 َوزَْيٌد مَلْ َيْسَمْع ِمْن عمر صلى هللا عليه وسلمالنَِّبِّ 

ِغيِر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر  :  (8358)  ]الهيثمي  إسناده حسن[]الدهيش:   ِحيِح    َوالطََّبَراِنيِ  ِرَجالُ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوالصَّ الصَّ
 [ َأُبو َحاِتٍم َوَغْيُرُه، َوَضعََّفُه اْبُن َمِعيٍن َوَغْيُرُه.  َخََل َعْبَد َّللاَِّ ْبَن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َوَقْد َوثََّقهُ 

،  ْم ِقَراَءةً َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ أاََب َمْنُصوٍر حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل ْبِن حُمَمٍَّد الصَّرْييفَّ َأْخرَبَهُ  َأْخرَبانَ   - 92
حُمَمَُّد بن  ، قثنا  ْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ أَبُو بَ   ، َأانعبد هللا ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ   ، َأان حُمَمَّد بن عبد هللا بن َشاذان   َأان

 ، أَبِيهِ ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعدٍ ، َعْن َأيِب ، قثنا عبد هللا ْبِن مُنرَْيٍ 
فَِإَذا َجاَء   ،اْلُعكََّة ِمَن السَّْمِن َواْلَعَسلِ   صلى هللا عليه وسلموََكاَن يـُْهِدي ِإىَل النَِّبِّ    ،َأنَّ رَُجال َكاَن يـَُلقَُّب مِحَارًا  ،ُعَمرَ َعْن  

َعَلى   صلى هللا عليه وسلم النَِّب   َفَما يَزِيدُ   ،أَْعِط َهَذا َمتَاَعهُ   : فـََقالَ   ، صلى هللا عليه وسلمَصاِحُبهُ يـَتـََقاَضاهُ َجاَء ِإىَل النَِّبِّ  
 . َوَيَُْمَر بِِه فـَيُـْعَطى ،َأْن يـَتـََبسَّمَ 

ُ َعَلْيِه َوسلم  *   َرَوى ِمْنهُ اْلُبَخاِري  َأنَّ رَُجال َكاَن يـَُلقَُّب مِحَارًا وََكاَن ُيْضِحُك النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
ُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموِد  اإِلَماُم أَبُو اْلُفُتوِح َأْسَعُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َخَلٍف اْلِعْجِلي  ُمْفيِت َأْصبـََهاَن َوأَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد بْ   َأْخرَبانَ   -  93

هَ    ، َأان حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن زَْيدٍ  ، أانا َوُهْم َيْسَمُعونَ ْبِن َرْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءًة َعَليـْ
،  حُمَمَّد بن عبد الرَِّحيم بن َبري بن عبد هللا بن ُمَعاِويَة اْبن َُبَرْيِ ْبِن رَْيَساَن احْلِْمرَيِي  مِبِْصرَ ، قثنا  الطَّرَبَاينّ   ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ 

ْبُن الرَّبِيعِ قثنا   أَي وَب  ، قثنا  ْبِن طَاِرقٍ   َعْمُرو  ْبُن  َبةَ   قال:حَيََْي  ْبِن ُعتـَيـْ احْلََكِم  َثِِن ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر َعِن  ِإبْـَراِهيَم  ، َعْن  َحدَّ
  ،َعن اأْلسود بن يزِيد  ،النََّخِعيِّ 

بـَُعهُ   ،حِلَاَجِتهِ   صلى هللا عليه وسلمَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ    قال:  ،َعن عمر اْبن اْْلَطَّابِ  فََأًَتهُ مِبَْطَهَرةٍ    ،فـََفزَِع ُعَمرُ   ،فـََلْم َيَِْد َأَحًدا يـَتـْ
  صلى هللا عليه وسلم فـَتـََنحَّى َعْنهُ ِمْن َخْلِفِه َحَّتَّ رََفَع النَِّب   ،َساِجًدا يف ُشَربَّةٍ  صلى هللا عليه وسلمفـََوَجَد النَِّبَّ  ،ِمْن َخْلِفهِ 

َأًَتين   ،َأْحَسْنَت اَي ُعَمُر َحْيُث َوَجْدَتِِن َساِجًدا فـَتـََنحَّْيَت َعِنِّ »   قال:فَ   ،رَْأَسهُ  َمْن َصلَّى   :فـََقالَ   ،ِإنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّالُم 
ُ َعَلْيِه َعْشًرا  « َورَفـََعهُ ِِبَا َعْشَر َدرََجاتٍ  ،َعَلْيَك ِمْن أُمَِّتَك َواِحَدًة َصلَّى اَّللَّ

 ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ِإال حَيََْي ْبُن أَي وَب تـََفرََّد بِِه َعْمرو بن الّربيع ، َعْن الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوهِ قَاَل * 
ِحيِح َغْيَر  : (3717)  ]الهيثمي  إسناده حسن[]الدهيش:   ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ َشْيِخ الطََّبَراِنيِ   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوالصَّ

ِحيِم ْبِن َبِحيٍر اْلِمْصِريِ  َوَلْم َأِجْد َمْن َذَكَرُه.  [ ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّ
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اُد  أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن مَحَْزَة ْبِن َعِليٍّ الس َلِمي  ِقَراَءًة َوََنُْن َنْسَمُع ِقيَل لَهُ َأْخرَبَُكْم أَبُو    َأْخرَبانَ   -  101 َعِليِّ ْبُن َأمْحََد احْلَدَّ
اُد قَاال  أان،  إَجازَة )ح( َوقيل َلهُ أْخربُكم عبد اْلبَاِقي اْلَغزَّاُل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحد    ، أانمَحَُد ْبُن َأمْحََد احْلَدَّ

َنةَ  ، ثنااحْلََسُن ْبُن َسْهٍل اْْلَيَّاطُ  ، ثناحُمَمَُّد ْبُن عبد هللا احْلَْضَرِمي   ، ثناُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ  ، ثنابن عبد هللا  ، َعْن  ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
 ، أَبِيهِ ، َعْن حُمَمَّدٍ َجْعَفِر ْبِن 

ْعُت ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب  قَاَل:    ،َجاِبرٍ َعْن   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    يـَُقوُل:ْسَِ َقِطُع يـَْوَم اْلِقيَاَمِة كل  يـَُقول: »   صلى هللا عليه وسلمْسَِ يـَنـْ
 « َسَبب َونسب ِإالَّ سبب ونسب

ِحيِح، َغْيَر  :  (15019)  ]الهيثمي  إسناده حسن[]الدهيش:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
 [ اْلَحَسِن ْبِن َسْهٍل َوُهَو ِثَقٌة.

اْلَعاَلء  وَ   -  102 أَبُو  ِإجَ أْخرباَن  اأَلْصبـََهاين   اْلَواِحد  َأمْحد بن عبد  الرََّجاء بن  اَد  عبد الصَّمد بن أيب  احْلَدَّ أاََب َعِليٍّ  ازًَة َأنَّ 
  ، ثنا حُمَمَّد بن عبد هللا احْلَْضَرِمي    ، ثناأَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    ، ثناَأمْحد بن عبد هللا  ، أانَأْخرَبَُهْم ِقرَاَءة َعَلْيهِ 

َنةَ  ، ثنااحْلََسُن ْبُن َسْهٍل اْْلَيَّاطُ   ، أَبِيهِ ، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّدٍ ، َعْن ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
ْعُت ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب    قال:َجاِبٍر  َعْن   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    ،لِلنَّاِس ِحنَي تـََزوََّج بِْنَت َعِليٍّ َأال ُْتَنُِّئوين   يـَُقوُل:ْسَِ صلى هللا عليه  ْسَِ

َقِطُع يـَْوَم اْلِقيَاَمِة ُكل  َسَبٍب َوَنَسٍب ِإال َسَبِب َوَنَسِب يـَُقول: » وسلم  « يـَنـْ
َنَة ِإال احْلََسُن ْبُن َسْهٍل  ، َعْن  قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ َُيَوِّْد َهَذا احْلَِديثَ *   ، َعْن َجْعَفرٍ ، َعْن  ُسْفيَانَ ، َعْن  ه َوَرَواهُ غري ُسْفيَاَن ْبِن ُعيـَيـْ

 ُعَمَر ََنوه َيَِْت يف تـَْرمَجته ، َعْن أَبِيِه َومَلْ يذكُروا َجابر بن عبد هللا َوَقْد َرَوى اْلُمْسَتِظل  ْبُن ُحَصنْيٍ 
ِحيِح، َغْيَر  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط وَ :  (15019)  ]الهيثمي  إسناده حسن[]الدهيش:   اْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

 [ اْلَحَسِن ْبِن َسْهٍل َوُهَو ِثَقٌة.
أْخربُكم أَبُو عبد هللا احْلَُسنْي    قـُْلُت َلُه:أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  ِبِقرَاَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن    َأْخرَبانَ   -  103

َتْسَمعُ  َوأَْنَت  ِقَراَءًة َعَلْيِه  احْلَُسنْيِ اْْلَالُل  اْبن  اْلملك  ِلَشْيِخنَا    ، َأانبن عبد  َمْنُصوٍر ِسْبُط ََبُْرَوْيِه )ح( َوقـُْلُت  ْبُن  ِإبْـَراِهيُم 
ْعَماِن  أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد اْبن النـ    ، َأانَأْخرَبَُكْم أَبُو اْلَفَرِج َسِعيُد ْبُن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييف  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

،  َداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ   ، ثناأَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ اْلَمْوِصِلي    ، أانأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليِّ ْبِن َعاِصمٍ   ، أانقَاال
 ،  َأيِب ُسْفيَانَ ، َعْن ُمْعَتمر بن ُسَلْيَمان َعن عبد هللا ْبِن ِبْشٍر َعِن اأَلْعَمشِ اَن 

َفَخَرَجا   ،فََأَعاََنَُما ِبِدينَارَْينِ   ،َيْسَأالنِِه يف َشْيءٍ   صلى هللا عليه وسلمَدَخَل رَُجالِن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ    قال:  ،ُعَمرَ ، َعْن  َجاِبرٍ َعْن  
َلِكْن  » قال:  ،رَأَْيُت ُفالاًن َوُفالاًن َخَرَجا ِمْن ِعْنِدَك يـُْثِنيَاِن َخرْيًا  ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :فـَُقْلتُ   ، َفَدَخْلُت َعَلْيهِ   ،فَِإَذا ُُهَا يـُْثِنيَاِن َخرْيًا 
ُتهُ َما َبنْيَ َعْشَرٍة ِإىَل ِما  ،ُفالٌن َما يـَُقوُل َذاكَ   ،َوِإنَّ َأَحدَُكْم لََيْخُرُج ِبَصَدقَِتِه ِمْن ِعْنِدي ُمتَأَبِّطَُها   ،َفَما يـَُقوُل َذاكَ  ،َئةٍ َوَقْد َأْعطَيـْ

َا ِهَي َلهُ اَنرٌ  َا َلهُ اَنرٌ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َكْيَف تـُْعِطيهِ   :قـُْلتُ  «َوِإمنَّ ُ يل   ،َيْسأَلُوين َفَما َأْصَنُع َيَْتُوين  » قال:  ،َوَقْد َعِلْمَت َأَنَّ َوَيَََْب اَّللَّ
 « اْلُبْخل

 [ (1327. مسند أبي يعلى )إسناده ضعيف]الداراني:  إسناده حسن[]الدهيش: 
أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد    ، َأانَحاِضرٌ   حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهوَ   َأْخرَبانَ   -  104

َمْعَمُر بن ُسَلْيَمان  ، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيلٍ   ، ثناَأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ   ، أانعبد هللا اْلَقبَّابُ   ، َأانْبُن َأمْحََد بن عبد الرَِّحيم
 ،  َأيِب ُسْفيَانَ ، َعْن َعن عبد هللا ْبِن ِبْشٍر َعِن اأَلْعَمشِ 
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ُ َعْنهُ ، َعْن  َجاِبرٍ َعْن    ،َفَسَأالهُ يف َشْيءٍ   صلى هللا عليه وسلمَدَخَل رَُجالِن َعَلى النَِّبِّ    قال:  ،ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ
اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ َلِقيُت ُفالاًن َوُفالاًن َخَرَجا    :فـَُقْلتُ   ،َفَدَخْلُت َعَلْيهِ   ،َخرْيًا  َفَخَرَجا ِمْن ِعْنِدِه َوُُهَا يـُْثِنيَانِ   ،فََأَعاََنَُما ِبِدينَارَْينِ 

ُتهُ َما َبنْيَ َعْشَرٍة ِإىَل ِماَئةٍ   ،َلِكْن ُفالٌن َما يـَُقوُل َذِلكَ » :  فـََقالَ   ،َخرْيًافَِإَذا ُُهَا يـُْثِنيَاِن    ،ِعْنِدكَ   ِمنْ    ، َفَما يـَُقوُل َذِلكَ   ،َوَقْد َأَعنـْ
َا ِهَي َلهُ اَنرٌ   ،َوِإنَّ َأَحدَُكْم لََيْخُرُج ِمْن ِعْنِدي ِبَصَدقَِتِه ُمتَأَبِّطََها َوَقْد َعِلْمَت أَنَّهُ َلهُ    ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َكْيَف تـُْعِطيهِ   :فـَُقْلتُ   «َوِإمنَّ

ُ يل اْلُبْخلَ  ،َفَما َأْصَنُع َيْسأَلُوين » قال: ،اَنرٌ   « َوَيَََْب اَّللَّ
ُ َأْعَلمُ يف َهِذِه الّرَِوايَِة )َمْعَمُر ْبُن ُسَلْيَماَن( َويف رَِوايَِة َداُوَد )ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن( َوالصََّواُب َمْعمَ *     : قَاَل الدَّارَُقْطِِن    ،ٌر َواَّللَّ

ُعَمَر َوَخالف جرير بن عبد احلميد َعِن  ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ ، َعْن َأيِب َصاِلحٍ ، َعْن َرَواهُ أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش َعِن اأَلْعَمشِ 
َأيِب َصاِلٍح َعن أيب ، َعْن  ِويََة َعِن اأَلْعَمشِ َأيِب ُمَعا، َعْن  َأيِب ُكَرْيبٍ ، َعْن  ُعَمَر َوَرَوى، َعْن  َأيِب َسِعيدٍ ، َعْن  َعِطيَّةَ ، َعْن  اأَلْعَمشِ 

ُ َأْعَلُم اِبلصََّواِب َوُهَو َيَِْت يف تـَْرمَجَِة ، َعْن  َجاِبرٍ ، َعْن  َأيِب ُسْفيَانَ ، َعْن ُهَريْـَرة َوَرَواهُ عبد هللا ْبِن ِبْشٍر َعِن اأَلْعَمشِ  ُعَمَر َواَّللَّ
 عمر  ، َعْن َأيِب َسِعيدٍ 

 [ رواه أبو يعلى في الكبير، ورجاله ثقات.: (4516) ]الهيثمي اده حسن[إسن]الدهيش: 
َداَد ِقيَل َلهُ َأْخربََُكْم  خرباَن أَبُو َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار بن عبد اْلبَاِقي اهْلََرِوي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع بِبـَغْ أ  - 105

،  أَبُو اْلَقاِسِم َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَِليِلي   ، أانْبُن حُمَمَِّد بن عبد هللا اْلَبْسطَاِمي  ِقرَاَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ أَبُو ُشَجاٍع ُعَمُر  
َثُم ْبن ُكَليْ  ، َأانأَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعي    َأان   ، ثنااْبن املنادى ُهَو حُمَمَّد بن عبيد هللا   ، ثناٍب الشَّاِشي  أَبُو َسِعيٍد اهْلَيـْ

 ،  اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم َعِن اْبِن َأيِب ِذْئبٍ  ، ثناَداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ 
ِإنَّ َأَحقَّ َما تـََعاَهَد اْلُمْسِلُموَن   :َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َكَتَب ِإىَل َأيِب ُموَسى اأَلْشَعِريِّ   اهْلَُذيلّ، ِ ُمْسِلِم ْبِن ُجْنُدٍب َعِن احْلَاِرِث  َعْن  

ى َفَصلَّ   ،َوَنِسيُت َما َنِسيتُ   ،َكاَن ُيَصلِّي َحِفْظُت ِمْن َذِلَك َما َحِفْظتُ   صلى هللا عليه وسلمَوَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    ،ِدينُـُهمْ 
 . َوَصلَّى اْلَعْصَر َوالشَّْمُس َحيَّةٌ  ،الظ ْهَر اِبهْلَِجريِ 

  الصَِّحيح من َحِديث أيب بَرزَة احْلَاِرُث ْبُن َعْمرٍو اهْلَُذيل  ذََكَرهُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ يف ِكتَابِِه َومَلْ َيْذُكْر ِفيِه َجْرًحا َلهُ َشاِهٌد يف * 
 صحيح[ إسناده  ]الدهيش: #*

عبد الرَّمْحَن ْبُن َعِليِّ ْبِن    ، أانالرَّمْحَن ْبِن احْلََسِن بِنـَْيَسابُوَر َأنَّ َوِجيهَ ْبَن طَاِهٍر أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيهِ خرباَن بن عبد  أ  -  108
عبد هللا    ، ثناعبد هللا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن الشَّْرِقيِّ   ، َأانأَبُو حَيََْي زََكرايَّ ْبُن حَيََْي ْبِن زََكرايَّ بن َحْرب  ، أانحُمَمَِّد ْبِن ُموَسى

 ، َأيِب ِإْسَحاقَ ، َعْن ُسْفيَانُ  ، ثناوَِكيُع ْبُن اجْلَرَّاحِ  ، ثناْبُن َهاِشٍم الط وِسي  
َوعبد هللا ْبَن َمْسُعوٍد    ،إِلَْيُكم عمار بن اَيسر َأِمريا  َكَتَب ُعَمُر ِإىَل َأْهِل اْلُكوَفِة ِإيّنِ بـََعْثتُ   قال:َحارِثََة ْبِن ُمَضرٍِّب اْلَعْبِديِّ  َعْن  

  ، ِمْن أهل بدر صلى هللا عليه وسلمْن َأْصَحاِب حُمَمٍَّد َوُُهَا ِمَن الن َجبَاِء مِ  ،َوآثـَْرُتُكْم اِبْبِن أُمِّ َعْبٍد َعَلى نـَْفِسي  ،ُمَعلًِّما َوَوزِيًرا
 فَاْْسَُعوا هَلما َوَأطيُعوا 

 [ رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير حارثة، وهو ثقة.(: 15572]الهيثمي ) إسناده صحيح[]الدهيش: 
َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا أْخربته  َوَأْخرَبانَ   -  109 َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن  َأمْحََد ْبِن  ْبِن زَْيدٍ   ، َأانحُمَمَُّد ْبُن   ، أانحُمَمَّد بن عبد هللا 

 ،  ِإْسَحاقَ َأيِب ، َعْن ُسْفيَانُ  َأان  قَاَل:أَبُو نـَُعْيٍم  ، ثناَعِلي  بن عبد اْلَعزِيز ، ثناُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  
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َوُُهَا   ،َوعبد هللا ْبَن َمْسُعوٍد ُمَعلًِّما َوَوزِيًرا  ،َكَتَب ُعَمُر ِإىَل َأْهِل اْلُكوَفِة ِإيّنِ َقْد بعثت عمارا َأِمريا   قال:َحارِثََة ْبِن ُمَضرٍِّب َعْن 
َوقد آثرتكم    ،فَاقـَْتُدوا ِِبَِما َواْْسَُعوا من قـَْوهلَما  ،ِمْن َأْهِل َبْدٍر َوُأُحدٍ   صلى هللا عليه وسلمِمَن الن َجبَاِء ِمْن َأْصَحاِب حُمَمٍَّد  

 ِبَعْبد هللا على نَفِسي 
، َوِرَجالُ : ( 15572) ]الهيثمي إسناده صحيح[]الدهيش:  ِحيِح َغْيَر َحاِرَثَة، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  [ ُه ِرَجاُل الصَّ

َحارِثََة  ، َعْن  َأيِب ِإْسَحاقَ ، َعْن  َشرِيٌك ُكل ُهمْ   ، ثناحُمَمَُّد ْبُن الط َفْيِل النََّخِعي    ، ثناوثنا اْلَقْطَراين    قَاَل:ُسْفيَاَن  أَبُو    ناث   -  110
َوُُهَا ِمَن الن َجبَاِء ِمْن َأْصَحاَب   ،َمْسُعوٍد ُمَعلًِّما َوَوزِيرًا  اْلُكوفَة ِإيّنِ َقْد بـََعْثُت َعمَّاَر ْبَن اَيِسٍر َوعبد هللا بن  [  ، ]ْبِن ُمَضرِّبٍ 
 . َوَقْد آثـَْرُتُكْم بَِعْبد هللا على نَفِسي أَثـََرة ،فَاقـَْتُدوا ِِبَِما َواْْسَُعوا ِمْن قـَْوهِلَِما صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ 
 [ الَحِديث لم يَتَبيَّن لي ِإْسَناده لُوُجود الت لف الَِّذي طمس َأسَماء ُرَواته]الدهيش: 

 احْلََسِن ْبِن َمْنَدْه َأْخرَبَُهْم  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  ِقَراَءًة َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب اْلَوفَاِء حَمُْموَد ْبنَ  َأْخرَبانَ  -  111
أَبُو اْلَقاِسم عبد الرَّمْحَن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن    ، َأانَمْنَده إَجازَة  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضٌر َواإِلَماُم أَبُو زََكرايَّ حَيََْي بن عبد اْلَوهَّاب بن

ِن ِإْسَحاَق أَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن ِإْسَحاَق اهْلَْمَداين  قَاَل قُِرَئ َعَلى َأيِب َبْكٍر َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد بْ   ، َأانِإْسَحاَق ْبِن َمْنَدهْ 
ِإْْسَاِعيُل   ، َأان حُمَمَُّد ْبُن ِبْشرٍ  ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل اأَلْعَرجُ  ، ثناِن الس ِنِِّّ اِبلدِّينـََوِر َأْخرَبين َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن الصَّبَّاِحي  احْلَاِفِظ بْ 

 ،  ُمْصَعِب ْبِن َسْعدٍ ، َعْن َأِخيِه النـ ْعَمانِ ، َعْن ْبُن َأيِب َخاِلدٍ 
َا قَاَلْت ألَبِيَهاَعْن   ُ اْْلرَْيَ   :َحْفَصَة َأَنَّ فـََلْو َأَكْلُت طََعاًما أَْلنَيَ ِمْن طََعاِمَك َوَأطَْيَب ِمْن طََعاِمَك   ،َوَأْوَسَع الّرِْزقَ   ،َقْد َأْكثـََر اَّللَّ

صلى هللا عليه  َفَما زَاَل َيْذُكُرَها َما َكاَن ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ    قال:  ، َسُأَخاِصُمَك ِإىَل نـَْفِسكَ   قال:   ، َولَِبْسُت ثـَْواًب أَْلنَيَ ِمْن ثـَْوِبكَ ،
َوِإيّنِ ِإْن َسَلْكُت َغرْيَ طَرِيِقِهَما   ،َقْد قـُْلُت َلَك ِإنَّهُ َكاَن يل َصاِحبَاِن َسَلَكا طَرِيًقا   قال:  ،َوَما َكاَنْت َمَعهُ َحَّتَّ أَْبَكاَها  ،وسلم

 َواْْيُ اَّللَِّ أُلَشارَِكنـَُّهَما يف ِمْثِل َعْيِشِهَما الشَِّديِد َلَعلَّي أاََنُل َمَعُهَما َعْيَشُهَما الرَِّخيَّ  ،َما َسَلَك يِب َغرْيَ طَرِيِقهِ 
ارَُقْطِِن    َأِخيِه َوملَْ ، َعْن  ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلدٍ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ِبْشرٍ ، َعْن  َرَواهُ َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد يف ُمْسَنِدهِ *  ُيَسمِِّه بَِنْحِوِه ُسِئَل الدَّ

، َعْن ِإْْسَاِعيلَ ، َعْن  ي  يـَْرِويِه ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َخاِلد َواْختلف َعنهُ فـََرَواهُ عبد هللا ْبُن اْلُمبَاَرِك َوحُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر اْلَعْبدِ   َقاَل:َعْنهُ فَـ 
ُمْصَعِب  ، َعْن ِإْْسَاِعيلَ ، َعْن َحْفَصَة َوَخالََفُهَما أَبُو ُأَساَمَة َويَزِيُد ْبُن َهارُوَن فـََرَواَيهُ ، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعدٍ ، َعْن َأِخيِه النـ ْعَمانِ 

نـَُهَما َأَخا ِإْْسَاِعيَل َوقـَْوُل اْبِن اْلُمبَاَرِك َوحُمَمَِّد ْبِن ِبْشٍر أَْوىَل   اِبلصََّواِب َوهللا أعلم   ْبِن َسْعٍد َومَلْ َيْذُكَرا بـَيـْ
 [ ِفي ِإْسَناده من لم أعرفهُ  ]الدهيش: #*

َأْخرَبَُهْم  أَبُو ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم ْبِن َأمْحََد ْبِن اإِلْخَوِة أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ بن عبد اْلملك اْْلَالَل  خرباَن  أ  -  115
عبد اْلغفار بن عبد هللا   ، ثناأَبُو يعلى اْلموِصِلي   ، َأانحُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن اْلُمْقِرئِ   ، أانِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصور  ، َأانِقَراَءًة َعَلْيهِ 

 ،  َخِليَفَة ْبِن قـَْيسٍ ، َعْن عبد الرَّمْحَن ْبِن ِإْسَحاقَ ، َعْن َعِلي  ْبُن ُمْسِهرٍ  ، ثناْبِن الز َبرْيِ 
ُ ِإَذا ُأِتَ ِبَرُجٍل ِمنْ   قال:ِد ْبِن ُعْرُفطََة  َخالِ َعْن    :فـََقاَل َلهُ ُعَمرُ   ،َعْبِد اْلَقْيِس َمْسَكُنهُ اِبلس وسِ   ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد ُعَمَر َرمِحَهُ اَّللَّ

َمايل اَي أَِمرَي   قال:فَ   ،نـََعْم َفَضَربَهُ عمر بقناة َمَعه   قال:  ،َوأَْنَت النَّاِزُل اِبلس وسِ   قال:  ،نـََعمْ   قال:  ،أَْنَت ُفالُن ْبُن ُفالٍن اْلَعْبِدي  
اهُ قـُْرآاًن ِبْسم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم }الر تِْلَك آاَيت اْلكتاب اْلُمبني ِإانَّ أَنَزْلنَ   :فـََقَرأَ َعَلْيهِ   ،اْجِلْس َفَجَلسَ   : فـََقاَل ُعَمرُ   ،اْلُمْؤِمِننيَ 

  :فـََقاَل َلهُ الرجل   ،َوَضَربُه َثالثً   ،َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن ََنُْن نـَُقص  َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصص{ ِإىَل }ملن الغافلني{ فـََقَرأَ َعَلْيِه َثالثً 
اْنطَِلْق فَاحْمُهُ اِبحْلَِميِم َوالص وِف    قال:  ،ُمْرين أِبَْمِرَك أَتَِّبْعهُ   قال:  ،يَالَ أَْنَت الَِّذي َنَسْخَت ِكتَاَب َدانِ   قال:فَ   ،َمايل اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ 

َكنََّك ُعُقوبَةً   ،اَل تـَْقرَْأهُ َوال تـُْقرِْئهُ َأَحًدا ِمَن النَّاسِ ، مثَّ  األَبْـَيضِ  ،  فـََلِئْن بـََلَغِِن َعْنَك أَنََّك قـََرْأَتهُ َأْو أَقـَْرْأَتهُ َأَحًدا ِمَن النَّاِس ألَنِْ
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فـََقاَل    ، َأِدْيٍ ِجْئُت ِبِه يف ، مثَّ  اْنطََلْقُت أاََن فَانْـَتَسْخُت ِكتَااًب ِمْن َأْهِل اْلِكتَابِ   قال:فَ   ،اْجِلْس َفَجَلَس َبنْيَ يََدْيهِ   :قَاَل َلهُ مثَّ  
ُ َعَلْيِه   قـُْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِكتَاٌب َنَسْخُتهُ لِنـَْزَداَد ِبِه ِعْلًما ِإىَل   قال:  «َما َهَذا يف َيِدَك اَي ُعَمرُ وسلم: »َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ امْحَرَّْت َوْجنـَتَاهُ  ،ِعْلِمنَا أُْغِضَب   :فـََقاَلِت األَْنَصارُ  ،نُوِدَي اِبلصَّالِة َجاِمَعةً ، مثَّ فـََغِضَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ نَِبي كُ  الحُ  ،ْم َصلَّى اَّللَّ الُح السِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ  ،السِّ اَي أَيَها  »  قال:َفَجاُءوا َحَّتَّ َأْحَدقُوا مِبِْنرَبِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتُكْم ِِبَا بـَْيَضاَء نَِقيَّةً   ،النَّاُس ِإيّنِ أُوتِيُت َجَواِمَع اْلَكِلِم َوَخَواتِيَمهُ َواْخُتِصَر يل اْخِتَصارًا  َوال يـَغُرَّنَُّكُم   ،َفال تـَتـََهوَُّكوا  ،َوَلَقْد أَتـَيـْ
ُ َعَلْيِه    ،َوِبَك َرُسوال   ،َواِبإِلْسالِم ِدينًا  ،َرِضيُت اِبَّللَِّ رابًّ   :فَقلت  ،فـَُقْمت  : قَاَل ُعَمرُ   «اْلُمتـََهوُِّكونَ  مثَّ نـََزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َوسلم
 عبد الرَّمْحَن ْبُن ِإْسَحاَق َأْخَرَج َلهُ ُمْسِلٌم َواْبُن ِحبَّاَن  * 

  رواه أبو يعلى، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، ضعفه أحمد وجماعة.: (857) ]الهيثمي [ِإْسَناده َضِعيف]الدهيش: 
] 

ُكم أَبُو عبد هللا أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد بن عبد الرَِّحيم ْبِن َأمْحََد ْبِن اإِلْخَوِة ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن قلت َلهُ أْخرب  َأْخرَبانَ  - 117
حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيم بن َعلّي   ، َأانُصوٍر ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمنْ   ، أاناحْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلَالُل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

 اْبُن َعْوٍن   ، ثنايَزِيُد ْبُن زُرَْيعٍ   ، ثناعبيد هللا ُهَو اْلَقَوارِيِري   ، ثناَأمْحد اْبن َعلّي بن اْلمثّن ، َأانبن اْلُمْقِرئ
َوالشَّْيُخ  :"  ُكنَّا نـَْقَرأُ    :فـََقاَل زَْيدٌ   ،ُكنَّا ِعْنَد َمْرَواَن َوِفينَا زَْيدٌ   قال:  ،نـُبِّْئُت َعْن َكِثرِي ْبِن الصَّْلتِ   قَاَل:  ،َعْن حُمَمٍَّد ُهَو اْبُن ِسريِينَ 

تـََها يف اْلُمْصَحفِ   :قَاَل َمْرَوانُ   ،"َوالشَّْيَخةُ فَاْرمُجُوُُهَا اْلبـَتَّةَ  َأان   قال:فَ   ،ا ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابِ ذََكْراَن َذِلَك َوِفينَ   قال:  ،َأال َكتـَبـْ
ُ َعَلْيِه َوسلم قال:  ،َفَكْيفَ  :فـَُقْلنَا  قال: ، َأْشِفيُكْم ِمْن َذِلكَ  َفذََكَر َكَذا وََكَذا َفذََكَر الرَّْجَم  قَاَل:  َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 « اَل َأْسَتِطيُع اآلَن َهَذا َوََنَْوهُ » قال:اْكتُـْبِِن آيَةَ الرَّْجِم  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قال:فَ  ،الرَّْجمَ فََأًَتهُ َفذََكَر َذِلَك الرَُّجُل 
، َعْن َكِثرِي ْبِن الصَّْلتِ ، َعْن  يُوُنَس ْبِن ُجَبرْيٍ ، َعْن  قـَتَاَدةَ ، َعْن  ُشْعَبةَ ، َعْن  غُْنَدرٍ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن اْلُمَثّنَّ ، َعْن  َرَواهُ النََّساِئي  *  

،  نـُبِّْئُت َعِن اْبِن َأِخي َكِثرِي ْبِن الصَّْلتِ  قال:حُمَمٍّد ، َعْن َخاِلِد ْبِن احْلَاِرِث َعِن اْبِن َعْونٍ ، َعْن زَْيٍد َوَعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َمْسُعودٍ 
َ َعزَّ َوَجلَّ بـََعَث حُمَمًَّدا اِبحْلَقِّ َوأَنْـَزَل َمَعهُ    قال:َعْن ُعَمَر  ،ى اْبُن َعبَّاسٍ زَْيٍد َوِقيَل َعْن حُمَمٍّد نـُبِّْئُت َعْن َكِثرٍي َقْد َروَ َعْن  ِإنَّ اَّللَّ

َوَهَذا احْلَِديُث َغرْيُ الَِّذي    ،َوَرمَجْنَا بـَْعَدهُ   صلى هللا عليه وسلمفـََرَجَم َرُسوُل اَّللَِّ    ،َفَكاَن ممَّا أَنْـَزَل َعَلْيِه آيََة الرَّْجمِ   ،اْلِكتَابَ 
َقِطَعة   ذََكْراَن َولَْوال رَِوايَةُ ُشْعَبَة مَلْ ُُنَّرِْجهُ فَِإنَّ رَِوايََة اْبِن عون ُمنـْ

 إسناده منقطع[ ]الدهيش: #*
َأْخرَبَُكْم أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن   قـُْلُت لَُه:أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  ِبِقرَاَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن  َأْخرَبانَ   -  118

اُد َوأَْنَت َحاِضرٌ  أَبُو بشر ِإْْسَاِعيل    ، ثنا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأمْحََد ْبِن فَاِرسٍ عبد هللا  ، َأانأَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد بن عبد هللا  ، أاناحْلَُسنْيِ احْلَدَّ
َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن بن اْلَقاِسم َعن عبد اْلملك ْبِن يَزِيَد   ،حيَي بن عبد هللا ْبِن بَُكرْيٍ اْلِمْصِري   ، ثنابن عبد هللا اْلَعْبدي  قَاَل َحدَّ

َفَة َعِن السَّاِئِب ْبِن يَزِيدَ ، َعْن النـَّْوفَِليِّ   ،  يَزِيَد ْبِن ُخَصيـْ
ُفُض رَْأَسهُ يـََتطَايـَُر ِمْنهُ اْلَماَء ِمْن    ،الص ْبحَ   صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ    َصلَّى بِنَا  قَاَل:  ،ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ َعْن   َوِإنَّهُ لَيـَنـْ

 . ُغْسِل اجْلَنَابَِة يف رََمَضانَ 
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ِكتَابـَْيِهَما    َوال اْبُن َأيِب َحامتٍِ يف اَل َأْعَلُم َأيّنِ َكتـَْبُت َهَذا احْلَِديَث ِإال ِِبََذا اإِلْسنَاِد َوعبد اْلملك ْبُن يَزِيَد مَلْ َيْذُكْرهُ اْلُبَخاِري  *  
يزِيد بن خصيَفة ويروي َعنهُ عبد الرَّمْحَن  ، َعْن  قـُْلُت َوُهَو ُمَتَكلٌَّم ِفيِه فَِإنَّهُ يـَْرِوي  ،َوَأَخاُف َأْن َيُكوَن ُهَو يزِيد بن عبد اْلملك

 بن اْلَقاِسم َوهللا أعلم بصواب َذِلك  
 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*

َأمْحَُد  ، َأانْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَهُ  َأْخرَبانَ  - 127
النـ ْعَمانِ  ْبِن َعِليٍّ   ، َأانْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ِإبْـَراِهيَم  ْبُن  اْلُمَثّنَّ َأمحَْ   ، َأانحُمَمَُّد  اْبُن  ْبُن َعِليٍّ  يَنةَ    ، ثناُد  ْبِن َأيِب ْسَِ ْبُن ِإْْسَاِعيَل  حُمَمَُّد 

 ،  ُسَلْيَماَن ْبِن الرَّبِيعِ ، َعْن قـَتَاَدَة َعِن اْبِن بـَُرْيَدةَ ، َعْن أَبُو َداُوَد ُسَلْيَماُن َحدَّثـَنَا َُهَّامٌ  ، ثنااْلَبْصِري  
 « اَل تـََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّيِت َعَلى احْلَقِّ َحَّتَّ تـَُقوَم السَّاَعةُ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل:  ،ُعَمرَ َعْن 

ُ فـَُقْلنَاأَبُو َداُوَد ُهَو ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد الطَّيَاِلِسي  َرَواهُ يف ُمْسَنِدِه َوقَاَل ِفيِه َلِقينَا ُعَمَر ْبَن    * ِإن عبد هللا   :اْْلَطَّاِب َرمِحَهُ اَّللَّ
ثـَنَا ِبَكَذا وََكَذا فـََقاَل ُعَمرُ  فَاْجَتَمَع    ،نُوِدَي اِبلصَّالِة َجاِمَعةً   قـُْلنَا مثَّ   ،عبد هللا ْبُن َعْمرٍو َأْعَلُم مِبَا يـَُقوُل قَاهَلَا َثالثً   :ْبَن َعْمرٍو َحدَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ،ْم ُعَمرُ َفَخطَبـَهُ  ،ِإلَْيِه النَّاسِ  اَل تـََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّيِت َعَلى احْلَقِّ َحَّتَّ يـَُقول: » صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل ْسَِ
 « َيَِْتَ أَْمُر اَّللَِّ 
 [ الصحيح.رواه الطبراني في الصغير والكبير، ورجال الكبير رجال (: 12249]الهيثمي ) إسناده منقطع[]الدهيش: 

هللا ْبِن ُعَمَر ْبِن احْلَاِفُظ أَبُو ُموَسى حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَمِديِِن  يف ِكتَاِبِه َأنَّ َأاَب اْلَقاِسِم غَاِِنَ بن حُمَمَّد بن عبيد  خرباَن بِِه  أ  -  128
أَبُو حُمَمَّد عبد هللا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأمْحََد    ، َأانأَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد بن عبد هللا بن َأمْحد   ، أانأَي وَب ْبِن زاَِيٍد اْلرُبِْجيَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 

، َعْن  ْيَدةَ قـَتَاَدَة َعن عبد هللا ْبِن بـُرَ ، َعْن أَبُو َداُوَد ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد الطَّيَاِلِسي  فثنا َُهَّامٌ  ، ثنايُوُنُس ْبُن َحبِيبٍ   ، َأانْبِن فَاِرسٍ 
 َلِقينَا ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابِ  قَاَل:ُسَلْيَماَن ْبِن الرَّبِيِع اْلَعَدِويِّ 

ُت َوَقْد اَل نـَْعِرُف َْسَاَع قـَتَاَدَة َعِن اْبِن بـَُرْيَدَة َوال الْبِن بـَُرْيَدَة ِمْن ُسَلْيَماَن قـُْل  َوقَاَل:َرَوى اْلُبَخاِري  َهَذا احْلَِديَث يف التَّارِيِخ  *  
قـَتَاَدةُ  الدِّيِليِّ ، َعْن  َرَواهُ  اأَلْسَوِد  َأيِب ُسْفيَانَ   ،ُعَمرَ ، َعْن  َأيِب  ْبِن  ُمَعاِويََة  ِمْن َحِديِث  احْلَِديِث َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ    َوهِلََذا 

ُ َعَلْيِه َوسلم   ،َواْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبةَ   َويف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن رَِوايَِة ثـَْواَبَن َمْوىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 إسناده منقطع[]الدهيش: 

اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة  َأْخرَبانَ  - 129 أَبُو   ، َأانَعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ
 ،  حُمَمَُّد ْبُن مِحْريََ   ، ثناعبد هللا ْبُن يُوُسفَ   ، ثناْلَعْبديِإْْسَاِعيل بن عبد هللا ا  ، ثناعبد هللا بن َجْعَفر   ، َأاننعيم َأمْحد اْبن عبد هللا

ْعُت أاََب َعاِمٍر األَْنَصارِيَّ   قَاَل:َثِبُت ْبُن اْلَعْجالِن    ثنا َبهُ ِبَشْيءٍ   قال:  ،ْسَِ ُ َشيـْ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ   قال:وَ   ،رَأَْيُت ُعَمَر اَل يـَُغريِّ ْسَِ
َبةً يـَُقول: » صلى هللا عليه وسلم َ نُوِري  «،اْلِقيَاَمةِ َفِهَي َلهُ نُوٌر يـَْوَم  ،َمْن َشاَب َشيـْ  َفال ُأِحب  َأْن أَُغريِّ

اَيسر روى َعنهُ َأيِب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعمَّاِر ْبِن  َعْن    قَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي  َرَوى  ،أَبُو َعاِمٍر َهَذا اْْسُهُ ُسَلْيُم ْبُن َعاِمرٍ *  
 َثبت بن العجالن 

رواه الطبراني في الكبير  (:  8774]الهيثمي )  ( في مشكل اآلثار[3692]شعيب: صحيح. رقم )  إسناده صحيح[]الدهيش:  
 [ واْلوسط بنحوه، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك.

اجْلَبَّار بن عبد اْلبَاِقي اهْلََرِوي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع بِبـَْغَداَد ِقيَل لَهُ َأْخرَبَُكْم  اَن أَبُو َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد  أْخرب وَ   -  130
  ، َأاناَيِدي  اْْلَِليِلي  أَبُو اْلَقاِسِم َأمْحَُد بن حُمَمَّد بن حُمَمَّد بن عبد هللا الزِّ   ، أانأَبُو ُشَجاٍع ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد اْلَبْسطَاِمي  ِقَراَءًة َعَلْيهِ 



16 
 

ثَُم ْبن ُكَلْيٍب الشَّاِشي   ، َأانأَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اْْلَُزاِعي   أَبُو َبْكٍر اْلَورَّاُق َأمْحَُد    ، ثناأَبُو َسِعيٍد اهْلَيـْ
َبلٍ ْبُن حُمَمٍَّد اْلبـَْلِخي  َصاِحُب َأمْحََد بْ  َثُم ْبُن َخارَِجةَ اْلبـَْغَداِدي   ، َأانِن َحنـْ  ، َثِبِت ْبِن اْلَعْجالنِ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن مِحْريََ  ، ثنااهْلَيـْ

ْبِن َعاِمٍر  َعْن   َواْلَكْتمِ   قَاَل:ُسَلْيِم  اِبحْلِنَّاِء  ُب  ْبُن اْْلَطَّاِب اَل خُيَضِّبُ   ،رَأَْيُت َأاَب َبْكٍر خُيَضِّ ْعُتهُ    ،وََكاَن ُعَمُر  قَاَل   يـَُقوُل:َوْسَِ
َبًة يف اإِلْسالِم َكاَنْت َلهُ نُورًا يـَْوَم اْلِقيَاَمةِ وسلم: » صلى هللا عليه َرُسوُل اَّللَِّ  ُهُ  «َمْن َشاَب َشيـْ  َوأاََن اَل أَُغريِّ

َثِم ْبِن َخارَِجةَ  ،َأمْحََد بن احْلسن بن عبد اجْلَبَّار الص ويفِّ ، َعْن َرَواهُ أَبُو َحامتِِ ْبُن ِحبَّانَ *   وََكاَن ُيَسمَّى ُشْعَبة الصَِّغري  ،َعِن اهْلَيـْ
واْلوسط بنحوه، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو  رواه الطبراني في الكبير  (:  8774]الهيثمي )  إسناده صحيح[]الدهيش:  

 [ متروك.
 ْبَن حُمَمٍَّد اْلَبْسطَاِميَّ  خرباَن أَبُو عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار بن عبد اْلبَاِقي احْلََرِضي  اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب ُشَجاٍع ُعَمرَ أ  -  138

،  َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّد بن احْلسن اْْلَُزاِعيّ   ، َأانَأمْحد بن حُمَمَّد بن حُمَمَّد بن عبد هللا الّزاَِيِدي  اْْلَِليِلي    َأان،  َأْخرَبَُهْم ِقرَاَءًة َعَلْيهِ 
ثَم اْبن ُكَلْيٍب الشَّاِشي    َأان َأيِب َبْكِر  ، َعْن  زِيز ْبُن حُمَمَّدٍ عبد اْلعَ   ، ثنايـَْعُقوب بن محيد بن كاسب   ، ثناُشَعْيُب ْبُن اللَّْيثِ   ، ثنااهْلَيـْ

 ،  أَبِيهِ ، َعْن ْبِن اَنِفعٍ 
َعْت ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َعَلى اْلِمْنربَِ َعْن   َا ْسَِ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    يـَُقوُل:  َصِفيََّة بِْنِت َأيِب ُعبـَْيٍد َأَنَّ يـَُقول:    صلى هللا عليه وسلمْسَِ

َلةً َمْن أََتى »  « َعرَّافًا اَل تـُْقَبُل لَهُ َصالةُ َأْربَِعنَي لَيـْ
َبْكرٍ *   َأيِب  أَْيًضا َعِن  ، َعْن  اَنِفعٍ ، َعْن  َكاَن يف َْسَاِعنَا َعْن  َثُم  اهْلَيـْ َرَواهُ  َوَقْد  َأْعَلُم   ُ َما ُكِتَب َواَّللَّ َوالصََّواُب  َخطَأً  َوَأظُن هُ  أَبِيِه 

د هللا ْبِن  ِإبْـَراِهيم بن مَحَْزة اْبن حُمَمَِّد ْبِن مَحَْزَة ْبِن ُمَعْيِقيِب ْبِن الز َبرْيِ َعن عبد اْلَعزِيز الدَّرَاوْرِدي َعن عباْلَعبَّاِس الد وِريِّ َعن 
اَنِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبِّ ، َعْن َصِفيَّة َعن عمر َوِِبََذا اإْلِْسنَاد َعن عبد اْلَعزِيز َعن عبيد هللا، َعْن أَبِيهِ ، َعْن  ُعَمَر ْبِن اَنِفعٍ 

 صلى هللا َعَلْيِه َوسلم
  رواه الطبراني في اْلوسط عن شيخه مصعب بن إبراهيم بن حمزة الدهري ولم (: 8483]الهيثمي ) إسناده صحيح[]الدهيش: 

 [ أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
بُو عبد هللا أَبُو ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم ْبِن َأمْحََد ْبِن اإِلْخَوِة ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن قلت َلهُ أْخربُكم أَ  َأْخرَبانَ  - 141

،  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ   ، أانُرَوْيهِ ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر ِسْبُط َبَْ   ، َأان احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلَالُل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 
َثَمةَ   ، ثناأَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي   َأان َثِِن َأيِب  ،ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ  ، ثناأَبُو َخيـْ  ، قـَتَاَدةَ ، َعْن قَاَل َحدَّ

يـَُقول:  َكاَن    صلى هللا عليه وسلمِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    َقاَل:فَـ   ،َخَطَب ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب يـَْوَم مُجَُعةٍ   قَاَل:َأيِب اأَلْسَوِد الدِّيِليِّ  َعْن  
 « اَل تـََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّيِت َعَلى احْلَقِّ َحَّتَّ َيَْتِيـََها أَْمُر اَّللَِّ »
 اْلَعدوي َعن عمرَوَقْد َرَواهُ ُسَلْيَماُن ْبُن الرَّبِيِع * 

 [ رواه الطبراني في الصغير والكبير، ورجال الكبير رجال الصحيح.(: 12249]الهيثمي ) إسناده صحيح[]الدهيش: 
َأْخرَبَُكْم أَبُو اْلَفَرِج َسِعيُد ْبُن   قـُْلُت َلُه:بِِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمد الثَـَّقِفيّ  َوَأْخرَبانَ  - 142

أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن   ، َأانأَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد اْبن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن النـ ْعَمانِ  َأْخرَبانَ َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييف  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمُع 
ْبُن ِهَشامٍ ُمَعا  ، ثناأَبُو سعيد ُهَو عبيد هللا ْبُن ُعَمرَ   ، ثناَأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ   َأْخرَبانَ ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلُمْقِرِئ   ،  ذُ 

َثِِن   ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َأيِب  َحدَّ
 ،َفَجَلْسُت َعْن مَيِيِنهِ   قَاَل:اْنطََلْقُت أاََن َوزُْرَعةُ ْبُن َضْمَرَة َمَع اأْلَْشَعِرّي فلقينا عبد هللا ْبَن َعْمرٍو    قَاَل:َأيِب اأَلْسَوِد الدِّيِليِّ  َعْن  

َقى يف َأْرِض اْلَعَرِب ِمَن اْلَعَجِم ِإال قَتِيٌل َأْو َأِسرٌي حَيُْكُم   :فـََقاَل عبد هللا ْبُن َعْمرٍو  ،َوَجَلَس زْرَعة َعن يَساره  يُوِشُك َأْن اَل يـَبـْ
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  ، ِمْن َبِِن َعاِمِر بن صعصعة  قَاَل:ممَّْن أَْنَت    قَاَل:  ،أَيَْظَهُر اْلُمْشرُِكوَن َعَلى َأْهِل اإِلْسالمِ   :فـََقاَل َلهُ زُْرَعةُ ْبُن َضْمَرةَ   ،يف َدِمهِ 
تًا كَ   : فـََقاَل عبد هللا ْبُن َعْمرٍو اَن اَل تـَُقوُم السَّاَعةُ َحَّتَّ َتَداَفَع َمنَاِكُب َبِِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة َعَلى ِذي اْْلَُلَصِة بِنَاًء َأْو بـَيـْ

عبد هللا َأْعَلُم مِبَا    :فـََقاَل عمر َثاَلث َمرَّات  ،ذََكْراَن لُِعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب قـَْوَل عبد هللا بن َعْمرو فَ   قَاَل:  ،ُيَسمَّى يف اجْلَاِهِليَّةِ 
طَائَِفٌة ِمْن أُمَّيِت َعَلى اَل تـََزاُل  »يـَُقوُل:َكاَن   صلى هللا عليه وسلمِإنَّ َنِبَّ اَّللَِّ   َقاَل:فَـ  ،َفَخَطَب ُعَمُر يـَْوَم اجْلُُمَعةِ  قَاَل: ،يـَُقولُ 

 صلى هللا عليه وسلمَصَدَق َنِب  اَّللَِّ    َقاَل:فَـ   ،َفذَكراَن لعبد هللا ْبِن َعْمرٍو قـَْوَل ُعَمرَ قَاَل:    «احْلَقِّ َمْنُصورًَة َحَّتَّ َيَِْتَ َأمر هللا 
 ِإَذا َجاَء َذاك َكاَن الَِّذي قلت

 [ رواه الطبراني في الصغير والكبير، ورجال الكبير رجال الصحيح.(: 12249]الهيثمي ) إسناده صحيح[]الدهيش: 
الَل َأْخرَبَُهْم ِقَراَءةً  َأْخرَباََن أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ بن عبد اْلملك اْلَْ   -  147
ثـَنَا    ،ثـَنَا زَُهرْيٌ ثـَنَا زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ   ، أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  َأان  ،َأاَن حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ   ،أان ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبَْرَوْيهِ   ،َعَلْيهِ 

َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َدرًَجا ُأِتَ ِبِه ُعَمُر ْبُن   ،َعْن ذَْكَواَن َمْوىَل َعاِئَشةَ   ،ثـَنَا عبد هللا ْبُن َأيِب ُمَلْيَكةَ   ،ُعَمُر ْبُن َسِعيِد بن أيب ُحَسنْي 
ُ َعَلْيِه    :فـََقالَ   ،فـََلْم يـَْعرِفُوا ِقيَمَتهُ   ،فـََنظََر إِلَْيِه َأْصَحابُهُ   ،اْْلَطَّابِ  َأَتَِْذنُوَن َأْن أَبْـَعَث ِبِه ِإىَل َعاِئَشَة َِبُبِّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها َماَذا فُِتَح َعَلى اْبِن   :فـََقاَلتْ  ،ا أَْرَسَل ِإلَْيِك ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابِ َهذَ  :َفِقيلَ  ،فـََفَتَحْتهُ  ،فَأََتى ِبِه َعاِئَشةَ  ،نـََعمْ  :قَالُوا  ؟َوَسلََّم ِإايَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . اللَُّهمَّ اَل تبقي لعطيته قَابل  ،اْْلَطَّاِب بـَْعَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ ورجاله رجال الصحيح.رواه أبو يعلى في الكبير (: 9774]الهيثمي ) ]الدهيش: إسناده صحيح[
ربُكم أَبُو عبد هللا أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد ْبُن عبد الرَِّحيم ْبِن َأمْحََد ْبِن اإِلْخَوِة ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن قلت َلهُ أخْ  َأْخرَبانَ  - 151

َأمْحَُد    ، َأانحُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ   ، أانِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ   ، َأاناحْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلالُل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 
 ، ِإْسرَائِيل َعن أيب ِإْسَحاق َعن عبد هللا ْبِن َخِليَفةَ  ، ثناحَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ  ، ثنازَُهرْيٌ  ، ثناْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ 

اْمرََأٌة ِإىَل النَِّبِّ    قَاَل:ُعَمَر  َعْن   َأنْ   َقاَلْت:فَـ   صلى هللا عليه وسلمأََتِت   َ اجْلَنَّةَ   ادُْع اَّللَّ فـََعظََّم الرَّبَّ تـَبَاَرَك   قَاَل:  ،يُْدِخَلِِن 
 « َوِإنَّ َلهُ َأِطيٌط َكَأِطيِط الرَّْحِل اجْلَِديِد ِإَذا رُِكَب من ثقله  ،ِإنَّ ُكْرِسيَّهُ َوِسَع السََّمَواِت َواأَلْرضَ » قَاَل:وَ  ،َوتـََعاىلَ 

الصحيح غير عبد هللا بن خليفة  :  (17272)  ]الهيثمي  إسناده حسن[]الدهيش:   رجال  ورجاله  الكبير،  أبو يعلى في  رواه 
 [ الهمذاني، وهو ثقة.

َأْخرَبَُكْم حَمُْموُد ْبُن ِإْْسَاِعيَل    قـُْلُت َلُه:أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصِر ْبِن َأيِب اْلَفْتِح ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن    َأْخرَبانَ   -  152
َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن    ، أانعبد هللا ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ   َأان ،  حُمَمَُّد ْبُن عبد هللا بن َشاذان  ، أانالصَّرْييف  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َحاِضرٌ 

   ،َعن أيب ِإْسَحاق  ،ِإْسَرائِيل ، َعْن حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ  ، ثناِإْْسَاِعيُل ْبُن َساملٍِ الصَّاِيغُ  ، ثناَأيِب َعاِصمٍ 
َ َأْن يُْدِخَلِِن اجْلَنَّةَ   َقاَلْت:فَـ   ،صلى هللا عليه وسلمِب َأنَّ اْمَرأًَة أََتِت النَِّبَّ  ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّا، َعْن  َعن عبد هللا ْبِن َخِليَفةَ    ،ادُْع اَّللَّ

 « َوِإنَّ لَهُ أَلِطيٌط َكَأِطيِط الرَّْحِل اجْلَِديِد ِإذا ركب من ثقله  ،ِإنَّ َعْرَشهُ فـَْوَق َسْبِع َْسََواتٍ »  قَاَل:وَ  ،فـََعظََّم الرَّبَّ  قَاَل:
)  إسناده حسن[]الدهيش:   الصحيح غير عبد هللا بن خليفة  (:  17272]الهيثمي  رجال  ورجاله  الكبير،  أبو يعلى في  رواه 

 [ الهمذاني، وهو ثقة.
َأمْحَُد   ، َأان  َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أَْيًضا أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ  َوَأْخرَبانَ  -  153

ْضَرِميّ  د هللاحُمَمَّد بن عب ، ثناُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   ، أانْبُن حُمَمَِّد ْبِن فَاْذَشاهْ    ، ثناعبد هللا ْبُن َأيِب زاَِيٍد اْلَقطََواين   ، ثنااحلَْ
 ،  َأيِب ِإْسَحاَق َعن عبد هللا ْبُن َخِليَفةَ ، َعْن ِإْسَرائِيلُ  ، ثناحَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ 
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ُ َعْنهُ  َعْن   َ َأْن يُْدِخَلِِن اجْلَنَّةَ   َقاَلْت:فَـ   ،صلى هللا عليه وسلمأََتِت اْمَرأٌَة النَِّبَّ    قَاَل:ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ فـََعظََّم    ،ادُْع اَّللَّ
قَاَل أبََِصابِِعِه  ، مثَّ « َوِإنَّهُ يـَْقُعُد َعَلْيِه َما يـَْفُضُل ِمْنهُ ِمْقَداَر َأرَْبَع َأَصاِبعَ  ،ِإنَّ ُكْرِسيَّهُ َوِسَع السََّمَواِت َواأَلْرضَ »  قَاَل:، مثَّ الرَّبَّ 

   «َوِإنَّ لَهُ َأِطيٌط َكَأِطيِط الرَّْحِل اجْلَِديِد ِإَذا رُِكَب ِمْن ثَِقِلهِ » َفَجَمَعَها 
 َرَواهُ ُشْعَبة َعن أيب ِإْسَحاق   َوَقدْ * 

َخِليَفَة  :  (17272)  ]الهيثمي  إسناده حسن[]الدهيش:   ْبِن  َعْبِد َّللاَِّ  َغْيَر  ِحيِح  الصَّ ِرَجاُل  َوِرَجاُلُه  اْلَكِبيِر،  َيْعَلى ِفي  َأُبو  َرَواُه 
، َوُهَو ِثَقٌة.  [ اْلَهَمَذاِنيِ 

،  احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ اجْلَْوَهِري    ، أانغَاِلُب ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن َأمْحََد ْبِن اْلبـَنَّاءِ   َأان  قَالَ خرباَن عبد هللا احْلَرميِي  بِبـَْغَداَد  أ  -  154
َبةَ   ، ثناَسِعيُد ْبُن حُمَمَّدٍ   ، ثناحُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َخاِلٍد اْلَقاِضي  ، ثناحُمَمَُّد ْبُن اْلُمظَفَِّر ْبِن ُموَسى احْلَاِفظُ   َأان   ، ثنا َسْلُم ْبُن قـُتـَيـْ

 ، ُشْعَبةُ َعن أيب ِإْسَحاق َعن عبد هللا ْبِن َخِليَفةَ 
ُ َعلَ   ،ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرمْحَةُ اَّللَِّ َعَلْيهِ َعْن   َحَّتَّ يسمع  »  قَاَل:  ْيِه َوسلم يف قـَْوله }على اْلَعْرش اْستـََوى{َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 « أطيط كأطيط الرحل
  إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

َأْخرَبَُكْم أَبُو اْلَفَرِج َسِعيُد ْبُن   قـُْلُت َلُه:أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  ِبِقرَاَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن    َأْخرَبانَ   -  158
أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد بن    ، َأان ْبُن حُمَمَّد اْبن َأمْحََد ْبِن النـ ْعَمانِ أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَدُ   ، أانَأيِب الرََّجاِء الصَّرْييف  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

،  ُعْثَماُن ْبُن اْلَيَمانِ   ، ثناَأمْحد اْبن إِبْـَراِهيمَ   ، ثناأَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ بن اْلمثّن اْلموِصِلي  ، أانِإبْـَراِهيم بن َعلّي بن اْلُمْقرِئِ 
 ، زَْمَعَة بن َصاحل َعن اْبن طَاُووس َعن أَبِيه َعن عبد هللا ْبِن اهْلَادِ َعْن 
اَّللَِّ  قَاَل:    ،ُعَمرَ َعْن   َرُسوُل  احْلَقِّ   ،اْسَتْحُيوا صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل  ِمَن  اَل يستحيي  النَِّساَء يف    ،فَِإنَّ هللا  َتَْتُوا  َوال 

 « َأْداَبرِِهنَّ 
ِإْسَحاَق  َعْن  َوَرَواهُ أَْيًضا  ،ُعْثَماَن ْبِن اْلَيَماِن ِبِِْسنَاِدهِ ، َعْن َسِعيِد ْبِن يـَْعُقوَب الطَّاْلَقاينِّ ، َعْن َرَواهُ أَبُو عبد الرَّمْحَن النََّساِئي  * 

ارَُقْطِِن  االْخِتالَف يف َهَذا احْلَِديِث  ، َعْن  َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ، َعْن  زَْمَعةَ ، َعْن  ْبِن َأيِب َحِكيمٍ يَزِيَد  ، َعْن  ْبِن ِإبْـَراِهيمَ  طَاُوٍس ذََكَر الدَّ
 َوقـَْوُل ُعْثَماَن ْبِن اْلَيَماِن َأَصح َها َوهللا أعلم   قَاَل:

رواه أبو يعلى،  (:  7592]الهيثمي )  في صحيح الترغيب.[(  2426]اْللباني: صحيح لغيره. رقم )  إسناده ضعيف[]الدهيش:  
 [ والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خَل يعلى بن اليمان، وهو ثقة.  والطبراني في الكبير،

الص ويف  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع بِبـَْغَداَد  اَن أَبُو َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار بن عبد اْلبَاِقي احْلََرِضي  اهْلََرِوي   خرب أ  -  159
أَبُو اْلَقاِسِم َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن    ، َأانِقيَل لَهُ َأْخرَبَُكْم أَبُو ُشَجاٍع ُعَمُر بن حُمَمَّد بن عبد هللا اْلَبْسطَاِمي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

َثُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي   ، َأانأَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اْْلَُزاِعي   ، َأانحُمَمٍَّد اْْلَِليِلي   اْبُن   ، ثناأَبُو َسِعيٍد اهْلَيـْ
   ،َحْفص أيب بكر بن ، َعْن ُشْعَبةُ  ، ثناَوْهُب ْبُن َجرِيرٍ  ، ثنااْلُمنَاِدي ُهَو حُمَمَّد بن عبيد هللا
  ، َشِهْدُت ُعَمَر بن اْْلطاب دخل َعَلْيِه عبد الرَّمْحَن ْبُن َعْوٍف َوَعَلْيِه َقِميٌص ِمْن َحرِيرٍ   قَاَل:  ،َعن عبد هللا ْبِن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعةَ 

احْلَرِيَر َوالدِّيبَاَج    َمْن لَِبسَ يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلم فَِإنَّهُ ذََكَر يـَْعِِن النَِّبَّ    ،دَْع َهَذا َعْنَك َأِو انْـزَْع َهَذا  :فـََقاَل َلهُ ُعَمرُ 
نْـيَا مَلْ يـَْلَبْسهُ يف اآلِخَرةِ  نْـيَا مَلْ َيْشَرْب ِفيَها يف اآلِخَرةِ   ،يف الد  فـََقاَل عبد الرَّمْحَن    «َوَمْن َشِرَب يف آنَِيِة الذََّهِب َواْلِفضَِّة يف الد 

نْـيَا َواآلِخَرةِ   . ْبُن َعْوٍف ِإيّنِ أَلْرُجو َأْن أَْلَبَسهُ يف الد 
 َأمَّا ِذْكُر احْلَرِيِر فـََقْد رُِوَي يف الصَِّحيَحنْيِ من رَِوايَة عبد هللا بن الزبري َعن عمر* 



19 
 

 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
َأْخربََُكْم أَبُو اْلَقاِسِم    قـُْلُت َلُه:خرباَن أَبُو روح عبد اْلمعز ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَفْضِل الص ويف  اهْلََرِوي  ِبِقرَاَءِت َعَلْيِه ِِبََراَة  أ  -  168

أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن    ، أانأَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن عبد الرَّمْحَن  ، َأانِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ   زَاِهُر ْبُن طَاِهٍر الشَّحَّاِمي  
اْبُن َوْهٍب قَاَل   ، ثنابد اأْلَْعَلىيُوُنس بن ع  ، ثناَجدِّي اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ   ، أانحُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ 

َبةَ ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهاللٍ ، َعْن َأْخرَبين َعْمُرو ْبُن احْلَاِرثِ  َبَة ْبِن َأيِب ُعتـْ   ،اَنِفِع ْبِن ُجَبري ، َعْن ُعتـْ
ثْـنَا ِمْن شَ   :أَنَّهُ ِقيَل ِلُعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ   ،َعن عبد هللا ْبِن َعبَّاسٍ  َخَرْجنَا ِإىَل تـَُبوَك يف قـَْيٍظ    :فـََقاَل ُعَمرُ   ،ْأِن َساَعِة اْلُعْسَرةِ َحدِّ

َقِطُع َحَّتَّ ِإْن َكاَن الرَُّجُل لََيذْ   ،َشِديدٍ  َهُب يـَْلَتِمُس اْلَماَء َفال يـَْرِجُع فـَنـََزْلنَا َمْنزال َأَصابـَنَا ِفيِه َعَطٌش َحَّتَّ ظَنـَنَّا َأنَّ رِقَابـَنَا َستـَنـْ
َقِطُع َحَّتَّ ِإنَّ الرَُّجَل لَيـَْنَحُر بَِعريَهُ فَـ  فـََقاَل أَبُو َبْكٍر   ،يـَْعِصُر فـَْرثَهُ فـََيْشَربُهُ َوََيَْعُل َما بَِقَي َعَلى َكِبِدهِ َحَّتَّ َيُظنَّ َأنَّ رَقـَبـََتهُ َستـَنـْ

دِّيقُ  َخرْيًا  :الصِّ الد َعاِء  َقْد َعوََّدَك يف   َ اَّللَّ ِإنَّ  اَّللَِّ  َرُسوَل  لَنَا  ،اَي  َذِلكَ »  قَاَل:  ،فَادُْع  فـََلمْ   ،نـََعمْ   قَاَل:  «َأحتُِب   َيَدْيِه   فـََرَفَع 
نَا نـَْنظُرُ ، مثَّ فمألوا َما َمَعُهمْ  ،فأطلت مثَّ سكبت ،قَاَلت السََّماء  يـُْرِجْعُهَما َحَّتَّ   فـََلْم جنَِْدَها َجاَوَزِت اْلَعْسَكرَ  ،َذَهبـْ

َحْرَمَلَة ، َعْن َوَرَواهُ أَبُو َحامتِِ ْبُن حبَان البسيت َعن عبد هللا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َسْلمٍ  ،َرَواهُ اإِلَماُم أَبُو َبْكِر ْبُن ُخَزمْيََة يف َصِحيِحهِ * 
ُهْم ُمْسِلٌم يف َصِحيِحهِ   :قـُْلتُ   ،ْبِن حَيََْي َعِن اْبِن َوْهبٍ  ُسِئَل أَبُو   ،َورَِجالُهُ ِمْن يُوُنس بن عبد اأْلَْعَلى ِإىَل ُعَمَر َقْد َرَوى َعنـْ

َوَخاَلَفُهْم يـَْعُقوُب ْبُن حُمَمٍَّد الز ْهِري     ،رََواهُ َأمْحَُد ْبُن َصاِلٍح َويُوُنُس َعِن اْبِن َوْهٍب ِِبََذا اإِلْسنَادِ   :فـََقالَ   ،َسِن الدَّارَُقْطِِن  َعْنهُ احلَْ 
َبَة َجَعَلهُ  اَنِفِع ْبِن ُجَبرْيٍ َواْلَقْوُل ِفيِه قـَْوُل َمْن ، َعْن  َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهاللٍ ، َعْن  فـََرَواهُ َعِن اْبِن َوْهٍب َومَلْ َيْذُكْر يف اإِلْسنَاِد ُعتـْ

َبَة اْبَن َأيِب عتَبة وَ   ُهَو عتَبة بن ُمسلم ذََكَر ُعتـْ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين خَل حرملة بن يحيى، فإنه من  ]شعيب:    إسناده صحيح[ ]الدهيش:  

 [ رواه البزار، والطبراني في اْلوسط، ورجال البزار ثقات.(: 10327]الهيثمي )[ (.1383صحيح ابن حبان ) رجال مسلم فقط.
  قـُْلُت لَُه: ِه أبَِْصبـََهاَن بِِه الشَّْيُخ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْبِن َأيِب ُشْكٍر اْلُمَؤدُِّب ِبِقرَاَءِت َعَليْ  َوَأْخرَبانَ  -  169

أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن   ، أانِه َوأَْنَت َتْسَمعُ َأْخرَبَُكْم أَبُواْْلرَْيِ حُمَمَُّد ْبُن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن ُعَمَر ْبِن احْلََسِن ْبِن يُوُنَس ِقَراَءًة َعَليْ 
حُمَمَُّد    ، ثناأَبُو بكر َأمْحد اْبن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيِه احْلَاِفظُ   ، َأانعبد الرَّمْحَن بن حُمَمَّد بن َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن الذكواين اْلمعدل 

ثَمِ  ، ثناْبُن حُمَمَِّد ْبِن َماِلكٍ  ، َعْن  اْبُن َوْهٍب َأنَّ َعْمَرو ْبَن احْلَاِرِث َأْخرَبَهُ  ، ثناَأْصَبُغ ْبُن اْلَفَرجِ  ، ثناأَبُو اأَلْحَوِص حُمَمَُّد ْبُن اهْلَيـْ
َبةَ ، َعْن ِد ْبِن َأيِب ِهاللٍ َسِعي َبَة ْبِن َأيِب ُعتـْ   ، اَنِفِع ْبِن ُجَبرْيٍ ، َعْن ُعتـْ

صلى  َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  :فـََقاَل ُعَمرُ  ،َحدِّثْـنَا َحِديثًا يف َشْأِن اْلُعْسَرةِ  ،أَنَّهُ ِقيَل لُِعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ  ،َعن عبد هللا ْبِن َعبَّاسٍ 
َقِطُع حَ   هللا عليه وسلم َّتَّ ِإْن َكاَن الرَُّجُل ِإىَل تـَُبوَك يف قـَْيٍظ َشِديٍد َونـََزْلنَا َمْنزال َأَصابـَنَا ِفيِه َعَطٌش َحَّتَّ ظَنـَنَّا َأنَّ رِقَابـَنَا َستـَنـْ

َقِطعُ اَل يـَْرِجُع حَ ، مثَّ  لََيْذَهُب يـَْلَتِمُس اْلَماءَ  َوَحَّتَّ ِإْن َكاَن الرَُّجُل لَيـَْنَحُر بَِعريَهُ فـَيـَْعِصُر فـَْرثَهُ َوََيَْعُل َما   ،َّتَّ َنُظنَّ َأنَّ رَقـَبـََتهُ َستـَنـْ
دِّيقُ  ،بَِقَي َعَلى َكِبِدهِ  ُ يف الد َعاِء َخرْيًا :فـََقاَل أَبُو َبْكٍر الصِّ   قَاَل: «َأحتُِب  َذِلكَ »  قَاَل: ،ادُْع لَنَا فَ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َقْد َعوََّدَك اَّللَّ

َماَلتْ   ،نـََعمْ  يـُْرِجْعُهَما َحَّتَّ  يََدْيِه فـََلْم  َمَعُهمْ   ،فأطلت مثَّ سكبت  ،فـََرَفَع  َما  نـَْنظُرُ ، مثَّ  فمألوا  نَا  فـََلْم جنَِْدَها َجاَوزت    ،َذَهبـْ
 اْلَعْسَكر 

 [رواه البزار، والطبراني في اْلوسط، ورجال البزار ثقات.(: 10327]الهيثمي ) إسناده صحيح[]الدهيش: 
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َبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم  خرباَن عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار بن عبد اْلبَاِقي اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر ْبَن حُمَمَِّد ْبِن عبد هللا الْ أ -  172
َثُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي    ، أانَعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَُزاِعي    ، أانَأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَِليِلي    َأان،  ِقَراَءًة َعَلْيهِ  اْبُن    ، ثنااهْلَيـْ

 ،  مُحَْيِد ْبِن ِهاللٍ ، َعْن ريَةِ ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمغِ  ، ثناأَبُو النَّْضِر َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسمِ  ، ثنااْلُمنَاِدي 
َع ِمْنهُ  ثنا ْعُت اْبَن َعبَّاٍس  قَاَل:زَُهرْيُ ْبُن َحيَّاَن وََكاَن يـَْغَشى اْبَن َعبَّاٍس َوْسَِ فَِإَذا َحِصرٌي َبنْيَ َيَدْيِه َعَلْيِه   ،َدَعاين ُعَمرُ  يـَُقوُل:ْسَِ

ثُوٌر نـَثـَْر احْلَْثيِ  ُ َأْعَلُم ِحنَي   قَاَل: ،َهْل َتْدِري َما احْلَِثي  َفذََكَر التِّرْبَ  :فـََقاَل اْبُن َعبَّاسٍ  ،الذََّهُب َمنـْ َهُلمَّ فَاْقِسْم َبنْيَ قـَْوِمَك فَاَّللَّ
ُ َعْنهُ َوَأْعطَاين اِْلرَْيٍ َأرَا صلى هللا عليه وسلمَحَبَس َهَذا َعْن نَِبيِِّه    ، َفُكْنُت أَْقِسمُ  قَاَل: ،َد يِب َأْم ِبَشرٍّ َوَعْن َأيِب َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ

اِبحْلَقِّ َما َحَبَس َهَذا َعْن نَِبيِِّه    :َويـَُقوُل يف بَُكائِهِ   ،فَِإَذا ُهَو ُعَمُر يـَْبِكي  ،َفَسِمْعُت اْلُبَكاءَ  صلى هللا عليه  َكال َوالَِّذي بـََعَثهُ 
 . َأْعطَاهُ عمر ِإرَاَدة اْْلرَْي بِهِ وَ  ،َوَعْن َأيِب َبْكٍر ِإرَاَدَة الشَّرِّ ِبما وسلم

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
ُكم أَبُو عبد هللا خرباَن أَبُو ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم ْبِن َأمْحََد ْبِن اإِلْخَوِة ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن قلت َلهُ أْخرب أ - 173

بـُْنَداُر    ، ثناَأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ   ، َأانحُمَمَّد بن إِبْـَراِهيم َعليّ   ، أانإِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ   ، َأاناْْلالُل ِقَراَءًة َعَلْيهِ احْلَُسنْي اْبن عبد اْلملك  
 ، أَبُو َداُوَد َصاِحُب الطَّيَاِلَسةِ  ، ثناْبُن َبشَّارٍ 

رَأَْيُت َخايل اْبَن    قَاَل:وَ   ،َوَسَجَد َعَلْيهِ   ،رَأَْيُت حُمَمََّد اْبن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر قـَبََّل احْلََجرَ   قَاَل:  ،اْلَمْخُزوِميِّ َجْعَفِر ْبِن ُعْثَماَن  َعْن  
صلى هللا عليه رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:وَ   ،رَأَْيُت ُعَمَر يـَُقبُِّل احْلََجَر َوَيْسُجُد َعَلْيهِ   قَاَل:وَ   ،َعبَّاٍس يـَُقبُِّل احْلََجَر َوَيْسُجُد َعَلْيهِ 

 يـَْفَعُلهُ  وسلم
َا َأرَْداَن ُهنَا ال*   س ُجوَد َعَلْيِه  َأمَّا تـَْقِبيُل احْلََجِر فـََقْد رُِوَي يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث ُعَمَر ِمْن َغرْيِ طَرِيٍق َوِإمنَّ

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
بُو عبد هللا أَبُو ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم ْبِن َأمْحََد ْبِن اإِلْخَوِة ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن قلت َلهُ أْخربُكم أَ خرباَن أ - 174

أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم    ، َأانََبُْرَوْيهِ ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر ِسْبُط    ، َأاناحْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلَالُل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 
َثَمةَ   ، ثناأَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي   ، َأانْبِن َعِليٍّ    ،أَبُو زَُمْيلٍ  ، ثناِعْكرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ  ، ثناُعَمُر بُن يُوُنَس احْلََنِفيَّ  ، ثناأَبُو َخيـْ

َ َعَلْيِه نَبِيَّهُ    ،ِطُب ْبُن َأيِب بـََلتـََعة ِإىَل َأْهِل َمكَّةَ َكَتَب َحا  قَاَل:َعِن اْبِن َعبَّاٍس   فـَبـََعَث َعِليًّا   ،صلى هللا عليه وسلمَوأُطِْلُع اَّللَّ
فـَُقِرَئ    صلى هللا عليه وسلمفَاْسَتْخَرَجاهُ ِمْن قـُُرِوََنا فَأَتـَيَا ِبِه َرُسوَل اَّللَِّ    ،فََأْدرََكا اْلَمْرَأَة َعَلى بَِعريٍ   ،َوالز َبرْيَ يف أَثَِر اْلِكتَابِ 

  قَاَل: «َفَما مَحََلَك َعَلى َذِلكَ »  قَاَل: ،نـََعمْ   قَاَل: «أَْنَت َكتـَْبَت َهَذا اْلِكتَابَ  ،اَي َحاِطبُ »  َقاَل:فَـ  ،فََأْرَسَل ِإىَل َحاِطبٍ  ،َعَلْيهِ 
  ،َوَخِشيُت َعَلْيِهمْ   ،وََكاَن َأْهِلي َبنْيَ ظَهَرانِيِّهم   ،َوَلِكْن ُكْنُت َغرِيبًا يف َأْهِل َمكَّةَ   ،َأَما َواَّللَِّ ِإيّنِ لَنَاِصٌح َّللَِِّ َوِلَرُسولِهِ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ 

َ َوَرُسولَهُ َوَعَسى َأْن َيُكوَن   َفَعٌة ألَْهِليَفَكتـَْبُت ِكتَااًب اَل َيُضر  اَّللَّ  : قـُْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، مثَّ  فَاْخرَتَْطُت َسْيِفي  :ُعَمرُ   قَالَ   ،ِفيِه َمنـْ
ُ َعَلْيِه    ،َأْمِكِنِّ ِمْن َحاِطٍب فَِإنَّهُ َقْد َكَفَر فََأْضِرُب ُعنُـَقهُ  اَي اْبن اْْلَطَّاِب َما يُْدرِيَك لََعلَّ  وسلم: »فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ اطَلَع َعَلى َهِذِه اْلِعَصابَِة ِمْن َأْهِل بَْدرٍ  ُتم :فـََقالَ  ،اَّللَّ  « فَِإيّنِ قد غفرت لكم ،اْعَمُلوا َما ِشئـْ
رواه أبو يعلى في الكبير، والبزار، والطبراني في اْلوسط باختصار، ورجالهم  : (15662) ]الهيثمي إسناده صحيح[]الدهيش: 

 [  رجال الصحيح.
َأْخرَبَُكْم  هُ  َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار بن عبد اْلبَاِقي اهْلََرِوي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع بِبـَْغَداَد ِقيَل لَ أْخرباَن أَبُو  وَ   -  175

  ، َأان أَبُو اْلَقاِسم َأمْحد اْبن حُمَمَّد بن حُمَمَّد بن عبد هللا الزاَيدي اْلليلي  ، أانأَبُو ُشَجاٍع ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد بن عبد هللا البسطامي 



21 
 

َثُم ْبن ُكَلْيٍب الشَّاِشي    ، َأانأَبُو اْلَقاِسم َعلّي اْبن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اْْلَُزاِعي     ، ثنااْلَعبَّاُس الد وِري    ، ثناأَبُو َسِعيٍد اهْلَيـْ
 َأيِب زَُمْيٍل ، َعْن ِعْكرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ  ، ثناُموَسى ْبُن َمْسُعوٍد أَبُو ُحَذيْـَفةَ 

صلى  َفِجيَء بِِه ِإىَل النَِّبِّ    ،َكَتَب َحاِطُب ْبُن َأيِب بـَْلتـََعَة ِإىَل اْلُمْشرِِكنَي ِبِكتَابٍ   :قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابِ   قَاَل:  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
 : صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل لِلنَِّبِّ    «اَي َحاِطُب َما َدَعاَك ِإىَل َما َصنـَْعتَ النَِّب  صلى هللا عليه وسلم: »   َقالَ فَـ   ،هللا عليه وسلم

َ َوال َرُسوَلهُ   ،َفَخِشيُت َأْن يُِغريُوا َعَلْيِهمْ   ،َكاَن َأْهِلي ِفيِهمْ    ، فَاْخَتَصْرُت السَّْيفَ   :قَاَل ُعَمرُ   ،فـَُقْلُت َأْكُتُب ِكتَااًب اَل َيُضر  اَّللَّ
َ اطََّلَع َعَلى َهِذِه اْلِعَصابَِة ِمْن  وَ   ،اَي اْبن اْْلَطَّابِ »   َقاَل:فَـ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأْضِرُب ُعنُـَقهُ فـََقْد كفر   :فـَُقْلتُ  َما يُْدرِيَك َلَعلَّ اَّللَّ

ُتم  :فـََقالَ  ،َأْهِل بَْدرٍ   « فقد غفرت لكم ،اْعَمُلوا َما ِشئـْ
رواه أبو يعلى في الكبير، والبزار، والطبراني في اْلوسط باختصار، ورجالهم  : (15662) ]الهيثمي إسناده صحيح[]الدهيش: 

 [  الصحيح.رجال 
ل لَهُ أْخربُكم أَبُو  أْخرباَن اإِلَمام أَبُو بكر عبد الرَّزَّاق بن عبد اْلَقاِدر ْبِن َأيِب َصاِلٍح اجْلِيِلي  ِقَراَءًة َعَلْيِه بِبـَْغَداَد قيوَ   -  176

يِسي  قَاَل قرَئ على الشَّْيخ    بكر حُمَمَّد اْبن عبيد هللا ْبِن الزَّاُغوينِّ  قَاَل َأان أَبُو اْلَقاِسِم حَيََْي ْبُن َأمْحََد ْبِن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد السِّ
 ِإبْـَراِهيم بن عبد أَبُو ُمْسِلمٍ  ، ثناَأمْحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َسْلمٍ   ، ثناأيب عبد اْلَواِحد بن عبد اْلَعزِيز ْبِن احْلَاِرِث التَِّميِميِّ َوأاََن َأْْسَعُ 

 َأيِب زَُمْيٍل َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعن عمر بن اْْلطاب )ح( ، َعْن ِعْكرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ  ، ثناأَبُو ُحَذيْـَفةَ  ، ثناهللا اْلَبْصِري  
   إسناده صحيح[]الدهيش: 

اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َوَأْخرَبانَ   -  177 أَبُو    ، َأانأَبُو نعيم َأمْحد بن عبد هللا   ، َأانحُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ
 ، َأيِب زَُمْيلٍ ، َعْن مَّارٍ ِعْكرَِمةُ ْبُن عَ  ، ثناأَبُو ُحَذيْـَفةَ  ، ثناأَبُو ُمْسِلمٍ  ، ثناَعْمرو عبد اْلملك ْبُن احْلََسِن ْبِن يُوُسفَ 

َوَما  »  َقاَل:فَـ   ،فـََقْد َكَفرَ   ،َدْعِِن َأْضِرُب ُعُنَق َحاِطبٍ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :قـُْلتُ   قَاَل:ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب    ، َحدََّثِِن َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
َ َقِد اطََّلَع َعَلى  ُتمْ  : فـََقالَ  ،َأْهِل َبْدرٍ يْدريك اَي اْبن اْْلَطَّاِب لََعلَّ اَّللَّ  « فـََقْد َغَفْرُت لكم ،اْعَمُلوا َما ِشئـْ

َقِد اطََّلَع ِإىَل َأْهِل بَْدٍر َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب   :َلْفظهَما َواِحد غري َأن عبد اْلملك قَالَ *  
ُ َعْنهُ  قَاَل َومَلْ   ،َأْخَرَج َهَذا احْلَِديثَ ِإنَّ ُمْسِلًما  قَاَل:  َوَقْد ذََكَر أَبُو عبد هللا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َنْصٍر احْلَُمْيِدي  َأنَّ اْلرَبْقَاينَّ  ،َرِضَي اَّللَّ

 َواَل رَأَيْـنَاهُ يف َصِحيح ُمسلم   :قلت  ،َيْذُكْرهُ أَبُو َمْسُعوٍد الدَِّمْشِقي  َوال َخَلٌف اْلَواِسِطي  يف اأَلْطَرافِ 
والطبراني في اْلوسط باختصار، ورجالهم  رواه أبو يعلى في الكبير، والبزار، : (15662) ]الهيثمي إسناده صحيح[]الدهيش: 

 [  رجال الصحيح.
قـُْلُت ِه بِنـَْيَسابُوَر  اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن عبد هللا ْبِن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد اْلَمْعُروُف اِبْبِن الصَّفَّاِر بِِقَراَءِت َعَليْ   َأْخرَبانَ  - 178

أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اأَلْزَهِري     ، َأانَأْخرَبَُكْم أَبُو َبْكٍر َوِجيهُ ْبُن طَاِهِر ْبِن حُمَمٍَّد الشَّحَّاِمي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ   َلُه:
حُمَمَّد بن  ، ثناَحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن الشَّْرِقيِّ أَبُو  ، ثناأَبُو سعيد حُمَمَّد اْبن عبد هللا ْبِن مَحُْدوٍن التَّاِجرُ  أان قَاَل:

حُمَمَّد بن ِإْسَحاق َحدثِِن عبد هللا    ، ثناعبد اأْلَْعَلى  ، ثناَعيَّاُش بن اْلَولِيد  ، ثناحيَي بن عبد هللا ْبِن َخاِلِد ْبِن فَاِرٍس الذ ْهِلي  
 ،  ن عبيد هللا بن عبد هللا َعِن اْبِن َعبَّاسٍ بن أيب بكر َعن الز ْهِرّي عَ 

َثينَ اثْـَننْيِ    صلى هللا عليه وسلمِإنَّ َأْوىَل النَّاِس أبَِْمِر َنِبِّ اَّللَِّ   ،اَي َمْعَشَر اْلُمْسِلِمنيَ  ،اَي َمْعَشَر األَْنَصارِ  :قـُْلتُ  قَاَل:ُعَمَر َعْن 
َفَضَرَب َعَلى َيِدِه قـَْبَل َأْن َأْضِرَب َعَلى    ،َأَخْذُت بَِيِدِه َوَبَدَرين رَُجٌل ِمَن األَْنَصارِ ، مثَّ  أَبُو َبْكٍر السَّبَّاُق اْلَمِتنيُ   ،ِإْذ ُُهَا يف اْلغَارِ 

 ِإنَّ ِبْشَر ْبَن َسْعٍد األَْنَصاِريَّ أَبُو النـ ْعَماِن ُهَو أول من اَبيع أاََب بكر الّصديق   َوِقيلَ  ،َضَرْبُت َعَلى َيِدِه فـَتـَتَابََع النَّاسُ ، مثَّ َيِدهِ 
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
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أْخربُكم أَبُو عبد هللا خرباَن أَبُو ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم ْبِن َأمْحََد ْبِن اإِلْخَوِة ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن قلت َلهُ أ - 179
أَبُو    ، َأانأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ   ، أانِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ   ، َأاناحْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلالُل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

   ،ِعْكرَِمةَ ، َعْن يُوُنُس ْبُن ُعبـَْيدٍ  ، ثناهللا ْبُن ِعيَسى عبد ، ثنازََكرايَّ بن حيَي اْلزاز  ، ثنايـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  
َع ُعَمَر     َقاَل: فَـ   ،فـََوَجَد َأاَب َبْكٍر يف اْلَمْسِجدِ   ،ِعْنَد الظَِّهريَةِ   صلى هللا عليه وسلمَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ    يـَُقوُل:َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ ْسَِ

اَي اْبن اْْلَطَّاِب َما  »  َقاَل:َوَجاَء عمر بن اْْلطاب فَـ   ،َأْخَرَجِِن الَِّذي َأْخَرَجَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل:  «السَّاَعةَ َما َأْخَرَجَك َهِذِه  »
 قَاَل:، مثَّ  حُيَدِّثـُنَا  صلى هللا عليه وسلمَوأَقـَْبَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،فـََقَعَد ُعَمرُ   ،َأْخَرَجِِن الَِّذي َأْخَرَجُكَما اَي َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل:  «َأْخَرَجكَ 

ةٍ » ُمر وا بِنَا ِإىَل َمْنِزِل اْبِن التـَّيَِّهاِن    قَاَل:  ،نـََعمْ   :قـُْلنَا  «فـَُتِصيبَا طََعاًما َوَشَرااًب َوِظال  ،فـَتـَْنطَِلَقا ِإىَل َهَذا النَّْخلِ   ،َهْل ِبُكَما ِمْن قـُوَّ
َثِم األَْنَصاِريِّ  َم َرُسوُل اَّللَِّ  ،َأيِب اهْلَيـْ َثِم َورَاَء اْلبَاِب   صلى هللا عليه وسلمفـَتـََقدَّ َبنْيَ أَْيِدينَا َفَسلََّم َواْستَْأَذَن َثالَث َمرَّاٍت َوأُم  اهْلَيـْ

َأْن   صلى هللا عليه وسلمفـََلمَّا َأرَاَد َرُسوُل اَّللَِّ  ،ِمَن السَّالمِ  صلى هللا عليه وسلماَّللَِّ  َتْسَمُع اْلَكالَم َوتُرِيُد َأْن يَزِيَدَها َرُسولُ 
َثِم َتْسَعى َخْلَفُهمْ يـَْنَصرِ  ْعُت َتْسِليَمكَ   َقاَلْت:فَـ   ،َف َخَرَجْت أُم  اهْلَيـْ َوَلِكِنِّ َأرَْدُت َأْن َتزِيَداَن ِمْن    ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َقْد َواَّللَِّ ْسَِ

َثِم اَل َأرَاهُ أَْيَن أَبُو  »  قَاَل:وَ   :َخرْيًا  صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ    ،َسالِمكَ  ُهَو َقرِيٌب َذَهَب َيْستـَْعِذُب   قَاَلْت:  «اهْلَيـْ
َثمِ  ،فـََبَسَطْت هَلُْم ِبَساطًا حَتَْت َشَجَرةٍ  ،اْدُخُلوا فَِإنَّهُ َيَِْت السَّاَعَة ِإْن َشاَء اَّللَُّ  ،لَنَا ِمَن اْلَماءِ  فـََفرَِح ِِبِْم َوقـَرَّْت  ،َفَجاَء أَبُو اهْلَيـْ

نَاهُ ِبِِ  َثمِ وسلم: »صلى هللا عليه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:  ،َفَصَرَم هَلُْم َأْعَذاقًا   ،َوَصِعَد َُنَْلةً   ،مْ َعيـْ اَي    قَاَل:  «َحْسُبَك اَي َأاَب اهْلَيـْ
وسلم: صلى هللا عليه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،َفَشرِبُوا َعَلْيهِ   ،َأًَتُهْم مِبَاءٍ ، مثَّ  َرُسوَل اَّللَِّ َتَُْكُلوَن ِمْن ُبْسرِِه َوِمْن َرِطِبِه َوِمْن َتْذنُوِبهِ 

َثِم لَِيذْ   «َهَذا ِمَن النَِّعيِم الَِّذي ُتْسأَلُوَن َعْنهُ » َك  : »وسلمعليه  صلى هللا  فـََقاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ    ،َبَح هَلُْم َشاةً َوقَاَم أَبُو اهْلَيـْ ِإايَّ
َثِم تـَْعِجُن هَلُْم َوخَتِْبزُ   «َواللَّبُونَ    ، َوأَبُو بكر َوعمر رؤوسهم لِْلَقائَِلةِ   صلى هللا عليه وسلمَوَوَضَع َرُسوُل اَّللَِّ    ،َوقَاَمْت أُم  اهْلَيـْ

َثِم بَِقيََّة اأَلْعَذاقِ   ،َومحَُِدوا اَّللََّ   ،َوَشِبُعوا   ،َوَأَكُلوا   ،َوَقْد َأْدَرَك طََعاُمُهْم فُوِضَع الطََّعاُم َبنْيَ أَْيِديِهمْ   ،فَانْـتـَبـَُهوا   ،َورَدَّْت َعَلْيِهْم أُم  اهْلَيـْ
 .َوَدَعا هَلُمْ  ،صلى هللا عليه وسلمَفَسلََّم َعَلْيِهْم َرُسوُل اَّللَِّ  ،فََأَكُلوا ِمْن َرِطِبِه َوِمْن َتْذنُوِبهِ 

 :َوعبد هللا ْبُن ِعيَسى اْْلَزَّاُز قَاَل أَبُو زُْرَعَة الرَّاِزي    ،يب ُهَريْـَرةهِلََذا احْلَِديِث َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َأيِب َحازِم َعن أ *  
ِْمِذي  َوأَبُو َحامتِِ ْبُن ِحبَّانَ  الرتِّ قـُْلُت َوِإَذا َكاَنْت َهِذِه اْلِقصَّةُ َصِحيَحًة َفرَِوايـَتُـُهَما َعْن ُعَمَر    ،ُمْنَكُر احْلَِديِث َوَقْد َأْخَرَج َلهُ 

 َوهللا أعلم  صلى هللا عليه وسلم ألَنَّهُ َكاَن َمَع النَِّبِّ َأْوىَل 
رواه البزار، وأبو يعلى  (:  18260]الهيثمي )  [ (250. مسند أبي يعلى )إسناده ضعيف]الداراني:    إسناده ضعيف[ ]الدهيش:  

خلف، وهو ضعيف، وقال أبو يعلى  باختصار قصة الغَلم، ورواه الطبراني كذلك، وفي أسانيدهم كلها عبد هللا بن عيسى: أبو 
 [ والطبراني: أم الهيثم، وقال البزار: أم أبي الهيثم.

اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه وَ   َأْخرَبانَ   -  180 أَبُو نـَُعْيٍم   ، َأانُهَو َحاِضرٌ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
حُمَمَُّد بن ِإبْـَراِهيم اجْلَْوَهِري   ، ثناِم ْبِن ُمَساِوٍر اجْلَْوَهِري  َأمْحَُد ْبُن اْلَقاسِ  ، ثناُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   ، َأانَأمْحد اْبن عبد هللا 

َنةَ  ، ثناَأُخو َأيِب َمْعَمرٍ     ،طَاُوسٍ ، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َمْيَسَرةَ ، َعْن ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
َْسَّاهُ   صلى هللا عليه وسلم ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:وَ   ،َأْرَسَل ِإيَلَّ ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َيْدُعوين ِإىَل السَُّحورِ   قَاَل:  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
 . اْلَغَداَء اْلُمبَاَركَ 

َنَة ِإال حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم َأُخو أيب معمر َوال نـَْعَلُم َرَواهُ َعنِ  ،اَل يـُْرَوى َعْن ُعَمَر ِإال ِمْن َهَذا اْلَوْجهِ  :قَاَل الطَّرَبَاين  *    اْبِن ُعيـَيـْ
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َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم َأُخو َأِبي َمْعَمٍر، َوُهَو ُمَحمَُّد  : (4847) ]الهيثمي إسناده صحيح[]الدهيش: 
، َقاَل ُموَسى ْبُن َهاُروَن اْلَحمَّاُل: َصُدوٌق ََل َبْأَس ِبِه، َوُسِئَل  ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن   اْبُن َمِعيٍن، َعْن  َمْعَمِر ْبِن اْلَحَسِن َأُبو َبْكٍر اْلُهَذِليُّ

ِحيِح.َأِبي َمْعَمٍر َفَقاَل: ِمْثُل َأِبي َمْعَمٍر ََل ُيْسَأُل َعْنُه، ُهَو َوَأُخوُه ِمْن َأْهِل اْلَحِديِث، َوَبقِ   [ يَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
احْلََرِضي  اهْلََرِوي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع بِبـَْغَداَد ِقيَل    خرباَن أَبُو َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار بن عبد اْلبَاِقيأ  -  189

أَبُو اْلَقاِسِم َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمٍَّد    ، أانعبد هللا اْلَبْسطَاِمي  ِقرَاَءةً َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ َلهُ َأْخربََُكْم أَبُو ُشَجاٍع ُعَمُر ْبُن حُمَمَّد بن  
ثَ  ، َأانأَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اْْلَُزاِعي   ، َأاناْْلَِليِلي   أَبُو ِقالبَةَ   ، ثناُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي  أَبُو َسِعيٍد اهْلَيـْ

 ،  اَنِفٍع َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َعْن أَي وبَ ، َعْن َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ  ، ثناُمْسِلُم ْبُن ِإبْـَراِهيمَ  ، ثناعبد اْلملك ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاِشي  
َأحُتَّرُِم َما    َقاَلْت:فَـ   «َوِإنَّ أُمَّ ِإبْـَراِهيَم َعَليَّ َحَرامٌ   ،اَل حُتَدِِّثي َأَحًدا »  :حِلَْفَصةَ وسلم  صلى هللا عليه  قَاَل النَِّب     قَاَل:ُعَمَر  َعْن  

ُ َلكَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ  ،َعاِئَشةَ ِْبَا نـَْفَسَها َحَّتَّ َأْخرَبَْت  فـََلْم يـَْقرَ  قَاَل: «فـََواَّللَِّ اَل أَقـَْرُِبَا» :قَالَ  ،َأَحلَّ اَّللَّ ُ }فَأَنْـَزَل اَّللَّ َقْد فـََرَض اَّللَّ
 { َلُكْم حتَِلََّة َأمْيَاِنُكمْ 

 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
اْْلَالَل َأْخرَبَُهْم  خرباَن أَبُو ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم ْبِن َأمْحََد ْبِن اإِلْخَوِة أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ بن عبد اْلملك  أ  -  190

  ، ثناأَبُو ُكَرْيبٍ  ، ثناأَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي   ، َأانحُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ  ، َأانِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ  ، َأانِقَراَءًة َعَلْيهِ 
 ،  َساملٌ َعِن اْبِن ُعَمرَ  ، ثنااْبن عبيد هللا اْلُعَمِري  َخاِلد اْبن أيب بكر ُهَو  ، ثنازَْيُد ْبُن احْلُبَابِ 

ْعُت النَِّبَّ    قَاَل:  ،ُعَمرَ َعْن   م ولياليهن   صلى هللا عليه وسلمْسَِ واملقيم يـَْوم    ،َيَُْمُراَن اِبْلَمْسِح َعَلى اْْلُفَّنْيِ لِْلُمَساِفِر َثالثَةُ َأايَّ
َلة  َولَيـْ

ارَُقْطِِنّ  ،َخاِلد بن أيب بكر *   لَْيَس اِبْلَقِوّي   :قَاَل الدَّ
رواه القطيعي من زياداته على  (:  1384]الهيثمي )  [(171. مسند أبي يعلى )إسناده لين]الداراني:    ِفي ِإْسَناده لين[]الدهيش:  

 [مسند أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير واْلوسط، ورجال البزار وأبي يعلى ثقات.
أْخربُكم أَبُو عبد هللا   :أخرباَن أَبُو ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم ْبِن َأمْحََد ْبِن اإِلْخَوِة ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن قلت َلهُ   -  193

أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد   ،ْبُن َمْنُصوٍر ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ   َأاَن ِإبْـَراِهيمُ   ،احْلَُسنْي بن عبد اْلملك ْبِن احْلَُسنْيِ اْْلَالُل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 
ثـَنَا عبيد هللا ُهَو    ،ثـَنَا ِبْشُر ْبُن َمْنُصورٍ   ،أان عبد اأْلَْعَلى ْبُن مَحَّادٍ   ،أان أَبُو يعلى اْلموِصِلي  ،اْلمقري  ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليِّ بن

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  :قَاَل ُعَمرُ  :ِن ُعَمَر قَالَ َعِن ابْ  ،اْبُن ُعَمَر َعْن اَنِفعٍ   « اَل مَتْنـَُعوا ِإَماَء اَّللَِّ َمَساِجَد اَّللَِّ »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َعِن اْبِن ُعَمرَ   ،َعْن اَنِفعٍ   ،َرَواهُ ُمْسِلٌم ِمْن َحِديِث عبيد هللا ْبِن ُعَمرَ  َعْن    ،َوَرَواهُ اْلُبَخاِري   ،َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َعن عبيد هللا من َحِديث اْبن عمر  ،َعْن أيب ُأَساَمة ،يُوُسَف ْبِن ُموَسى اْلَقطَّانِ 
 [ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.(: 2099]الهيثمي ) ]الدهيش: إسناده صحيح[

اَد َأْخربََ  َأْخرَبانَ   - 194 ُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َعِليَّ ْبَن احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
 ، ثناحُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلُقَرِشي    ، ثناْْسَاِعيل بن عبد هللا إِ   ، أانعبد هللا بن َجْعَفر   ، َأانأَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن عبد هللا  ، َأانَحاِضرٌ 

   ،َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ ، َعْن َماِلُك بن أنس َعن ربيَعة بن أيب عبد الرَّمْحَن
َثِِن ُعَمُر َعِن النَِّبِّ  قَاَل:َعِن اْبِن ُعَمَر   « َوَضْعُت ِمْنرَبِي َعَلى تـُْرَعٍة ِمْن تـُرَِع اجْلَنَّةِ » قَاَل: ،صلى هللا عليه وسلم َحدَّ

َماِلِك ْبِن أََنٍس َوُعْثَماَن ْبِن طَْلَحَة اْلُقَرِشيِّ َوأَبِيِه  َعْن  حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ُمَعاٍذ اْلُقَرِشي  اْلَبْصرِي  َرَوى  :قَاَل اْبُن َأيِب َحامتٍِ * 
َع ِمْنهُ َأيِب يف  ِم األَْنَصارِيِّ َوَرَوى َعْنهُ َعبَّاُد ْبُن اْلَولِيِد اْلُغرَبِي  َومل يذكر ِفيِه جرحا  ْسَِ  َأايَّ
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 ِفي ِإْسَناده لين[  ]الدهيش: #*
 حُمَمَّد بن عبد  أخرباَن أَبُو َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار بن عبد اْلبَاِقي اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب ُشَجاٍع ُعَمَر ْبنَ  -  198

َأان أَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد  ،َأان أَبُو اْلَقاِسِم َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَِليِلي   ،هللا اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
َثُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي   ،ْبِن احْلََسِن اْْلُزَاِعي     ،ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيسٍ  ، اْلَقاِضيثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاقَ  ،أان أَبُو َسِعيٍد اهْلَيـْ

َثِِن اخي  َع َساملَ ْبَن عبد هللا حُيَدُِّث َعْن أَبِيهِ  ،ُسَلْيَمان يـَْعِِن اْبن ِباَلل َعن ،َحدَّ َعْن  ،َعن عبد هللا ْبِن َيَساٍر اأَلْعَرِج أَنَّهُ ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَ  :ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب أَنَّهُ َكاَن يـَُقولُ  ي وثُ  ،َثالثٌَة اَل يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة اْلَعاق  ِبَواِلَدْيهِ » :اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   ،َوالدَّ

 « َورَْجَلةُ النَِّساءِ 
َلهُ َرَواهُ بـَْعُضُهْم ِمْن َحِديث عمر  ،َأُخو ِإْْسَاِعيَل اْْسه عبد احلميد  َوبـَْعضهْم من َحِديث عبد هللا    ،َوَهَذا احْلَِديُث َكالَِّذي قـَبـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ، َوَرَواهُ اإِلَماُم َأمْحَُد يف ُمْسَنِدِه ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمرَ  ،ْبِن ُعَمرَ  ِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن  َعْن يـَْعُقوَب بْ   ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
  ،َورََواهُ النََّساِئي    ،َعْن َعاِصِم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن زيد بن عبد هللا َعن َأِخيه عمر بن حُمَمَّد َعن عبد هللا ْبِن َيَساٍر َمْوىَل اْبِن ُعَمرَ   ،َسْعدٍ 

  ، َعْن َساملٍِ  ،َعْن عبد هللا ْبِن َيَساٍر يـَْعِِن اأَلْعَرَج اْلَمَدينَّ  ،ٍد اْلُعَمرِيِّ َعْن ُعَمَر ْبِن حُمَمَّ  ،َعْن يَزِيَد ْبِن زُرَْيعٍ  ،َعْن َعْمرِو ْبِن َعِليٍّ 
ُ َعَلْيِه َوسلم من َحِديث عبد هللا ْبِن ُعَمرَ  ،َعْن أَبِيهِ  ِن  َعْن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن بْ  ،َوَرَواهُ أَبُو َحامتِِ ْبُن ِحبَّانَ  ،َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َبةَ   . َعْن عمر بن حُمَمَّد من َحِديث عمر ،َعِن اْبِن َوْهبٍ  ،َعْن يَزِيَد ْبِن َمْوَهبٍ  ،قـُتـَيـْ
 [حسنإسناده  ]الدهيش: #*

َأمْحَُد ْبُن    ، َأاناْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر ْبَن حُمَمٍَّد  خرباَن عبد اْلبَاِقي  أ  -  200
َثُم ْبُن ُكَلْيبٍ   ، أانَعِلي  ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعي    ، َأانحُمَمٍَّد اْْلَِليِلي   بَانُ   ، ثناِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق أَبُو ِإْسَحاَق اْلَقاِضي   ، ثنااهْلَيـْ ،  َشيـْ

 ،  َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ  ثنا
 َحاَجٍة أَفـََرأَْيَت َلْو بـََعثـُْتَك يف  قَاَل: ،بـََلى :قـُْلتُ  ،أمََلْ ُتْكَس ثـَْوَبنْيِ  َقاَل:فَـ  ،َوأاََن ُأَصلِّي يف ِإزَارٍ  ،َدَخَل اْبُن ُعَمرَ  قَاَل:اَنِفٌع  ثنا

صلى هللا  َحدََّث َفال َأْدِري َأرَفـََعهُ ِإىَل النَِّبِّ  ، مثَّ  فـََرب َك َأَحق  َأْن تـَزَّيََّن لَهُ  قَاَل:  ،اَل   :قـُْلتُ   ،َأُكْنَت َتْذَهُب َهَكَذا َكَما َصلَّْيتَ 
  ،فـَْلَيُشدَّ ِبِه ِحْقَوْيهِ   ،أَلَحدُِكْم َغرْيُ ثـَْوٍب َواِحٍد فََأرَاَد َأْن ُيَصلِّيَ   َيُكنْ ِإَذا مَلْ  »  قَاَل:  ،اَنِفٌع َشكَّ   ،ُعَمرَ َعْن    َأْم َحدَّثَ   عليه وسلم

 « َوال َيْشَتِمِل اْشِتَماَل اْليـَُهودِ 
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

َأمْحَُد ْبُن   ، َأانحُمَمٍَّد اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ خرباَن عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار احْلََرِضي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر ْبَن  أ  -  212
َثُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي    ، أانَعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَُزاِعي    ، َأانحُمَمٍَّد اْْلَِليِلي    حُمَمَِّد بن ،  ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي  ، ثنااهْلَيـْ

َثِِن حَيََْي ْبُن َسِعيدٍ  ثنا  ،  عبد هللا ْبِن ُعَمرَ ، َعْن اَنِفٍع َمْوىَل اْبِن ُعَمرَ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ  ، ثناَأيِب  ، َحدَّ
ئًا :وََكانُوا يـَُقولُونَ  .َما ِلَمِن افـُْتنِتَ ِمْن تـَْوبَةٍ  :ُكنَّا نـَُقولُ   قَاَل:ُعَمَر َعْن  ُ بَِقاِبٍل ِمنَّا َشيـْ َ َواإِلْسالَم بَِبالٍء َأَصابـَنَا   ،َما اَّللَّ تـَرَْكنَا اَّللَّ

ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا َعَلى أنفسهم{ ِإىَل  }اَي    :اْلَمِديَنةَ أَنْـَزَل ِفيِهمْ   صلى هللا عليه وسلمفـََلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ    ؟بـَْعَد َمْعرِفَِتهِ 
تُـَها بَِيِدي :قـَْوله }َوأَنْـُتم اَل تشعرون{ قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابِ    :قَاَل ِهَشامٌ  ،بـََعْثُت ِِبَا ِإىَل ِهَشاِم ْبِن اْلَعاِص ْبِن َواِئلٍ ، مثَّ  َفَكتـَبـْ

َا أُْنزَِلْت ِفينَا ِلَما ُكنَّا نـَُقولُ  ،َفجعلت أقرؤها َوال أَفـَْهُمَها ،ى فـََلمَّا َجاَءْتِِن َصِعْدُت ِِبَا ِإىَل كد َا ِإمنَّ  قَاَل: ،فـََوَقَع يف نـَْفِسي َأَنَّ
 . َفَجَلْسُت على بَِعريي َحَّتَّ حلقت اِبْلَمِديَنةِ 

 [ رواه البزار، ورجاله ثقات.(:  9918]الهيثمي برواية مطولة ) إسناده حسن[]الدهيش: 
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َثم  ، َأانهبِ وَ   -  213 اْبن ِإْسَحاق   قال: قالاْبُن ِإْدرِيَس    ، ثنااحْلََسُن ْبُن الرَّبِيعِ   ، ثناِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َجبـََلةَ   ، ثنااهْلَيـْ
 ُعَمَر َفذََكَرهُ بَِنْحِوهِ ، َعْن َوَأْخربين اَنِفع َعن عبد هللا ْبِن ُعَمرَ 

 َوِفيِه فـََلمَّا َجاَءْتِِن صعدت على رَأس كدى  * 
 إسناده حسن[ ]الدهيش: 

َأْخرَبَُكْم   قـُْلُت َلُه:بـََهاَن أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمٍَّد يـُْعَرُف ِبَقَفِك اْْلَبَّاِز ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِصْ  َأْخرَبانَ  - 214
أَبُو احْلَُسنْي َأمْحد بن عبد   ، أان ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت تسمع أَبُو اْْلرَْيِ حُمَمَُّد ْبُن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن احْلََسِن ْبِن ُعَمَر ْبِن يُوُنسَ 

عبد هللا بن    ، ثناَأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بن عبد هللا اْلبـَزَّار  ، ثناأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيِه احْلَاِفظُ   ، أانالرَّمْحَن الذَّْكَواين  
  ، َحدََّثِِن اْبُن ِإْسَحاَق قَالَ ، قثنا  أَبِيهِ ، َعْن َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ  ، ثناَخِليَفةُ ْبُن َخيَّاٍط َوَعْمُرو ْبُن اْلَعبَّاِس قَاال ، ثناَأمْحد بن ُموَسى 

 ،  اَنِفٌع َعِن اْبِن ُعَمرَ 
ُهَما  َعْن   ُ َعنـْ َفَخَرْجُت   ،اَن َوَعيَّاُش ْبُن َأيِب رَبِيَعَة َوِهَشاُم ْبُن اْلَعاِص ْبِن َواِئٍل َأْن َُنَاِجَر ِإىَل اْلَمِديَنةِ اتَـَّعْدُت أَ   قَاَل:ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

أَبُو َجْهٍل احْلَاِرث ْبُن ِهَشاٍم فـََقاال َلهُ   ،َوُفنِتَ ِهَشاٌم فَافـُْتنِتَ   ،َأاَن َوَعيَّاشٌ  ِإنَّ أُمََّك َقْد نََذَرْت َأال    :فـََقِدَم َعَلى َعيَّاٍش َأَخَواهُ 
َوفـَتـَُنوهُ   ،َأْخَرَجاهُ ِبهِ اَي َعيَّاُش ِإْن يُرِيَداَك ِإال َأْن يـَْفِتنَاَك َعْن ِديِنَك وَ   :فـَُقْلتُ   ،يُِظلََّها ِظلٌّ َوال مَيَسَّ رَْأَسَها ُغْسٌل َحَّتَّ تـََراكَ 

ُعَمُر َفَكتـَْبُت ِِبَا ِإىَل ِهَشاٍم   قَاَل:فـَنـََزَلْت ِفيِهْم }اَي ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا َعَلى أَنْـُفِسِهْم اَل تـَْقَنطُوا من َرمْحَة هللا{    قَاَل:فَافـُْتنِتَ  
 فـََقِدمَ 

 [البزار، ورجاله ثقات.رواه  (: 9918]الهيثمي ) إسناده حسن[]الدهيش: 
َأان    ،رَبَُهْم ِقرَاَءًة َعَلْيهِ أخرباَن أَبُو َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر ْبَن حُمَمٍَّد اْلَبْسطَاِميَّ َأخْ   -  217

َثُم ْبُن ُكَلْيبٍ   ،ْْلَُزاِعي  أان َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد ا  ، َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد اْْلَِليِلي   ثـَنَا َعْبَدةُ    ،ثـَنَا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ   ، ثـَنَا َصاِلُح ْبُن حُمَمَّدٍ   ،َأان اهْلَيـْ
 ،َمرَ َعن عبد هللا ْبِن عُ   ، َعْن َأيِب َبْكِر بن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر  ،َعِن الز ْهِريِّ   ،َعن عبيد هللا ْبِن ُعَمرَ   ، ْبُن ُسَلْيَمان

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ،َعْن ُعَمرَ  فَِإنَّ الشَّْيطَاَن    ،فـَْلَيْشَرْب بَِيِميِنهِ   ،َوَمْن َشِربَ   ،فـَْليَْأُكْل بَِيِميِنهِ   ،َمْن َأَكلَ »  :َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 « َويْشرب ِبشَماِلهِ  ،َيَُْكل ِبشَماِلهِ 

( من  1800(، وسنن الترمذي )3776(، وسنن أبي داود )2020]الحديث في صحيح مسلم )  [صحيح]الدهيش: إسناده   #*
 حديث عبد هللا بن عمر[ 

  ،  ِقَراَءةً َعَلْيهِ ِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ َوَأْخرَباََن أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجا  -  218
ثـَنَا  ،َأان أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ اْلموِصِلي ،أاََن أَبُو بكر حُمَمَّد بن إِبْـَراِهيم بن اْلُمْقِري  ،َأان ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ 

َعِن اْبِن    ،َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ   ،َعن عبيد هللا ْبِن ُعَمَر َعِن الز ْهِريِّ   ،َعبده بن ُسَلْيَمان  ثـَنَا ،عبد هللا ْبُن ُعَمَر ْبِن أاََبنٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :َعْن ُعَمَر قَالَ   ،ُعَمرَ  ُكْل َأَحدُُكْم ِبِشَماِلِه فَِإنَّ الشَّْيطَاَن َيَُْكُل ِبِشَمالِِه َوَيْشَرُب اَل َيَْ »  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 « ِبِشَماِلهِ 
َوَسلَّمَ *   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ُعَمَر  ْبِن  عبد هللا  َحِديث  َصِحيحه من  يف  ُمسلم  َرَواهُ  احْلَِديُث  رُِوَي يف   ،َهَذا  َوَقْد 

َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،الصَِّحيَحنْيِ ََنَْو َهَذا  ُ َا َرَوى احْلَِديَث َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعْن أَبِيهِ   ،رمبَّ َا َرَواهُ  َعَلْيِه   ،َورمبَّ  ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ،ْن ُعَمَر أَنَّهُ مَحََل َعَلى فـََرٍس يف َسِبيِل اَّللَِّ َفِمْن َذِلَك َأنَّ ُمْسِلًما َرَوى َحِديثًا عَ   ،َوَسلَّمَ  فََأْعطَاهُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ   ،فـََوقـََفهُ الرَُّجُل يَِبيُعهُ   ،رَُجال تـَْعهُ َوال تـَْرِجْع يف   :َفَجاَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َرَواهُ َعن حُمَمَّد    ،صدقتك   اَل تـَبـْ



26 
 

رََواهُ اْلُبَخاِري  َوُمْسِلٌم ِمْن رَِوايَِة الز ْهِريِّ َعْن    ،َعْن ُعَمرَ   ،َعِن اْبِن ُعَمرَ   ، َعْن اَنِفعٍ   ، َعن عبيد هللا  ،َعن أَبِيه   ، بن عبد هللا منري
 .َساملٍِ َعْن أَبِيِه َأنَّ ُعَمَر مَحََل َعَلى فـََرٍس يف َحِديِث اْبِن ُعَمرَ 

َوَرَواهُ اْلُبَخاِري     ،اَء تـُبَاُع بِبَاِب اْلَمْسِجدِ وروى ُمسلم َعن حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن مُنرَْيٍ ِِبََذا اإِلْسنَاِد َعْن ُعَمَر أَنَّهُ رََأى ُحلًَّة َسريَْ *  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ،َوَجَد ُعَمُر ُحلًَّة ِإْسَترْبَقٍ   :َوُمْسِلٌم ِمْن رَِوايَِة الز ْهِريِّ َعْن َساملٍِ َعْن أَبِيهِ  َوَحِديُث ُعَمَر أَنَّهُ َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وََكثِ   ، َوُهَو ُجُنبٌ أَيـَنَاُم َأَحُدانَ  رٌي ِمْن  َورُِوَي يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َُما اتَـَّفقَ  ُ َأْعَلمُ  ،ا َعَلى َذِلكَ َحِديِث ُعَمَر َيَِْت يف الصَِّحيَحنْيِ َهَكَذا َوَمِن اْعَترَبَ َذِلَك َوَجَدهُ فَِإَنَّ ارَُقْطِِن  َعْنهُ  .َواَّللَّ   ، َوُسِئَل الدَّ

فـََرَوْوه    ،َوَخاَلَف َعْبَدةُ َأْصَحاَب عبيد هللا  :َفذََكَر الطَّرِيَق الَِّذي ذََكْراَن قَالَ   ،َواْلَمْحُفوُظ َعْن َعْبَدةَ   :َفذََكَر ِفيِه اْخِتالفًا قَالَ 
  ،َعِن الز ْهِريِّ   ،وََكَذِلَك َرَواهُ َماِلٌك َويُوُنسُ   ،َواْلَقْوُل قـَْوُل َمْن مَلْ َيْذُكْر ِفيِه ُعَمرَ   ،ِريِّ مَلْ َيْذُكُروا ِفيِه ُعَمرَ َعِن الز هْ   ،َعن عبيد هللا 

ُ َعلَْيِه َوسلم ،َعِن اْبِن ُعَمرَ  ،بكر بن عبد هللا  َعْن َأيِب   . َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
(،  3776(، وسنن أبي داود )2020]الحديث في صحيح مسلم )  [ِرَجاله ِثَقات ِإَلَّ شيخ أبي يعلى َفلم َأقف َعَلْيهِ ]الدهيش:    #*

 ( من حديث عبد هللا بن عمر[ 1800وسنن الترمذي )
الَل َأْخرَبَُهْم  أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد ْبُن عبد الرَِّحيم ْبِن َأمْحََد ْبِن اإِلْخَوِة أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ بن عبد اْلملك اْلَْ  َأْخرَبانَ   - 219

يُوُنس    ، ثناأَبُو ُموَسى ، اَن  ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ َأمحَْ ، أان  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ ، أان  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أان  ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
ُعَمَر ، َعْن اَنِفٍع َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َعْن عبيد هللا ْبِن ُعَمرَ  ، ثنامبارك بن فَضالة ، ثنايـَْعِِن اْبن عبيد هللا العمريي أَبُو عبد الرَّمْحَن 

ُموا الرَّْأَي َعَلى الدِّينِ   :ُعَمرُ   قَالَ   قَاَل: َما آلُو َعِن احْلَقِّ   صلى هللا عليه وسلمفـََلَقْد رَأَيْـُتِِن أُرَاد  َعَلى َأْمِر َرُسوَل اَّللَِّ    ،اْتَِّ
يََدْي َرُسوِل اَّللَِّ   َبنْيَ  َواْلِكتَاُب  َأيِب َجْنَدٍل  يـَْوُم  الرَّمْحَِن  »  :َقالَ فَـ   ،َوَأْهُل َمكَّةَ   صلى هللا عليه وسلمَوَذاَك  ِبْسِم اَّللَِّ  اْكتُـُبوا 

قـْنَاَك ِفيَما تـَُقولُ   َقالُوا:فَـ   «الرَِّحيمِ  َك اللَُّهمَّ   ،أَتـَُرااَن ِإًذا َقْد َصدَّ صلى هللا عليه فـََرِضَي َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:  ،َوَلِكنَّا َنْكُتُب اِبْسِْ
 . فـََرِضيتُ  قَاَل: «َوَتَََْب أَْنتَ  ،اَي ُعَمُر تـَُراين َقْد َرِضيتُ » قَاَل:َوأَبـَْيُت َعَلْيِهْم َحَّتَّ  وسلم

فـََقاَل يَُدلُِّس َكِثريًا فَِإَذا    :َوقَاَل أَبُو زُْرَعَة الرَّاِزي  َوُسِئَل َعْنهُ   ، ُمبَاَرُك ْبُن َفَضاَلَة بـَْعُضُهم َأْحَسَن اْلَقْوَل ِفيِه َوبـَْعُضُهْم َضعََّفهُ *  
 َية  َوهِلََذا احْلَِديِث َشاِهٌد يف اْلُبَخارِيِّ ِمْن رَِوايَِة اْلِمْسَوِر ْبِن خَمَْرَمَة َحِديثُهُ الطَّوِيُل يف احْلَُدْيبِ  ،قَاَل ثـَنَا فـَُهَو ثَِقةٌ 

 [ رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون، وإن كان فيهم مبارك بن فضالة.: ( 843) ]الهيثمي سناده صحيح[إ]الدهيش: 
اَءًة َعَلْيِه َأان َأمْحَُد ْبُن  أخرباَن عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار احْلََرِضي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر ْبَن حُمَمٍَّد اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقرَ   -  220

َثُم ْبُن ُكَليْ   ،أان َعِلي  ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعي    ،حُمَمَِّد اْْلَِليِلي   َبل   ،ٍب الشَّاِشي  َأان اهْلَيـْ َبُل ْبُن ِإْسَحاق بن َحنـْ ثـَنَا   ،ثـَنَا َعفَّان   ،ثـَنَا َحنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ،َعْن ُعَمرَ  ،َعِن اْبِن ُعَمرَ  ،َعْن اَنِفعٍ  ،ثـَنَا أَي وبُ   ،عبد اْلَواِرث َمْن اَبَع َعْبًدا َوَلهُ َماٌل  »  :َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

تَاعُ َفَمالُهُ لِ   « ْلبَائِِع ِإال َأْن َيْشرَتَِط اْلُمبـْ
َعن اْبن عمر يف ُمْسَنِدهِ    ،َعْن اَنِفعٍ   ،َوَهَذا احْلَِديُث ِمْثُل َما َقدَّْمنَا َأْخَرَجهُ اْلُبَخاِري  َوُمْسِلٌم يف َصِحيَحْيِهَما ِمْن رَِوايَِة أَي وبَ 

 ،َعِن اْبِن ُعَمرَ  ،َعْن اَنِفعٍ  ،َوالصََّواُب َعْن عبيد هللا  :َوقَالَ  ،َفذََكَر االْخِتالَف ِفيهِ  ،ُسِئَل َعْنهُ الدَّارَُقْطِِن   .لَْيَس ِفيِه ِذْكُر ُعَمرَ 
 . َعْن ُعَمَر قـَْوله

 ]الدهيش: إسناده صحيح[  #*
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  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد واملؤيد بن عبد الرَِّحيم بن اإْلِْخَوة أبصبهان َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك ْبِن احْلَُسنْيِ   َأْخرَبانَ   -  221
أَبُو   ، ثناَأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، َأان  َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبنِ ، أان  إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أان  اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِهَما 

 َأيِب َصاِلٍح ، َعْن يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ َعِن اأَلْعَمشِ  ، ثناُكَرْيبٍ 
 ، طَلََّقكِ   صلى هللا عليه وسلمَما يـُْبِكَيك َلَعلَّ َرُسوَل اَّللَِّ    َقاَل:فَـ   ،َدَخَل ُعَمُر َعَلى َحْفَصَة َوِهَي تـَْبِكي  قَاَل:َعِن اْبِن ُعَمَر  

 رَاَجَعِك ِمْن َأْجِلي َواَّللَِّ لَِئْن َكاَن طَلََّقِك َمرًَّة ُأْخَرى اَل ُأَكلِّمك أبدا ، مثَّ َوِإنَّهُ َقْد َكاَن طَلََّقِك َمرَّةً 
رجال  ]الداراني:    إسناده صحيح[]الدهيش:   )الصحيحرجاله  أبي يعلى  )  [(172. مسند  أبو يعلى،  (:  7752]الهيثمي  رواه 

 [ والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح كذلك رجال البزار.
َأمْحَُد ْبُن  ، َأان  ِقَراَءًة َعَلْيهِ خرباَن أَبُو َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار الص ويف  َأنَّ ُعَمَر ْبَن حُمَمٍَّد اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم أ -  224

َثُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي  ، َأان َعِلي  ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعي  ، َأان  حُمَمٍَّد اْْلَِليِلي   َثَمَة أَبُو َبْكرٍ   ، ثنااهْلَيـْ ،  َأمْحَُد ْبُن ُجنَابٍ   ، ثنااْبُن َأيِب َخيـْ
 ،  اجْلَنُوِب َعِن الز ْهِريِّ  ِعيَسى بن عبد السَّاَلم ْبِن َأيِب  ثنا

 قَاَل:  ،ِإانَّ َقْد َأمْتَْمنَا   ُقْلُت َلُه:فَـ   ،فـََلمَّا َأمْتَْمنَا َدَخْلنَا يف الثَّاين   ،طُْفُت َمَع ُعَمَر اِبْلبـَْيتِ   قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  َساملِِ بن عبد هللاَعْن  
ُ َعَلْيِه َوسلم يقرن   فََأان أحب َأن أقرن  ، ِإيّنِ مَلْ أُوَهْم َوَلِكِنِّ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ِفي ِإْسَناده من لم أعرفُه[  ]الدهيش: #*
،  احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ   َأْخرَبانَ  -  226

َأَسُد ْبُن  ، قثنا  أَبُو يَزِيَد اْلَقَراِطيِسي  ، قثنا  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن أَي وَب الطَّرَبَاين   ، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن عبد هللا أبنا  
   ،اَنِفعٍ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ ، قثنا حَيََْي ْبُن زََكرايَّ ْبِن َأيِب زَائَِدةَ ، قثنا ُموَسى 

ُهَما  َعِن اْبِن ُعَمَر َرضِ  ُ َعنـْ يُل ْبُن َمْعَمٍر اجْلَُمِحي    َقالُوا:فَـ   ،َأي  َأْهِل َمكََّة َأَِن  لِْلَحِديثِ   قَاَل:  ،َلمَّا َأْسَلَم ُعَمرُ   قَاَل:َي اَّللَّ   ، مجَِ
يُل َهْل َعِلْمُت َأيّنِ َأْسَلْمتُ   َقاَل:فَـ  ،َفَخَرَج ِإلَْيِه َوِإيّنِ ألَتَِّبُع أَثـََرهُ غَُلْيٌم َأْعِقُل َما َأرَاهُ َيْصَنُع َحَّتَّ أََتى مجَِيال فـََواَّللَِّ   قَاَل: ،اَي مجَِ

اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش ِإنَّ    :َخَل يـَْعِِن َعَلى قـَُرْيٍش يف أَْنِديَِتَها َصَرَخ أبَِْعَلى َصْوتِهِ َما رَدَّ َعَلْيِه َكِلَمًة َحَّتَّ قَاَم ََيُر  رَِداَءهُ َحَّتَّ ِإَذا دَ 
يـَُقاتُِلونَهُ  فـََواَّللَِّ َما زَاَل يـَُقاتُِلُهْم وَ   قَاَل:فـَبَاَدرُوهُ    ،ُعَمُر ِمْن َخْلِفِه َكِذَب َوَلِكِنِّ َأْسَلْمتُ   َقاَل:فَـ   ،ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َقْد َصبَأَ 

فـََواَّللَِّ َلْو ُكنَّا    ،اْصنـَُعوا َما َبَدا َلُكمْ  يـَُقوُل:َوُهَو  ،َوقَاُموا َعَلى رَْأِسِه    ،َوَفرَتَ َفَجَلسَ   قَاَل:َحَّتَّ قَاَمِت الشَّْمُس َعَلى رؤوسهم  
 . ِماَئَة رَُجٍل َلَقْد تـَرَْكُتُموَها لَنَا َولََنرْتَُكنـََّها لكم 

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
اَد أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن ِقَراَءًة َعَلْيِه َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احلَْ   َأْخرَبانَ   -  237 َسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

،  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصَدقَةَ   ، ثناْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  أَبُو اْلَقاِسِم ُسلَ ، أان  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن عبد هللا، أان  َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ 
ُعَمَر ْبِن ، َعْن َأيِب ُعْثَماَن النـَّْهِديِّ ، َعْن َعاِصٍم اأَلْحَولِ ، َعْن ُشْعَبةُ  ، ثناُمَؤمَُّل ْبُن ِإْْسَاِعيلَ  ، ثناأَبُو اْْلَطَّاِب زاَِيُد ْبُن حَيََْي  ثنا
ُ َعْنهُ  اْلَْ  َفِتَها َفَسأَْلُت النَِّبَّ   قَاَل:فََأرَْدُت َأْن َأْشرَتَِي ِمْن َنْسِلَها أَْو    ،أُْعِطيُت اَنَقًة يف َسِبيِل اَّللَِّ  قَاَل:طَّاب َرِضَي اَّللَّ ِمْن َضيـْ

يًعا يف ِميَزاِنكَ َدْعَها َحَّتَّ حَتْيَا يـَْوَم اْلِقيَاَمِة ِهَي » َقاَل:فَـ  ،صلى هللا عليه وسلم  « َوَأْوالُدَها مجَِ
 قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديَث َعن ُشْعَبة ِإالَّ ُمَؤمل  * 

لين]الدهيش:   اْبُن  ]الهيثي:    [ِإْسَناده  َوثََّقُه  ِإْسَماِعيَل؛  ْبُن  ُمَؤمَُّل  َوِفيِه  اْْلَْوَسِط،  ِفي  الطََّبَراِنيُّ  َوَضعََّفُه  َرَواُه  َوَغْيُرُه،  َمِعيٍن، 
.  [اْلُبَخاِريُّ
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ْنزِلِِه بِبـَْغَداَد  َعَلى الشَّْيِخ اإِلَماِم َأيِب َبْكٍر عبد الرَّزَّاق بن عبد اْلَقاِدر ْبِن َأيِب َصاِلٍح اجْلِيِليِّ َوََنُْن َنْسَمُع يف مَ   ِرئَ قُ   -  242
ِقَراَءًة َعَلْيِه ِقيَل َلهُ َأْخربََُكْم أَبُو َمْنُصوٍر عبد اْلبَاِقي    َأْخرَبَُكْم أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن إِبْـَراِهيَم الصَّاِيُغ الدَّقَّاقُ 

حُمَمَُّد ْبُن   ، ثناحَيََْي ْبُن حُمَمَّدٍ   ، ثنااْلَعطَّاُر ِقَراَءًة َعَلْيِه ِقيَل َلهُ َأْخرَبَُكْم أَبُو طَاِهر حُمَمَّد بن عبد الرَّمْحَن ْبِن اْلَعبَّاِس اْلُمَخلِّصُ 
 ،  َعطَاءٍ ، َعْن َحْفص بن غياث َعن عبد اْلملك ْبِن َأيِب ُسَلْيَمانَ  ، ثنابُو ِهَشاٍم الّرِفَاِعي  يَزِيَد أَ 
ُ َعْنهُ رََأى رَُجال حَيَْتش  يف احْلََرمِ َعْن   صلى َأَما َعِلْمَت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    َقاَل:فَـ   ،ُعبـَْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ

 فـََرقَّ َلهُ َوَأَمَر لَهُ ِبَشْيءٍ  ،وشكى ِإلَْيِه احْلَاَجةَ  قَاَل: ،ََنَى َعْن َهَذا  هللا عليه وسلم
ُعبـَْيِد  ، َعْن  َعطَاءٍ ، َعْن  يـَْرِويِه َحْفص بن غياث َعن عبد اْلملك ْبِن َأيِب ُسَلْيَمانَ   :فـََقالَ   ،ُسِئَل الدَّارَُقْطِِن  َعْن َهَذا احْلَِديثِ *  

َعْن ُعَمَر وََكَذِلَك َرَواهُ    ،َوَغرْيُهُ يـَْرِويِه َعْن عبد اْلملك َمْوقُوفًا  صلى هللا عليه وسلمُعَمَر َمْرفُوًعا ِإىَل النَِّبِّ  ، َعْن  ْبِن ُعَمرْيٍ 
َواْلَمْوقُوُف ُهَو اْلَمْحُفوُظ َوَرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء ُمْرَسال َعْن ُعَمَر قـَْوَلهُ َغرْيَ َمْرفُوٍع   ، ْبُن َأْرطَأََة َعْن َعطَاٍء َمْوقُوفًااحْلَجَّاجُ 

 ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم 
 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*

هللا ْبُن  احْلَُسنْي عبد احْلق بن عبد اْْلَاِلق ْبِن َأمْحََد يف ِكتَابِِه َوأاََن َعْنهُ َخايل اإِلَمام اْلَعامل أَبُو حُمَمَّد عبد  خرباَن أَبُو  أ  -  251
أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن عبد  ، َأان  وُسفَ أَبُو طَاِهر عبد الرَّمْحَن بن َأمْحد بن عبد اْلَقاِدر ْبِن يُ ، َأان  َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُقَداَمَة َرمِحَهُ هللا 

ارَُقْطِِن  ، َأان  اْلملك ْبِن ِبْشرَانَ   ، ثنايُوُنس بن عبد اأْلَْعَلى ، ثناأَبُو َبْكٍر النـَّْيَسابُورِي   ، ثنااإِلَماُم أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر الدَّ
َوةُ  ْعتُ  قَاَل: اْبُن َوْهٍب َأْخرَبين َحيـْ ُعْقَبَة ْبِن  ، َعْن َعِليِّ ْبِن راََبحٍ ، َعْن  يزِيد بن أيب حبيب يـَُقول َحدثِِن عبد هللا ْبُن احْلََكمِ ْسَِ

ِدَمْشَق   ِبَفْتِح  ُعَمَر  َعَلى  َقِدَم  أَنَّهُ  ثَهُ  ُخفَّانِ   قَاَل:َعاِمٍر َحدَّ ُخفَّْيكَ   :فـََقاَل يل عمر   ،َوَعَليَّ  تـَْنزِْع  مَلْ  ُمْنُذ  ُعْقَبةُ  اَي  َلَك    ،كم 
م ،فـََتذَكَّْرُت ِمَن اجْلُُمَعِة ِإىَل اجْلُُمَعةِ   َأْحَسنت وأصبت الّسنة  قَاَل: ،فـَُقْلُت ُمْنُذ ََثَانَِية َأايَّ

 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
ثـَنَا أَبُو َبْكٍر ُهَو  َوِبهِ  - 252 ْعُت حَيََْي ْبَن أَي وبَ ثـَنَا  َجرِيٍر،َوْهُب ْبُن ثـَنَا  اأَلْزَهِر،أَبُو  النـَّْيَسابُوِري ، ثـَنَاَحدَّ ، َعْن َأيِب قَاَل ْسَِ

  .َأَصْبَت الس نَّةَ  َوقَاَل:ُعَمَر ِِبََذا ، َعْن ُعْقَبةَ ، َعْن َعِليِّ ْبِن راََبحٍ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيبٍ 
، فـََقاَل َرَواهُ ُموَسى ْبُن َعِليِّ ْبِن راََبحٍ   ،َوُسِئَل َعْنهُ   ،َكَذا َأْخَرَجهُ الدَّارَُقْطِِن  يف ُسَنِنهِ ،  َومَلْ َيْذُكْر َبنْيَ يَزِيَد َوَعِليِّ ْبِن راََبٍح َأَحًدا*  

يَزِيَد ْبِن  ، َعْن َواْبُن هَلِيَعةَ ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر أَنَّهُ َمَسَح ِمَن اجْلُُمَعِة ِإىَل اجْلُُمَعِة َعَلى ُخفَّْيِه َوًَتبـََعهُ ُمَفضَُّل ْبُن َفَضاَلَة ، َعْن أَبِيهِ َعْن 
َوَخاَلَفُهْم َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث َوحَيََْي  ،َأَصْبَت الس نَّةَ  :َعِليِّ ْبِن راََبٍح فـََقاال ِفيهِ ، َعْن  ْبِن احْلََكِم اْلبـََلِويِّ َأيِب َحِبيٍب َعن عبد هللا

َمُهْم َوُهَو اْلَمْحُفوظُ َكمَ   ،الس نَّةَ  :َومَلْ يـَُقولُوا  ،َأَصْبتَ : فـََقاَل ُعَمرُ  :ْبُن أَي وَب َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد فـََقالُوا ِفيهِ  ُ  ، ا قَاَل َمْن تـََقدَّ َواَّللَّ
ُعْقَبَة َوأْسقط من اإْلِْسنَاد  ، َعْن َعِليِّ ْبِن راََبحٍ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيبٍ ، َعْن حَيََْي ْبَن أَي وبَ ، َعْن َأْعَلُم َوَرَواهُ َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ 

 َكَما قَاَل اْبن هَلِيَعة واملفضل    ،َأَصْبَت الس نَّةَ  :احْلََكِم اْلبـََلِويَّ َوقَاَل ِفيهِ عبد هللا ْبَن  
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

 احْلَُسنْي بن  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبصبهان قلت َلهُ أْخربُكم أَبُو عبد هللا  َأْخرَبانَ  -  253
أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن  ، َأان بْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن إِ ، َأان ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أان عبد اْلملك اْْلَالُل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

 ،  عبد هللا ْبُن ُعَمَر اْلُقَرِشي  ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ ، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْْسَاِعيَل َوَخايل أَبُو َجْعَفٍر قَاال، ثـَنَا َعِليِّ 
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َع َأاَبهُ يـَْوَم اْلَمْرجِ َسِعيُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َسِعيٍد أَنَّهُ ثـَنَا   َع َأاَبهُ يـَْزُعُم أَنَّهُ ْسَِ ْعُت ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب    يـَُقوُل:  ، ْسَِ َلْوال َأيّنِ   يـَُقوُل:ْسَِ
ْعُت النَِّبَّ   َ َعزَّ َوَجلَّ َسَيْمَنُع الدِّيَن بَِنَصاَرى ِمْن  يـَُقول: »   صلى هللا عليه وسلمْسَِ َما تـَرَْكُت    «رَبِيَعَة َعَلى َشاِطِئ اْلُفَراتِ ِإنَّ اَّللَّ

 . َعَربِيًّا ِإال قـَتـَْلُتهُ َأْو يُْسِلمُ 
 [(236. مسند أبي يعلى )إسناده حسن]الداراني:  إسناده حسن[]الدهيش: 

، أان ُعَمَر ْبَن حُمَمٍَّد اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ أْخرباَن أَبُو َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ  وَ   - 254
َثُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي، َأان  َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَُزاِعي  ، أان  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَِليِلي   أَبُو قاَلبَة عبد  ، ثـَنَا  اهْلَيـْ

 ،  عبد هللا ْبُن ُعَمَر اْلُقَرِشي  ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيِ ْبِن بشر اْلَعْبدي ، ثـَنَا ملك الرَّقَاِشي  الْ 
َثِِن  َع َأاَبهُ يـَْوَم اْلَمْرِج  َحدَّ ْعُت َأيِب   يـَُقوُل: َسِعيُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َسِعيٍد أَنَّهُ ْسَِ ْعُت ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب   يـَُقوُل:ْسَِ َلْوال َأيّنِ    يـَُقوُل:ْسَِ

ْعُت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ   َ َسيُِعز  َهَذا الدِّيَن بِ وسلم: »صلى هللا عليه  ْسَِ َما تـَرَْكُت    «َنَصاَرى ِمْن رَبِيَعَة َعَلى َشاِطِئ اْلُفَراتِ ِإنَّ اَّللَّ
   .َعَربِيًّا ِإال قـَتـَْلُتهُ َأو يسلم

َثُم ْبُن ُكَلْيٍب َولََعلَّهُ َكرََّر السََّماَع ِمْن  ، َعْن  َكَذا َرَواهُ أَبُو بكر بن اْلُمْقِرئِ *   أَبُو  َأيِب يـَْعَلى اْلَمْوِصِليِّ وََكَذِلَك اهْلَيـْ أَبِيِه َورََواهُ 
َسِعيِد ْبِن َعْمرِو بن سعيد َأن ، َعْن  حيَي َعن عبد هللا ْبِن ُعَمَر اْلُقَرِشيِّ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ِإْْسَاِعيلَ ، َعْن  عبد الرَّمْحَن النََّساِئي  

ْعُت ُعَمَر َوَرَواهُ أَبُو َعْمرِو    يـَُقوُل:َأاَبهُ َعْمرو يـَْوَم اْلَمْرِج   َسِعيُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َسِعيٍد    ، َحدََّثِِن َأيِب يـَْعَلى َوِفيهِ ، َعْن  ْبُن مَحَْدانَ ْسَِ
َع أاََبهُ  َع ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب مل يذكر أاََبهُ مرََّتنْيِ َوهللا أعلم  يـَُقوُل:أَنَّهُ ْسَِ  ْسَِ

 [ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خَل عبد هللا بن عمر القرشي وهو ثقة.: (9565) ]الهيثمي إسناده حسن[]الدهيش: 
َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيِد ْبِن َأيِب اْلَعبَّاِس اجْلُْرَجاينَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة  خرباَن ِبِه أَبُو روح عبد اْلمعز ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا  أ  -  255
أَبُو ، َأان أَبُو َعْمرٍو حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْداَن ْبِن َعِليِّ ْبِن ِسنَانٍ ، َأان أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن عبد الرَّمْحَن اْلَكْنَجُروِذي  ، َأان َعَلْيهِ 

  ، َحدََّثِِن عبد هللا ْبُن ُعَمَر اْلُقَرِشي  ، ثـَنَا  حَيََْي ْبُن أيب بكري، ثـَنَا  ِإْسَحاُق ْبُن ِإْْسَاِعيَل َوأَبُو َجْعَفٍر َخايل قَاال، ثـَنَا  يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  
َع َأاَبهُ يـَْوَم اْلَمْرِج  ْعُت ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب   يـَُقوُل:َسِعيُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َسِعيٍد أَنَّهُ ْسَِ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    يـَُقوُل:ْسَِ صلى  َلْوال ِإيّنِ ْسَِ

َ مَيَْنُع الدِّيَن بَِنَصاَرى ِمْن رَبِيَعَة َعَلىيـَُقول: »  هللا عليه وسلم   .َما تـَرَْكُت َعَربيا ِإالَّ قتلته َأو يسلم  «َساِحِل اْلُفَراتِ  ِإنَّ اَّللَّ
 [(236. مسند أبي يعلى )إسناده حسن]الداراني:  إسناده حسن[]الدهيش: 

أْخربُكم عبد الرَّمْحَن    :أخرباَن أَبُو َعلّي عبد السَّاَلم ْبُن َأيِب اْْلَطَّاِب ْبِن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب بِِقَراَءِت َعَلْيِه ابحلربية قلت لَهُ   -  264
َأان حُمَمَّد بن عبد الرَّمْحَن اْلُمَخلُِّص    ،َد اْبُن اْلمسلَمةأان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ   ،ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقزَّاُز ِقَراَءةً َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

ثـَنَا عبد هللا ْبُن   ،ثَنا حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبِن أعني  ،ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن َكِثرٍي احْلَرَّاين  َِبَرَّانَ   ،ثـَنَا حَيََْي ُهَو اْبُن َصاِعدٍ   ،ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
ُ َعْنهُ   :قَالَ   ،َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد َعْن قـَْيسٍ   ،ِإْدرِيسَ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه   :قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ

 : فـََقالَ  ،اْْسَْع َوَأِطعْ  :َقاَل لَهُ ُعَمرُ فَـ  ،َلَقْد تـَرَْكُت قـَْويل  :فـََقالَ  «لَْو َحرَّْكَت بِنَا الرَِّكابَ » :َوسلم لعبد هللا ْبِن َرَواَحةَ 
 اللَُّهمَّ لَْوال أَْنَت َما اْهَتَديْـنَا

نَا  قـْنَا َوال َصلَّيـْ نَا ...َوال َتَصدَّ  فَأَْنزَِلْن َسِكيَنًة َعَليـْ
نَا  َوثـَبِِّت األَْقَداَم ِإْن القـَيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   . َوَجَبتْ  :فـََقاَل ُعَمرُ  «اللَُّهمَّ اْرمَحْهُ »فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . َرَواهُ النََّساِئي  َعْن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي ْبِن َكِثرٍي احْلَرَّاينِّ 
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 ]الدهيش: إسناده صحيح[ 
ُهْم ِقَراَءًة  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اأَلِديَب َأْخربََ   َأْخرَبانَ   -  270
َبَة ثَنا  ، ثـَنَا  يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  أَبُو  ، َأان  حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن اْلُمْقرِئِ ، َأان  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصور، أان  َعَلْيهِ  أَبُو َبْكٍر ُهَو اْبُن َأيِب َشيـْ

 ، اْبُن ِإْدرِيسَ 
ي  فـَنَاَدْيُت ِمْن َورَاِء اْلُفْسطَاِط َأال ِإيّنِ ُفالُن ْبُن ُفالٍن اجْلَْرمِ   ،لَِقيُت ُعَمَر َوُهَو اِبْلَمْوِسمِ   قَاَل:  ،أَبِِيه، َعْن  َعاِصِم ْبِن ُكَلْيبٍ َعْن  
  فـََرَفَع ُعَمرُ   قَاَل:  ،صلى هللا عليه وسلمَوَقْد َعَرْضنَا َعَلْيِه َفرِيَضَة َرُسوِل اَّللَِّ    ،يف َبِِن ُفالنٍ    اْبَن ُأْخٍت لَنَا لَهُ َأٌخ َعانٍ َوِإنَّ 

صلى  انطلقنا ِبِه َحَّتَّ يـُنـَفَِّذ َلُكَما َقِضيََّة َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:  ،نـََعْم ُهَو َذاك   قَاَل:  ،أَتـَْعِرُف َصاِحَبكَ   َقاَل:فَـ   ،َجاِنَب اْلُفْسطَاطِ 
ِبل :قَالَ  ،هللا عليه وسلم   . وَُكنَّا نـََتَحدَُّث َأن اْلَقِضيَّة َأْربـََعة من اإْلِ

 [ورجاله ثقات.رواه أبو يعلى  (:  10778]الهيثمي )  [(169. مسند أبي يعلى )رجاله ثقات ]الداراني:    إسناده صحيح[]الدهيش:  
أان أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن   ،َأان احْلََسُن ْبُن َأمْحََد احْلَدَّاُد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ  ،َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصرٍ   - 271

َقِري    ،ثـَنَا ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيلَ   ،َأان ِإْْسَاِعيل بن عبد هللا  ،َأان عبد هللا بن َجْعَفر   ،عبد هللا   ، ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن يَزِيَد ْبِن ُمْسِلٍم ُهَو اْلِمنـْ
ْعُتهُ ِمْن ُعَمرَ  :قَاَل يل َكْهَمسٌ  :َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قـُرََّة قَالَ  ْعُت  :ْعُت ُعَمَر يـَُقولُ ْسَِ  :قَالَ  ،بـََلى :قـُْلتُ  ،َأال ُأَحدُِّثَك ِبَشْيٍء ْسَِ ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ   َخرْيُ أُمَّيِت اْلَقْرُن الَِّذي َأاَن ِفيِهْم مثَّ الَِّذيَن يـَُلوََنُْم مثَّ الَِّذيَن يـَُلوََنُْم مثَّ يـَْنَشأُ قـَْومٌ »  :َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 « ْم َوَيْشَهُدوَن قـَْبَل َأْن َيْسَتْشِهُدوا هَلُْم لََغٌط يف َأْسَواِقِهمْ َتْسِبُق َأمْيَاَُنُْم َمَع َشَهاَدْتِِ 

 روى َعنهُ مجَاَعة مَحَّاُد ْبُن يَزِيَد ذََكَرهُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ َومَلْ َيْذُكْر ِفيِه جرحا َوذكر أَنه
 [ورجال البزار ثقات.عند ابن ماجه طرف منه، (: 16407]الهيثمي ) [حسن]الدهيش: إسناده 

َأان عبيد هللا ْبُن   ،أان أَبُو نـَُعْيمٍ   ،َأْخرَباََن احْلَاِفُظ أَبُو ُموَسى اْلَمِديِِن  يف ِكتَاِبِه َأن غَاِِن اْلرُبِْجيَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ   -  272
أَتـَْيُت اْلِمْربََد زََمَن األَِقِط   :َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قـُرََّة اْلَمَدينِّ قَالَ   ،ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن يَزِيدَ   ،ثـَنَا أَبُو َداُودَ   ،َأان يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ   ،َجْعَفرٍ 

 ،َفَسلَّْمُت َعَلْيهِ   ،َفَدنـَْوُت ِمْنهُ   ،هُ َغرِيبٌ َفظَنـَْنُت أَنَّ   ،فَِإَذا أاََن ِبَرُجٍل طَاِمٍح َبَصُرهُ يـَْنظُُر ِإىَل النَّاسِ   ،َوالسَّْمِن َواأَلْعَراُب َيَْتُونَ 
َأْهِل َهِذِه أَْنتَ   :َوقَاَل يل   ،فـََردَّ السَّالمَ  َمَعهُ   ،نـََعمْ   :قـُْلتُ   ؟أَِمْن  َبِِن ِهالٍل َواْسِْي    :قَالَ   ؟ممَّْن أَْنتَ   :فـَُقْلتُ   ،َفَجَلْسنَا  ِمْن 

  ،َأال ُأَحدُِّثَك َحِديثًا َشِهْدتُهُ ِمْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرمِحَهُ اَّللَُّ   :مثَّ قَاَل يل   ،ي َكْهَمسٌ ِمْن َبِِن َسُلوٍل َواْسِْ   :َأْو قَالَ   ،َكْهَمسٌ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ   :مثَّ قَالَ   ،َفذََكَر ِقصَّةً   ،بـََلى  :قـُْلتُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنهُ ْسَِ َخرْيُ أُمَّيِت اْلَقْرُن  »  :ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ

ِمْنهُ  َأاَن  الثَّاين   ،الَِّذي  الثَّاِلثُ   ،مثَّ  هَلُم لغط يف   ،مثَّ  يستشهدوا  َأن  َغرْيِ  ِمْن  َيْشَهُدوَن  َشَهاَدَْتُْم  َأمْيَاَُنُْم  َتْسِبُق  قـَْوٌم  يـَْنَشأُ  مثَّ 
 « أسواقهم 

 [عند ابن ماجه طرف منه، ورجال البزار ثقات.(: 16407]الهيثمي ) [حسن]الدهيش: إسناده 
َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ، َأان  الص ويف  َأنَّ َأاَب ُشَجاٍع اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ خرباَن عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار  أ  -  281
َثُم ْبُن ُكَلْيب ، َأان  َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  حُمَمَّدٍ  ُعَمُر ْبُن َعاِمٍر َوِبْشُر   ، َحدََّثِِن أَبُو قاَلبَة عبد اْلملك ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاِشي  ، ثـَنَا  اهْلَيـْ

   ،َشِبيِب ْبِن َغْرَقَدةَ ، َعْن ، ثـَنَاثـَنَا َشرِيٌك قَاَل َأَحُدُُهَا َحدَّثـَنَا مِبَكََّة َومَلْ َيْذُكِر اآلَخرَ قَاال:  ْبُن ِمْهَرانَ 
ِإيّنِ َأْعَدْدُْتَا الْبِن َأِخي  َقاَل:فَـ  ،فَاْعَتلَّ َعَلْيِه ِبِصَغرَِها  ،َعِليٍّ ابْـنـََتهُ َعِن اْلُمْسَتِظلِّ ْبِن ُحَصنْيٍ َأنَّ ُعَمر ْبَن اْْلَطَّاِب َخَطَب ِإىَل 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    ،ِإيّنِ َواَّللَِّ َما َأرَْدُت ِِبَا اْلبَاهَ   :قَاَل ُعَمرُ   ،َجْعَفرٍ  يـُْقطَُع  ُكل  َسَبٍب َوَنَسٍب  يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلمِإيّنِ ْسَِ
 « يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َغرْيَ سبب ونسب 

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
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َعِلي  ْبُن  ، َأان  رَاَءًة َعَلْيهِ خرباَن أَبُو روح عبد اْلمعز ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيٍد اجْلُْرَجاينَّ َأْخرَبَُهْم قِ أ  -  282
، ثـَنَا  أَبُو عُروبَة، َأان  أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن ْبِن َأمْحََد اْلُبْسيِت  ، َأان  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُونَ ، َأان  حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ النَّحَّاِت  

 ،  َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد َعِن الشَّْعِبِّ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمة، ثـَنَا السََّكنِ  حَيََْي ْبنُ ، ثـَنَا اْلُمغريَة بن عبد الرَّمْحَن احْلَرَّاين  
َا ُهَو َرَضٌف    ،َمْن َسَأَل النَّاَس لِيُـْثِرَي َماَلهُ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل النَِّب     ،ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابِ   قال: قالَمْسُروٍق  َعْن   فَِإمنَّ

 « َوَمْن َشاَء فـَْلُيْكِثرْ  ،ِمَن النَّاِر يـَتـََلقَُّمهُ َمْن َيَشاءُ فـَْلُيِقلَّ 
 َكَذا رََواهُ اْبن حبَان *  

. صحيح ابن  لغيره  صحيح[ ]اْللباني:  (.3391). صحيح ابن حبان  إسناده ضعيف]شعيب:    إسناده صحيح[  ]الدهيش:  #*
 [ (.3391)حبان 
ابَة َأن بن عبد اْلَواِحد  اإِلَماُم احْلَاِفُظ أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم السََّلِفي  اأَلْصبـََهاين  ِكتَ  َأْخرَبانَ   - 283

َلهُ َحدثُكْم الَقاِضي أَبُو عبد هللا احْلَُسنْيُ ْبُن َأمْحََد ْبِن    قلت  قَاَل: بن عبد اْلَعزِيز اْلِمْصِريَّ َأْخرَبَُهْم ِفيَها ِقَراَءًة َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن  
أَي وُب ْبُن  ، ثـَنَا أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعْثَماَن يـَْزَداُد ثَنا حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن اْلبَاَغْنِدي  ، َأان َسِعيٍد الرَّاِزي  ِإْمالءً 

 ،  َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد َعِن الشَّْعِبِّ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمة، ثـَنَا حَيََْي ْبُن السََّكنِ ، ثـَنَا اَن الس َلِمي  ُسَلْيمَ 
َا ُهَو    ، لِيُـْثِرَي ِبِه َمالَهُ َمْن َسَأَل النَّاَس صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب  ، َعْن  َمْسُروقٍ َعْن   فَِإمنَّ

 «َوَمْن َشاَء فـَْلُيْكِثرْ  ،َفَمْن َشاَء فـَْلُيِقلَّ  ،َرَضٌف ِمَن النَّاِر يـَتـََلقَُّمهُ 
َوُهَو َحِديٌث َصِحيٌح   ،َحدََّث ِبِه َغرْيُهُ َداُوَد اَل َأْعَلُم ، َعْن مَحَّادٍ ، َعْن تـََفرََّد ِِبَذا احْلَِديِث حَيََْي ْبُن السََّكنِ   :قَاَل أَبُو َحْفصٍ * 

َا ذَكْراَنهُ اْعِتبَارا  :قـُْلتُ  ،َغرِيبٌ   والباغندي ِإمنَّ
صحيح ابن  .  لغيره  صحيح[ ]اْللباني:  (.3391. صحيح ابن حبان )إسناده ضعيف]شعيب:    إسناده صحيح[  ]الدهيش:  #*

 [ (.3391حبان )
عبد اْلَعزِيز ْبُن َأمْحََد  ، َأان  الّسلِمّي أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيهِ   ِبِه بـَرََكاُت ْبُن إِبْـَراِهيَم اْلُقَرِشي  َأنَّ عبد اْلَكِرْي بن مَحَْزة  َأْخرَبانَ   -  284

ثـَنَا أَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن يـَْعُقوَب ، َأان اْلِكنَاين   أَبُو َعِقيٍل أََنُس ْبُن السََّلِم ْبِن احْلََسِن  ، ثـَنَا ْبِن ِإبْـَراِهيمَ متَّاُم ْبُن حُمَمٍَّد الرَّاِزي  َحدَّ
حَيََْي  ، ثـَنَا  أَي وُب ْبُن ُسَلْيَماَن الر َصايف  اْلَمْعُروُف اِبْبِن ُمطَاِعٍن ِإَماُم َسَلْمَيةَ ، ثـَنَا  ْبِن السََّلِم ْبِن َمْنُصوٍر اْْلَْوالين  األَْنطَْرُسوِسي  

َا ُهَو رضف من النَّار يلتقمه ،لِيـَثـُْرَو َمالُهُ قَاَل:  َغرْيَ أَنَّهُ  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ ، ثـَنَا السََّكنِ  ْبنُ   . فَِإمنَّ
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

الَل اأَلِديَب  أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد ْبُن عبد الرَِّحيم ْبِن َأمْحََد ْبِن اإِلْخَوِة أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ بن عبد اْلملك اْلَْ   َأْخرَبانَ   -  296
َبَة ، أان َراِهيم بن املقرىءحُمَمَُّد بن ِإبْـ ، َأان أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حَمُْموٍد الثَـَّقِفي  ، أان َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ  حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ

َثِِن َأْخرَبين يُوُنُس ْبُن يَزِيَد َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ،عبد هللا ْبُن َوْهبٍ ، أان  َحْرَمَلة بن حيَي التِجيِب ، ثـَنَا  اْلَعْسَقالين   اْلُمَعلَّى ْبُن   ، َحدَّ
 ، رُْؤبََة التَِّميِمي  

ُمِصيَبةٌ  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َأَصابـَْتهُ  َأْخرَبَهُ    ،فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم  ،َعن ِهَشام بن عبد هللا ْبِن الز َبرْيِ أَنَّهُ 
 ،ِإْن ِشْئَت َأَمْرُت َلَك بَِوْسقٍ وسلم: »صلى هللا عليه  وُل اَّللَِّ  فـََقاَل َلهُ َرسُ   ،َفَسأَلَهُ َأْن َيَُْمَر لَهُ ِبَوْسٍق ِمْن مَتْرٍ   ،َفشكى ِإلَْيِه َذِلكَ 

َقاَل:  فَـ   «أَفـَْعلُ » قَاَل:    فَِإيّنِ ُذو َحاَجٍة إِلَْيهِ   ،َوُمْر يل بَِوْسقٍ   ، َعلِّْمِنيِهنَّ   :قَالَ   «َوِإْن ِشْئَت َعلَّْمُتَك َكِلَماٍت ُهنَّ َخرْيٌ َلَك ِمْنهُ 
َوَأُعوذُ ِبَك ِمْن َشرِّ َما أَْنَت آِخُذ    ،َوال ُتِطْع يفَّ َعُدوًّا َحاِسًدا  ،َواْحَفْظِِن اِبإِلْسالِم رَاِقًدا  ،اللَُّهمَّ اْحَفْظِِن اِبإِلْسالِم قَاِعًداُقِل  »

 « َوَأْسأَُلَك ِمَن اْْلرَْيِ الَِّذي ُهَو بَِيِدَك ُكل هُ  ،بِنَاِصَيِتهِ 
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َبةَ ، َعْن   ْبُن ِحبَّاَن يف ِكتَاِبهِ َرَواهُ أَبُو َحامتِِ *   َ ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َوَهاِشُم بن عبد هللا بن   َوقَاَل:  ،حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ تـُُويفِّ
َهاشم بن عبد هللا ْبِن الز برَْيِ َرَوى َعْن ُعَمَر ُمْرَسٌل َرَوى َعنهُ    :عبد الرَّمْحَن بن أيب َحامِت الرَّاِزيّ  َوقَاَل: ،الزبري اْبن تسع ِسِنني 

 ُمعلى بن رؤبة 
 ( في السلسلة الضعيفة.[ 6003]اْللباني: ضعيف. رقم ) إسناده منقطع[ ]الدهيش: #*

َعاِئَشةُ بِْنُت َمْعَمِر ْبِن اْلَفاِخِر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب    ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرمحيم َهَذا َوأُم  َحِبيَبةَ أْخرباَن أَبُو  وَ   -  306
، أان  حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعِليِّ ْبِن َعاِصمٍ ، َأان  النـ ْعَمانِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن  ، َأان الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
 ،  ُسْفيَانُ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن َأيِب ُعَمَر اْلَعَدين  ، أان ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد ْبِن اَنِفٍع اْْلَُزاِعي  

ُ َعْنهُ يف احلِْْجرِ  قَاَل:أَبِيِه ، َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب يَزِيدَ َعْن  فََأْرَسَل ِإىَل رَُجٍل ِمْن َبِِن زُْهَرَة   ،َجَلَس ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ
يَاِن اْلَكْعَبةِ  قَاَل: ،َفَذَهْبُت َمَعهُ فََأًَتهُ  قَاَل: ،فََأًَتهُ  ،ِمْن َأْهِل َداراَِن َقْد َأْدَرَك اجْلَاِهِليَّةِ  ِإنَّ قـَُرْيًشا تـََقوَّْت   َقاَل:فَـ  ،َفَسأََلهُ َعْن بـُنـْ

ُ َعْنهُ   ،َوتـَرَُكوا بـَْعَضَها يف احلِْْجرِ   ،فـَبـَنـَْوا  ،َواْسَتْصَغُروا  ،فـََعِجُزوا َعْن نـََفَقِتَها   ،يف بِنَائَِها َصَدْقَت َوَسأَلَهُ    :فـََقاَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ
ُ َعْنهُ   ،َوأَمَّا اْلَوَلُد َعَلى ِفَراِش ُفالنٍ   ،َأمَّا الن ْطَفةُ ِمْن ُفالنٍ   :فـََقاَل الشَّْيخُ   ،ْن ِوالِد اجْلَاِهِليَّةِ َعْن ِوالٍد مِ    : فـََقاَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ

 . َقَضى اِبْلِفَراشِ  صلى هللا عليه وسلمَصَدْقَت َوَلِكنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
 َوَقْد َرَوى ََنَْو َهَذا ُعبـَْيُد اَّللَِّ بن عدي بن اْْلِيَار َعن عمر * 

 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
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 وَمن مُسْند أَمرِي الْمُؤمنِنيَ أبي عبد اهلل عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر ْبِن َأيِب اْلَفْتِح ِقَراَءًة َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َعلّي احْلداد املقرىء أَ  َأْخرَبانَ  -  315

ثَنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَِّل ْبِن   ،مْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصَدَقةَ أَ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أان  َأمْحَُد بن عبد هللا، َأان  َوُهَو َحاِضرٌ 
 ،  أَبِيهِ ، َعْن عبد الرَّمْحَن ْبُن َأيِب الّزاَِندِ ، ثـَنَا يُوُسُف ْبُن اَنِفِع بن عبد هللا بن َأْشَرس اْلمدين ، ثـَنَا الصَّبَّاحِ 

ْعُت ُعْثَماَن  قَاَل:    َأاَبِن ْبِن ُعْثَمانَ َعْن   َمْن صنع اىل أحد من ولد عبد  وسلم: » صلى هللا عليه  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    يـَُقوُل:ْسَِ
نْـيَا  ،اْلمطلب يدا  « َعلّي ُمَكافَأَتُهُ َغًدا ِإَذا لَِقَيِِن  ،فَلم يَُكاِفئهُ ِبَا يف الد 

تـََفرََّد ِبِه يـُُوُسف ْبُن اَنِفٍع يُوُسُف ْبُن اَنِفٍع ذََكَرهُ اْبُن َأيِب    اَل يـُْرَوى َهَذا احْلَِديُث َعْن ُعْثَماَن ِإال ِِبََذا اإْلِْسنَاد  الطَّرَبَاينّ: ُ قَاَل  *  
 . َومل يذكر ِفيِه جرحا ،َرَوى َعْنهُ َجْعَفُر ْبُن عبد اْلَواِحد  ،روى َعن عبد الرَّمْحَن ْبِن َأيِب الّزاَِندِ  َوقَاَل:َحامتٍِ يف ِكتَابِِه 

ْحَمِن ْبُن َأِبي  :  (15017)  ]الهيثمي  إسناده َل بأس به[]الدهيش:   َناِد، َوُهَو َضِعيٌف  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه َعْبُد الرَّ الزِ 
."] 

َداَد ِقيَل َلهُ َأْخرَبَُكْم  أَبُو اْلُفُتوِح يُوُسُف ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن َكاِمِل ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَفَّاُف ِقَراَءًة َعَلْيِه بِبـَغْ   َأْخرَبانَ   -  337
أَبُو اْلَفَرِج َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن اْلفضل بن َجْعَفر  ، َأان ْلبـَزَّاُر ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ أَبُو بكر حُمَمَّد بن عبد اْلبَاِقي ْبِن حُمَمٍَّد ا 

ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِحبَّانَ ، أان  اجملنزي  اْلَقاِسم عبيد هللا  اْبن عبد  ، َأان  أَبُو  اْلبـََغِوي  أَبُو اْلَقاِسِم عبد هللا بن حُمَمَّد   ، َحدََّثِِن اْلَعزِيز 
  ، َحدََّثِِن َأيِب َسْيَداَن ُعبـَْيِد ْبِن الط َفْيِل قَالَ ، َعْن  عبيد هللا ْبُن ُموَسى ، أان  يُوُسُف ْبُن ُموَسى َوَأمْحَُد ْبُن َمْنُصور َوَغريُهَا قَالُوا 

قَاَل: فـََلمَّا رَاَح ِإلَْيِه ُعَمُر  ،صلى هللا عليه وسلمفـَبـََلَغ النَِّبَّ  ،فـََردَّهُ  ،َر ابْـنـََتهُ ُعْثَماَن أَنَّهُ َخَطَب ِإىَل ُعمَ ، َعْن رِْبِعي  ْبُن ِحَراشٍ 
زَوِّْجِِن  قَاَل: »  ،نـََعْم اَي َنِبَّ اَّللَِّ   :قَالَ   «َوَأُدل  ُعْثَماَن َعَلى َخنَتٍ َخرْيٍ ِمْنكَ   ،َأُدل َك َعَلى َخنَتٍ َخرْيٍ َلَك ِمْن ُعْثَمانَ   ،اَي ُعَمرُ »

 « َوأَُزّوُِج ُعْثَماَن ابْـَنيِت  ،ابْـنـََتكَ 
هُ فـََردَّ َعَلْيهِ ُعْثَماَن َحْفَصَة   َهَذا ِإْسنَاٌد اَل أبََْس بِِه َلِكْن يف الصَِّحيِح َأنَّ ُعَمَر َعَرَض َعَلى*   َقْد َبَدا يل َأال أَتـََزوََّج    :لِيُـْنِكَحَها ِإايَّ

 َعَرَضَها َعَلى َأيِب َبْكٍر فـََلْم يرد َعَلْيِه َجَوااب احلَِديث ، مثَّ َأْو َما َهَذا َمْعنَاهُ 
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

يفَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل ْبِن حُمَمٍَّد الصَّريَْ   َأْخرَبانَ   - 338
، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ ، َأان  اْلَقبَّابُ عبد هللا ْبُن حُمَمٍَّد  ، َأان  حُمَمَّد بن عبد هللا بن َشاذان، َأان  َوُهَو َحاِضرٌ 

 ، حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق َعِن الز ْهِريِّ ، َعْن أَبُو َخاِلٍد اأَلمْحَرُ ، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن َسْهلٍ 
ْعُت ُعْثَماَن قَاَل:  ،َعِن السَّاِئِب ْبِن يَزِيدَ  ُ َعَلْيِه َوسلم َْسَّاَها أم اْْلَبَاِئث  ،اْجتَِنُبوا اْْلَْمرَ  يـَُقوُل:ْسَِ    .فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
حُمَمَّد بن  ، أان  َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْمود اأْلَْصبـََهاينّ أبصبهان َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا اجلوزدانية َأْخرَبْتم   َأْخرَبانَ   -  340

، َعْن َأيِب َحازِمٍ ، َعْن  َمْعَمرٍ ، َعْن  ِإْسَحاق بن ِإبْـَراِهيم الدبرِي َعن عبد الرَّزَّاق ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، أان  عبد هللا ْبِن زَْيدٍ 
ُ َعْنهُ النَّاَس يـَْوًما  قَاَل:  ،َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  ُ َعَليِه َوَسلََّم َصِعَد ُأُحًدا    َقاَل:فَـ  ،اَنَشَد ُعْثَماُن َرِضَي اَّللَّ تـَْعَلُموَن َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

صلى هللا عليه وسلم: َقاَل النَِّب   فَـ   ،َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوَأانَ   صلى هللا عليه وسلمِه حُمَمٌَّد  فَاْرَتجَّ ُأُحٌد َوَعَليْ   ،َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوَأانَ 
 « َوَشِهيَدانِ  ،َوِصدِّيقٌ  ،اثْـُبْت ُأُحُد َما َعَلْيَك ِإال َنِبٌّ »
 أنس َرَوى اْلُبَخاِري  يف َصِحيِحِه ِمثـَْلهُ ِمْن َحِديث سعيد َعن قـَتَاَدة َعن * 
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ِحيِح.: ( 14921) ]الهيثمي إسناده صحيح[]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضٌر  َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َمْنُصوٍر حَمُْمود الصَّرْييفَّ أَ  -  370

ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َمْسُعوٍد    ،مْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ َأان أَ   ، أان عبد هللا ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ   ،َأان حُمَمَّد بن عبد هللا بن َشاذان 
َأْخربين أَبُو بكر   :ثـَنَا ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد َعِن الز ْهِريِّ قَالَ   ،اَن ُفَضْيل َبني ُسَلْيَمانَ   :اجلحدري َوحُمَّمد بن عبد هللا اْبن بزيع قَااَل 

ْعُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َخطَبـَنَا فـََقالَ   :َعْن أَبِيِه قَالَ   ، بن عبد الرَّمْحَن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ِهَشامٍ  ُ   :ْسَِ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْسَِ
 . مثَّ ذكر احلَِديث  "...رَُجٌل ممَّْن َكاَن قبلُكمْ  اْجَتنُِبوا أُمَّ اْْلَبَاِئِث فَِإنَّهُ َكانَ "  :َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ 

 [ َل بأس بهإسناده  ]الدهيش: #*
مْحََد ْبِن ُعَمَر ْبِن قـَْيَداَس احْلَطَّاَب  َأْخرَباََن احْلَاِفُظ أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد السََّلِفي  يف ِكتَاِبِه َأنَّ أاََب طَاِهٍر حُمَمََّد ْبَن أَ   -  371

د هللا ْبِن َنْشَواَن الس كَّرِي  الشَّاِهُد يف ِإَجازَتِِه َأان أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد  أان أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  بن حُمَمَّد بن عب  ،َأْخرَبَُهْم ِبِقَراَءتِِه َعَلْيهِ 
ْيٍع  ثـَنَا حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن بـُزَ   ،ثـَنَا أَبُو بكر عبد هللا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعبـَْيِد ْبِن َأيِب الد نْـيَا اْلقرِشي   ،ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفٍر اجْلُوِري 

َعن   ،َأْخربين أَبُو بكر بن عبد الرَّمْحَن بن احْلَاِرث  ،ثـَنَا ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد َعِن الز ْهِريِّ   ،ثـَنَا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن الن َمرْيِي    ،اْلَبْصِري  
ْعُت ُعْثَماَن َخِطيبًا فـََقالَ   :أَبِيه عبد الرَّمْحَن قَالَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ   :ْسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ ْسَِ   ،اْجَتنُِبوا أُمَّ اْْلَبَاِئثِ "  : َصلَّى اَّللَّ

َلُكْم يـَتـََعبَّدُ  اْمَرأٌَة غَاِويَةٌ   ،َويـَْعَتِزُل النَّاسَ   ،فَِإنَّهُ َكاَن رَُجٌل ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ ِإانَّ نَْدُعوَك    :فََأْرَسَلْت ِإلَْيِه َخاِدَمَها فـََقاَلتْ   ،فـََعِلَقْتهُ 
  ، َواَبِطَيٌة ِفيَها ََخْرٌ   ،َوِعْنَدَها ُغالمٌ   ،َفطَِفَق ُكلََّما َدَخَل اَباًب َأْغَلَقْتهُ ُدونَهُ َحَّتَّ أَْفَضى ِإىَل اْمَرأٍَة َوِضيَئٍة َجاِلَسةٍ   ،َفَدَخلَ   ،ِلَشَهاَدةٍ 
فَِإْن أَبـَْيَت   ،َأْو تـََقَع َعَليَّ َأْو َتْشَرَب َكْأًسا ِمْن َهَذا اْْلَْمرِ  ،َوَلِكْن َدَعْوُتَك لِتـَْقُتَل َهَذا اْلُغالمَ  ، نَْدُعَك ِلَشَهاَدةٍ ِإانَّ ملَْ  :فـََقاَلتْ 
 :مثَّ قَالَ   ،َفَسَقْتهُ َكْأًسا ِمَن اْْلَْمرِ   ،اْْلَْمرِ   اْسِقِِن َكْأًسا ِمْن َهَذا  :قَالَ   :فـََلمَّا رََأى أَنَّهُ اَل بُدَّ ِمْن َذِلكَ   ،َوَفَضْحُتكَ   ،ِصْحتُ 
َها  ،زِيِديِِن  َوِإْدَماُن اْْلَْمِر يف َصْدِر رَُجٍل    ،ََيَْتِمُع اإِلميَانُ   فَِإنَّهُ َواَّللَِّ اَل   ،فَاْجَتِنُبوا اْْلَْمرَ   ،َوقـََتَل النـَّْفسَ   ،فـََلْم يـَْرِم َحَّتَّ َوَقَع َعَليـْ

 . "أََبًدا لَيُوِشَكنَّ َأَحُدُُهَا َأْن خُيْرَِج َصاِحَبهُ 
اْْلَْمُر جَمَْمُع  َجدِِّه َعْن ُعْثَماَن يـَُقولُ  َوَرَواهُ اْبُن َأيِب الد نْـيَا َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن اأَلَسِديِّ َعْن إِبْـَراِهيَم اْبِن َسْعٍد َعْن أَبِيِه َعنْ 

النََّساِئي  َعْن ُسَوْيِد ْبِن َنْصٍر َعْن عبد هللا   ،اْْلَبَاِئِث َفذََكَر بَِنْحِوِه َمْوقُوفًا ِمْن قـَْوِل ُعْثَمانَ  َعِن الز ْهِريِّ    ،َعْن َمْعَمرٍ   ،َوَرَواهُ 
أَبُو َحامتِِ ْبُن ِحبَّانَ   ،ِبِِْسنَاِدِه َمْوقُوفًا   ،َعن حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن بـَُزْيٍع ِبِِْسنَاِدِه ِبطُولِهِ   ،َمَر ْبِن حُمَمَّد اهْلَمَداين َعْن عُ   ،َورََواهُ 

ارَُقْطِِن  َعْنهُ   .ُعَمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن ُسَرْيٍح ِمْن ثَِقاِت َأْهِل اْلَمِديَنِة روى َعنهُ عبد الرَّمْحَن ْبُن ِإْسَحاَق اْلَمَدين    :َوقَالَ  ُسِئَل الدَّ
الز ْهِريِّ   :فـََقالَ  َعِن  ُسَرْيٍح  ْبِن  َسِعيِد  ْبُن  ُعَمُر  َوَمْعَمرٌ   ،َأْسَنَدهُ  يُوُنُس  الز ْهرِيِّ   َوَوقـََفهُ  َعِن  َوَغرْيُُهْم  مَحَْزَة  َأيِب  ْبُن  َوُشَعْيُب 

 . َواْلَمْوقُوُف ُهَو الصََّوابُ 
 [ َل بأس بهإسناده  ]الدهيش: #*

يَم ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َمْنُصور  أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْعَمٍر اْلُمَؤدُِّب ِبَداِر اْلَقزِّ ِمْن بـَْغَداَد َأنَّ أاََب اْلَبْدِر ِإبْـَراهِ   َأْخرَبانَ   -  381
 اْلَكْرِخي أْخربُهم )ح(  

 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*
ِن ِبظَ   َوَأْخرَبانَ   -  382 اِهِر ِدَمْشَق َأنَّ َأاَب  أَبُو اْلُيْمِن زَْيُد ْبُن احْلََسِن اْلِكْنِدي  َوأَبُو الربكات َداُود اْبن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلبـَْغَداِدايَّ

أَبُو احْلََسِن  ، َأان  لّي اْبن حُمَمَِّد ْبِن اْلَمْأُمونِ أَبُو اْلغَنَائِِم عبد الصَّمد بن عَ ، َأان  اْلفضل حُمَمَّد اْبن ُعَمَر األُْرَمِويَّ َأْخرَبَُهْم قَاال
ارَُقْطِِن   َحدثِِن  قَاَل:    الز َبرْيُ ْبُن َبكَّارٍ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َصاِلٍح اأَلْزِدي  ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد ْبِن َمْهِديٍّ الدَّ
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ُعْرَوةَ  ، َعْن َجدِّهِ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن َعن عبد هللا بن َسلَمة بن عبد هللا ْبِن ُعْرَوَة ْبِن الز َبرْيِ  ،حيَي َهارُون بن عبد هللا الز ْهِريّ أَبُو 
  :ْبِن الز َبرْيِ قَالَ 

َثِِن  صلى هللا عليه َأْكثـَُر َما اَنَلْت قـَُرْيٌش ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:  أَبِيِه ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ ، َعْن  َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ   َحدَّ
صلى َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ    :قَاَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّانَ   ،فـََرأَْيُت َعْيَِنْ ُعْثَماَن َذرَفـَتَا ِمْن َتذَك ِر َذِلكَ   :قَاَل َعْمٌرو  ،َأيّنِ رَأَيْـُتهُ يـَْوًما   وسلم

َويف احلِْْجِر َثالثَةُ نـََفٍر ُجُلوٌس ُعْقَبةُ ْبُن َأيِب ُمَعْيٍط َوأَبُو َجْهِل ْبُن ِهَشاٍم  ،َيطُوُف اِبْلبـَْيِت َوَيُدهُ يف َيِد َأيِب َبْكرٍ  هللا عليه وسلم
َوَأْدَخَل َأَصابَِعهُ    ،َفَكاَن بـَْيِِن َوَبنْيَ َأيِب َبْكرٍ   ،َفَدنـَْوُت ِمْنهُ َحَّتَّ َوَسطُْتهُ   ،لم صلى هللا عليه وسَفَمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ    ،َوأَُميَّةُ ْبُن َخَلفٍ 

يًعا َهااَن أَ   :قَاَل أَبُو َجْهلٍ   ،فـََلمَّا َحاَذاُهمْ   ،يف َأَصابِِعي َحَّتَّ طُْفنَا مجَِ ْن نـَْعُبَد َما  َواَّللَِّ اَل ُنَصاحِلَُك َما َبلَّ ََبٌْر ُصوَفًة َوأَْنَت تـَنـْ
ُهمْ ، مثَّ « َأاَن َذِلكَ وسلم: » صلى هللا عليه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،َكاَن يـَْعُبُد آاَبُؤانَ  َفَصنـَُعوا ِبِه يف الشَّْوِط الثَّاِلِث ِمْثَل   ،َمَضى َعنـْ

َفَدفـَْعُت يف َصْدرِِه فـََوَقَع َعَلى   ،َأْن َيَُْخَذ مِبَْجَمِع ثـَْوبِهِ   َوَوَثَب أَبُو َجْهٍل يُرِيدُ   ،َذِلَك َحَّتَّ ِإَذا َكاَن الشَّْوُط الرَّاِبُع اَنَهُضوهُ 
َرُسوِل اَّللَِّ ، َعْن  انْـَفَرُجوا ، مثَّ  ُعْقَبَة ْبَن َأيِب ُمَعْيطٍ   صلى هللا عليه وسلمَوَدَفَع َرُسوُل اَّللَِّ    ، َخَلفٍ َوَدَفَع أَبُو َبْكٍر أَُميََّة ْبنَ   ،اْسِتهِ 

تـَُهوَن َحَّتَّ حيَِلَّ ِبُكْم َعَذابُهُ  » :قَاَل هَلُمْ ، مثَّ  َوُهَو َواِقفٌ   صلى هللا عليه وسلم فـََواَّللَِّ َما    :قَاَل ُعْثَمانُ   «َعاِجالَأَما َواَّللَِّ اَل تـَنـْ
ُهْم رَُجٌل ِإال َوَقْد َأَخَذهُ ِإْفُكهُ َوُهَو يـَْرتَِعدُ  مثَّ    «بِْئَس اْلَقْوُم أَنْـُتْم لَِنبِيُِّكمْ يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلمَفَجَعَل َرُسوَل اَّللَِّ    ،ِمنـْ

ةِ   ،اْنَصَرَف ِإىَل بـَْيِتهِ  نَا ِبَوْجِهِه فَـ ، مثَّ  َوتَِبْعنَاهُ َخْلَفهُ َحَّتَّ انْـتـََهى ِإىَل اَبِب بـَْيِتِه َوَوَقَف َعَلى الس دَّ َبَل َعَليـْ أَْبِشُروا فَِإنَّ  َقاَل: »أَقـْ
َ َعزَّ َوَجلَّ ُمْظِهٌر ِديَنهُ  ُ أِبَْيِديُكْم َعاِجال  ،َوُمِتمٌّ َكِلَمَتهُ   ،اَّللَّ مثَّ اْنَصَرفـْنَا ِإىَل   «َواَنِصٌر نَِبيَّهُ ِإنَّ َهُؤالِء الَِّذيَن تـََرْوَن ممَّا َيْذَبُح اَّللَّ

ُ أِبَْيِدينَا  ،بـُُيوتِنَا   فـََواَّللَِّ لََقْد رَأَيْـتُـُهْم َقْد َذََبَُهُم اَّللَّ
ارَُقْطِِن  *   َعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َعن أَبِيه تفرد ِبِه عبد هللا  ، َعْن  َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِمْن َحِديِث ُعْرَوَة ْبِن الز برَْيِ   :قَاَل الدَّ

   .أَبِيِه َومَلْ يـَْرِوِه َعْنهُ َغرْيُ اْبِنِه َسَلَمَة تـََفرََّد بِِه َعْنهُ ابْـنُهُ عبد هللا ، َعْن ْبُن ُعْرَوةَ 
 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*

حُمَمَُّد  ، أان  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، َأان  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ بن عبد اْلملك َأْخرَبَُهْم ِقرَاَءًة َعَلْيهِ   َوَأْخرَبانَ   -  393
َنَة َعِن اْبِن َأيِب  ، ثـَنَا  اْبُن َأيِب اْلَوزِيرِ ، ثـَنَا  ُموَسى ُهَو اْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحيَّانَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ ، أان  ْبُن إِبْـَراِهيمَ  ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ

 ، َخاِلٍد َعْن قـَْيسٍ 
 « تقاتلنَفاَل  ،ستبتلى بعِدي  ِإنَّك»صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل:  ،َأيِب َسْهَلَة َمْوىَل ُعْثَمانَ َعْن 

رواه أبو يعلى في الكبير عن شيخه غير منسوب، ولم أعرفه، وبقية رجاله  :  (11990)  الهيثمي]  إسناده حسن[]الدهيش:  
 [ ثقات.
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 السَّالمُ مِنْ حَدِيثِ أَمرِيِ الْمُؤْمِننِيَ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ  
ِِه    َأْخرَبانَ   -  397 أْخربُكم    قـُْلُت َلُه:أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن حيَي بن برَكة بن حَمُْفوظ الديبقي ِمْن َأْصِل َْسَاِعِه الصَِّحيِح قـَْبَل تـََغري 

الشَّرِيُف أَبُو ، َأان  نَي َوََخْسِمائة أَبُو بكر حُمَمَّد بن عبد اْلبَاِقي ْبِن حُمَمٍَّد األَْنَصارِي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمُع يف سنة َأربع َوَثاَلثِ 
حُمَمَُّد ، ثـَنَا اْلَقاِسم عبيد هللا بن َأمْحد بن َعلّي بن اْلُمْقرِِئ ِقَراَءًة َعَلْيِه فَأَقـَرَّ ِبهِ أَبُو ، أان اِبَّللَّ  احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ اْلُمْهَتدي

 ، بْـَراِهيَم اْلَمَدين  ُعَمُر ْبُن إِ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمُصْعٍب اْلَمْرَوِزي  ، َأان َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر زاجٌ ثـَنَا  ْبُن خَمَْلٍد َواحْلَُسنْيُ ْبُن ِإْْسَاِعيَل قَاال
َلمَّا قُِبَض أَبُو َبْكٍر َرِضَي  قَاَل:وََكاَن َقْد َأْدَرَك النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ،َعن عبد اْلملك ْبِن ُعَمرْيٍ َعْن َأِسيِد ْبِن َصْفَوانَ 

يَ  ُ َعْنهُ َوُسجِّ اِبْلُبَكاِء َكيـَْوِم قُِبَض النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،اَّللَّ َفَجاَء َعِليٌّ َعَلْيِه السَّالُم اَبِكيًا ُمْسرًِعا    ،اْرََتَِّت اْلَمِديَنةُ 
النَِّبِّ َحَّتَّ َوَقَف َعَلى اَبِب اْلبَـ   يـَُقوُل:َوُهَو    ،ُمْسرَتِْجًعا   ،َوأَبُو َبْكٍر ُمَسجًّى   ،ْيِت الَِّذي ِفيِه أَبُو َبْكرٍ اْليـَْوَم انْـَقطََعْت ِخالَفةُ 

ُ َأاَب َبْكٍر ُكْنَت ِإْلَف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :فـََقالَ   ،َوَمْوِضَع ِسّرِِه َوَمُشورَتِهِ  ،َوثَِقَتهُ  ،َوُمْسرَتَاَحهُ  ،َوأَنِيَسهُ  ،َرمِحََك اَّللَّ
ا َأوََّل  ِإْسالًما وَُكْنَت  يَِقينًا   ،َوَأْخَلَصُهْم ِإميَاانً   ،ْلَقْوِم  َوَأْحَوطَُهْم َعَلى   ،َوَأْعظََمُهْم َغنَاًء يف ِديِن اَّللَِّ   ،َوَأْخَوفـَُهْم اَّللََّ   ،َوَأَشدَُّهْم 

َأْصَحابِهِ َوآَمنـَُهْم َعلَ   ،َوَأْحَدَِبُْم َعَلى اإِلْسالمِ   ،َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    ، َوَأْكثـََرُهْم َمنَاِقبَ   ،َوَأْحَسنـَُهْم ُصْحَبةً   ، ى 
  ،َوَأْكَرَمُهْم َعَلْيهِ   ،َوَأْشَرفـَُهْم َمْنزَِلةً   ،َوَأْشبـََهُهْم َهْداًي َوَْسْتًا َوَرمْحًَة َوَفْضال   ،َوْأقـََرَِبُْم َوِسيَلةً   ،َوَأْرفـََعُهْم َدرََجةً   ،َوَأْكثـََرُهْم َسَواِبقَ 

ِعْنَدهُ َوَأْوثَـ  َخرْيًا   ،َقُهْم  اإِلْسالِم  َوَعِن  َرُسوِلِه  َعْن   ُ اَّللَّ السَّْمِع    ،َفَجَزاَك  مِبَْنزِلَِة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اَّللَّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  ِعْنَد  ُكْنَت 
بَهُ  ،َواْلَبَصرِ  ُ يف تـَْنزِيِلِه ِصدِّيًقا فـََقاَل }َوالَّذِ  ،يـَْعِِن النَّاسَ  - َصدَّْقَت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َكذَّ ي َفَسمَّاَك اَّللَّ

َتهُ ِحنَي َبَُِلوا  ،َجاَء اِبلّصدِق َوصدق بِِه{ أَبُو َبْكرٍ  دَّةِ   ،وَُكْنَت َمَعهُ ِعْنَد اْلَمَكارِِه ِحنَي َعْنهُ قـََعُدوا  ،َوآَسيـْ َتهُ يف الشِّ   ، َوَصِحبـْ
َأْحَسَن   ،َوَخِليَفَتهُ يف ِديِن اَّللَِّ َوأُمَِّتهِ  ،َورَِفيَقهُ يف اهلِْْجَرةِ  ،يَنةُ َواْلُمنـَزََّل َعَلْيِه السَّكِ  ،َأْكَرَم الص ْحَبِة َثينَ اثْـَننْيِ َوَصاِحَبهُ يف اْلغَارِ 

َنِبٍّ َقط    ،ِخالَفٍة ِحنَي اْرَتدَّ النَّاسُ  يـَُقْم ِبِه َخِليَفةُ   ،َوبـََرْزَت ِحنَي َضُعُفوا  ،َوَهَن َأْصَحاُبكَ   َقوِيَت ِحنيَ   ،َوقُْمَت اِبأَلْمِر َما مَلْ 
َهاَج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َُه واَولَ  تـُنَازَْع َومَلْ    ،زِْمَت ِمنـْ ُكْنَت َخِليَفَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحقًّا مَلْ 

َونَطَْقَت   ،َوقُْمَت اِبألَْمِر ِحنَي َفِشُلوا  ،ِسِقنَي َوَغْيِظ اْلبَاِغنيَ وَُكْرِه احْلَاِسِديَن َوِضْغِن اْلَفا نَتْصدَْع برغم اْلُمنَاِفقني وَكيد الكافري
َوَأْصَوَِبُْم    ،َوأَقـَلَُّهْم َكالًما  ،َوَأْعالُهْم فـَْوقًا  ،وَُكْنَت َأْخَفَضُهْم َصْوًتً   ،تَِبُعوَك فـَُهُدوا  ،َوَمِضيَت بُِنوِر اَّللَِّ ِإْذ قـََعُدوا  ،ِحنَي تـَتـَْعتـَُعوا

ُكْنَت َواَّللَِّ لِلدِّيِن يـَْعُسواًب    ،َوَأْعَرفـَُهْم اِبألُُموِر َوَأْشَرفـَُهْم ِعْلًما  ،َوَأْْسََحُهْم نـَْفًسا   ،َوأَبْـَلَغُهْم َوَأْكثـََرُهْم رَْأايً   ،َوَأْطَوهَلُْم َصْمتًا  ،ا َمْنِطقً 
  ، َفَحَمْلَت أَثْـَقاَل َما َعْنهُ َضُعُفوا   ، ُكْنَت لِْلُمْؤِمِننَي َأاًب رَِحيًما ِإْذ َصارُوا َعَلْيَك ِعيَاال  ،َأوَّال ِحنَي نـََفَر َعْنهُ النَّاُس َوَأِخريًا ِحنَي قَبُِلوا 

َما َأُْهَُلوا  َما َجِهُلوا   ،َورََعْيَت  َما َأطَاُعوا ِبِعْلِمَك  ِإْذ َهَلُعوا  ،َوِشَّْرَت ِحنَي َخنـَُعوا   ،َوَحِفْظَت  إِ   ،َوَعَلْوَت    ،ْذ َجزُِعوا َوَصرَبَْت 
  ، ُكْنَت َعَلى اْلَكاِفرِيَن َعَذااًب َصبًّا َوهَلَبًا  ،َفظََفُروا فـَنَالُوا ِبَك َما مَلْ حَيَْتِسُبوا   ،َوتـََراَجُعوا ُرْشَدُهْم ِبَرْأِيكَ   ،َوَأْدرَْكَت آَثَر َما طََلُبوا

  ، مَلْ تـَُعلَّْل ُحجَُّتكَ  ،بَِغنَائَِها َوفـُْزَت َِبَبَائَِها َوَذَهْبَت ِبَفَضائِِلَها َوَأْدرَْكَت َسَواِبَقَها َوظََفْرَت َواَّللَِّ  ،َولِْلُمْؤِمِننَي َرمْحًَة َوأُْنًسا َوِحْصنًا
صلى هللا عليه وُل اَّللَِّ  وَُكْنَت َكَما قَاَل َرسُ   ،ُكْنَت َكاجْلََبِل اَل حُتَرُِّكهُ اْلَعَواِصُف َوال تُزِيُلهُ اْلَقَواِصفُ   ،َومَلْ ََتُْبْ   ،َومَلْ يَزِْغ قـَْلُبكَ 

َقِوايًّ يف َأْمِر اَّللَِّ َعزَّ   ،َضِعيًفا يف َبَدِنكَ »  :وَُكْنَت َكَما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   «صحبتك َوَذاِت َيِدكَ   َأمن النَّاس َعَلْيِه يفوسلم: »
َوال   ،مَلْ َيُكْن أَلَحٍد ِفيَك َمْغَمزٌ   ،َكِبريًا يف أَنْـُفِسِهمْ   ،َجِليال يف َأْعنُيِ اْلُمْؤِمِننيَ   ،َعِظيًما ِعْنَد اَّللَِّ   ،ُمتـََواِضًعا يف نـَْفِسكَ   «َوَجلَّ 

الضَِّعيُف الذَّلِيُل ِعْنَدَك َقِويٌّ َعزِيٌز َحَّتَّ َتَُْخَذ َلهُ    ،َوال ِلَمْخُلوٍق ِعْنَدَك َهَواَدةٌ   ،َوال أَلَحٍد ِفيَك َمْطَمعٌ   ،ِلَقائٍِل ِفيَك َمْهَمزٌ 
أَقـَْرُب النَّاِس إِلَْيَك َأْطَوُعُهْم    ،اْلَقرِيُب َواْلَبِعيُد يف َذِلَك َسَواءٌ   ،َحَّتَّ َتَُْخَذ ِمْنهُ احْلَقَّ   َواْلَقِوي  اْلَعزِيُز ِعْنَدَك َضِعيٌف َذلِيلٌ   ،َِبَقِّهِ 
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َقاُهْم لَهُ َّللَِِّ عَ  ْدُق َوالّرِْفقُ   ،زَّ َوَجلَّ َوأَتـْ فَأَبْـَلْغَت َوَقْد َنَُِج    ،َورَْأُيَك ِعْلٌم َوَعْزمٌ   ،َوَأْمُرَك َحْتمٌ   ،قـَْوُلَك ُحْكمٌ   ،َشْأُنَك احْلَق  َوالصِّ
ِبَك اإِلميَاُن َوُسْدَت اإِلْسالَم َواْلُمْسِلِمنَي َوظََهَر َأْمُر اَّللَِّ   السَِّبيُل َوَسُهَل اْلَعِسرُي َوُأْطِفَئِت النِّريَاُن َواْعَتَدَل ِبَك الدِّيُن َوَقِويَ 

ُهْم فَأَْبَصُروا  ،َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  ًقا بَِعيًدا  ،َفَجلَّْيَت َعنـْ َعااًب َشِديًدا  ،َسبـَْقَت َواَّللَِّ َسبـْ َعْبَت َمْن بـَْعَدَك ِإتـْ فـُْزَت اِبْْلرَْيِ فـَْوزًا  ،َوأَتـْ
َرِضينَا َعِن اَّللَِّ    ،فَِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ   ،ا َفَجلَْلَت َعِن اْلُبَكاِء َوَعظَُمْت َرزِيَـُّتَك يف السََّماِء َوَهدَّْت ُمِصيبـَُتَك اأَلاَنمَ ، ِبنيً مُ 

أَْمَرهُ   ،َقَدرَهُ  ُكْنَت لِلدِّيِن ِعزًّا   ،َد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبِْثِلَك أَبًَدا فـََواَّللَِّ َلْن ُيَصاَب اْلُمْسِلُموَن بـَعْ   ،َوَسلَّْمنَا َلهُ 
ُ بَِنِبيَِّك َصلَّى اَّللَّ عَ   ،َوَعَلى اْلُمنَاِفِقنَي ِغْلظًَة َوَغْيظًا،َولِْلُمْؤِمِننَي ِفَئًة َوِحْصنًا َوَعْواًن    ،َوِحْرزًا وََكْهًفا  َوال    ،َلْيِه َوَسلَّمَ فََأحْلََقَك اَّللَّ
َبَكْوا َحَّتَّ َعَلْت ، مثَّ  َوأَْمَسَك النَّاَس َحَّتَّ أَْمَضى َكالَمهُ   قَاَل:  ،َوِإانَّ ِإلَْيِه رَاِجُعونَ   ،َوال َأَضلَّنَا بـَْعَدَك فَِإانَّ َّللَِّ   ،َحَرَمنَا َأْجَركَ 

 . َصَدْقَت َواَّللَِّ اَي َخنَتَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوسلم قَالُوا:وَ  ،َأْصَواُْتُمْ 
، َوُهَو َكذَّاٌب.]الهيثمي:  [ِإْسَناده َتاِلف]الدهيش:   [ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَهاِشِميُّ اْلُكْرِديُّ

ُعَمَر   عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار اهْلََرِوي  الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ اإِلَماَم َأاَب ُشَجاٍع ُعَمَر ْبَن حُمَمَِّد ْبنِ أْخرباَن أَبُو َأمْحد  وَ   - 398
أَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد  ، َأان  حُمَمَِّد ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَِليِلي  أَبُو اْلَقاِسِم َأمْحَُد ْبُن  ، أان  اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 

َثُم ْبن ُكَلْيبٍ ، َأان اْْلَُزاِعي   َراِهيَم اهْلَاِِشِي  َعن ُعَمُر ْبُن ِإبْـ ، اَن َأيِب ، اَن  حُمَمَُّد ْبُن َأيِب اْلَعوَّاِم اْلَواِسِطي  ، ثـَنَا الشَّاِشي   أَبُو َسِعيٍد اهْلَيـْ
دِّيُق    قَاَل:  صلى هللا عليه وسلمَأِسيِد ْبِن َصْفَواَن َصاِحِب َرُسوَل اَّللَِّ  ، َعْن  عبد اْلملك ْبِن ُعَمرْيٍ  َ أَبُو َبْكٍر الصِّ َلمَّا تـُُويفِّ

اِبْلُبَكاءِ  بِثـَْوٍب اْرََتَِّت اْلَمِديَنةُ  ُ َعْنهُ َفَسج وهُ  َوَجاءَ    ،َوَدِهَش اْلَقْوُم َكيـَْوِم قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ، َرِضَي اَّللَّ
ُ َعْنهُ اَبِكيًا ُمْسرَتِْجًعا  ْيِت اْليـَْوَم انْـَقطََعْت ِخالَفةُ النَِّبِّ َحَّتَّ َوَقَف َعَلى اَبِب اْلبَـ   يـَُقوُل: َوُهَو    ،َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ

َبْكرٍ  أَبُو  ِفيِه  أاََب َبْكرٍ   ،الَِّذي   ُ ِإْسالًما   :فـََقاَل َرمِحََك اَّللَّ اْلَقْوِم  ِإميَاانً   ،ُكْنَت َأوََّل    ،َوَأْخَوفـَُهْم َّللَِّ   ،َوَأَشدَُّهْم يَِقينًا  ، َوَأْخَلَصُهْم 
اإْلِْساَلم   ، ِه َوسلم َوَأْحَوطَُهْم َعَلى َرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ َعَليْ   ،َوَأْعظََمُهْم َغنَاءً  َأْصَحابه   ،وأحدِبم على  أْحسنهم    ،وأمينهم على 

َوَأْشبـََهُهْم ِبِه َهْداًي  ،َأْرفـََعُهْم َدرََجًة َوأَقـَْرَِبُْم ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َوَأْكثَرهم سوابقا ،وأفضلهم مناقبا  ،ُصْحَبة 
ُ َعِن اإِلْسالمِ   ،َوَأْوثـََقُهْم َعْنهُ   ،َوَأْكَرَمُهْم َعَلْيهِ   ،َأْشَرفـَُهْم َمْنزِلَةً   ،ْضال َوُخُلًقا َوَْسْتًا َوفَ  َوَعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ    ،َفَجَزاَك اَّللَّ

َواْلُمْسِلِمنَي َخرْيًا  النَّاسُ   ،َعَلْيِه َوَسلََّم  ُ يف ِكتَاِبِه صديقا    ،َصدَّْقَت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َكذَّبَهُ  َفَسمَّاَك اَّللَّ
َتهُ ِحنَي َبَُِلوا   صلى هللا عليه وسلم }َوالَِّذي َجاَء اِبلّصدِق{ حُمَمٍَّد َرُسوِل اَّللَِّ  َوقُْمَت َمَعهُ ِحنَي   ،}َوصدق ِبِه{ أَبُو َبْكٍر َوآَسيـْ

ِة َأْكَرَم الص ْحَبةِ   ،َعْنهُ قـََعُدوا  دَّ َتهُ يف الشِّ   ،ِة َوَمَواِطَن اْلُكْرهِ رَِفيَقهُ يف اهلِْْجرَ   ،َواْلُمنـَزََّل َعَلْيِه السَِّكيَنةُ   ،َثينَ اثْـَننْيِ َوَصاِحَبهُ   ،َصِحبـْ
الَفِة ِحنَي اْرَتدَّ النَّاسُ    ،َقوِيَت ِحنَي َضُعَف َأْصَحاُبكَ   ،َوقُْمَت ِبِديِن اَّللَِّ ِقيَاًما مَلْ يُِقْمهُ َخِليَفةُ َنِبٍّ َقط    ،َخَلْفَتهُ يف أُمَِّتِه أبَِْحَسِن اْلِْ

اْسَتَكانُوا  َهاَج رَُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َُه وا  ،َهُنواَوََنَْضَت ِحنَي وَ   ،َوبـََرْزَت ِحنَي  ِمنـْ ِبَرْغِم    ،َوَلزِْمَت  َتْصدَْع  َومَلْ 
َوَمِضيَت    ،تـَتـَْعتـَُعوا  َوَنطَْقَت ِحنيَ   ،اِبأَلْمِر ِحنَي َفِشُلوا  َوقُْمتَ   ،اْلُمنَاِفِقنَي َوِضْغِن اْلَفاِسِقنَي َوَغْيِظ اْلَكاِفرِيَن وَُكْرِه احْلَاِسِدينَ 

  ، َوَأْطَوهَلُْم َصْمتًا ،َوَأْصَوَِبُْم َمْنِطًقا  ، أَقـَلَُّهْم َكالًما  ،َوَأْعالُهْم فـَْوقًا   ،ُكْنَت َأْخَفَضُهْم َصْوًتً   ،بُِنوِر اَّللَِّ ِإْذ َوقـَُفوا َواتَـّبـَُعوَك فـَُهُدوا 
ُكْنَت َواَّللَِّ لِلدِّيِن    ،َوَأْعَرفـَُهْم اِبألُُمورِ   ،َوَأْحَسنـَُهْم َعَمال   ،َوَأَشدَُّهْم يَِقينًا  ،َوَأْشَجَعُهْم قـَْلبًا  ،ُكْنَت َأْكرَبَُهْم رَْأايً   ،َوأَبْـَلَغُهْم قـَْوال

َفَحَمْلَت ِمَن األَثْـَقاِل    ،اًب رَِحيًما ِإْذ َصارُوا َعَلْيَك ِعيَاالُكْنَت لِْلُمْؤِمِننَي أَ   ،يـَْعُسواًب َأوَّال ِحنَي تـََفرََّق النَّاُس َعْنهُ َوآِخًرا ِحنَي قَبُِلوا 
فََأْدرَْكَت   ،َوَصرَبَْت ِإْذ َجزُِعوا   ،َوَعَلْوَت ِإْذ َهَلُعوا  ،َوِشَّْرَت ِإْذ َخنـَُعوا   ،َورََعْيَت َما َأُْهَُلوا   ،َوَحِفْظَت َما َأَضاُعوا   ،َما َعْنهُ َضُعُفوا

طََلبُ  َما  حَيَْتِسُبوا َوانَ   ،واآَثَر  مَلْ  َما  ِبَك  َوهَلَبًا ،لُوا  َعَذااًب َصبًّا  اْلَكاِفرِيَن  َعَلى  َوِخْصبًا  ،ُكْنَت  ثًا  َغيـْ َواَّللَِّ    ،َولِْلُمْسِلِمنَي  َفِطْرَت 
َومَلْ    ،َومَلْ َتْضُعْف َبِصريَُتكَ   ،َومَلْ يَزِْغ قـَْلُبكَ   ،ُحجَُّتكَ َوَأْحَرْزَت َسَوابَِقَها مَلْ تـَُعلَّْل    ،َوَذَهْبَت ِبَفَضائِِلَها  ،َوفـُْزَت َِبِبَائَِها   ،ِبَغنَائَِها
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نـَْفُسكَ  اْلَعَواِصفُ   ،ََتُْبْ  خَتُْن ُكْنَت َكاجْلََبِل اَل حُتَرُِّكهُ  اْلَقَواِصفُ   ،َومَلْ  تُزِيُلهُ  َعَلْيِه  ُكْنَت َكَما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ    ،َوال 
  ، ُمتـََواِضًعا يف نـَْفِسكَ   «َضِعيٌف يف بََدِنَك َقِويٌّ يف أَْمِر اَّللَِّ قَاَل: »وََكَما  «َأَمنَّ النَّاِس َعَلْيِه يف ُصْحَبِتَك َوَذاِت يَِدكَ وسلم: » 

َوال أَلَحٍد ِفيَك  ،َوال ِلَقاِئٍل ِفيَك َمْغَمزٌ   ،ْهَمزٌ مَلْ َيُكْن أَلَحٍد ِفيَك مَ   ،َكِبريًا ِعْنَد اْلُمْؤِمِننيَ   ،َجِليال يف اأَلْرضِ   ،َعِظيًما ِعْنَد اَّللَِّ 
َواْلَقِوي  اْلَعزِيُز ِعْنَدَك َضِعيٌف َحَّتَّ  ،الضَِّعيُف الذَّلِيُل ِعْنَدَك َقِويٌّ َعزِيٌز َحَّتَّ َتَُْخَذ لَهُ َِبَقِّهِ  ،َوال ِعْنَدَك َهَواَدٌة أَلَحدٍ  ،َمْطَمعٌ 

احْلَقَّ  َوأَْمُرَك ِحْلٌم    ،َوقـَْوُلَك ُحْكٌم َوَحْتمٌ   ،الّرِْفقو َشْأنك احْلق والصدق    ،َقرِيُب َواْلَبِعيُد ِعْنَدَك يف َذِلَك َسَواء الْ   ،َتَُْخَذ ِمْنهُ 
  ،َواْعَتَدَل ِبَك الدِّيُن َوَقِوَي اإْلِميَان   ،فَأَبْـَلْغَت َوَقْد َنَُِج السَِّبيُل َوَسُهَل اْلَعِسرُي َوأُْطِفَئِت النِّريَانُ   ،َورَْأُيَك ِعْلٌم َوَعْزمٌ   ،َوَحْزمٌ 

ًقا بَعِ   ،َوثـََبَت اإِلْسالُم َواْلُمْؤِمنُونَ   ،َوظََهَر َأْمُر اَّللَِّ َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  َعااًب َشِديًدا  ،يًدا َفَسبـَْقَت َواَّللَِّ َسبـْ َعْبَت َمْن بـَْعَدَك ِإتـْ   ، َوأَتـْ
ُمِبينًا  فـَْوزًا  اِبْْلرَْيِ  اْلُبَكاءِ   ،َوفـُْزَت  َعِن  السََّماءِ   ،َفَجلَْلَت  َرزِيَـُّتَك يف  األاََنمَ   ،َوَعظَُمْت  ُمِصيبـَُتَك  إِلَْيِه    ،َوَهدَّْت  َوِإانَّ  فَِإانَّ َّللَِِّ 

فـََواَّللَِّ َلْن ُيَصاَب اْلُمْسِلُموَن بـَْعَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبِْثِلَك    ،َوَسلَّْمنَا َلهُ َأْمَرهُ   ، َقَضاَءهُ َرِضينَا َعِن اَّللَِّ   ،رَاِجُعونَ 
ُ بَِنِبيَِّك َعَلْيِه السَّالمُ   ،اِفِقنَي ِغْلظًَة َوَغْيظًاَوَعَلى اْلُمنَ   ، َولِْلُمْؤِمِننَي ِحْصنًا َوِفَئًة َوأُْنًسا  ،ُكْنَت لِلدِّيِن ِعزًّا وََكْهًفا   ،أََبًدا  ،فََأحْلََقَك اَّللَّ

ُ َأْجَركَ  َوَبَكْوا َكيـَْوِم َماتَ   ،َوِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ ِإلَْيِه رَاِجُعونَ   ،َوال َأَضلَّنَا بـَْعَدكَ   ،َوال َحَرَمنَا اَّللَّ   َوَسَكَت النَّاُس َحَّتَّ انْـَقَضى َكالُمهُ 
 .َصَدْقَت اَي َخنَتَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَالُوا:وَ  ،النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َثُم بن ُكَلْيب يف ُمْسنده  *    َكَذا رََواهُ اهْلَيـْ
، َوُهَو َكذَّاٌب.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ]الهيثمي:  ِإْسَناده َتاِلف[]الدهيش:   [ ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَهاِشِميُّ اْلُكْرِديُّ

حْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة اإِلَماُم احْلَاِفُظ أَبُو ُموَسى حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَمِديِِن  ِإَجازًَة َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد ا َأْخرَبانَ   - 399
، اَن َسالَمةُ ْبُن اَنِهٍض َوحُمَمَُّد ْبُن اْْلزِز قَاالثـَنَا    ،ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ِإْمالءً ، اَن  أَبُو نعيم َأمْحد بن عبد هللا احْلَاِفظُ ، أان  َعَلْيهِ 

 ، ُعَمُر بن ِإبْـَراِهيم اهْلَاِِشِي َعن عبد اْلملك ْبِن ُعَمرْيٍ ، اَن ِإبْـَراِهيُم ْبُن اْلَولِيِد الطَّرَبَاين  
ُ َعْنهُ َسج وهُ ثـَْوابً  :قَالَ   صلى هللا عليه وسلمَأِسيِد ْبِن َصْفَواَن َصاِحِب َرُسوَل اَّللَِّ َعْن  َ أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ َواْرََتَِّت  ،َلمَّا تـُُويفِّ

ُ َعْنهُ اَبِكيًا    ،َوَسلَّمَ َوَدِهَش النَّاُس َكيـَْوِم قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه    ،اْلَمِديَنةُ اِبْلُبَكاءِ  َجاءَ َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ
 ،)َوَأْعظََمُهْم َمنَاِقَب( َوِعْنَدهُ )َهْداًي َوَْسْتًا َوُخلًُقا َوَدال( َوِعْنَدهُ )َوَأْصَوَِبُْم َمْنِطًقا   هَوعند   .َفذََكَر احْلَِديَث ِبطُوِلهِ   ...ُمْسرَتِْجًعا
ُكْنَت َواَّللَِّ لِلدِّيِن يـَْعُسواًب أَوَّال ِحنَي تـََفرََّق النَّاُس َعْنهُ    ،َوَأْعَرفـَُهْم اِبألُُمورِ   ،َوَأْحَسنـَُهْم َعْقال   ،َوَأْشَجَعُهْم قـَْلبًا  ،يَِقينًا   َوَأَشدَُّهمْ 

 َوآِخًرا ِحني قلوا( 
َدهْلَِم ْبِن يَزِيَد َعِن اْلَعوَّاِم ْبِن َحْوَشب َعن عمر بن ِإبْـَراِهيم َعن عبد  ، َعْن َعِليِّ ْبِن َحْربٍ ، َعْن َوَرَواهُ عبد هللا ْبُن َأيِب َداُودَ * 

، َعْن َأيِب َحْفٍص اْلَعَدِويِّ َوُهَو ُعَمُر ْبُن ِإبْـَراِهيم َعن عبد اْلملك، َعْن  َأِسيٍد َوَرَواهُ ِعْمَراُن اْلَقطَّانُ ، َعْن  اْلملك ْبِن ُعَمرْيٍ 
ِإْْسَاِعيَل بن َعيَّاش َعن عبد اْلملك ْبِن ُعَمرْيٍ َوُعَمُر ْبُن ، َعْن  ُعَمَر ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، َعْن  اهُ مَحَّاُد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَّادٍ َوَروَ   .َأِسيدٍ 

َوَقْد َسَبَق قـَْولُنَا ِإنَّ َأاَب َحامتٍِ    ،اَل حُيَْتج  ِبهِ   :أَبُو َحامتٍِ   َوقَالَ   ، ثَِقةٌ   :قَاَل حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ   ،ِإبْـَراِهيَم أَبُو َحْفٍص اْلَعْبِدي  اْلَبْصرِي  
ُ قَاَل يف َغرْيِ َواِحٍد ِمْن رَِجاِل الصَِّحيِح اَل حُيَْتج  ِبِه ِمْن َغرْيِ بـَيَاِن اجْلَْرحِ   َفال يـُْقَبُل اجْلَْرُح ِإالَّ بِبـَيَاِن َما ُهَو الرَّازِيَّ َرمِحَهُ اَّللَّ

ُ َأعْ  َوحُيَْتَمُل   ،َأْن َيُكوَن َقْد َحِفظَهُ   َوَأمَّا رَِوايَةُ مَحَّاِد ْبِن َأمْحََد ْبِن مَحَّاٍد َوزاَِيَدتُهُ يف اإِلْسنَاِد ِإْْسَاِعيَل ْبَن َعيَّاٍش فـَُيْحَتَملُ   .َلمُ َواَّللَّ
َيُكوَن َقدْ  ِمْن َغرْيِ ِذْكرِ   ،َوِهمَ   َأْن  الّرَِوااَيِت َتَِْت  َأْكثـََر  َأْعَلُم اِبلصََّواِب َومَحَّادٌ فَِإنَّ   ُ ِإْْسَاِعيَل َواَّللَّ َأرَهُ يف ِكتَاِب    ...  مَلْ  َهَذا 

   .اْلُبَخاِريِّ َوال يف كتاب اْبن أيب َحامتِ 
، َوُهَو َكذَّاٌب.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَهاِشِميُّ ]الهيثمي:  ِإْسَناده َتاِلف[]الدهيش:   [ اْلُكْرِديُّ
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اَد َأْخرَبَُهْم ِقرَ   َأْخرَبانَ  -  404 ، َأان اَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
َأاَبِن ْبِن  ، َعْن َعبَّادٌ ، أان َسِعيٌد ُهَو اْبُن ُسَلْيَمانَ ، أان ِإْْسَاِعيل بن عبد هللا َْس َوْيهِ ، َأان َجْعَفر عبد هللا بن ، أان َأمْحَُد ْبُن عبد هللا
 ،  ثـَْعَلَبَة ْبِن يَزِيَد َأْو يَزِيَد ْبِن ثـَْعَلَبةَ ، َعْن تـَْغِلَب َعِن احْلََكمِ 

،  ُتهُ فـََفَعْلتُ ى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأالَّ َأدََع َقرْبًا َشاِخًصا اِبْلَمِديَنِة ِإالَّ َسوَّيْـتُهُ َواَل متْثَااًل ِإالَّ َلطَّخْ َأَمَرين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   قَاَل:َعِليٍّ  َعْن  
فَـ مثَّ   ُتهُ  َتُكْن فـَتَّاانً   ،اَي َعِلي  قَاَل: »نـََعْم    :قـُْلتُ   «أَفـََعْلتَ َقاَل: »أَتـَيـْ أُولَِئَك   ،َوال ًَتِجًرا ِإالَّ ًَتِجَر َخرْيٍ   ،َوال َجابِيًا  ،اَل  فَِإنَّ 

  «َمْسبُوقُوَن يف اْلَعَملِ 
َع َعِليًّا  :قَاَل اْلُبَخارِي    .َأوَّلُهُ ُأْخرَِج يف الصَِّحيِح ِمْن رَِوايَِة َأيِب اهْلَيَّاِج ثـَْعَلَبةُ ْبُن يَزِيدَ *   قَاَل   ،َرَوى َعْنهُ َحِبيُب ْبُن َأيِب َثِبتٍ   ،ْسَِ

ْعُت أيب يـَُقول َذِلك :اْبُن َأيِب َحامتٍِ   . َرَوى َعْنهُ َحِبيُب ْبُن َأيِب َثِبٍت َوَسَلَمةُ ْبُن ُكَهْيٍل ْسَِ
َتُكوَننَّ َفتَّاًنا َوَل ُمْخَتاًَل، َوَل َتاِجًرا ِإَل َتاِجَر اْلَخْيِر، َفِإنَّ  "ََل  ( بلفظ:  658]الحديث في مسند أحمد )  إسناده صحيح[]الدهيش:  

رواه أحمد وابنه، وفيه أبو محمد الهذلي، ويقال: أبو مورع، ولم أجد من  (:  8887[ ]الهيثمي )ُأوَلِئَك ُهِم اْلَمْسُبوُقوَن ِباْلَعَمِل"
 [ ة رجاله رجال الصحيح.وثقه وقد روى عنه جماعة، ولم يضعفه أحد، وبقي

َها َأْخرَبانَ  - 406 حُمَمَّد بن  ، َأان َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوِح بن حَمُْمود أبصبهان َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا اجلوزدانية ِقَراَءة َعَليـْ
َبةَ حُمَمَُّد ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أان عبد هللا ْبِن رِيَذةَ  أَبُو ُحَذيْـَفَة  ، َأان ِمْنَجاُب ْبُن احْلَاِرثِ ، أان ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب َشيـْ

 ،  َجاِبِر ْبِن َْسَُرَة الس َواِئيِّ ، َعْن زاَِيِد ْبِن ِعالقَةَ ، َعْن الثَـّْعَلِب  
ُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوسَ َعْن   َسأَْلُت َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ َثالَث ِخَصاٍل ألُمَّيِت َوَأْعطَاين اثْـنـََتنْيِ قَاَل: »لََّم  َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ

يـَْعِِن - اَي َربِّ اَل ُتَسلِّْط َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن َغرْيِِهْم    :قـُْلتُ   ،َلَك َهِذهِ قَاَل:    ،اَي َربِّ اَل ُْتِْلْك أُمَّيِت ُجوًعا  :قـُْلتُ   ،َوَمنـََعِِن َواِحَدةً 
ْرِك فـََيْجتَاَحُهمْ  نـَُهْم َفَمنـََعِِن َهِذهِ  :قـُْلتُ  ،َلَك َذاكَ   َوقَاَل: ،َأْهَل الشِّ  « اَي َربِّ اَل ََتَْعْل أبََْسُهْم بـَيـْ

َبةَ َتَكلََّم ِفيِه بـَْعُض َأْهِل اْلِعْلمِ   ، ُكْرهُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ يف ِكتَاِبهِ أَبُو ُحَذيْـَفَة اْْسُهُ مَحَّاُد ْبُن ُعَمرْيٍ مَلْ َيذْ *     .َوحُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب َشيـْ
 . َوَهَذا احْلَِديُث َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيح من َحِديث ثـَْواَبن 

، َوِفيِه َأُبو ُحَذْيَفَة الثَّْعَلِبيُّ َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.:  (11969) ]الهيثمي  [ِفي ِإْسَناده رجل لم َأقف َعَلْيهِ ]  [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َأْخرَبَُكْم حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن اْلُفَضْيِل ِقَراَءًة َعَلْيِه    قـُْلُت َلُه:عبد اْلمعز ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِقَراَءًة َعَلْيِه ِِبَا    َأْخرَبانَ   -  409

ْجِزي  اْْلَِليُل ْبُن َأمحَْ ، أان  حُمَلُِّم ْبُن ِإْْسَاِعيَل الضَّبِّ  ، َأان  َوأَْنَت َتْسَمعُ  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْـَراِهيَم السَّرَّاجُ ، َأان  َد السِّ
َبةُ ْبُن َسِعيدٍ   ،  ِْسَاكٍ ، َعْن أَبُو َعَوانَةَ ، ثـَنَا قـُتـَيـْ

 قَاَل:  ؟ُكْنُت ِعْنَد َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َوَسأََلهُ رَُجٌل َعْن ِذي اْلَقْرَننْيِ َكْيَف بـََلَغ اْلَمْشِرَق َواْلَمْغِربَ   قَاَل:َحِبيِب ْبِن مِحَاٍز  َعْن  
َر    .َوَسَكَت َعِليٌّ   ،َكَت الرَُّجلُ َفسَ   قَاَل:  ،َأزِيُدكَ   َقاَل:فَـ   ،َوُبِسَط َلهُ الن ورُ   ،لَهُ اأَلْسبَابُ   َوُمدَّتْ   ،لَهُ السََّحابُ ُسْبَحاَن اَّللَِّ ُسخِّ

 . َوَأيِب َذرٍّ َرَوى َعْنهُ ِْسَاُك بن َحْرب َوعبد هللا بن احْلَاِرث  ،َعِليٍّ َعْن  َحِبيُب ْبُن مِحَاٍز َرَوى :قَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي  * 
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

،  َأاَب ُشَجاٍع ُعَمَر ْبَن حُمَمٍَّد اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ ، أان  اجْلَبَّار احلرضي بِبـَْغَدادَ خرباَن عبد اْلبَاِقي بن عبد  أ  -  414
َثُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي  ، َأان  َعِلي  ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعي  ، َأان َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْْلَِليِلي  َأان  ، أان عبيد هللا ، ثـَنَا اْلَعبَّاُس الدوري  ، ثـَنَااهْلَيـْ

 ، يـَْعَلى ْبِن إِبْـَراِهيمَ ، َعْن ِإْسَرائِيل َعن عبد هللا ْبِن احْلَاِرثِ 
 اَي َعْمُرو تـَُعوُد احْلََسَن َويف النـَّْفِس َما ِفيَها َقاَل:ُحَرْيٍث َوَدَخَل َعَلْيِه َعِليٌّ فَـ  فـََعاَدهُ َعْمُرو بن ،َعِن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ أَنَّهُ َمِرضَ 

َأَما َأنَّ َذِلَك لَْيَس مِبَانِِعي    قَاَل:  ،اَي َعِلي  ِإنََّك َلْسَت ِبَربِّ قـَْلِب ُتَصّرُِفِِن َحْيُث ِشْئتَ   َقاَل:فَـ   -وََكاَن حيُِب  ُعْثَماَن ْبَن َعفَّانَ -
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َلَك النَِّصيَحةَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    ،َأْن أََرى  َمرِيًضا ِإالَّ َصلَّى َعَلْيِه  يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلمْسَِ َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم يـَُعوُد 
ُعوَن أَْلَف َمَلٍك ِمَن السَّاَعِة الَّيِت َعاَدهُ ِفيَها ِإْن كَ   « اَن ََنَارًا َحَّتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس َوِإْن َكاَن لَْيال َحَّتَّ َتطُْلَع الشَّْمسُ َسبـْ

 . َوَيَِْت ِإن َشاَء هللا يف تـَْرمَجته ،َعِليٍّ ََنَْوهُ ، َعْن َوَقْد َرَوى َعْمُرو ْبُن ُحَرْيثٍ * 
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

ِإبْـَراِهيُم ْبُن ، َأان  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ   َأْخرَبانَ   -  428
َبةَ أَبُو بَْكِر ْبُن  ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، َأان  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، َأان  َمْنُصورٍ  َجْعَفُر ْبُن ِإبْـَراِهيَم  ، ثـَنَا  زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ ، ثـَنَا  َأيِب َشيـْ

 ،  أَبِيهِ ، َعْن َعِلي  ْبُن ُعَمرَ ، ثـَنَا ِمْن َوَلِد ِذي اجْلَنَاَحنْيِ 
َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََيْدُخُل ِفيَها فـََيْدُعو فـَنـََهاهُ    َعِليِّ ْبِن ُحَسنْيٍ أَنَّهُ رََأى رَُجال َيَِيءُ ِإىَل فـُْرَجٍة َكاَنْت ِعْنَد َقرْبِ النَِّبِّ َعْن  

ْعتُهُ ِمْن َأيِب   َقاَل:فَـ  اَل تـَتَِّخُذوا َقرْبِي ِعيًدا  قَاَل: »َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، َعْن  َجدِّي، َعْن  َأاَل ُأَحدِّثُُكْم َحِديثًا ْسَِ
ُتمْ  ،قـُُبورًا َوال بـُُيوَتُكْم  ُلُغِِن أَيْـَنَما ُكنـْ    «. فَِإنَّ َتْسِليَمُكْم يـَبـْ

رواه أبو يعلى، وفيه حفص (:  5847]الهيثمي )  [(469. مسند أبي يعلى )إسناده ضعيف]الداراني:    ِفي ِإْسَناده لين[]الدهيش:  
 [ ثقات.بن إبراهيم الجعفري، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا، وبقية رجاله 

  ، َأان َأاَب حنيَفة حُمَمَّد بن عبد هللا أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيهِ   خرباَن َخايل اإِلَمام أَبُو حُمَمَّد عبد هللا ْبُن َأمْحََد َرمِحَهُ اَّللَِّ َأنَّ أ  -  429
أَبُو اْلفضل عبيد هللا بن ، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن َأمْحََد الرَّازِي  ِإْمالءً الَقاِضي أَبُو عبد هللا ، ثـَنَا عبد اْلَواِحد بن عبد اْلَعزِيز اْلمْصِريّ 

عبد هللا ْبُن ُمْصَعِب ْبِن ، ثـَنَا  َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد اجْلْرِمي ، ثـَنَا  إِبْـَراِهيم بن عبد هللا ْبِن أَي وَب اْلَمْخَرِمي  ، ثـَنَا  عبد الرَّمْحَن الز ْهِريّ 
 ،  أَبِيهِ ، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ ، َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلدٍ  َمْنُصوِر ْبنِ 

ُ َعْنهُ َعْن  َنٍة تكون"  :قال: قالَعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ ٍم ِمْن ُكلِّ ِفتـْ فَِإن  ،َمْن قـََرأَ ُسورََة اْلَكْهِف يـَْوَم اجْلُُمَعِة فـَُهَو َمْعُصوٌم ِإىَل ََثَانَِيِة أايَّ
  ." خرج الدَّجَّال عصم ِمْنهُ 

 ( في السلسلة الضعيفة.[ 2013. رقم )ضعيف جداً ]اْللباني:  ِفي ِإْسَناده من لم َأقف َلُه على َتْرَجَمة[ ]الدهيش: #*
،  َراِهيَم َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدُِّب أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـ   انَ أَ   - 430

، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن بن ِإْسَحاق ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيِه احْلَاِفظُ   ، َأان َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن الذَّْكَواين    َأان
ِن َخاِلٍد اجْلَُهِِن  أَبُو  عبد هللا ْبُن ُمْصَعِب ْبِن َمْنظُوِر ْبِن زَْيِد بْ ، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَْرِمي  ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيم بن عبد هللا ْبِن أَي وبَ 

 ،  أَبِيهِ ، َعْن َجدِِّه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَحدَّثـَنَا َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن ُذَؤْيبٍ 
فـَُهَو َمْعُصوٌم ِإىَل    ،َمْن قـََرأَ ُسورََة اْلَكْهِف يـَْوَم اجْلُُمَعةِ وسلم: » صلى هللا عليه  َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل: قَالَ َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب  َعْن  

َنٍة تكون ٍم ِمْن ُكلِّ ِفتـْ  « .فَِإن خرج الدَّجَّال عصم ِمْنهُ  ،ََثَانَِيِة َأايَّ
 . عبد هللا ْبُن ُمْصَعٍب مَلْ َيْذُكْرهُ اْلُبَخارِي  َوال اْبُن َأيِب َحامتٍِ يف ِكتَابـَْيِهَما* 

 ( في السلسلة الضعيفة.[ 2013. رقم )ضعيف جداً ]اْللباني:  ِفي ِإْسَناده من لم َأقف َلُه على َتْرَجَمة[ ]الدهيش: #*
ِميَّ َأْخرَبَُهْم بـَرََكاُت ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن طَاِهٍر اْلُقَرِشي  ِبظَاهِر ِدَمْشَق َأن عبد اْلَكِرْي ْبَن مَحَْزَة ْبِن اْْلَِضِر الس لَ   َأْخرَبانَ   -  434

أَبُو حُمَمَّد عبد الرَّمْحَن ْبُن ُحبـَْيٍش   ، أانالرَّاِزيّ متَّاُم ْبُن حُمَمَِّد بن عبد هللا    ، أانعبد اْلَعزِيز ْبُن َأمْحََد اْلَكتَّاين    ، أانِقَراَءًة َعَلْيهِ 
َهارُوُن بن ِإبْـَراِهيم ، ثـَنَا  أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِدي  ، ثـَنَا  حَيََْي ْبُن اْلَفْضِل اْلَعْنزِي  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َسِعيٍد اْلَقاِضي، ثـَنَا  اْلَفْرغَاين  

 ،  مَّد بن سريي َعن محيد بن عبد الرَّمْحَن احْلِْمرَيِيِّ اأْلَْهَواِزي َعن حمَُ 
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ُ َعْنهُ  َعْن   ْعُت النَِّبَّ    قَاَل:َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ َأْحِبْب َحِبيَبَك َهْواًن َما َعَسى َأْن َيُكوَن بَِغيَضَك  يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلم ْسَِ
 « سى َأن يكون َحِبيبك يـَْوًما َماَوأَْبِغْض بَِغيَضَك َهْواًن َما عَ  ،يـَْوًما َما 

 إسناده َل بأس به[  ]الدهيش: #*
،  حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ  ، َأانَحدَّثـَنَا متَّاُم ْبُن حُمَمٍَّد قَاَل أاََن أَبُو َجْحَوٍش حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َجْحَوٍش احْلَْريِب   َوِبهِ  -  435

مُحَْيِد ْبِن  ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ِسريِينَ ، َعْن  ُن ِإبْـَراِهيَم اأَلْهَواِزي  َهارُوُن بْ ، ثـَنَا  أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِدي  ، ثـَنَا  حَيََْي ْبُن اْلَفْضِل اْْلَِرِقي  ثـَنَا  
ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َفذََكَر ِمثـَْلهُ  قَاَل:َعِليٍّ ، َعْن عبد الرَّمْحَن احْلِْمرَيِيِّ   . ْسَِ

 [حسنإسناده  ]الدهيش: #*
ْم ِقَراَءًة َعَلْيِه  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن نصر أبصبهان َأن َأاَب اْْلرَْي عبد اْلَكِرْي ْبَن َعِليِّ ْبِن فورَجَة َأْخرَبَهُ   َوَأْخرَبانَ   -  436

،  و َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعلّي بن اْلُمْقِرئِ أَبُ ، قثنا  أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحد بن حُمَمَّد بن عبد الرَِّحيم  ، أانَوُهَو َحاِضرٌ 
، َعْن  َهارُوُن ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأَلْهَواِزي  ، ثـَنَا  أَبُو َعاِمر ، ثـَنَا  حَيََْي ْبُن اْلَفْضلِ ، ثـَنَا  أَبُو َعُروبََة احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن مَحَّاٍد احْلَرَّاين  ثـَنَا  

 ،  مُحَْيِد بن عبد الرَّمْحَن، َعْن  ْبِن ِسريِينَ حُمَمَّدِ 
ُ َعْنهُ  َعْن   ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم    قَاَل:َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ َأْحِبْب َحِبيَبَك َهْواًن َما َعَسى َأْن َيُكوَن بَِغيَضَك يـَُقول: »ْسَِ

 « . َوأَْبِغْض بَِغيَضَك َهْواًن َما َعَسى َأْن َيُكوَن َحِبيَبَك يـَْوًما َما ،يـَْوًما َما 
َوَقْد َرَوى َعْنهُ َهُؤالِء األَئِمَّةُ الثَّالثَةُ اْلَقاِضي َأمْحَُد بن َعلّي َواإْلَِمام حُمَمَّد بن    ،حَيََْي ْبُن اْلَفْضِل اَل َأْعرِفُهُ ََبَْرٍح َوال تـَْعِديلٍ   *

هُ حَيََْي  َوَهارُوُن اأَلْهَواِزي  َوثَـّقَ  .َوأَبُو َعامر اْلَعقدي عبد اْلملك ْبُن َعْمرٍو خُمَرٌَّج َعْنهُ يف الصَِّحيَحنْيِ   .مام أَبُو عُروبَةالُخَزمْيَة وا
َعِليٍّ َعن النَِّبِّ ، َعْن  مُحَْيِد ْبِن عبد الرَّمْحَن، َعْن  أَي وبَ ، َعْن  َعِن احْلََسِن ْبِن َأيِب َجْعَفرٍ   ،َوَقْد َرَواهُ ُمْسِلُم ْبُن ِإبْـَراِهيمَ   .ْبُن َمِعنيٍ 

ِْمِذي  قَاَل أَبُو ِعيَسى    .َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعِليٍّ َعِن ، َعْن  َرَواهُ احْلََسُن ْبُن َأيِب َجْعَفٍر َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف ِبِِْسنَاٍد لَهُ   :الرتِّ
ِْمِذيَّ َوَقَف َعَلى طَرِيِق اْلَعَقِديِّ   .النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوالصَِّحيُح َعْن َعِليٍّ َمْوقُوفٌ  فَِإنَّ احْلََسَن ْبَن َأيِب   َوَما َأُظن  الرتِّ

َأْعَلُم اِبلصََّوابِ   ،َجْعَفٍر اَل تـَُقوُم بِِه ُحجَّةٌ   ُ َعِليٍّ َعَلْيِه السَّالُم  ، َعْن  َعْلَقَمَة ْبِن قـَْيسٍ ، َعْن  َوَقْد َرَوى إِبْـَراِهيُم النََّخِعي    . َواَّللَّ
   .ََنَْوهُ ِمْن قـَْوِل َعِليٍّ َعَلْيِه السَّالُم َمْوقُوف

، ُهَو َحِديٌث يـَْرِويِه َداُوُد ْبُن الّزِْبرِقَانِ   َقاَل:فَـ   ؟َما احْلَِديثَ   ...ُسِئَل الدَّارَُقْطِِن  َعْن َحِديِث ُعبـَْيَدَة َعْن َعِليٍّ َأْحِبْب َحِبيَبَك َهْوانً 
، َوَخاَلَفهُ َهارُوُن ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأَلْهَوازِي  فـََرَواهُ َعِن اْبِن ِسريِينَ   ،قـَْوَلهُ َعِليٍّ  ، َعْن  ُعبـَْيَدةَ ، َعْن  ِرْشِدينَ ، َعْن  ِهَشاِم ْبِن َحسَّانَ َعْن  
َهارُوَن َعِن اْبِن  ، َعْن َهارُوَن َوقَاَل زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ ، َعْن قَالَهُ أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِدي   ، َعِليٍّ َمْرفُوًعا، َعْن محيد بن عبد الرَّمْحَنَعْن 

  ، أَي وبَ ، َعْن  مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ ، َعْن  َوَرَواهُ ُسَوْيُد ْبُن َعْمرٍو اْلَكْلِب    .ُمْرَسال   :ِسريِيَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
فـََرَواهُ َعن أَي وب َعن محيد    ،َوَخاَلَفهُ احْلََسُن ْبُن َأيِب َجْعَفرٍ   .َسلَّمَ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه وَ   ، َعْن َأيِب ُهَريْـَرةَ   ،َعِن اْبِن ِسريِينَ 

  .َومَلْ َيْذُكِر اْبَن ِسريِيَن َعْن َعِليٍّ َورَفعه َوهللا أعلم اِبلصََّوابِ  ،بن عبد الرَّمْحَن احْلِْمرَيِيِّ 
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،  َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْْلَِليِلي    ، َأانعبد اجْلَبَّار اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر ْبَن حُمَمٍَّد اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهمْ خرباَن عبد اْلبَاِقي بن  أ  -  437
ثَُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي    ، َأانَأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْْلَُزاِعي    َأان ُحَسنْي  ، ثـَنَا  عبد اْلَواِرث، ثـَنَا  أَبُو معمر ، ثـَنَا  َعبَّاٌس الد ورِي  ، ثـَنَا  اهْلَيـْ

 ، َحْنظََلةَ ، َعْن اْلمعلم َعن عبد هللا ْبِن بـَُرْيدٍ 
 «. واقض ديِن   ،َواْحَفْظ أمانيت  ،َواْسرُتْ َعْوَرِت   ،اللَُّهمَّ َأمِّْن َرْوَعيِت »  :َكاَن يـَُقولُ   صلى هللا عليه وسلمَعِليٍّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن  
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 [ ِفي ِإْسَناده من لم َأقف َعَلْيهِ ]
حُمَمَّد بن عبد هللا أيب َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار اهْلََرِويِّ َوََنُْن َنْسَمُع َأْخرَبَُكْم أَبُو ُشَجاٍع ُعَمُر بن رَئ على ق - 438
َثُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي    ، َأانَعِلي  ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعي    ، َأانَأمْحد بن حُمَمَّد بن اْْلَِليِلي    ، أانع سمامي ِقَراَءة َعَلْيِه َوأَنت تالبسط   ،اهْلَيـْ

َهالٍ َحجَّاُج ْبُن ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل اْلَقاِضي ثـَنَا   ، ِْسَاِك ْبِن َحْربٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا ِمنـْ
وََكاَنْت يل    ،َفَجَلْسُت يف بـَْييِت   ،َلمَّا قُِتَل ُعْثَماُن َذَعَرين ُذْعًرا َشِديًدا وََكاَن َسل  السَّْيَف ِفينَا َعِظيًما  قَاَل:َخاِلِد ْبِن َعْرَعَرَة  َعْن  

َوِإَذا ِسْلِسَلٌة ُمَعلََّقٌة َمْعُروَضةٌ    ،ََنٌْو ِمْن َأْربَِعنَي رَُجال  ،َفَخَرْجُت فَِإَذا َأاَن بِنـََفٍر يف ِظلٍّ ُجُلوسٍ   ،ِثيَاٍب اْشرَتَيْـتُـَهاَحاَجٌة يف الس وِق لِ 
َفَدَخْلُت فَِإَذا َأْشَراُف  .دَِع الرَُّجلَ  َقالُوا:فَـ  ،َفَذَهْبُت أَلْدُخَل َفَمنـََعِِن اْلبـَوَّابُ  قَاَل: ،أَلْدُخَلنَّ َفألَْنظَُرنَّ  ُقْلُت:فَـ  ،َعَلى اْلبَابِ 

يٌل َعَلْيِه ُحلٌَّة لَْيَس َعَلْيِه َقِميٌص َوال ِعَماَمةٌ   ،النَّاِس َوِإَذا ِوَساَدةٌ َمْعُروَضٌة َفَجَلْستُ  ُ  فَِإَذا ُهَو َعِليٌّ رَ   ،َفَجاَء رَُجٌل مجَِ ِضَي اَّللَّ
َفُع    َقاَل:فَـ   ،َجَلَس فـََلْم يـُْنِكْر ِمَن اْلَقْوِم َغرْيِي، مثَّ  َعْنهُ  رَُجٌل َما قـُْلَت َحَّتَّ    َقاَل:فَـ   َوَيُضّر، ُ َسُلوين َوال َتْسأَلُوين ِإالَّ َعمَّا يـَنـْ

َفُع َأْو َيُضرَّ   َقاَل:فَـ   .أاََن َأْسأَُلكَ   ،َأْحبـَْبَت َأْن تـَُقولَ  َما }َوالذَّاراَِيِت َذْرًوا فَاحْلَاِمالِت وقرا    َقاَل:فَـ   ،َسْل َوال َتْسَأْل ِإالَّ َعمَّا يـَنـْ
َمات أمرا{ اْلَمالِئَكةُ  َفُع َأو يضرَسْل َوال َتْسَأْل ِإالَّ عَ   َقاَل:فَـ   ،َأْخرِبْين َعْن َما َأْسأَُلكَ   قَاَل:مثَّ    .فَاجْلَاراَِيت يسرا فَاْلُمَقسِّ   ، مَّا يـَنـْ

َفَما }اجْلَوار الكنس{    قَاَل:  ،الّراَِيح  قَاَل:َفَما }فالعاصفات عصفا{    قَاَل:  ،السََّماء   قَاَل:َما }والسقف اْلَمْرفُوع{    َقاَل:فَـ 
  :قَالَ ،  ُهَو اْلبـَْيُت احْلََرامُ   :نـَُقولُ   :قَالُوا   ؟َعِليٌّ أَلْصَحاِبِه َما تـَُقولُونَ   قال: قالَفَما }َواْلبـَْيت اْلَمْعُمور{    قَاَل:  ،اْلَكَواِكب  قَاَل:

ُعو   َبْل ُهَو بـَْيٌت يف السََّماِء يـَُقاُل َلهُ الّصَراُح ِحيَاَل َهَذا اْلبـَْيِت ُحْرَمتُهُ يف السََّماِء َكُحْرَمِة َهَذا يف  َن اأَلْرِض يَْدُخُلهُ ُكلَّ يـَْوٍم َسبـْ
َتال َهِذِه اآليََة }ِإنَّ َأوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكََّة ُمبَارًَكا َوُهًدى لِْلَعاَلِمنَي ِفيِه آاَيٌت  ، مثَّ اَل يـَُعوُدوَن إِلَْيهِ ، مثَّ أَْلَف َمَلكٍ 

َلهُ   قَاَل:، مثَّ  بـَيِّنَاٌت َمَقاُم إِبْـَراِهيَم َوَمْن دخله َكاَن آمنا{  وََكاَن    ،وََكاَن يف اْلبُـُيوتِ   ،أََما إِنَّهُ لَْيَس أبَِوَِّل بـَْيٍت َكاَن َقْد َكاَن نُوٌح قـَبـْ
َلهُ َويف اْلبُـُيوتِ  ،  ْن َدَخَلهُ َكاَن آمنا{َوَلِكنَّهُ َأوَُّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس ِفيِه اْلرَبََكةُ }ِفيِه آاَيٌت بـَيِّنَاٌت َمَقاُم إِبْـَراِهيَم َومَ   ،ِإبْـَراِهيُم قـَبـْ

ُ السَِّكيَنةَ   ،فـََلْم َيْدِر َكْيَف يـَْبِنيهِ   ،َحدََّث َأنَّ ِإبْـَراِهيَم َعَلْيِه السَّالُم َلمَّا أُِمَر بِِبنَاِء اْلبـَْيِت َضاَق ِبِه َذْرًعامثَّ   َوِهَي   ،فََأْرَسَل اَّللَّ
َها كل يـَْوًما َسافًا  ،جِّ فـََتطَوََّقْت َلهُ اِبحلَْ   ،رِيٌح َخُجوٍج هَلَا رَْأسٌ  احْلَرِّ   ،َفَكاَن يـَْبِِن َعَليـْ قَاَل    ،فـََلمَّا بـََلَغ احلِْْجرَ   ،َوَمكَّةُ َشِديَدةُ 

َأَضُعهُ   :إِلْْسَاِعيلَ  َحَجراً  فَاْلَتِمْس يل  اجْلِبَالِ   ،اْذَهْب  اِبحْلََجرِ   ،َفَذَهَب َيطُوُف يف  ِجرْبِيُل  إِ   ،فـََوَضَعهُ   ،َفَجاَء    ، ْْسَاِعيلُ َفَجاَء 
ُ َأْن يـَْلُبثَ قَاَل:    ؟ِمْن أَْيَن َهَذا   :فـََقالَ  اَْنََدَم فـَبـَنـَْتُه ، مثَّ  َجاَء ِبِه َمْن مَلْ يـَتَِّكْل َعَلى بِنَاِئي َوبِنَاِئَك فـََوَضَعهُ فـََلِبَث َما َشاَء اَّللَّ

َأوَُّل َمْن    :، قَالُوا فـََلمَّا َأرَاُدوا َأْن َيَضُعوا احْلََجَر تـَنَازَُعوا يف َوْضِعهِ   ،اَْنََدَم فـَبـَنـَْتهُ قـَُرْيشٌ ، مثَّ  اَْنََدَم فـَبـَنـَْتهُ ُجْرُهمٌ ، مثَّ  اْلَعَماِلَقةُ 
َبةَ   ،خَيُْرُج ِمْن َهَذا اْلبَاِب َيَضُعهُ  ٍب فـَُبِسَط َوُوِضَع احْلََجُر يف  فََأَمَر بِثـَوْ   ،َفَخَرَج النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن اَبِب َبِِن َشيـْ

 .فََأَخَذهُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََوَضَعهُ   ،َوَسِط الثَـّْوِب َوَأَمَر ِمْن ُكلِّ َفْخٍذ رَُجال َأْن َيَُْخَذ اَنِحَيَة الثَـّْوِب فََأَخُذوهُ فـََرفـَُعوهُ 
 َخَتَم  َأْخرِبْين َعْن َهِذِه اآليَِة }َوِإِن اْمَرأٌَة َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها ُنُشوزًا أَو إْعَراًضا َفاَل جنَاح َعَلْيِهَما{ َحَّتَّ   َقاَل:فَـ   ،فـََقاَم رَُجٌل آَخرُ 

َجَزْت َوِهَي َدِميَمٌة فـَُيَصاحِلَُها َأْن ُهَو الرَُّجُل َتُكوُن َلهُ اْمرََأًَتِن ِإْحَداُُهَا َقْد عَ   ،َهَذا اْلِعْلمُ   ،قَاَل َعْن ِمْثِل َهَذا َفَسُلوا  ،اآليَةَ 
ُ يفتيكم ِفيِهنَّ{    ،فـََقاَم إِلَْيِه رَُجٌل آَخرُ   ،َيَْتِيـََها ُكلَّ يـَْوٍم أَْو َثالثٍَة َأْو َأرَْبعٍ  َفَسأََلهُ َعْن َهِذِه اآليَِة }َوَيْستـَْفتُوَنَك يف النَِّساِء قُِل اَّللَّ

 . فَأُِقيَمِت الصَّالةُ فـََقام
َبةُ رَ  قـُتـَيـْ َعْن  َوى  َعَوانَةَ ،  َعْن  َأيِب  َعْن  ِْسَاكٍ ،  َعْرَعَرَة  ،  ْبِن  َذروا{ و    قَاَل:َخاِلِد  اراَِيِت  َعْن }َوالذَّ رَُجٌل  َوَسأََلهُ  َعِليًّا  ْعُت  ْسَِ
َمات{  ِوقـًْرا{فَاحْلَاِماَلِت }  و }فَاْلُمَقسِّ

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*



43 
 

حُمَمَّد   ، أانُهَو َحاضرأَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ أْخربُهم وَ  َأْخرَبانَ  -  439
أَبُو َبْكٍر ُهَو اْبن أيب شيَبة أَبُو  ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ  ، َأانعبد هللا ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ  ، َأانبن عبد هللا بن َشاذان

 ،  ِْسَاكٍ ، َعْن اأَلْحَوصِ 
نـَنَا   َقالُوا:فَـ   ،َلمَّا َأرَاُدوا َأْن َيَضُعوا احْلََجَر اأَلْسَوَد يـَْعِِن قـَُرْيًشا اْخَتَصُموا ِفيهِ   قَاَل:َعِليٍّ  ، َعْن  َخاِلِد ْبِن َعْرَعَرةَ َعْن   َُنَكُِّم بـَيـْ

نـَُهْم َأْن َيُكوَن يف  ،َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأوََّل َمْن َخَرَج َعَلْيِهمْ  ،َأوََّل رَُجٍل خَيُْرُج ِمْن َهِذه اْلبَابِ  فـََقَضى بـَيـْ
يُع اْلَقبَاِئِل ُكلِِّهْم َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْومِئٍذ رجل َشاب    .ِمْرٍط يـَْرفـَُعهُ مجَِ

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
َأمْحَُد ْبُن    ، أانبِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر ْبَن حُمَمٍَّد اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ خرباَن عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار احْلََرِضي  أ  - 449

َثُم ْبُن ُكَلْيبٍ   ، َأانَعِلي  ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعي    ، َأانحُمَمَِّد اْْلَِليِلي   ، ثـَنَا ُن اْلَفْضِل اْلَبَجِلي  اْلَفْيُض بْ ، ثـَنَا  اْلَعبَّاُس الد وِري  ، ثـَنَا  اهْلَيـْ
 ،  َأيِب َصاِدقٍ ، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيلٍ ، َعْن ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ 

ْعُت َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب   قَاَل:رَبِيَعَة ْبِن اَنِجٍذ َعْن   « قـَُرْيش األَئِمَّةُ ِمْن صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ قَاَل: ْسَِ
 إسناده صحيح[ ]الدهيش:  

حُمَمَُّد  ، أاني  َأْخرَبَُهمْ خرباَن عبد اْلَواِحد ْبُن اْلَقاِسِم الصَّْيَدالين  َأنَّ َجْعَفَر ْبَن حُمَمَِّد بن عبد اْلَواِحد ْبِن حُمَمٍَّد الثَـَّقفِ أ - 450
، ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، ثـَنَا  فـَْيُض ْبُن اْلَفْضِل اْلَبَجِلي  ، ثـَنَا  َحْفُص ْبُن ُعَمَر ْبِن الصَّبَّاِح الرَّقِّي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين    ، أانْبُن رِيَذةَ 

 ، َأيِب َصاِدقٍ ، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيلٍ َعْن 
َوُفجَّارَُها    ،األَئِمَّةُ ِمْن قـَُرْيٍش أَبْـَرارَُها أَُمَراءُ أَبْـَرارَِها صلى هللا عليه وسلم: »اَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَ قَاَل:  َعِليٍّ  ، َعْن  رَبِيَعَة ْبِن اَنِجذٍ َعْن  

ْ َأَحدَُكْم   ،َوِلُكلٍّ َحقٌّ فَآتُوا ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ  ،أَُمَراءُ ُفجَّارَِها َر َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ جُمَدٌَّع فَاْْسَُعوا لَهُ َوَأِطيُعوا َما مَلْ خُيَريِّ َوِإنَّ أُمِّ
 « . َفال ُدنْـيَا َلهُ َوال آِخَرَة بـَْعَد ِذَهاِب ِإْسالِمهِ  ،فـَْلَيْمُدْد ُعنُـَقهُ َثِكَلْتهُ أُم هُ  ،َبنْيَ ِإْسالِمِه َوَضْرِب ُعُنِقهِ 

،  أَبِيهِ ، َعْن  َعاِصِم ْبِن حُمَمَِّد بن زيد بن عبد هللا ْبِن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ ، َعْن  َأمْحََد ْبِن يُوُنسَ ، َعْن  َقْد َرَوى اْلُبَخارِي  َوُمْسِلمٌ وَ *  
   «يـََزاُل َهَذا اأَلْمُر يف قـَُرْيٍش َما بَِقَي يف النَّاِس اثْـنَانِ  اَل »صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: عبد هللا ْبِن ُعَمَر َعْن 

بَّاِح  :  (8976)  ]الهيثمي  إسناده صحيح[]الدهيش:   ِغيِر َواْْلَْوَسِط َعْن َشْيِخِه َحْفِص ْبِن ُعَمَر ْبِن الصَّ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
قِ يِ  َقاَل اْلَحاِكُم:  َث ِبَغْيِر َحِديٍث َلْم ُيَتاَبْع َعَلْيِه.الرَّ  [ َحدَّ

 السََّمْرقـَْنِديَّ َأْخرَبَُهْم  خرباَن الَقاِضي أَبُو احْلسن عبد الرَّمْحَن ْبُن َأمْحََد اْلُعَمرِي  بِبـَْغَداَد َأنَّ احْلَاِفَظ ِإْْسَاِعيَل ْبَن َأمْحَدَ أ  -  454
،  أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ِشَهاٍب النِّفَِّري    ، َأانعبد هللا ْبُن احْلََسِن ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَاللُ   ، َأانِقَراَءًة َعَلْيهِ 

ُعْثَماَن ، َعْن  اْلُمَحاِريِب  َعِن اأَلْعَمشِ ، ثـَنَا  اقَ حُمَمٌَّد ُهَو اْبن نوح بن عبد هللا اجْلُْنَدْيَسابُوِري  َحدَّثـَنَا َهارُوُن ُهَو اْبُن ِإْسحَ ثـَنَا  
 ، زَاَذانَ ، َعْن ْبِن قـَْيسٍ 

 . هم َأْطَفال اْلُمؤمِننيَ  قَاَل:َعِليٍّ يف قـَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ }ُكل  نـَْفٍس مِبَا َكَسَبْت رَِهيَنٌة ِإال َأْصَحاب اْلَيمني{ َعْن 
 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*

ِقَراَءًة َعَلْيهِ   َأْخرَبانَ   -  477 َأْخرَبَُهْم  اْلملك  احْلَُسنْيَ بن عبد  َأنَّ  َأمْحََد  ْبُن  َأانزَاِهُر  ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ   ،  حُمَمَّد بن ، 
احْلَاِرث بن عبد    ، َأانَصْفَواُن بن ِعيَسى الز ْهِريّ ، ثـَنَا  ِقي  َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم الدَّْورَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ   ، َأاناْلُمْقِرئِ 
 ،  َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ ، َعْن الرَّمْحَن 
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َوَسلََّم  َعْن   َعَلْيِه  اَّللَّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  طَاِلٍب  َأيِب  ْبِن  »َعِليِّ  اْلَمَكارِهِ قَاَل:  يف  اْلُوُضوِء  ِإىَل   ،ِإْسبَاُغ  األَْقَداِم  َوِإْعَماُل 
 « َواْنِتظَاُر الصَّالِة بـَْعَد الصَّالِة يـَْغِسُل اْْلَطَااَي َغْسال ،اْلَمَساِجدِ 

، َأيِب اْلَعبَّاسِ ، َعْن  هُ أَبُو َضمَرة أنس بن ِعيَاض َوعبد اْلَعزِيز الدَّرَاوْرِدي َعن احْلَاِرث بن عبد الرَّمْحَن ْبِن َأيِب ُذاَببٍ َوَقْد َرَوا * 
 . سعيدَعْن 

 : رجاله رجال الصحيح[(2122) ]الهيثمي إسناده حسن[]الدهيش: 
 ، َأان َعِليٌّ اْْلَُزاِعي    ، أانَأمْحَُد اْْلَِليِلي    ، َأاناهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ خرباَن عبد اْلبَاِقي  أ  -  478

َثُم الشَّاِشي   ،  يَاٍض َعن احْلَاِرث بن عبد الرَّمْحَن ْبِن َأيِب ُذاَببٍ أََنُس ْبُن عِ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ ، ثـَنَا  اْبُن اْلُمنَاِدي ، ثـَنَا  اهْلَيـْ
 ،  َأيِب اْلَعبَّاسِ َعْن 
  ، ِإْسبَاُغ اْلُوُضوِء َعَلى اْلَمَكارِهِ وسلم: »َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلٍب قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه    قال: قالَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب  َعْن  

 « َوانِْتظَاُر الصَّالِة بـَْعَد الصَّالِة يـَْغِسُل اْْلَطَااَي َغْسال ،َوِإْعَماُل األَْقَدامِ 
لَهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيح من َحِديث   .َوأَبُو اْلَعبَّاِس اَل يـُْعَرُف اْْسُهُ   ،َصْفَواَن ْبِن ِعيَسى ، َعْن  َرَواهُ َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد يف ُمْسَنِدهِ *  

  .أيب ُهَريْـَرة 
 : رجاله رجال الصحيح[(2122) ]الهيثمي إسناده حسن[]الدهيش: 

َأْخرَبَُكْم    قـُْلُت لَُه: ِبِه الشَّْيُخ اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم بن عبد هللا ْبِن ُعَمَر ْبِن الصَّفَّاِر بِِقَراَءِت َعَلْيِه بِنـَْيَسابُورَ   َأْخرَبانَ  -  485
أَبُو َسِعيٍد حُمَمَّد بن عبد هللا   ، َأانأَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اأَلْزَهِري    ، َأانَوِجيهُ ْبُن طَاِهٍر الشَّحَّاِمي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

َعاين  حُمَمَُّد ْبُن َكِثريٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي الذ ْهِلي  ، ثـَنَا  أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن الشَّْرِقيِّ   ، أانْبِن مَحُْدونٍ  ،   الصَّنـْ
 ، َمْعَمٍر َعِن الز ْهِريِّ َعْن 
اَل َتُسبَّ    ،َمهْ   :َعِليٌّ   َقالَ فَـ   ،اللَُّهمَّ اْلَعْن َأْهَل الشَّامِ   َقاَل:فَـ   ، قَاَم رَُجٌل يـَْوَم ِصفِّنيَ   قَاَل:َصْفَواَن بن عبد هللا ْبِن َصْفَواَن  َعْن  

 . فَِإنَّ ِفيِهُم األَْبَدالَ  ،َأْهَل الشَّاِم مَجًّا َغِفريًا 
َع ُمَعاوِيََة ْبَن َأيِب ُسْفيَاَن َوَغرْيَهُ *   َع ِمْن َعِليٍّ َعَلْيِه السَّالُم أَْم اَل   .ِمْن أَْهِل الشَّامِ   ،ُشَرْيُح ْبُن ُعبـَْيٍد َشاِميٌّ ْسَِ  .َوال َأحَتَقَُّق َهْل ْسَِ
َع َعِليًّا َوَغرْيَهُ َفَكَأنَّ اْلَمْوقُوَف َأْوىَل وَ  ُ َأْعَلمُ  ،َصْفَواُن ْبُن عبد هللا ْبِن َصْفَواَن ْسَِ َوَقْد ًَتَبَع َصاِلُح ْبُن كيَسان معمرا َعن    . َواَّللَّ

   .الز ْهِريّ 
 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*

َأن أاََب اْلفتُوح عبد    أَبُو احْلََسِن اْلُمَؤيَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلُمْقِري الط وِسي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع بنيسابور  َأْخرَبانَ   -  486
السَّيُِّد أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن    ، أانُمْكَرمٍ   ُد ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ الشَّْيُخ َأمحَْ   ، أاناْلَوهَّاب ْبَن َشاِه ْبِن َأمْحََد الشَّاذاَيِخيَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 

َكْيَساَن َصاِلِح ْبِن  ، َعْن  َأيِب ، ثـَنَا  يـَْعُقوُب ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َسْعدٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي الذ ْهِلي  ، ثـَنَا  أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّْرِقيِّ   ، َأانَداُودَ 
 ،  َعِن اْبِن ِشَهابٍ 

َثِِن  اَي َأْهَل اْلِعرَاِق اَل   َقاَل:فَـ   ،َوَأْهُل اْلِعَراِق َيُسب وَن َأْهَل الشَّامِ   ،َأنَّ َعِليًّا قَاَم ِبِصفِّنيَ   ،َصْفَواُن ْبُن عبد هللا ْبِن َصْفَوانَ   َحدَّ
   .َوِإنَّهُ اِبلشَّام يكون األبدال  ، فَِإنَّ ِفيِهْم رَِجاال َكارِِهنَي ِلَما تـََرْونَ  ،َتُسب وا َأْهَل الشَّاِم مَجًّا َغِفريًا 

 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
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َأمْحََد بن حسن بن أَبُو حُمَمَّد عبد هللا ْبُن َدْهَبِل ْبِن َعِليِّ ْبِن َكارِه احْلَرميِي  اِبحْلَِرِْي ِمْن بـَْغَداَد َأنَّ َأاَب غَاِلٍب    َأْخرَبانَ   -  493
حُمَمَُّد ْبُن    ، أان ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اجْلَْوَهِري  أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن َعِليِّ   ، أانَأمْحد بن عبيد هللا ْبِن اْلبـَنَّاِء َأْخرَبَُهْم ِقَراَءةً َعَلْيهِ 

حَيََْي ْبُن ، ثـَنَا  اْلُمِغريَةُ بن عبد الرَّمْحَن ، ثـَنَا  أَبُو َعُروبََة احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْوُدودٍ ، ثـَنَا  ِبْشِر ْبِن ُموَسى أَبُو احْلَُسنْيِ احْلَاِفظُ 
 ،  َصْعَصَعَة ْبِن ُصوَحانَ ، َعْن عَمارَة بن أيب َحْفَصة َعن عبد هللا ْبِن بـَُرْيَدةَ ، َعْن ُشْعَبةُ  ، ثـَنَاالسََّكنِ 

ْعِر ِحَكًما   ،ِإنَّ ِمَن اْلبـَيَاِن ِسْحًرا صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعِليٍّ  َعْن   َوِإنَّ ِمْن طََلِب اْلِعْلِم    ،َوِإنَّ ِمَن الشِّ
 « َوِإنَّ ِمْن اْلَقْوِل ِعيَاال ،َجْهال

،  عَمارَة َعن عبد هللا ْبِن بـَُرْيَدةَ ، َعْن َواْختُِلَف َعْنهُ فـََرَوى ُشْعَبةُ  ،يـَْرِويِه ُعَمارَةُ ْبُن َأيِب َحْفَصةَ  :فـََقالَ  ،ُسِئَل الدَّارَُقْطِِن  َعْنهُ * 
، َعْن  حَيََْي ْبِن السََّكنِ ، َعْن َعِليٍّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َذِلَك ُمغريَة بن عبد الرَّمْحَن احْلَرَّاين  ، َعْن َصْعَصَعةَ َعْن 

َصْعَصَعَة ُمْرَسال  ، َعْن  بـَُرْيَدةَ ، َعْن  ُعَمارَةَ ، َعْن  يِب ُجَزيٍّ أَ ، َعْن  حَيََْي ْبِن السََّكنِ ، َعْن  ُشْعَبَة َوَخالََفهُ حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرَواهُ 
   .َأيِب ُجَزيٍّ ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن زاَِيدٍ ، َعْن وََكَذِلَك قَاَل َمْسُعوُد ْبُن ُجَوْيرِيَةَ 

ٌم أَبُو اْلُمْنِذرِ   صلى هللا عليه وسلمأَبِيِه َعِن النَِّبِّ  ، َعْن  َوَرَوى َهَذا احْلَِديَث ُحَساُم ْبُن ِمَصكٍّ َعِن اْبِن بـَُرْيَدةَ *   ،  َوقَاَل َسالَّ
َفهُ  مَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَقَصِب  َعْنهُ َوَخالَ َمطٍَر اْلَورَّاِق َعِن اْبِن بـَُرْيَدَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َذِلَك حمَُ َعْن  

   .َمطٍَر َعِن )اْبِن بـَُرْيَدَة( َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعْن ُعْثَماُن ْبُن خَمَْلٍد التَّمَّاُر فـََقاَل َعْن َسالمٍ 
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اإِلَماُم أَبُو عبد هللا حُمَمَّد بن معمر بن عبد اْلَواِحد بن الفاخر اْلقرِشي َوأَبُو عبد هللا حَمُْمود بن َأمْحد بن   َأْخرَبانَ   -  494
،  رْييفَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ رََّجاِء الصَّ عبد الرَّمْحَن َوأَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفيَّاِن أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب ال

َجدِّي أَبُو يـَْعُقوَب    ، َأانأَبُو َأمْحد عبيد هللا ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاقَ   ، أانأَبُو َأمْحََد عبد اْلَواِحد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلبـَقَّالُ   َأان
، اْبن جرجي، ثـَنَا  احْلجَّاج بن حُمَمَّد، ثـَنَا  أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن َمِنيِع بن عبد الرَّمْحَن  ، َأانِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن مجَِيلٍ 

 ، ْسَوِد َوَعِن اْبِن ُجَرْيٍج َورَُجلٍ َأيِب األَ ، َعْن أَبُو َحْرِب ْبُن َأيِب اأَلْسَوِد الدِّيِلي  ثـَنَا 
طَيَِّبةً قَاال:    زَاَذاَن َكَذاَعْن   نـَْفًسا  ِمْنهُ  َوافـَُقوا  ِإْذ  َعِليٍّ  ِعْنَد  يـَْوٍم  َذاَت  النَّاُس  نَا  أَِمرَي   َقالُوا:فَـ   ،بـَيـْ اَي  َأْصَحاِبَك  َعْن  َحدِّثْـنَا 

ُكل  َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه    قَاَل:  ،َأْصَحاُب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :قَالُوا   ؟َعْن َأيِّ َأْصَحايِب   قَاَل:  ،اْلُمْؤِمِننيَ 
 :قَالُوا   ؟أَيـ ُهمْ   قَاَل:  ،الصَّالِة َعَلْيِهْم ُدوَن اْلَقْومِ وَ   ،النـََّفُر الَِّذيَن رَأَيْـنَاَك تـَُلطُِّفُهْم ِبذِْكِركَ  :، قَالُواتُرِيُدونَ   َوَسلََّم َأْصَحايِب فَأَيهمْ 

فـََلْم يَْدرُوا َعَلى َما يُرِيُد بَِقْوِلِه َكَفى   ،َخَتَم ِبِه ِعْنَدهُ ، مثَّ  وََكَفى بِِه ِعْلًما  ، َوقـََرأَ اْلُقْرآنَ   ،َعِلَم الس نَّةَ   قَاَل:  ،عبد هللا ْبُن َمْسُعودٍ 
اِبْلُقْرآنِ  َأْم َكَفى  َمْسُعوٍد  ْبِن  هللا  ِبَعْبد  علما كفى  قَالُواِبِه  اْلُمنَاِفِقنيَ   قَاَل:  ،َفُحَذيْـَفةُ   :،  َأْْسَاءُ  ُعلَِّم  َأْو  َعِن    ،َعِلَم  َوَسَأَل 

َها َها َتَُِدوهُ ِِبَا َعاِلًما فَِإْن َتسْ   ،اْلُمْعِضالِت ِحنَي ُغِفَل َعنـْ َوَعى ِعْلًما َشِحيًحا َحرِيًصا َشِحيًحا    قَاَل:  ،فَأَبُو َذرٍّ   :، قَالُواأَلُوهُ َعنـْ
  ،َفَسْلَمانُ  :، قَالُوا َتألَ َأَما َأْن َقْد ُمِلَئ َلهُ يف ِوَعائِِه َحَّتَّ امْ  ،وََكاَن يُْكِثُر الس َؤاَل فـَيُـْعَطى َومُيَْنعُ  ،َعَلى ِديِنِه َحرِيًصا َعَلى اْلِعْلمِ 

نَا َأْهَل اْلبـَْيتِ  قَاَل: َوقـََرأَ اْلِكتَاَب   ،َوَأْدَرَك اْلِعْلَم اآلَخرَ  ،َعِلَم اْلِعْلَم اأَلوَّلَ  ،َمْن َلُكْم مِبِْثِل لُْقَماَن احْلَِكيمِ  ،َذاَك اْمرٌِؤ ِمنَّا َوِإلَيـْ
َزفُ   ،َواْلِكتَاَب اآلَخرَ   ،اأَلوَّلَ  ُ اإِلميَاَن بَِلْحِمِه َوَدِمِه َوَعْظِمِه   قَاَل:  ،فـََعمَّاُر ْبُن اَيِسرٍ   :، قَالُوا وََكاَن ََبًْرا اَل يـُنـْ َذاَك اْمرٌِؤ َخَلَط اَّللَّ

بَ   ،َحْيُث زَاَل زَاَل َمَعهُ   ،َوَشْعرِِه َوَبَشرِِه اَل يـَُفاِرُق احْلَقَّ َساَعةً  ئًا اَل يـَنـْ ثْـنَا َعْنَك اَي أَِمرَي   :، قَالُوا ِغي لِلنَّاِر َأْن َتَُْكَل ِمْنهُ َشيـْ َفَحدِّ
ُ َعِن التـَّزِْكَيةِ   قَاَل: ،اْلُمْؤِمِننيَ  َ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقول }َوأما بِِنْعَمة رَبك َفحدث{  :قَائِلٌ  قال: قال ،َمْهال ََنَى اَّللَّ فَِإيّنِ   قَاَل:فَِإنَّ اَّللَّ

فـََقاَم عبد  ،فـََبنْيَ اجْلََوارِِح َوَصَوابه اجلوانح مِن علما مجا ،َوِإَذا َسَكت  ابْـُتِديتُ  ،ُأَحدُِّث بِِنَعَمِة َريبِّ َكِثريًا ِإَذا َسأَْلُت َأْعطَْيتُ 
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اْلكَ  ْبُن  فَـ هللا  َوائٍِل  ْبِن  َبْكِر  َبِِن  ِمْن  اأَلْعَوُر  َذروا{    َقاَل:وَّاِء  اراَِيِت  }َوالذَّ َما  اْلُمْؤِمِننَي  أَِمرَي  َفَما   قَاَل:  ،الّراَِيح   قَاَل:اَي 
وقرا{   يسرا{    قَاَل:  ،السََّحاب  قَاَل:}فَاحْلَاِماَلت  }فَاجْلَاراَِيت  }فَاْلُمقَ   قَاَل:  ،السفن  قَاَل:َفَما  أمرا{  َفَما  َمات    قَاَل: سِّ

  قَاَل:   ،َداُر اْْلَْلِق احْلََسنِ   قَاَل:فََما }َوالسََّماِء َذات احلبك{    قَاَل:  ،َوال َتْسأَُلِِن َعْن ِمْثِل َهَذا   ،َوال تـَُعْد ِلِمْثِل َهَذا   ،اْلَماَلِئَكةُ 
  ، َوال َتْسَأْل تـََعنـ تًا  ، َوحْيََك َسْل تـََفق ًها  ،َما اْلعلم أرْدت ِبدا   ،عمياء َأْعَمى َيْسَأُل َعن    قَاَل:  ،َفَما السََّواُد الَِّذي يف َحْرِف اْلَقَمرِ 

يـَْعِنيكَ   ،تـََعتـ ًها  قَاَل:َأْو   يـَْعِنيكَ   ،َسْل َعمَّا  َما اَل  لَيـَْعِنيِِن   قَاَل:  ،َودَْع  ِإنَّ َهَذا  اللَّْيَل    قَاَل:  .فـََواَّللَِّ  يـَُقوُل }َوَجَعْلنَا   َ ِإنَّ اَّللَّ
َها فُِتَحْت    ،َشْرُج السََّماءِ   قَاَل:  . َفَما اْلَمَجرَّةُ   قَاَل:  ،َوالنـََّهاَر آيـََتنْيِ فمحوان آيَة اللَّْيل{ السََّواُد الَِّذي يف َحْرِف اْلَقَمرِ  َوِمنـْ

َهِمٍر زََمَن اْلغَ   ،فَِإنَّ قـَُزَح الشَّْيطَانُ   ،اَل تـَُقْل قـَْوُس قـَُزحَ   قَاَل:  ؟َفَما قـَْوُس قـَُزحَ   قَاَل:  ،َرِق َعَلى قـَْوِم نُوحٍ أَبْـَواُب السََّماِء مِبَاٍء ُمنـْ
  ، اَل أَقُوُل َغرْيَ َذِلكَ  ،َقْدُر َدْعَوِة َعْبٍد َدَعا اَّللََّ  قَاَل: ؟َفَكْم َبنْيَ السََّماِء ِإىَل َأْرضٍ  قَاَل: ،َوَلِكنَّهُ اْلَقْوُس َوِهَي َأَمانٌَة ِمَن اْلَغَرقِ 

َثَك َغرْيَ َذِلَك فـََقْد َكَذبَ  قَاَل:  ؟َفَكْم َما َبنْيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ   قَاَل: َفَمِن الَِّذيَن قَاَل    قَاَل:  ،َمِسريَةُ يـَْوٍم لِلشَّْمِس َمْن َحدَّ
ُ تـََعاىَل }َوَأحل وا َقومهْم َدار اْلبـََوار{   ُ ِإىَل قـَْوِم َكَفَرِة    قَاَل:  ،َفَما ُذو اْلَقْرَننْيِ   قَاَل:   ،َدْعُهْم فـََقْد ُكِفيتـَُهمْ   قَاَل:اَّللَّ رَُجٌل بـََعثَهُ اَّللَّ

أََوائُِلُهْم َعَلى َحقٍّ  اْلِكتَاِب َكاَن  أَنْـُفِسِهمٍ فََأْشَر   ،َأْهِل  اْليـَْوَم ََيَْتِهُدوَن يف    ،ُكوا ِبَرِبِِّْم َوابْـَتَدُعوا يف ِديِنِهْم فََأْحَدثُوا َعَلى  فـَُهُم 
ُْم َعَلى َحقٍّ   ،اْلبَاِطلِ  ُْم َعَلى ُهًدى  ،َوََيَْتِهُدوَن يف الضَّاللَةِ   ،َوحَيَْسبُوَن َأَنَّ نْـيَاَفَضلَّ َسْعيُـُهْم يف    ،َوحَيَْسُبوَن َأَنَّ َوُهْم   ،احْلَيَاِة الد 

ًعا  ُْم حَيِْسنُوَن ُصنـْ ُهْم بَِبِعيدٍ   َوقَاَل:  ،رََفَع َصْوَتهُ   قَاَل:  ،حَيِْسُبوَن َأَنَّ َواَّللَِّ    :اْبُن اْلَكوَّاءِ   َقاَل:فَـ   قَاَل:  .َوَما َأْهُل النـَّْهَرَواِن َغًدا ِمنـْ
َبُع َغرْيَكَ   . ِإْن َكاَن اأَلْمُر إِلَْيَك فَافـَْعلْ  َقاَل:فَـ  قَاَل: .اَل َأْسَأُل ِسَواَك َوال أَتـْ
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  رباَن أَبُو ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم بن اأْلُخوة أبصبهان َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم ِقَراَءةً أخ   -  498
،  اْبن أيب ِإْسَرائِيل   ِإْسَحاُق ُهوَ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي    ، َأانأَبُو بكر حُمَمَّد بن اْلُمْقِرئِ   ، َأانِإبْـَراِهيُم ِسْبُط َبرويه  ، أانَعَلْيهِ 
 ،  أَبِيهِ ، َعْن َأيِب َحْرِب ْبِن َأيِب اأَلْسَوِد الدِّيِليِّ ، َعْن ُسْفيَان َعن عبد اْلملك ْبِن َأْعنَيَ ثـَنَا 
فَِإيّنِ َأْخَشى َأْن ُيِصيَبَك ِِبَا   ،اَل تـَْقَدِم اْلِعَراقَ   َقاَل:فَـ   ،َوَقْد َوَضْعُت َقَدِمي يف اْلَغْرزِ   ، َأًَتين عبد هللا ْبُن َسالمٍ   قَاَل:َعِليٍّ  َعْن  

َفَما رَأَْيُت َكاْليـَْوِم َقط    :قَاَل أَبُو اأَلْسَودِ   .وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعِليٌّ َواْْيُ اَّللَِّ َلَقْد َأْخرَبين ِبِه َرسُ   قَاَل:  .ُذاَبُب السَّْيفِ 
 . حُمَاراًِب خُيْرِبُ ِبَذا َعْن نَفسه

رجاله رجال الصحيح غير إسحاق  ]الهيثمي:    [ (491. مسند أبي يعلى )إسناده صحيح]الداراني:    إسناده صحيح[]الدهيش:  
 [إسرائيل وهو ثقة مأمون بن أبي  

َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة    أُم  َحِبيَبَة َعاِئَشةُ بِْنُت َمْعَمِر ْبِن عبد اْلَواِحد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َوَأْخرَبَتـْنَا    -  499
ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد   ، َأانأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبُن اْلُمْقِرئِ  ، َأانأَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن النـ ْعَمانِ  ، َأانَعَلْيهِ 

 ،  عبد اْلملك ْبِن َأْعنَيَ ُسْفيَاُن َعن ، ثـَنَا اْبُن َأيِب ُعَمَر اْلَعَدين  ، ثـَنَا ْبِن اَنِفٍع اْْلَُزاِعي  
َعهُ حُيَدِّثُ َعْن  ُ َعْنهُ  قَاَل:أَبِيِه ، َعْن َأيِب َحْرِب ْبِن َأيِب اأَلْسَوِد الدِّيِليِّ ْسَِ ْعُت َعِليًّا َرِضَي اَّللَّ َأًَتين عبد هللا ْبُن َسالٍم  يـَُقوُل:ْسَِ

تـََها لَُيِصيُبَك ِِبَا ُذاَبُب السَّْيفِ   قَاَل:اْلِعَراَق    قـُْلُت:  ؟أَْيَن تُرِيدُ   َقاَل: فَـ   ،َوَقْد َأْدَخْلُت رِْجِلي يف اْلَغْرزِ   قَاَل:، مثَّ  أََما ِإنََّك ِإْن ِجئـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُهُ  َفقلت    ،فـَتـََعجَّْبُت ِمْنهُ   ُل:يـَُقو أَبُو َحْرٍب َفَسِمْعُت َأيِب    قَاَل:  ،َواْْيُ اَّللَِّ َلَقْد ْسَِ

 . حُيَدُِّث مِبِْثِل َهَذا َعْن نـَْفِسهِ  حمَارب
  .َرَواهُ أَبُو َحامتِِ ْبُن ِحبَّاَن َعِن اْلَفْضِل ْبِن احْلُبَاِب َعن ِإبْـَراِهيم بن بشار َعن ُسْفيَان * 
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 إسناده صحيح[ ]الدهيش: 
حُمَمَُّد    ، أانإِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ   ، َأانزَاِهُر ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْي بن عبد اْلملك َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ   َأْخرَبانَ   - 501

َبةَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ  ، أانْبُن ِإبْـَراِهيمَ  َهالِ َشرِيٌك َعِن ، ثـَنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشيـْ  ، اأَلْعَمِش َعِن اْلِمنـْ
 َقاَل:قَاَم ِإلَْيِه اأَلْشَعُث فَـ ، مثَّ  َعِليٍّ أَنَّهُ َصِعَد اْلِمْنرَبَ يـَْوَم اجْلُُمَعِة َفَخَطبَ ، َعْن  عباد بن عبد هللا َأو عبد هللا ْبِن َعبَّادٍ َعْن  

نَا َعَلْيَك احْلَُمرْيَاءُ  َوَهُؤالِء يـَْهُجُروَن    ،َمْن يـَْعِذُرين ِمْن َهُؤالِء الضَّيَاِطَرةِ يـََتَخلَُّف َأَحُدُهْم يـَتـََقلَُّب َعَلى َحَشااَيهُ   َقاَل:فَـ   ،غََلبـَتـْ
ْعتُهُ أََما َواَّللَِّ   ،ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ ِإْن طََرْدُْتُْم ِإيّنِ ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمنيَ  لََيْضرِبـَنَُّكْم َعَلى الدِّيِن ُعوًدا َكَما َضَربْـُتُموُهْم    يـَُقوُل:َوُهَو    ، لََقْد ْسَِ

 . َعَلْيهِ 
فـََقالَ *   ارَُقْطِِن  َعْنهُ  ُمَعاِويََة الضَّرِيرُ   :ُسِئَل الدَّ أَبُو  اأَلْعَمشِ   ،يـَْرِويِه  ْبِن َعْمرٍو  ،َعِن  َهاِل  اْلِمنـْ ْبِن عبد هللا ، َعْن  َعِن  َعبَّاِد 

َوَرَواهُ َشرِيٌك َعِن اأَلْعَمِش فـََنَحا ِبِه    ،َورَفـََعهُ أَبُو َعَوانََة َوحَيََْي ْبُن ِعيَسى الرَّْمِليِّ َعِن اأَلْعَمشِ   .َعِليٍّ َمْوقُوفًا ، َعْن  اأَلَسِديِّ 
 . َورَفعه َصِحيح ،ََنَْو الرَّْفِع َومل ُيَصرح ِبهِ 

 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*
َأْخرَبَُكْم أَبُو َسِعيٍد    قـُْلُت َلُه:أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي  اْلُمَؤدُِّب بِِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن    َأْخرَبانَ   -  520

احْلَاِفُظ    ، أانَأمْحَُد بن عبد الرَّمْحَن الذَّْكَواين    ، أانَمْنُصوُر ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن ُعَمَر ْبِن احْلََسِن ْبِن يُوُنَس ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 
، قثنا  أَبُو ُكَرْيبٍ ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن عبد هللا احْلَْضَرِمي  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بن الّسريا  ، ثـَنَ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيهِ 

 ،  َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ ، َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ ، َعْن ُسْفيَانَ ، َعْن ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشامٍ 
َلَة بَْدٍر َوُهَو    قَاَل:َعِليٍّ  َعْن   َلَة لَيـْ اللَُّهمَّ ِإْن َْتِْلَك َهِذِه اْلِعَصابَةُ  يـَُقول: » َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي تِْلَك اللَّيـْ

َلة مطر «اَل تـُْعَبدُ   . َوَأَصاَِبُْم تِْلَك اللَّيـْ
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

اُد ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَنت    قـُْلُت َلُه:حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر ِبِقرَاَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن    َأْخرَبانَ   -  541 َأْخرَبَُكُم احْلَُسنْيُ ْبُن َأمْحََد احْلَدَّ
أَبُو حَيََْي ُهَو احْلِمَّاين  َواْْسُهُ عبد  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعاِصمٍ ، قثنا  عبد هللا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأمْحَدَ   ، َأانَأمْحد بن عبد هللا   ، َأانَحاضر

 ، َأيِب ِإْسَحاقَ ، َعْن مَحَْزَة الزَّايَّتِ ، َعْن احلميد بن عبد الرَّمْحَن 
 َعْنهُ َهِذِه اآليََة }َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهنَّم زمرا{ مثَّ قـََرأَ }يف عمد ممددة{  قـََرأَ َعِليٌّ َرِضَي اَّللَُّ   قَاَل:َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة  َعْن  

ُ َأْن يـَْعَجبَ  ُْم ِإىَل اجْلنَّة زمرا َحَّتَّ ِإذا  ، مثَّ  فـَتـََعجََّب ِمَن النَّاَر َما َشاَء اَّللَّ جاؤوها َوفتحت أَبْـَواِبَا{ قـََرأَ }َوِسيَق الَِّذيَن اتَـَّقْوا َرِبَّ
َومَلْ َتْشَحْب    ،فـََلْم َتْشَعْث رُُءوُسُهمْ   -َشكَّ أَبُو حَيََْي   -فتوضأوا َواْغَتَسُلوا ِمْن ِإْحَداُُهَا    ،استقبلتهم َشَجَرة يف َساقَها عينان

َوال َأًذى َوال ُسوًءا }َحَّتَّ    ،فـََلْم َتدَْع يف بُطُوَِنِْم َقًذى   ،ْخَرىَشرِبُوا ِمَن اْلَعنْيِ األُ ، مثَّ  َوَجَرْت َعَلْيِهْم }َنضرة النَّعيم{  ،ُجُلوُدُهمْ 
َوَيْستـَْقبُِلُهْم اْلوِْلَداُن َكالل ْؤلُِؤ   قَاَل:ِإذا جاؤوها َوفُِتَحْت أَبْـَواُِبَا َوقَاَل هَلُْم َخَزنـَتُـَها َسالٌم َعَلْيُكْم طبتم فادخلوها َخاِلدين{  

ُ هَلُْم ِمَن اْلَكَراَمِة يـَُلوُذونَ وََكالل    ،اْلَمْكُنونِ  ثُوِر يـُنَاُدوََنُْم أبَِْْسَائِِهْم حُيَدِّثُوََنُْم مِبَا َأَعدَّ اَّللَّ  ِِبِْم َكَما يـَُلوذُ النَّاُس اِبحْلَِميِم  ْؤلُِؤ اْلَمنـْ
 ،أَْنَت رَأَيْـَتهُ  :فـَتـَُقولُ  ،َأاَن رَأَيْـتُهُ   يـَُقوُل:فَـ  ،أَْنَت رَأَيْـَتهُ  :فـَتـَُقولُ   ،ُرَهافـَيُـَبشِّ  ،فـََقِدَم فـَيـَْنطَِلُق اْلُغالُم ِإىَل َزْوَجِتهِ  ،ِإَذا َكاَن هَلُْم غَائِبًا

ُأْسُكفََّة اَبِِبَا  ،َثالثً   ،َأاَن رَأَيْـُتهُ   يـَُقوُل:فَـ   َفرَيَى  ،ِ فـَيـَْقَدُم َعَلى َمْنِزٍل َقْد ُبِِنَ لَهُ َعَلى َجْنَدِل الد رّ   ،فـََيْسَتِخف َها اْلَفَرُح َحَّتَّ َتَِْتَ 
ثُوثَةُ    ، َفرَيَْفُع رَْأَسهُ ِإىَل َذِلَك الصَّْرحِ  ،ِمْن ُكلِّ َلْونٍ َوفـَْوَق َذِلَك َصْرٌح َأْخَضُر َوَأْصَفُر َوَأمْحَُر  ،النََّماِرَق اْلَمْصُفوفََة َوالزَّرَايِبَّ اْلَمبـْ
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َ َعزَّ َوَجلَّ َجَعَلَها َلهُ َدارًا َوَمْنزال الْلَتَمَع َبَصُرهُ  فـََلْواَل  ِعْنَد َذِلَك }احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َهَدااَن هِلََذا َوَما ُكنَّا   َقالُوا:َفَذَهَب فَـ  ،َأنَّ اَّللَّ
 اَل َأن هَدااَن هللا{ لنهتدي َلوْ 

 . َرَواهُ زَُهرْي َعن أيب ِإْسَحاق * 
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

عبيد هللا   ، أانعبد هللا بن حُمَمَّد الصريفيِن  ، أانأْخرباَن ِبِه عبد اْلَوهَّاب ْبُن َعِليٍّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ َواِلَدهُ َأْخرَبَهُ وَ   -  542
 ، َعاِصمٍ ، َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ ، َعْن زَُهرْيٌ  ، أانَعِليٌّ  ، َأانعبد هللا ْبُن حُمَمٍَّد اْلبـََغِوي   ، أانبن حبابة 

ُْم ِإىَل اجْلنَّة زمرا{ َحَّتَّ ِإَذا انْـتـََهْوا ِإىَل   قَاَل:فـََعظَُم أَْمُرَها ِذْكرًا اَل َأْحَفظُهُ    ،ذُِكَر النَّارُ   قَاَل:َعِليٍّ  َعْن   }َوِسيَق الَِّذيَن اتَـَّقْوا رِبَّ
نَاِن ََتْراَِينِ  َا أُِمُروا ِبهِ   ،اَبٍب ِمْن أَبْـَواِِبَا َوَجُدوا ِعْنَدهُ َشَجَرًة خَيُْرُج ِمْن حَتِْت َساِقَها َعيـْ َهاَفَشرِ   ،فـََعَمُدوا ِإىَل ِإْحَداُُهَا َكَأمنَّ   ،بُوا ِمنـْ

َها َفَجَرْت َعَلْيِهْم }َنْضَرَة النَّعيم{ َومْل    ، مُثَ َعَمُدوا ِإىَل اأُلْخَرى  ، فََأْذَهَبْت َما يف بُطُوَِنِْم ِمْن َقًذى َوَأًذى أَْو أبَْسٍ  فـََتطََّهُروا ِمنـْ
ُدهِ  َا  َتْشَعُث رؤوسهم َكَأمنَّ َوال  أَبًَدا  بـَْعَدَها  َأْشَعارُُهْم  اِبلدَِّهانِ تـَُغربَّْ  اجْلَنَّةِ ، مثَّ  ُنوا  ِإىَل  َعَلْيُكم طبتم   َقالُوا:فَـ   ،انْـتـََهْوا  }َسالم 

نْـيَا اِبحْلَِميِم يـَْقَدُم َعَلْيِهْم ِمْن غَ ، مثَّ فادخلوها َخاِلدين{  َبِتِه يـَُقولُو تـَْلَقاُهُم اْلوِْلَداُن يُِطيُفوَن ِِبِْم َكَما يُِطيُف ِوْلَداُن َأْهِل الد  َن  يـْ
ُ ِمَن اْلَكَراَمةِ   َلهُ أَْبِشْر مِبَا َجاَء ُفالٌن   يـَُقوُل:فَـ  ،يـَْنطَِلُق ُغالٌم ِمْن أُولَِئَك اْلوِْلَداِن ِإىَل بـَْعِض َأْزَواِجِه ِمَن احْلُوِر اْلِعنيِ ، مثَّ َأَعدَّ اَّللَّ

نْـيَا  ِه الَِّذي َكاَن يُْدَعى يف الد  فـََيْسَتِخف  ِإْحَداُهنَّ اْلَفَرُح َحَّتَّ تـَُقوُم َعَلى   ، َأاَن رَأَيْـُتهُ َوُهَو أِبَْثِري  قَاَل: ، أَْنَت رَأَيْـَتهُ  قَاَلْت: ،اِبْسِْ
يَانِهِ فَِإَذا انْـتـََهى ِإىَل َمْنزِِلِه َنظََر ِإىَل   ،ُأْسُكفَِّة اَبِِبَا  ،  فَِإَذا َجْنَدُل الل ْؤلُِؤ فـَْوَقهُ َصْرٌح َأْخَضُر َوَأمْحَُر َوَأْصَفُر ِمْن ُكلِّ َلْونٍ   ، َأَساِس بـُنـْ

َ َعزَّ َوَجلَّ َقدَّرَهُ أَلملَّ َأْن يُذْ   ،فـََنظََر ِإىَل َسْقِفهِ   ،رََفَع رَْأَسهُ مثَّ   فَِإَذا   ،طَْأطَأَ رَْأَسهُ ، مثَّ  ِهَب َبَصَرهُ فَِإَذا ِمْثُل اْلرَبِْق َوَلْوال َأنَّ اَّللَّ
  { احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َهَدااَن هِلََذا َوَما ُكنَّا لنهتدي}  َقالُوا:فَـ   ،َأْزَواُجهُ }وأكواب َمْوُضوَعة ومنارق مصفوفة وزرايب مبثوثة{ مثَّ اتكأوا

 . َفال مَتَْرُضوَن أَبًَدا قَاَل:  َوَتِصح وَن فََأرَاهُ  ،وتقيمون َفاَل تضعنون أَبًَدا  ،حَتْيـَْوَن َفال مَتُوتُوَن أبدا :يـُنَاِدي ُمنَادٍ ، مثَّ اآليَةَ 
 َأيِب ُهَريْـَرَة َغرْيُ  َوَقْد رُِوَي يف اْلُمْسَتْدَرِك يف الدََّعَواِت َحِديثًا يف التـَّْفِسرِي َعنْ -قَاَل احْلَاِكُم أَبُو عبد هللا حُمَمَّد بن عبد هللا *  

   .َقِد اتَـَّفَقا يـَْعِِن اْلُبَخارِيَّ َوُمْسِلًما َأنَّ تـَْفِسرَي الصََّحايِبّ َحِديث ُمْسند  :- ُمْسَنٍد ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

َأْخرَبَُكْم أَبُو عبد هللا   قـُْلُت َلُه:ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمِد ْبِن َأمْحََد الثَـَّقِفي   َأْخرَبانَ  - 554
ام أَبُو اْلفضل عبد الرَّمْحَن ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن  اإِلمَ   ، َأاناحْلَُسنْي بن عبد اْلملك ْبِن احْلَُسنْيِ اْْلَالُل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم  ، قثنا  أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِفَراسٍ   ، أانْبِن بـُْنَداٍر الرَّاِزي  اْلُمْقِرئُ 
َنَة َعِن اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ ، ثـَنَا  أَبُو عبيد هللا سعيد بن عبد الرَّمْحَن اْلَمْخُزوِمي   ، ثـَنَاالدِّيِلي    ، ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ

ْعُت اْبَن اْلَكوَّاِء َسَأَل َعِليًّا َوُهَو َعَلى اْلِمْنرَبِ َعْن قـَْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ }َأمَلْ تـََر ِإىَل الَّ   قَاَل:َأيِب الط َفْيِل  َعْن   ذين بدلُوا نْعَمة  ْسَِ
تُـُهمْ   ،َدْعُهْم َعْنكَ   َقاَل:هللا كفرا َوَأحل وا َقومهْم َدار اْلبـََوار{ فَـ  ُهْم ُكفَّاُر   :اْبُن َعبَّاسٍ   قَالَ وَ   قَاَل:  ،َذِلَك يـَْوَم َبْدرٍ   ،فـََقْد َكَفيـْ

 . قـَُرْيش 
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

ُ َعْنهُ َعْن ِذي اْلَقْرَننْيِ قَاَل:    َعْن َأيِب الط َفْيلِ   َوبِهِ   -  555 ْعُت اْبَن اْلَكوَّاِء َيْسَأُل َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ  :فـََقاَل َعِليٌّ   ،ْسَِ
َ فََأَحبَّهُ   ،َواَل ملك  ،مل يكن نَبيا  َ فـَنَاَصَحهُ اَّللَُّ   ،َكاَن َعْبًدا َصاحِلًا َأَحبَّ اَّللَّ  ،بـََعَث ِإىَل قـَْوِمِه َفَضَربُوهُ َعَلى قـَْرنِهِ   ،َواَنَصَح اَّللَّ

  .َفُسمَِّي ِذي القرنني  ،َفَماَت فـَبـََعَثهُ اَّللَِّ 
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 صحيح[ إسناده  ]الدهيش: #*
ْعُت َأاَب طَُفْيٍل  قَاَل:َعِن اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ  َوِبهِ  - 556 ُ َعْنهُ  يـَُقوُل:ْسَِ ْعُت اْبَن اْلَكوَّاِء َيْسَأُل َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ ْسَِ

السفن   قَاَل:َوَعن }فَاجْلَاراَِيت يسرا{  ،السََّحاب  قَاَل:َوَعن }فَاحْلَاِماَلت وقرا{  ،ِهَي الّراَِيح قَاَل:َعن }والذارايت َذروا{ 
َمات أمرا{    .ْلَماَلِئَكة ا  قَاَل:َوَعن }فَاْلُمَقسِّ

 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
ْعُت َأاَب الط َفْيِل    َوِبهِ   -  557  قَاَل:َشِهْدُت اْبَن اْلَكوَّاِء َيْسَأُل َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب َعن }َواْلبـَْيت اْلَمْعُمور{    يـَُقوُل:قَاَل ْسَِ

ُعوَن أَْلَف َمَلٍك اَل يـَُعوُدوَن ِفيِهمْ   . َوُهَو الضراح ،ُهَو يف السَّاِبَعِة َيْدُخلُهُ ُكلَّ يـَْوٍم َسبـْ
نَ  ،اْبن أيب ُحَسنْي اْْسه عبد هللا بن عبد الرَّمْحَن ْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ *   َة َعْنهُ َرَوى َلهُ ُمْسِلٌم يف الصَِّحيِح ِمْن رَِوايَِة ُسْفيَاَن ْبِن ُعيـَيـْ

 . َعن أيب الط َفْيل
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

َءًة  خرباَن أَبُو ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم بن اإْلِْخَوة أبصبهان َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلالَل َأْخرَبَُهْم ِقَراأ  -  564
حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن  ، ثـَنَا  عبيد هللا ُهَو القواريري، ثـَنَا  أَبُو يعلى  ، أانحُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيمَ   ، أانإِبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ   ، أانَعَلْيهِ 
َهال بن َعْمرو َعن عبد هللا ْبِن احْلَاِرثِ ، َعْن ُسْفيَانُ ، ثـَنَا الز َبرْيِ   ،  َعْمرِو ْبِن قيس َعن اْلمنـْ
َويُْكَسى حُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم    ،َأوَُّل َمْن يُْكَسى ِمَن اْْلَالئِِق ِإبْـَراِهيُم َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم قـُْبِطيـََّتنْيِ   قَاَل:َعِليٍّ  َعْن  

 . َوُهَو َعْن ميَِنِي اْلَعْرشِ  ،بـُْرٌد َحرِبَةٌ 
ارَُقْطِِن  فـََقالَ   ،َمْوقُوفٌ *   َهال بن َعْمرو   ،ميثم   ِعْمَراَن ْبنِ ، َعْن  يـَْرِويِه أاََبُن ْبُن تـَْغِلبَ   :ُسِئَل َعْنهُ الدَّ َعن عبد هللا   ،َعن اْلمنـْ

َهال ،َعِليٍّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَرَواهُ َعْمُرو بن قيس اْلماَلئي، َعْن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن نـَْوَفلٍ   َعن عبد هللا ،َعن اْلمنـْ
 . َوُهَو الصََّوابُ   ،َعْن َعِليٍّ َمْوقُوفًا ،ْبِن احْلَاِرثِ 

 [ (566. مسند أبي يعلى )رجاله ثقات ]الداراني:  إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
َأمْحَُد ْبُن    ، َأاناْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ خرباَن عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر ْبَن حُمَمٍَّد  أ  -  575

َثُم ْبُن ُكَلْيبٍ   ، أانَعِلي  ْبُن َأمْحََد اْْلُزَاِعي    ، أانحُمَمَِّد اْْلَِليِلي   َعطَاِء ْبِن ، َعْن  َأْسبَاطٌ ، ثـَنَا  احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ ، ثـَنَا  اهْلَيـْ
 ، َعن أيب عبد الرَّمْحَن الس َلِميِّ  ،السَّاِئب

 . رُْبُع اْلُمَكاِتبِ  قَاَل:َعِليٍّ قـَْوَلهُ }َوآتُوُهْم ِمْن َماِل هللا الَِّذي آًَتُكم{ َعْن 
َواُب َوْقُفُه[ ]الدهيش: #*  ِرَجاُلُه ِثَقاٌت َوالصَّ

اِء ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن ُعَمَر  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم ْبِن ُشْكٍر التَِّميِمي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حُمَمَُّد ْبُن رَجَ  َأْخرَبانَ  -  576
يُوُنَس َأْخرَبَُهْم ِقرَاَءًة َعَلْيهِ  احْلََسِن ْبِن  ْبِن    ، أانْبِن  الرَّمْحَن  ْبُن ُموَسى ْبِن    ، أانحُمَمٍَّد الذَّْكَواين  َأمْحد بن عبد  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو 

اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل َأْخرَبين َعطَاءُ    ، أانعبد الرَّزَّاق قَالَ   ، َأانِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم قَالَ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  َمْرُدَوْيِه احْلَاِفظُ 
 ،  َأن عبد هللا ْبَن َحِبيٍب َأْخرَبَهُ بن السَّاِئب 

   .رُْبُع اْلِكتَابَةِ  قَاَل:َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل }َوآتُوُهْم من َمال هللا الَِّذي آًَتُكم{  ،َعِليٍّ َعْن 
َواُب َوْقُفُه[ ]الدهيش: #*  ِرَجاُلُه ِثَقاٌت َوالصَّ



50 
 

َعِلي  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َسْهِل ْبِن أَي وبَ ، قثنا  احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق الس وِسي  ، قثنا  َأاَن أَبُو َبْكِر ْبُن َمْرُدَوْيهِ  َوِبهِ   - 577
ِبيٍب َأْخرَبَهُ َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َعِن عبد الرَّزَّاق َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب َأن عبد هللا ْبَن حَ ، قثنا  بن ََبر
 . رُْبُع اْلِكتَابَةِ  قَاَل:يف قـَْوِل اَّللَِّ }َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اَّللَِّ الَِّذي آًَتُكم{  صلى هللا عليه وسلمالنَِّبِّ 

ارَُقْطِِنّ    .َوال َيْذُكُر ِفيِه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوسلم  ،َوَأْخرَبين َغرْيُ َواِحٍد أَنَّهُ َكاَن حُيَدُِّث ِِبََذا احْلَِديثِ   :قَاَل اْبُن ُجَرْيجٍ *   ُسِئَل الدَّ
 . َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،ِن اْبِن ُجَرْيجٍ عَ   ،َوَحجَّاٌج َوأَبُو قـَتَاَدةَ   ،َوِهَشاُم ْبُن ُسَلْيَمانَ   ،رَفعه عبد الرَّزَّاق   :َعنهُ فـََقالَ 

 َسَلَمَة َوَبْكُر  وََكَذِلك َرَواهُ زَُهرْيٌ َوُهَشْيٌم َواْبُن ُعَليَّةَ َوَجرِيٌر َوَأْسبَاُط ْبُن حُمَمٍَّد َواْلُمَحاِريِب  َومَحَّاُد ْبنُ   .اْبِن ُجَرْيحٍ   َوَوقـََفهُ َرْوٌح َعنِ 
  .َوُهَو الصََّوابُ  ،د الرَّمْحَن َمْوقُوفًا وََكَذِلَك َرَواهُ عبد اأْلَْعَلى الثَـّْعَلِبّ َعن أيب عب .َعْن َعطَاِء بن السَّاِئب َمْوقُوفا  ،ْبُن ُخنـَْيسٍ 

َوَأْخرَبين َغرْيُ َواِحٍد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َأنَّ َعطَاَء ْبَن السَّاِئِب َكاَن اَل َيْذُكُر ِفيِه   :قَالَ ، مثَّ  َرَواهُ ِإْسَحاُق ْبُن رَاُهَوْيِه َعن عبد الرَّزَّاق 
 . َأيِب عبد الرَّمْحَن، َعْن َعطَاءٍ ، َعْن َجرِيرٍ َعْن  َوَرَواهُ  ،مَ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ 

َواُب َوْقُفُه[ ]الدهيش: #*  ِرَجاُلُه ِثَقاٌت َوالصَّ
َهِقي  اْْلَيَّاُط مِبَْرَو َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعِليٍّ الشَّحَّاِميَّ َأْخربََ   خرباَن أَبُو اْلَقاِسم زيكيأ  -  580 ُهْم  ْبُن اْلَواِثِق ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْلبـَيـْ

،  أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد بن احْلسن احملمد أابذي   ، أانعبد الرَّمْحَن ْبُن إِبْـَراِهيَم اْلُمزَكِّي  ، أانُعْثَماُن ْبُن حُمَمٍَّد احْلَمِّي    ، َأانِقَراَءًة َعَلْيهِ 
ارِِمي  ثـَنَا  َخاِلٌد َعِن احْلََسِن بن عبيد هللا َعن سعد بن ُعبـَْيَدة َعن أيب ، ثـَنَا  َعْمُرو ْبُن َعْوٍن اْلَواِسِطي  ، ثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ

 ،  عبد الرَّمْحَن الس َلِميِّ 
َواكِ   قَاَل:َعِليٍّ  َعْن   اْلَمَلكُ   َوقَاَل:  ،أُِمْراَن اِبلسِّ َأًَتهُ  ُيَصلِّي  ِإَذا قَاَم  اْلُقْرآَن    ،ِإنَّ اْلَعْبَد  َيْسَتِمُع  يـََزاُل   َوَيْدنُو َفالفـََقاَم َخْلَفهُ 

 . َيْسَتِمُع َويَْدنُو َحَّتَّ َيَضَع فَاهُ َعَلى ِفيِه اَل يـَْقَرأُ آيًَة ِإالَّ َكاَنْت يف َجْوِف اْلملك
 [رواه البزار ورجاله ثقات.(: 2564]الهيثمي ) [صحيحإسناده  ]الدهيش: 

هُ احْلَاِفَظ ِإْْسَاِعيَل ْبَن حُمَمٍَّد َأْخرَبَُهْم ِقَرا  َأْخرَبانَ   - 581 أَبُو احْلَُسنْيِ    ، أانَءًة َعَلْيهِ أَبُو اْلَفَرِج حُمَمَُّد ْبُن حَمُْموٍد الثَـَّقِفي  َأنَّ َجدَّ
َأانالذَّْكَواين   احْلَاِفظُ   ،  اإِلْسرَتَااَبِذي   ثـَنَا  أَبُو  ْبُن  ،  ثـَنَا  َجْعَفِر بن محَدانَأمْحَُد  ثـَنَا  احْلسن بن حُمَمَّد بن الصَّْيَدالينِّ ،  مَحُْدوٌن  ، 

َواكِ ، َعْن َعبَّاُس ْبُن اْلَولِيد َعن أيب عبد الرَّمْحَن الس َلِميِّ ، ثـَنَا  اجْلَزَّارُ  ُ َعْنهُ أَنَّهُ َكاَن َيَُْمُر اِبلسِّ الرَُّجُل   :َويـَُقولُ   ،َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ
   .نعم   قَاَل: ،ُهَو َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوسلم :قَاَل: قلت ،َذا قَاَم يف الصَّالِة ِإال َوقـََعْت يف يفّ اْلَمَلكِ إِ 

 [ رواه البزار ورجاله ثقات.(: 2564]الهيثمي ) [لم يَتَبيَّن لنا رجال ِإْسَناده]الدهيش: 
َسنْيَ َأْخرَبَُهْم أَبُو اْلُفُتوِح يُوُسُف ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن َكاِمِل ْبِن احْلَُسنْيِ بن حُمَمَّد اْْلفاف بِبـَْغَداد َأن َأاَب عبد هللا احلُْ   َأْخرَبانَ   -  583

، النـَُّقوِر قَاَل أْملى اْلَقاِسُم ْبُن َعِليِّ ْبِن ِعيَسى ْبِن َداُوَد بن اجْلراحأَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن    ، َأانِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َيْسَمعُ 
َأْخرَبين ُسَلْيَماُن ْبُن ِبالٍل  قَاَل:  عبد هللا ْبُن َوْهبٍ ، ثـَنَا الرَّبِيُع بن ُسَلْيَمان، ثـَنَا أَبُو بكر عبد هللا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيٍد اْلَفِقيهُ ثـَنَا 

 ،  أَبِيهِ ، َعْن ريك بن عبد هللا بن أيب منر َعن ِإبْـَراِهيم بن عبد هللا ْبِن ُحَننْيٍ َعن ش
ُ َعْنهُ َعْن   . َكفِّهِ َن  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْلَبُس َخامَتَهُ يف مَيِيِنِه َوحُيَوُِّل َفصَّهُ ممَّا يَِلي اَبطِ   قَاَل:َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ

   .أَبُو َسَلَمَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـََتَختَُّم يف مَيِيِنهِ  ، َحدََّثِِن قَاَل َشرِيكٌ  
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
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َأمْحَُد ْبُن   ، َأانحُمَمَِّد ْبِن عبد هللا َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ خرباَن عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر ْبَن  أ  - 587
ثَُم ْبُن ُكَلْيب ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ  ، أانحُمَمَّدِ  ِإْسَرائِيل َعن أيب ِإْسَحاق َعن عبد هللا    ، َأانعبيد هللا ، ثـَنَا اْلَعبَّاس الدوري، ثـَنَا اهْلَيـْ

 ، ْبِن َأيِب اْْلَِليلِ 
ْعتُهُ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َكربََّ يف الصَّالِة   قَاَل:َعِليٍّ َعْن  فَاْغِفْر   ،اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإيّنِ ظََلْمُت نـَْفِسي قَاَل: »ْسَِ

   «يل ُذنُويِب ِإنَّهُ اَل يْغفر الذ نُوب ِإالَّ أَْنت
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

عبد هللا بن حُمَمَّد    ، َأانَعلّي أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيهِ   عبد اْلَوهَّاب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ الص ويف  َأنَّ َواِلَدهُ َأاَب َمْنُصور  خربانَ أ  -  604
 ، ُشْعَبةُ  ، َأانَعِليٌّ ، ثـَنَا عبد هللا ْبُن حُمَمٍَّد اْلبـََغِوي  ، ثـَنَا عبيد هللا بن حُمَمَّد بن حبابة  ، أانالصريفيِن 

{   قَاَل:ْسَِعت عبد هللا ْبَن َسَلَمَة  قَاَل:    َعن َعْمرو بن مّرة َسَأَل رَُجٌل َعِليًّا َعَلْيِه السَّالُم َعْن قـَْوِلِه }َوَأمت وا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة َّللَِِّ
   .حترم من دويرة أهلك قَاَل:

 [ صحيحإسناده  ]الدهيش: #*
َأْخرَبَُكْم أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن    قـُْلُت َلُه:خرباَن أَبُو روح عبد اْلمعز ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِبِقرَاَءِت َعَلْيِه ِِبَا  أ  -  606

ْجِزي  ، ثـَنَا  أَبُو ُمَضَر حُمَلُِّم ْبُن ِإْْسَاِعيلَ   ، َأاناْلُفَضْيِل اْلُفَضْيِلي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ  ، اْلَقاِضي أَبُو َسِعيٍد اْْلَِليُل ْبُن َأمْحََد السِّ
َبةُ ْبُن َسِعيدٍ ، ثـَنَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن إِبْـَراِهيَم الثَـَّقِفي  السَّرَّاجُ  َأان ملك بن ُعَمرْي َعن هشيم َعن عبد الْ ، ثـَنَا قـُتـَيـْ

اِد ْبِن اهْلَادِ   ،  عبد هللا ْبِن َشدَّ
  . النَّاسُ ، مثَّ  َفَما َكاَن ِمْنهُ ِإقـَْراٌر فََأوَُّل َمْن يـَْرُجُم اإِلَمامُ  .َورَْجٌم بِبـَيَِّنةٍ  ،رَْجٌم ِبِِقـَْرارٍ  ،الرَّْجُم َرمْجَانِ  قَاَل: َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َعْن 

  .َورِيُح َعَذاٍب َونِْقَمٍة َوِعَرٌة َوَصَوابُهُ   ، َوالّرِيُح ِرحيَاِن َرمْحٌَة َوبـَرََكةٌ   .النَّاسُ   مثَّ   ،اإِلَمام، مثَّ  َوَما َكاَن ِمْنهُ بِبـَيَِّنٍة فََأوَُّل َمْن يـَْرُجُم اْلبـَيَِّنةُ 
يَلٌة ُيْصِلُح ِبَِ  ،َواْلَغرْيَةُ َغرْيًََتنِ   . َوَغرْيَةٌ ُتْدِخُلهُ النَّار حتمله على اْلَقْتل فَيْقتل  ،ا الرَُّجُل َأْهَلهُ َغرْيٌَة َحَسَنٌة مجَِ

 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
الرََّجاِء   َأيِب  خرباَن اإِلَمام أَبُو عبد هللا حُمَمَّد بن معمر بن عبد اْلَواِحد ْبِن اْلَفاِخِر اْلُقَرِشي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبنَ أ  -  611

َجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن    ، أانعبيد هللا ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاقَ   ، أانعبد اْلَواِحد بن َأمْحد اْلبـَقَّال   ، َأانالصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
 ، َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ ، َعْن ُسْفيَاُن ْبُن ُحَسنْيٍ َعِن احْلََكمِ ، ثـَنَا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّامِ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   ، َأانِإبْـَراِهيمَ 

ُ ممَّا قَالُوا{  ، َعْن  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َصِعَد ُموَسى َوَهارُوُن َعَلْيِهَما   قَاَل:َعِليٍّ يف قـَْوِلِه }اَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسى َفرَبََّأهُ اَّللَّ
  ، فَآَذْوهُ ِبَذِلكَ   ،َوأَْلنَيَ لَنَا ِمْنكَ   ،وََكاَن َأَشدَّ ُحبًّا لَنَا ِمْنكَ   ،أَْنَت قـَتـَْلَتهُ   :بـَُنو ِإْسَرائِيلَ   َقاَلتْ فَـ   ،َفَماَت َهارُونُ السَّالُم اجْلََبَل  

ُ اْلَمالِئَكةَ    ، فـََتَكلََّمِت اْلَمالِئَكةُ مِبَْوتِِه َحَّتَّ َعَرَفْت بـَُنو ِإْسرَائِيَل أَنَّهُ َقْد َماتَ  ،َفَحَمُلوهُ َحَّتَّ َمر وا َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيلَ  ،فََأَمَر اَّللَّ
   .َفجعله هللا َأصّم أبكم  ،فـََلْم َيطَِّلْع َعَلى َقرْبِِه َأَحٌد ِمْن َخْلِق اَّللَِّ ِإالَّ الرََّخمُ  ،فَاْنطََلُقوا ِبِه َفَدفـَُنوهُ 

 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
َهاأَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت عبد هللا اجْلَْوزَِدانِيَّ   َأْخرَبانَ   -  612 ، َة َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءًة َعَليـْ

، ثـَنَا  َعْمُرو ْبُن مَحَّاِد ْبِن طَْلَحَة اْلَقنَّادُ ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن اْلَعزِيزِ ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن عبد هللا بن ريذة  َأان
 ، ِعْكرَِمةَ ، َعْن ِْسَاِك ْبِن َحْربٍ ، َعْن َأْسبَاُط ْبُن َنْصرٍ 
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ُ َعْنهُ َكاَن يـَُقوُل يف َحيَاِة َرُسوِل اَّللَِّ  َ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َعِليًّا َرِضَي اَّللَّ   }أَفَِإن  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اَّللَّ
ُتْم َعَلٰى َأْعَقاِبُكمْ  َقِلُب َعَلى َأْعَقابِنَا بـَْعَد ِإْذ َهَدااَن اَّللَُّ مَّاَت َأْو قُِتَل انَقَلبـْ  َعَلى َواَّللَِّ لَِئْن َماَت أَْو قُِتَل ألُقَاتَِلنَّ   ،{ َواَّللَِّ اَل نـَنـْ

ِه َوَوارِثُهُ  ،َما قَاَتَل َعَلْيِه َحَّتَّ أَُموتَ   . َفمن َأَحق بِِه مِن  ،َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلُخوهُ َوَولِي هُ َواْبُن َعمِّ
ِحيِح.]الهيثمي:   ِفي ِإْسَناده لين[]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َراِهيَم ْبِن ُعَمَر ْبِن احْلََسِن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدُِّب أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـ   َأْخرَبانَ   -  624
أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ، ثـَنَا  مَّد بن َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن الذَّْكَواين  َأمْحَُد بن عبد الرَّمْحَن بن حمَُ   ، َأانْبِن يُوُنَس َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 

،  ةَ ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْرَعرَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ِبْشِر ْبِن َمْرَواَن الصَّرْييف  ، قثنا  عبد اْلبَاِقي ْبُن قَانِعٍ ، ثـَنَا  ُموَسى بن مْرَدَوْيه احْلَاِفظ
 ،  ُعبـَْيَدةَ ، َعْن حُمَمَّدٍ ، َعْن َأْزَهُر َعِن اْبِن َعْونٍ قثنا 
ُتْم قـَتـَْلُتُموُهمْ »النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ُأَساَرى َبْدٍر    قال: قالَعِليٍّ  َعْن   ُتْم فَاَديْـُتُموُهْم َواْسَتْمتـَْعتُْم    ، ِإْن ِشئـْ َوِإْن ِشئـْ

 . وََكاَن آِخُر السَّْبِعنَي َثِبَت ْبَن قـَْيٍس قُِتَل يـَْوَم اْلَيَماَمةِ  قَاَل: «َواْسُتْشِهَد ِمْنُكْم بِِعدَِّْتِمْ  ،اِبهْلَْديِ 
ارَُقْطِِن  َعْنهُ *   واملرسل   ،ُعبـَْيَدَة ُمْرَسال، َعْن  َعْوٍن َعِن اْبِن ِسريِينَ   َورََواهُ اْبنُ   :قَالَ   ،َفذََكَر َهاَتنْيِ الّرَِوايـََتنْيِ ِبِِْسنَاِدهِ   :ُسِئَل الدَّ

   .َوهللا أعلم ،أشبه اِبلصََّوابِ 
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

عبد اْلَواِحد    ، َأانالثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييف أْخربُهم خرباَن حَمُْمود بن َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن  أ  -  625
، َعْن حُمَمَّدٍ ، َعْن  ِهَشامٌ ، ثـَنَا  يَزِيدُ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   ، أانَجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيمَ   ، َأانعبيد هللا ْبُن يـَْعُقوبَ   ، َأاناْلبـَقَّال 
 ،  ُعبـَْيَدةَ 

 . فـَيـَْنَدُم أبدا ،َما طَلََّق رَُجٌل َطالَق الس نَّةِ  قَاَل:َعِليٍّ َعْن 
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #* 

  ، َأان عبد اْلملك ْبِن احْلََسِن ْبِن َخرْيُوٍن َأْخرَبَُهْم ِقرَاَءًة َعَلْيهِ   َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَعاقُويل  بِبـَْغَداَد َأنَّ حُمَمََّد بن  َأْخرَبانَ   -  626
، ثـَنَا  أَبُو َأمْحَدَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َمْنُصورٍ ا  ، ثـَنَ عبد هللا ُهَو اْلبـََغِوي  ، ثـَنَا  ِعيَسى بن َعلّي بن اجْلراح  َأان  اْلُمْسِلَمِة،أَبُو َجْعَفِر ْبُن  

 ،  َعن عبد الرَّمْحَن ْبِن أُْذاَننَ  ،َأيِب ِإْسَحاقَ ، َعْن ُسْفيَانُ 
 َعِليٍّ َعَلْيِه السَّالُم أَنَّهُ َكاَن يـَْقَرأُ }َوِإْن َكاَن َمْكُرُهْم لِتـَُزوَل ِمْنهُ اجْلبَال{  َعْن 
 [ ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ  ]الدهيش: #*

ُكْم ِهَبةُ اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن  َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْضِل ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعِليِّ ْبِن ِإبْـَراِهيم اْلبزوي ِقَراَءًة َعَلْيِه ِبِدَمْشَق ِقيَل لَهُ َأْخرَبَ  – 672
لَهُ أْخربُكم عبد اْلَوهَّاب بن احْلسن اْلكاليِب َأان عبد  اأَلْكَفاينِّ ِقَراَءًة َعَلْيِه قيل َلهُ أْخربُكم عبد الداْي بن احْلسن اهلِْاَليل قيل  

ُن َخازٍِم الضَّرِيُر ثـَنَا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه قَاَل  هللا ْبُن ِعَقاِب ْبِن الّزِْفيِتِّ ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن عبد هللا ْبِن َأيِب احْلََوارِيِّ ثـَنَا أَبُو ُمَعاِويََة حُمَمَُّد بْ 
َ يـَُقوُل }ِإْن تـََرَك َخرْيًا{ َوِإنََّك  يٍّ َعَلْيِه السَّالُم َصِديٌق لَهُ يعودهُ َدَخَل َعَلى َعلِ  فـََقاَل َلهُ ِإيّنِ أُرِيُد َأْن أُوِصَي فـََقاَل َعِليٌّ ِإنَّ اَّللَّ

ئًا َيِسريًا َفَدْعهُ ِلِعيَاِلَك فَِإنَّهُ أفضل  َا َتدَُع َشيـْ  ِإمنَّ

 منقطع[ِإْسَناده  ]الدهيش: #*
ارَُقْطِِن   خرباَن عبد اْلَوهَّاب ْبُن َعِليٍّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ اْلَفْتح أَبْـنَا أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن أَ أ  -  673 مْحََد ْبِن َمْهِديٍّ الدَّ

ُعْقَبَة ، َعْن َعاِصٍم اجْلَْحَدِريِّ ، َعْن يَزِيُد ْبُن َأيِب زاَِيِد ْبِن َأيِب اجْلَْعدِ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبنُ ، ثـَنَا أَبُو َحاِمٍد حُمَمَُّد ْبُن َهارُونَ ، ثـَنَا احْلَاِفظُ 
 ،  ْبِن ظَُهرْيٍ 
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َماِل يف الصَّالِة بن زِ   قَاَل:َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب يف قـَْوِلِه }فصل ِلَربِّك واَنر{  َعْن   َعاِصٍم ِِبََذا ، َعْن  اَيدٍ َوَضِع اْلَيِمنَي َعَلى الشِّ
 اإِلْسنَادِ 

،  َعاِصٍم اجْلَْحَدرِيِّ ، َعْن  فـََقاَل مَحَّادٌ   .اْختـََلَف مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َويَزِيُد ْبُن زاَِيِد ْبِن َأيِب اجْلَْعِد يف َهَذا احْلَِديثِ   :قَاَل اْبُن َأيِب َحامتٍِ *  
يَانَ ُعْقَبَة ْبِن  ، َعْن  أَبِيهِ َعْن   َواَْنَْر{ فَـ ، َعْن  ظَبـْ َماِل يف    َقاَل:َعِليٍّ يف قـَْولِِه َعزَّ َوَجلَّ }َفَصلِّ ِلَربَِّك  َوَضِع اْلَيِمنَي َعَلى الشِّ

  .ُعْقَبَة ْبِن ظَُهرْيٍ َعن َعليّ ، َعْن َعاِصٍم اجْلَْحَدرِيِّ ، َعْن َوَرَوى يَزِيُد ْبُن زاَِيِد ْبِن َأيِب اجْلَْعدِ   .الصَّالةِ 
 [ لم يَتَبيَّن لنا رجال ِإْسَناده ]الدهيش: #*

أَ   َأْخرَبانَ   -  675 اْلُمْقِرِئ َأان  َأان ِإبْـَراِهيم َأان حُمَمَّد بن  اْلملك اْْلالل أْخربُهم  ْبَن عبد  َأنَّ احْلَُسنْيَ  يـَْعَلى  زَاِهُر الثَـَّقِفي   بُو 
 ،  َحْفَصةَ ُعَمارََة ْبِن َأيِب ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َمْرَواَن اْلُعَقْيِلي  ، ثـَنَا أَبُو ُموَسى ، ثـَنَا اْلَمْوِصِلي  

َلى:  َعِليٌّ   قَالَ   ،ِعْكرَِمةَ َعْن   فـََلْم َأَر َرُسوَل    ،َلمَّا اجْنََلى النَّاُس َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم ُأُحٍد َنظَْرُت يف اْلَقتـْ
َلى  ، َواَّللَِّ َما َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم لَِيِفر    ُقْلُت: فَـ   ،اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ   ،َوَما َأرَاهُ يف اْلَقتـْ َوَلِكْن َأَرى اَّللَّ

فَأَفـَْرُجوا   ،مَحَْلُت َعَلى اْلَقْومِ مثَّ  ،  َفَكَسْرُت جْفَن َسْيِفي   ،َفَما يل َخرْيٌ ِمْن َأْن أُقَاِتَل َحَّتَّ أُقـَْتلَ   ،فـََرَفَع نَِبيَّهُ   ،َعزَّ َوَجلَّ َغِضبَ 
   .يل فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوسلم

رواه أبو يعلى وفيه محمد  (: 10075]الهيثمي ) [(546. مسند أبي يعلى )إسناده حسن]الداراني:  إسناده منقطع[]الدهيش: 
 [ حبان، وضعفه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.بن مروان العقيلي، وثقه أبو داود، وابن 

بد اْلملك ْبِن احْلََسِن  أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َأيِب اْلبـََقاِء اْلَعاقُويل  بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب َمْنُصور حُمَمَّد بن ع َأْخرَبانَ   - 678
، ثـَنَا عبد هللا ُهَو اْلبـََغِوي  ، ثـَنَا  ِسم ِعيَسى بن اجْلراحأَبُو اْلَقا  َأان  اْلُمْسِلَمِة،ْبِن َخرْيُوٍن َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َأاَن أَبُو َجْعَفِر ْبُن  

 ،  َسِعيُد ْبُن ُعبـَْيدٍ ، ثـَنَا َمْرَوانُ ، ثـَنَا َداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ 
رَبِيَعَة  َعْن   ْبِن  فَـ   قَاَل:َعِليِّ  السَّالُم  َعَلْيِه  َعِليٍّ  ِإىَل  اْلَكوَّاِء  اْبُن  َذْرًوا{    َقاَل:قَاَم  اراَِيِت  َفَما   قَاَل:  ،الّراَِيح   قَاَل:َما }َوالذَّ

وقرا{   يسرا{    قَاَل:  ،السََّحاب  قَاَل:}فَاحْلَاِماَلت  }فَاجْلَاراَِيت  أمرا{    قَاَل:  ،السفن  قَاَل:َفَما  َمات  }فَاْلُمَقسِّ   قَاَل: َفَما 
َعِليٌّ َعَلْيِه السَّالُم }َوَجَعْلنَا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر آيـََتنْيِ َفَمَحْواَن آيََة اللَّْيِل    قَاَل:  ،فـََهَذا السََّواُد الَِّذي يف اْلَقَمرِ   قَاَل:  ،اْلَمالِئَكةُ 

َف بَِقْوِلَك َلو تعنت  َفَكيْ  ،اَي اْبَن اْلَكوَّاِء َواَّللَِّ َما َأرَْدَت اْلِعْلَم َوَلِكنََّك َأرَْدَت التـََّعن تَ  قَاَل:َوَجَعْلنَا آيََة النـََّهار مبصرة{ اآليََة 
ُ َمْوىَل الَِّذيَن آَمنُوا   قَاَل:  ،اَّللَُّ   :َفَمْن َمْوىَل النَّاِس قَالَ   قَاَل:  ،اَّللَُّ   قَاَل:  ،اَي اْبن اْلَكوَّاِء َمْن رَب كَ  َواْلَكاِفُروَن اَل    ،َكَذْبَت اَّللَّ

   .َمْوىَل هَلُمْ 
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

نـَْيَسابُوَر ِقيَل اإِلَماُم أَبُو بكر اْلَقاِسم بن عبد هللا ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْنُصوِر ْبِن الصَّفَّاِر ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع بِ  َأْخرَبانَ  - 679
َأمْحَُد بن خلف َأان احْلَاِكم أَبُو عبد هللا   ، أانَت َتْسَمُع َلهُ َأْخرَبَُكْم َجد َك أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َمْنُصوٍر ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَنْ 

عبد هللا  ، ثـَنَا  َسِعيُد بن َمْنُصور، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة اْلُقَرِشي  ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن ِعيَسى ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن عبد هللا احْلَاِفظُ 
حُمَمَِّد ْبِن ، َعْن ُحَسنْيِ ْبِن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ ، َعْن ُمْسِلٍم اْلُقَرِشي  َأْخرَبين َحْفُص ْبُن َمْيَسَرةَ ْبُن َوْهِب ْبِن  

 ،  أَبِيهِ ، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ 
ُ َعْنهُ  َعْن   اللَُّهمَّ َأْمِتْعِِن ِبَسْمِعي َوَبَصِري َحَّتَّ ََتَْعَلُهَما وسلم: »وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه  َكاَن ِمْن ُدَعاِء َرسُ   قَاَل:َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ

اللَُّهمَّ فـَوَّْضُت َأْمِري    ، اللَُّهمَّ َأْسَلْمُت ِديِِن   ،َوَعاِفِِن يف ِديِِن َوَجَسِدي َواْنُصْرين ممَّْن ظََلَمِِن َحَّتَّ تُرَِيِِن ِفيِه َثَِْري   ،اْلَواِرَث ِمِنِّ 



54 
 

َوَأجْلَْأُت ظَْهِري ِمْنَك    ِإلَْيَك  َمْنَجى  َوال  َمْلَجأَ  اَل  إِلَْيَك  َوْجِهي  َوَخلَّْيُت  ِإلَْيكَ إِلَْيَك  َأْرَسْلتَ   ،ِإالَّ  الَِّذي  بَِرُسوِلَك    ، آَمْنُت 
 « َوِبِكتَاِبَك الَِّذي أَنْـَزْلتَ 

َوُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ َهَذا الَِّذي َرَوى َعْنهُ ُموَسى ْبُن عقَبة ُهَو ُحَسنْي    .َومَلْ خُيْرَِجاهُ  ،َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإِلْسنَادِ  :قَاَل احْلَاِكمُ * 
قَاَل عبد الرَّمْحَن ْبُن   :قلت  .َكَذا أْحرجهُ احْلَاِكم   .َوَرَوى َعْنهُ َحِديَث اْلَمَواِقيتِ   ،اأْلَْصَغر الَِّذي أْدركهُ عبد هللا ْبُن اْلُمبَاَركِ 

ْعُت   :َأيِب َحامتٍِ    .َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَالب مل يْدرك عليا :َأاَب زُْرَعَة يـَُقولُ ْسَِ
رواه الطبراني في الصغير  (:  17392]الهيثمي )  ( في صحيح الجامع[1269]اْللباني: صحيح. رقم )  إسناده منقطع[]الدهيش:  

 [ واْلوسط، وفيه عبد هللا بن جعفر المديني، وهو متروك.
اُد َأْخرَبَُهْم ِقَراءَ   َأْخرَبانَ   -  683 ًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضٌر َأان أَبُو  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ

،  حُمَمَُّد ْبُن ُعبـَْيِد ْبِن َمْيُموٍن التـَّبَّاُن اْلَمِديِِن  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن الص ويف  ا ، ثـَنَ ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، ثـَنَا نـَُعْيٍم احْلَاِفظ 
َثِِن  َعْلَقَمَة ، َعْن  ِإبْـَراِهيَم النََّخِعيِّ ، َعْن  َأاَبِن ْبِن تـَْغِلبَ ، َعْن  ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأيِب َكِثريٍ ، َعْن  َأيِب   َحدَّ

 ،  ْبِن قـَْيٍس النََّخِعيِّ 
 « .َوال يـُْتَم بـَْعَد ُحُلمٍ  ،اَل َرَضاَع بـَْعَد ِفَصالٍ وسلم: »قال َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه  :َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب قَالَ َعْن 

ُف ْبُن َماِزٍن، َوُهَو َضِعيٌف.: (7367) ]الهيثمي إسناده حسن[]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه ُمَطرِ 
  مْحَن،الرَّ َلْيِه أان حُمَمَّد بن عبد  خرباَن عبد اْلمعز ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيٍد اجْلُْرَجاينَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة عَ أ  -  684

مَحَّاُد ْبُن َمْسَعَدَة َعِن اْلُمْنِذِر ْبِن  ، ثـَنَا عبيد هللا ُهَو اْلَقَوارِيِري  ، ثـَنَا أَبُو يعلى َأمْحد بن َعليّ  أان مَحَْداَن،حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن  َأان
 قال: ثـَْعَلٍب َعْن ِعْلبَاَء ْبِن َأمْحََر 

فـَبـََلَغ َأْربَعِماَئة    ،فـَبَاَع َعِليٌّ ِدْرًعا َلهُ َواَبَع ِمْن َمتَاِعهِ   قَاَل:  ،َخطَْبُت ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ابْـنـََتهُ فَاِطَمةَ   :َعِليٌّ   قال
  ، َوَمجَّ يف َجرَّةٍ ِمْن َماءٍ   ،َوثـُلَُثهُ يف الثِّيَابِ   ،َوَأَمَر النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ََيَْعَل ثـُلُثـَْيِه يف الطِّيبِ   قَاَل:  ،َوََثَاِننَي ِدْرَُهًا

فَِإنَّهُ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه   ،َفَسبـََقْتهُ بَِرَضاِع احْلَُسنْيِ َوأَمَّا احْلََسنُ  قَاَل: ،ْن اَل َتْسِبَقهُ ِبَرَضاِع َوَلِدَهاَوَأَمَرَها أَ  ،فََأَمَرُهْم َأْن يـَْغَتِسُلوا ِبهِ 
ئًا اَل يُْدَرى َما ُهوَ   . َفَكاَن أعلم الرجَلنْي  ،َوَسلََّم َصَنَع يف ِفيِه َشيـْ

 يعلى ورجاله ثقات[  ]الهيثمي: رواه أبي إسناده صحيح[]الدهيش: 
عبد اْلملك ْبِن َخرْيُوٍن  أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َأيِب اْلبـََقاِء اْلَعاقُويل  بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب َمْنُصوٍر حُمَمَّد بن  َأْخرَبانَ  - 686

ْلُمْسِلَمِة قَاَل قُِرَئ َعَلى الرَّئِيِس َأيِب اْلَقاِسِم ِعيَسى ْبِن َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه قَاَل َأاَن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ا
، د بن عبد اْلَعزِيز اْلبـََغِويّ اْلَوزِيِر َعِليِّ ْبِن ِعيَسى ْبِن َداُوَد ْبِن اجْلَرَّاِح َوَأاَن َأْْسَُع قَاَل قرَئ على أيب اْلَقاِسم عبد هللا بن حُمَمَّ 

َثِِن ُسْفيَانَ ، َعْن حَيََْي ْبُن َسِعيدٍ ، ثـَنَا  اْلَقَوارِيِري  عبيد هللا ْبُن ُعَمرَ ثـَنَا   ،  ُعَمارََة ْبِن َعْبدٍ ، َعْن أَبُو ِإْسَحاقَ   ، َحدَّ
َواْنطََلَق َمَعُهَما ِشرْبٌ َوُشَبرْيٌ ابْـنَا َهارُوَن َحَّتَّ انْـتـََهْوا ِإىَل َجَبٍل ِفيِه َسرِيٌر    ،َخَرَج ُموَسى َوَهارُونُ   قَاَل:َعِليٍّ َعَلْيِه السَّالُم  َعْن  

َأْو َكِلَمًة -َحَسْدتـَنَا َعَلى ُخُلِقِه َولِيِنِه    ،أَْنَت قـَتـَْلَتهُ   :، قَالُوارََجَع ُموَسى ِإىَل َبِِن ِإْسَرائِيلَ   فـََلمَّا  ،فـَُقِبضَ   ،فـَنَاَم َهارُوُن َعَلْيهِ 
تُـُلهُ   قَاَل:  -ََنَْوَها َشكَّ ُسْفيَانُ  ُتمْ   ،َكْيَف أَقـْ   قَاَل:   ،فَاْختَارُوا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط َعَشَرةً   قَاَل:  ،َوَمِعي ابْـنَاهُ اْختَارُوا ِسْبطًا ممَّْن ِشئـْ

َما قـَتـََلِِن    قَاَل:  ،رون َمْن قـَتـََلكَ ااَي ه  :فـََقالَ   ،َفَسارُوا َحَّتَّ انْـتـََهْوا إِلَْيهِ   قَاَل:سبعني رجال{    َفَذِلَك قـَْولُهُ }َواْختَاَر ُموَسى قومه
َ َعزَّ َوَجلَّ تـََوفَّاين  ،َأَحدٌ  َويـَُقوُل }َربِّ َلْو  ،َوِِشَاال  َفَجَعَل َيرَتَدَُّد مَيِينًا ،فََأَخَذْْتُُم الرَّْجَفةُ  ،َما نـَْعِصي :ِلُموَسى َقالُوافَـ  ،َوَلِكنَّ اَّللَّ

َي َأُْتِْلُكنَا مِبَا فـََعَل الس َفَهاءُ ِمنَّا ِإْن ِهَي ِإالَّ فتنتك{    .َوَجَعَلُهْم أَْنِبيَاءَ   ،فََأْحيَاُهمْ   ،َفَدَعا اَّللََّ   قَاَل:ِشْئَت َأْهَلْكتـَُهْم ِمْن قـَْبُل َوِإايَّ
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 . جَمُْهوٌل اَل حُيَْتج  ِبهِ  :َوقَاَل أَبُو َحامتٍِ  ،ُمْسَتِقيُم احْلَِديثِ  :قَاَل اإِلَماُم َأمْحَدُ  ،ُعَمارَةُ ْبُن َعْبدٍ * 
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

َل َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة عَ   َأْخرَبانَ   -  694 ِإبْـَراِهيُم    ، أانَلْيهِ زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اأَلِديَب اْْلَالَّ
َمْنُصوُر ْبُن عبد ، ثـَنَا عبد هللا ْبُن ُعَمَر ْبِن َأاَبنٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم اْلُمْقرُِئ َأان َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ  ، َأانِسْبُط ََبَْرَوْيهِ 
 ، أَبِيهِ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلبٍ ، ثـَنَا هللا الثَـَّقِفي  

 " َيَُْكل خريا "َكاَن ِشَعاُر النَِّبِّ صلى هللا َعَلْيِه َوسلم   قَاَل:يٍّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َعلِ َعْن 
   .َمْنُصور بن عبد هللا ذََكَرهُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ َومَلْ َيْذُكْر ِفيِه جرحا* 

رواه أبو يعلى عن القواريري، عن منصور بن عبد هللا الثقفي القواريري،  (:  9672]الهيثمي )  [ِفيِه راو مسكوت َعنهُ ]الدهيش:  
روى عن سفيان، وذكر ابن حبان في الثقات منصور بن عبد هللا يروي عن الزهري، وكان يطلب الحديث مع ابن عيينة،  

 [والظاهر أنه هو، وبقية رجاله ثقات.
يِد ْبِن حَمُْموِد ْبِن َرْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا اجلوزدانية أْخربُهم ِقَراَءة  أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسعِ   َأْخرَبانَ   -  703

َها َأان حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن رِيَذةَ  احلكم بن  ، ثـَنَا  أَبُو نعيم، ثـَنَا  َعلّي بن عبد اْلَعزِيز ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    ، أانَعَليـْ
 : عبد الرَّمْحَن ْبِن َأيِب نـَُعْيٍم اْلَبَجِلي  قَالَ 

ُهَما  ُ َعنـْ ثـَْتِِن فَاِطَمةُ بِْنُت َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ َمْن َأْعَتَق  »  :َأيِب َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَلْت: قَاَل َحدَّ
ُ ِبُكلِّ ُعْضٍو ِمْنهُ ُعْضًوا ِمَن النَّارِ  ،ْسِلَمًة َأْو ُمْؤِمَنةً َنَسَمًة مُ   « َوَقى اَّللَّ

 . َوُهَو يف ُمْسند ِإْسَحاق  ،َأيِب نـَُعْيمٍ ، َعْن َرَواهُ النََّساِئي  َعْن ِإْسَحاَق ْبِن إِبْـَراِهيمَ * 
 ( في تخريج مشكل اآلثار[ 715]شعيب: صحيح. رقم ) إسناده منقطع[ ]الدهيش: #*

أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ أْخربُهم    خرباَن أَبُو عبد هللا حَمُْمود بن َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن الثَـَّقِفيّ أ  -  705
 ، َساملٌ اْلُمَراِدي  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ُعبـَْيٍد الطَّنَاِفِسي  ، ثـَنَا اْلبـَقَّالُ ِقَراَءة َعَلْيِه َأان عبد اْلَواِحد ْبُن َأمْحََد 

ُن  َعَلْيِه عبد هللا بْ   َلمَّا َقِدَم َعِليٌّ اْلَبْصَرَة يف أَثَِر طَْلَحَة بن عبيد هللا َوالز َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم يُرِيُد ِقتَاهَلَُما َدَخلَ   قَاَل:َعِن احْلََسِن  
 ،َأَوِصيٌَّة َأْوَصاَك ِِبَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َحدِّثْـنَا َعن َمِسريَِك َهَذا  :اْلَكوَّاِء َوقـَْيُس ْبُن َعبَّاٍد فـََقاال

ئًا َلُقْمُت   ،اللَُّهمَّ اَل َعْهدَ  َقاَل:فَـ  ،َأْو رَْأٌي رَأَيْـَتهُ ِحنَي تـََفرََّقِت األُمَّةُ َواْختـََلَفْت َكِلَمتُـَها ،َأْو َعْهٌد َعِهَد ِإلَْيكَ  َوَلْو َعِهَد ِإيَلَّ َشيـْ
َوَلَقْد َمَكَث يف َمَرِضِه ُكلَّ َذِلَك َيَْتِيِه اْلُمَؤذُِّن   ،ْتالَوال قُِتَل قَـ   ،َواَّللَِّ َما َماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْوَت ُفَجاَءةٍ   ،ِبهِ 

ِإنَّ أاََب َبْكٍر رَُجٌل   َقاَلْت:فَـ  ،ْن ِنَسائِهِ يـَُؤذِّنُهُ اِبلصَّالِة وَُكلَّ َذِلَك َأَمَر َأاَب َبْكٍر َأْن ُيَصلَِّي اِبلنَّاِس َحَّتَّ َأْعَرَضْت يف َذِلَك اْمَرَأٌة مِ 
 . أَْننُتَّ َصَواِحُب يُوُسفَ  :فـََقاَل هَلَا ، َفُمْر ُعَمَر َأْن ُيَصلَِّي اِبلنَّاسِ  ،اَل َيْسَتِطيُع َأْن يـَُقوَم َمَقاَمكَ  رَِقيقٌ 

  ، يُْكَتُب َحِديثُهُ  :فـََقالَ   ،َسامل بن عبد اْلَواِحد اْلُمَراِدي  أَبُو اْلَعالِء األَنْـُعِمي  َسأَْلُت َأيِب َعْنهُ   :قَاَل عبد الرَّمْحَن بن أيب َحامتِ *  
  .َوَأظُن هُ الَِّذي َرَوى َعن احْلسن َوهللا أعلم  قـُْلُت:

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
د الرَّمْحَن ْبَن َأيِب  أَبُو اْلَغنَائِِم اْلُمْسِلُم ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن َأمْحََد اْلَماِزين  النصيب ِبِدَمْشق َأن أاََب حُمَمَّد عب   َأْخرَبانَ   -  713

َعَلْيهِ  ِقَراَءًة  َأْخرَبَُهْم  الدَّارَاينَّ  ِإبْـَراِهيَم  ْبِن  َأاناحْلََسِن  اإِلسْ   ،  ِبْشٍر  ْبُن  َعِليٍّ  َسْهُل  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َعِلي   اْلَقاِسِم  أَبُو  َأان  َفَرايِيِِن  
 يُوُسُف بن يـَْعُقوب )ح(  ، ثـَنَا أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحد بن عبد هللا ْبِن َنْصِر ْبِن َُبَرْيٍ الذ ْهِلي   ، َأاناْلَفاِرِسي  

 إسناده منقطع[ ]الدهيش: #*
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َراَءًة َعَلْيِه أان اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب ُشَجاٍع ُعَمَر ْبَن حُمَمٍَّد اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم قِ َوأْخرباَن عبد    - 714
ثَ  ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي قَاال، ثـَنَا ُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي  َأمْحَُد ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَِليِلي  َأان َعِلي  ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعي  أان اهْلَيـْ

 ،  أَي وبَ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْربٍ 
نَا َعِليٌّ ُمْعَتِجًرا  قَاَل:جُمَاِهٍد  َعْن   ُهْم َفَما أَْنَت مِبَُلوٍم{ مَلْ    :فـََقالَ   ،يف بـُْرٍد ُمْشَتِمال يف َخَِيَصةٍ   َخَرَج َعَليـْ َلمَّا نـََزَلْت }فـَتـََولَّ َعنـْ

يـَتـََوىلَّ عَ  َأْن  النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم  أُِمَر  ِإْذ  اِبهْلََلَكِة  أَيْـَقَن  ِمنَّا ِإالَّ  َأَحٌد  نـََزَلتْ يـَْبَق  َفع  نَّا َحَّتَّ  تـَنـْ  }َوذَكِّْر فَِإنَّ الذكرى 
َمرَّ اِبْمَرَأٍة ِمَن األَْنَصاِر َوَبنْيَ يََديْـَها ِطنيٌ   ،اْلُمؤمِننَي{ َفطَاَبْت أَنْـُفُسنَا   ، تُرِيِديَن َأْن تـَبُـلَِّي َهَذا الطِّنيَ   قـُْلُت:  ،َوذََكَر َعِليٌّ أَنَّهُ 

َفِجْئُت ِِبَا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه  ،فـَبـَلَْلُتهُ َوَأْعطَْتِِن ِستَّ َعْشَرَة مَتَْرةً  ،وٍب بَِتْمَرةٍ َفَشاَرْطتُـَها َعَلى ُكلِّ َذنُ  ،نـََعمْ  قَاَلْت:
 . َوَسلَّمَ 

 َهَذا لَْفُظ ِإْْسَاِعيَل ْبِن ِإْسَحاَق  
ِبرُبٍْد( َوِعْنَدهُ )قَاَل فـََلمَّا نـََزَلْت( َوِعْنَدهُ )َوَعْن جُمَاِهٍد قَاَل َوذََكَر َعِليٌّ أَنَّهُ َمرَّ اِبْمَرأٍَة   َويف رَِوايَِة يُوُسَف ْبِن يـَْعُقوَب )ُمْعَتِجًرا* 

لَْلتُـَها َوَأْعطَْتِِن ِستَّ   قـُْلُت:ِمَن األَْنَصاِر َوَبنْيَ َيَدْي اَبِِبَا ِطنٌي   َرَواهُ    .َعْشَرَة( َواْلبَاِقي ِمثـُْلهُ   أَتُرِيِديَن تـَبُـلِّي( َوِعْنَدهُ قَاَل )فـَبـَ
 . ُسَلْيَماَن ْبِن َحْرٍب مِبَْعنَاهُ َوَقْد روى وهيب َعن جُمَاِهد بعضه ، َعْن ِإْسَحاُق ْبُن رَاُهَوْيهِ 

 إسناده منقطع[ ]الدهيش: #*
  ، َأان َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ  أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اجْلَيَّاُر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيمَ  َأْخرَبانَ  - 715

ِإْْسَاِعيل بن عبد  ، ثـَنَا  عبد هللا بن َجْعَفر ، ثـَنَا  احْلَاِفُظ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى بن مْرَدَوْيه   ، أانعبد الرَّمْحَن الذَّْكَواين    َأمْحَُد بن
 ،  ُوَهْيبٌ ، ثـَنَا اْلُمِغريَةُ ْبُن َسَلَمَة أَبُو ِهَشاٍم اْلَمْخُزوِمي  ، ثـَنَا هللا ْسويه َحدثِِن عبد هللا ْبُن ُعَمرَ 

نَا َعِليٌّ ُمْشَتِمال يف َخَِيَصةٍ   :قَالَ جُمَاِهٌد  ثـَنَا   ًحا يف ثـَْوبٍ   ،َخَرَج َعَليـْ ُهم َفَما    َقاَل:فَـ   ،َوُمتـََوشِّ َلمَّا نـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ }فتول َعنـْ
أُِمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه   قَالُوا:وَ   ،أَْو َوَثَق ِِبَا  ،َفَما ِمنَّا َأَحٌد ِإالَّ أَيْـَقَن اِبهْلََلَكةِ   ،أَْنت مبلوم{ أُْمِسَك َما بـَْعَدَها ِمَن اْلَوْحيِ 

َفع اْلُمؤمِننَي{، مثَّ َوَسلََّم يـَتـََوىلَّ َعنَّا  . نـََزَل }َوذَكِّْر فَِإنَّ الذكرى تـَنـْ
ُجْعُت َمرًَّة اِبْلَمِديَنِة ُجوًعا   :َعِليٌّ   قال: قالجُمَاِهٍد  ، َعْن  أَي وبَ ، َعْن  ِإْْسَاِعيَل ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، َعْن  ُمْسَنِدهِ َوَرَوى اإِلَماُم َأمْحَُد يف  *  

َكَرهُ َويف آِخرِِه )فَأَتـَْيُت النَِّبَّ َصلَّى َفذَ  ...فَِإَذا أاََن اِبْمَرأٍَة َقْد مَجََعْت َمَدرًا  ،َفَخَرْجُت َأطُْلُب اْلَعَمَل يف َعَوايل اْلَمِديَنةِ  ،َشِديًدا 
َمِعي(  فََأَكَل  فََأْخرَبْتُهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اْلَمْخُزوِميِّ   .اَّللَّ  َعِن  رَاُهَوْيِه  ْبُن  ِإْسَحاُق  َعْن  َرَواهُ  احْلَِديثِ ،  بـَْعَض  َفذََكَر  َرَوى    .ُوَهْيٍب 

نَا َعِليٌّ(   :اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري  قَالَ   ،لَْيَس َهَذا ِبَشْيءٍ   :قَالَ   ،ِقيَل لَِيْحََي ْبِن َمِعنٍي يـُْرَوى َعْن جُمَاِهٍد أَنَّهُ قَاَل )َخَرَج َعَليـْ
َقْد أَْنَكَر   قـُْلُت: .جُمَاِهٌد َأْدَرَك َعِليًّا اَل َيْذُكُر رُْؤيًَة َأْو َْسَاًعا : الرَّاِزي  َوقَاَل أَبُو َحامتٍِ  .جُمَاِهٌد َعْن َعِليٍّ ُمْرَسلٌ  :َوقَاَل أَبُو زُْرَعةَ 

ُمَجاِهٍد َعْن  َوَقْد َأْخَرَج اْلُبَخاِري  َوُمْسِلٌم لِ   .َوأَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي  َْسَاَع جُمَاِهٍد َعْن َعاِئَشةَ   ُشْعَبةُ َوحَيََْي ْبُن َسِعيٍد َوحَيََْي بن مِعني
  . فَِإَذا اْبُن ُعَمَر َجاِلٌس ِإىَل ُحْجَرِة َعاِئَشةَ   ،َدَخْلُت َأاَن َوُعْرَوةُ اْلَمْسِجدَ   قَاَل:  ،َفِمْن َذِلَك َما َرَوى َمْنُصوٌر َعْن جُمَاِهدٍ   ،َعاِئَشةَ 

ْعنَا اْسِتنَاَن َعاِئَشةَ   َقاَل:فَـ  اَي أُمَّ    :قَاَل ُعْرَوةُ   ، يف احْلُْجَرةِ اْعَتَمَر النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْربََع ُعَمٍر ِإْحَداُهنَّ يف رََجٍب َوْسَِ
َبَة وَ و   .اْلُمْؤِمِننَي َأاَل َتْسَمِعنَي احْلَِديثَ  َبةَ رََواهُ اْلُبَخاِري  َعْن قـُتـَيـْ َوَرَواهُ ُمْسِلٌم َعْن ِإْسَحاَق بن ِإبْـَراِهيم كلهم    .ُعْثَماَن ْبِن َأيِب َشيـْ

ُموا   ،اَل َتُسب وا األَْمَواتَ "  :َوَرَوى اْلُبَخاِري    .َعن جرير بن عبد احلميد َعْن َمْنُصورٍ  ُْم َقْد أَْفَضْوا ِإىَل َما َقدَّ َعْن آَدَم ْبِن    "فَِإَنَّ
ْبِن اجْلَْعِد ِكالُُهَا َعْن ُشْعَبةَ   ،َأيِب ِإاَيسٍ  َما َكاَن    قَاَلْت:َوَرَوى ِمْن َحِديِثَها    .َعْن َعاِئَشةَ   ، َعْن جُمَاِهدٍ   ،َعِن اأَلْعَمشِ   ، َوَعِليِّ 

َعْن جُمَاِهد    ،َعِن اْبِن َأيِب جنَِيحٍ   ،ِفعٍ َعْن إِبْـَراِهيَم ْبِن انَ   ،حتَِيُض ِفيِه احْلَِديَث َعْن َأيِب نـَُعْيمٍ ...  ِإالَّ ثـَْوٌب َواِحد  إِلْحَدااَن ثـَْوبٌ 
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َها َا َحاَضْت ِبَسِرفٍ  :َوَرَوى ُمْسِلٌم ِمْن َحِديِث َعاِئَشةَ  .َعنـْ َعْن زَْيِد   ،احْلَِديَث َعِن احْلََسِن احْلُْلَواينِّ   ...َفطََهَرْت يـَْوَم َعَرفَةَ  ،َأَنَّ
َها ،َعِن اْبِن َأيِب جنَِيحٍ  ،َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن اَنِفعٍ  ،ْبِن احْلُبَابِ   .َعْن جُمَاِهٍد َعنـْ

نَا َعِليٌّ   قـُْلُت: أَي وَب َوُوَهْيٍب َعْنهُ )َخَرَج َعَليـْ اتَـَّفَق رَِوايَةُ  َوَقِد  َقْد َأْدَرَك َعِليًّا  ِمَن النَّايف فَِإَذا َكاَن جُمَاِهٌد    ، ( فَاْلُمْثِبُت َأْوىَل 
َها َوَذِلَك َأنَّ اْلُبَخاِريَّ َوُمْسِلًما َلمَّا ثـََبَت رَِوايَةُ جُمَاِهٍد َعْن َعاِئَشَة مَلْ يـَْلَتِفتَا ِإىَل قـَْوِل َمْن   ُ َأْعَلُم اِبلصََّوابِ   ،نـََفى َْسَاَعهُ ِمنـْ    . َواَّللَّ

 إسناده منقطع[ ]الدهيش: #*
الرَِّحيم أبصبهان َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َأان ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر أان خرباَن اْلُمَؤيد بن عبد  أ - 716

حُمَمَُّد ْبُن    ، ثـَنَاعبد الرَِّحيم ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثـَنَا  عبد هللا بن عمر بن أابن، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم َأان َأمْحَُد ْبُن َعلّي بن اْلمثّن
 قال:  جُمَاِهٍد ، َعْن عبد هللا ْبِن َأيِب جنَِيحٍ ، َعْن ِإْسَحاقَ 

قَاَل:  وَ   ،وََكاَن َسلََّحنِيَها  ،َزوََّجِِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاِطَمَة َعَلى ِدرٍْع َحِديٍد ُحطَِميَّةٍ   :َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلبٍ   قال
َها حُتَلُِّلَها ِِبَا» َها «ابْـَعْث ِِبَا ِإلَيـْ    .َهم َواَّللَِّ َما َثنَها َكَذا َوَأْربَعِمائَة ِدرْ  ،فـَبـََعْثُت ِِبَا إِلَيـْ

]الهيثمي: رواه أبو يعلى، ومجاهد لم يسمع   [(503. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده ضعيف   إسناده منقطع[]الدهيش:  
 من علي[ 

حُمَمَُّد ْبُن    ، َأانَأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموِد أبصبهان َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ   َأْخرَبانَ   -  724
 ،  يُوُنُس ْبُن رَاِشدٍ ، ثـَنَا  أَبُو َجْعَفٍر النـ َفْيِلي  ، ثـَنَا  ين  احْلَُسنْيُ ْبُن َمْنُصوٍر الر مَّا ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، ثـَنَا  عبد هللا بن ريذة 

ُ َعْنهُ  ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  َعْوِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلََنِفيَّةِ َعْن   اَل َأْعَلُمنَا ِإالَّ َخَرْجنَا ُحجَّاًجا ُمِهلِّنَي اِبحْلَجِّ فـََلْم    قَاَل:َجدِِّه َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ
ُ َعْنهُ َحَّتَّ طَافُوا اِبْلبـَْيِت يـَْوَم   النَّْحِر َواِبلصََّفا َواْلَمْرَوةِ حيَِلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوال ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ

   .ِبهِ يُوُنُس اَل أبََْس * 
َأِجْد َمْن :  (5457)  ]الهيثمي  إسناده حسن[]الدهيش:   َوَلْم  اْلَحَنِفيَِّة ;  اْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  َوِفيِه َعْوُن  اْلَكِبيِر،  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي 

 [ َتْرَجَمُه.
حُمَمَُّد    ، أانَلْيهِ أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد بن روح أبصبهان َأن فَاِطَمة بن عبد هللا اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءًة عَ   َأْخرَبانَ   -  726

يُوُنُس ْبُن  ، ثـَنَا  أَبُو َجْعَفٍر النـ َفْيِلي  ، ثـَنَا  ْلِفْراَييِب  َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد ا، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    ، أانْبُن عبد هللا ْبِن رِيَذةَ 
 ، رَاِشدٍ 
ُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  َعْوِن ْبِن احْلََنِفيَّةِ َعْن     ،دِ َعَلْيُكْم اِبإِلَثِْ قَاَل: »َجدِِّه َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ

 « مذهَبة للقذى  ،فَِإنَّهُ منبة للشعر
َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِفيِه َعْوُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَنِفيَِّة، َذَكَرُه اْبُن  :  (8353)  ]الهيثمي  إسناده حسن[]الدهيش:  

 [َيْجَرْحُه َأَحٌد، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.َأِبي َحاِتٍم، َوَرَوى َعْنُه َجَماَعٌة، َوَلْم  
اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه وَ  َأْخرَبانَ  -  727 َأمْحد بن ، ثـَنَا ُهَو َحاضرحُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن احْلَدَّ

 َأاَن َجْعَفٌر اْلفْراَييِبّ َفذكره   :مَجَاَعٍة قَالُوا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُحبـَْيٍش َوُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد يف ، ثـَنَا عبد هللا 
 إسناده حسن[ ]الدهيش: 

أان خرباَن اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم بن اأْلُخوة أبصبهان َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه  أ  -  730
،  أَبُو َأمْحََد الز َبرْيِي  ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َسِعيدٍ ، ثـَنَا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي   ، َأانحُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم بن اْلُمْقِري ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصور َأان 

 ، حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ، َعْن ِإْسَرائِيل َعن عبد اأْلَْعَلىَعْن 
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   .َوال يـَتـََوضَّأُ  ،َوُيَصلِّياللََّب، َ َوَيْشَرُب  ،َيَُْكُل الثَّرِيدَ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:َعِليٍّ َعْن 
حدث عنه    يه عبد اْلعلى بن عامر ضعفه أحمد وأبو حاتم وقال ابن عدي : ف(1318)  ]الهيثمي  إسناده ضعيف[]الدهيش:  

 [الثقات وبقية رجاله رجال الصحيح 
َأْخرَبَْتُكْم أُم  اْلبـََهاِء   قـُْلُت َلُه:أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َنْصِر ْبِن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلُمَؤذُِّن ِبِقرَاَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن    َأْخرَبانَ   -  735

ربُكم أَبُو اْلفضل عبد الرَّمْحَن ْبُن َأمْحََد  فَاِطَمةُ بِْنُت حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َسِعيِد ْبِن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن اْلبـَْغَداِديِّ ِقَراَءًة َعَلْيِها ِقيَل هَلَا أخْ 
أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد  ، ثـَنَا  َعَلْيِه َأان أَبُو اْلَقاِسم َجْعَفر بن عبد هللا ْبِن يـَْعُقوَب ْبِن فنَاِكي الر واَيين  ْبِن احْلََسِن الرَّاِزي  اْلُمْقِرُئ ِقَراَءًة  

 ،  ِد ْبِن ِإْسَحاقَ حُمَمَّ ، َعْن يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ ، ثـَنَا أَبُو ُكَرْيٍب حُمَمَُّد ْبُن اْلَعالِء اهْلَْمَداين  ، ثـَنَا ْبُن َهارُوَن الر واَيين  
ُ َعْنهُ َعْن   ُ َعْنهُ  ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ  قَاَل: َجدِِّه َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ

َهاُأْكِثَر َعَلى َمارِيََة أُمِّ إِبْـَراِهيَم َعَلْيِه السَّالُم يف  وسلم:  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه    ، ِقْبِطيٍّ اْبِن َعمٍّ هَلَا يـَُزورَُها َوخَيْتَِلُف ِإلَيـْ
تُـْلهُ   ،فَاْنطَِلْق فَِإْن َوَجْدتَهُ ِعْنَدَها   ،ُخْذ َهَذا السَّْيفَ » كَِّة   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :قَاَل: قلت  «فَاقـْ َأُكوُن يف َأْمِرَك ِإَذا َأْرَسْلَتِِن َكالسِّ

اْلغَاِئبُ  يـََرى  َما اَل  يـََرى  أَِم الشَّاِهُد  أََمْرَتِِن  َما  ِإىَل  أَْمِضَي  يـَْثِنيِِن َشْيٌء َحَّتَّ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه    ، اْلُمْحَماِة اَل 
ًحا السَّْيفَ   «اَل يـََرى اْلغَاِئبُ َبِل الشَّاِهُد يـََرى َما  وسلم: »  فـََلمَّا رَآيِن   ،فَاْخرَتَْطُت السَّْيفَ   ،فـََوَجْدتُهُ ِعْندَها  ،فَأَقـْبـَْلُت ُمتـََوشِّ

ِه َأَجب  َأْمَسُح َمالَهُ ِمْن قَِليٍل َوال  فَِإَذا بِ   ،َشاَل ِبرِْجَلْيهِ ، مثَّ  رََمى بِنـَْفِسِه َعَلى قـََفاهُ ، مثَّ  فَأََتى َُنَْلًة فـََرَقى ِفيَها  ،َعَرَف أَنَِِّن أُرِيُدهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبْتُهُ  ،َكِثريٍ   « احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َصَرَف َعنَّا َأْهَل اْلبـَْيتِ َقاَل: »فَـ  ،فَأَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . بَِنْحِوهِ َلهُ َشاِهٌد يف َصِحيِح ُمْسِلٍم من رَِوايَة أنس * 
 إسناده حسن[ ]الهيثمي: فيه ابن إسحاق وهو مدلس، ولكنه ثقة، وباقي رجاله ثقات.[ ]الدهيش: 

ْبُن   اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم بن اأْلُخوة أبصبهان َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َأان ِإبْـَراِهيمُ  َأْخرَبانَ  - 736
 َمْنُصوٍر أان حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم بن اْلُمْقِرئ 

 إسناده منقطع[]الدهيش: 
 َعَلْيِه   اْلَوهَّاب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءةً َوأْخرباَن عبد   -  737

 إسناده منقطع[]الدهيش: 
أان حُمَمَّد بن عبد قَاال:  َسِعيٍد اجْلُْرَجاينَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ اْلمعز ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َوأْخرباَن عبد  -  738

نَا ، ثَـ حُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر قَاَل اْبُن اْلُمْقِرئِ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي    ، أانحُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْداَن قَاال   ، َأانالرَّمْحَن اْلَكْنَجُروِذي  
ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعْوِن ْبِن عبيد هللا  ، َعْن عبيد هللا بن عبد الرَّمْحَن ْبِن َمْوَهبٍ ، ثـَنَا عبد هللا بن عبد اْلمِجيد، ثـَنَا بْنَدار بن بشار 

 ،  أَبِيهِ ، َعْن َعن عبد هللا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلبٍ  ،بن أيب رَافع
  ايَ يـَُقول: » ِجْئُت ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإَذا ُهَو َساِجٌد  ، مثَّ  قَاتـَْلُت يـَْوَم َبْدٍر ِقتَااًل   قَاَل:َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب  َعْن  

فـََفَتَح  قَاَل: «اَي َحي  اَي قـَي ومُ يـَُقول: » فَِإَذا النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َساِجٌد  ،ِجْئتُ ، مثَّ ْبُت فـََقاتـَْلتُ َذهَ مثَّ ،  «َحي  اَي قـَي ومُ 
ُ َعَلْيهِ   . اَّللَّ

َلةٍ  .رَِوايَِتِه )ِقتَاال(َلْفظُُهْم َواِحٌد َغرْيَ َأنَّ اْبَن مَحَْداَن لَْيَس يف *   . حُمَمَِّد ْبِن بشار َعْن  َرَواهُ النََّساِئي  يف َعَمِل يـَْوٍم َولَيـْ
منقطع[]الدهيش:   ضعيف  إسناده  )]الداراني: إسناده  يعلى  أبي  )  [ (530. مسند  وإسناده  (:  17197]الهيثمي  رواه البزار، 

 [حسن. ورواه أبو يعلى بنحوه كذلك.
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أاََب َمْنُصوٍر َعِليَّ ْبَن َعِليِّ  أ  -  741 ْبِن عبيد هللا أْخربُهم خرباَن عبد اْلَوهَّاب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ َواِلَدهُ 
َعِليٌّ ُهَو اْبُن ، ثـَنَا  هللا ُهَو اْلبـََغِوي  عبد  ، ثـَنَا  ِقَراَءة َعَلْيِه َأان عبد هللا بن حُمَمَّد الصريفيِن أان عبيد هللا بن حُمَمَّد بن حبابة 

 ،  َعِن اْلُمَسيِِّب ْبِن رَاِفعٍ  ،َعاِصِم ْبِن َأيِب النَُّجودِ ، َعْن َشرِيكٌ  ، أاناجْلَْعدِ 
هُ ِمَن اأَلْرضِ   قَاَل:َعِليٍّ  َعْن   َتال }َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم  ، مثَّ  َن السََّماءِ َوَمْصَعُد َعَمِلِه مِ   ،ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َماَت َبَكى َعَلْيِه ُمَصالَّ

 السََّماءُ َواأَلْرُض َوَما َكانُوا منظرين{ 
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

 ، أاناُغوينِّ َأْخرَبَُهمْ خرباَن أَبُو حُمَمَّد عبد اْلَعزِيز ْبُن اأَلْخَضِر احْلَاِفُظ بِبـَْغَداَد َأنَّ حُمَمََّد ْبَن عبد هللا ْبِن َنْصِر ْبِن الزَّ أ  -  744
عبد هللا ْبُن َأمْحََد  ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن الّسري التمار ، ثـَنَا  َلفٍ حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن خَ   ، َأانأَبُو َنْصٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد الزَّيْـَنِب  

َثِِن َأيِب   ،  ُفَضْيِل ْبِن َمْرزُوقٍ ، َعْن وَِكيعٌ ، ثـَنَا قَاَل َحدَّ
ُ َعْنهُ َعَلى قـَْوٍم يـَْلَعُبوَن اِبلشَّْطَرْنجِ   قَاَل:َمْيَسَرَة النـَّْهِديِّ  َعْن   }َما َهِذِه التََّماثِيُل الَّيِت   َقاَل:فَـ   ،َمرَّ َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ

 أَنْـُتْم هَلَا َعاِكُفوَن{ 
  ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

 ، أانعبد اْلملك ْبِن احْلََسِن ْبِن َخرْيُوٍن َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ   اْلَعاقُويل  بِبـَْغَداَد َأنَّ حُمَمَّد بن احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن   َأْخرَبانَ و   - 749
،  ِإْسَرائِيلُ ، ثـَنَا  أَبُو َأمْحَدَ ، ثـَنَا  الط وِسي  حُمَمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر  ، ثـَنَا  عبد هللا اْلبـََغِوي  ، ثـَنَا  ِعيَسى بن َعليّ   ، َأانأَبُو َجْعَفِر ْبُن اْلُمْسِلَمةِ 

 ،  َأيِب ِإْسَحاقَ َعْن 
ُم اَل يكذبُوَنك{ خُمَّفَفة  :َعِليٍّ ، َعْن اَنِجَيةَ َعْن   . أَنَّهُ َكاَن يـَْقَرأُ َهَذا احْلَْرف }فَِإَنَّ
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

َعِليٌّ اْلُمَعلَّى البحاثي أان َأمْحد   ، أانأَبُو َرْوٍح واملعز ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسْعٍد اْلَكْرَماينَّ قَالَ   َأْخرَبانَ  - 759
حُمَمَُّد ْبُن  ، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن َوْهِب ْبِن َأيِب ُكَرمْيَةَ ، قثنا  أَبُو َعُروبَةَ ، ثـَنَا  َأان أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن اْلُبْسيِت    بن َهارُون الزورين

 ، َعن عبد اْلملك ْبِن َمْيَسَرةَ  ،زيد بن أيب أنيَسة ، قثنا َمْسَلَمَة َعن أيب عبد الرَِّحيم 
َوَخَرْجُت َأاَن ِمَن  ،َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِمَن اْلَمِديَنِة َحاجًّا ، ثـَنَا  ْبِن َسرْبَةَ َعِن النـَّزَّالِ 

  ،فَِإيّنِ َأهلَْلت اِبْلُعْمَرةِ صلى هللا عليه وسلم: » َقاَل النَِّب  فَـ  ،َكِإْهالِل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   لَبـَّْيَك ِإْهالال قـُْلُت: ،اْلَيَمن 
يًعا  « َواحْلج مجَِ

 [ (.3777صحيح ابن حبان ) .إسناده قوي ]شعيب:  إسناده صحيح[ ]الدهيش: #*
َفةَ ، َعْن  َعْن زاَِيِد ْبِن زاَِيدٍ   َوبِهِ   -  773 ُ َعْنهُ قَال، َعْن  َأيِب ُجَحيـْ َوِإنَّ ِمَن الس نَِّة يف الصَّالِة اْلَمْكتُوبَِة ِإَذا   :َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ

   .َأالَّ يـَْعَتِمَد َعَلى اأَلْرِض ِإالَّ َأْن َيُكوَن َشْيًخا َكِبريا اَل َيْسَتِطيع ََنََض الرَُّجُل يف الرَّْكَعَتنْيِ األُولََتنْيِ 
 إسناده ضعيف[ ]الدهيش: 

  اْلَبْسطَاِميَّ   خرباَن أَبُو َأمْحد عبد اْلبَاِقي بن عبد اجلابر اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب ُشَجاٍع ُعَمَر ْبَن حُمَمَّد بن عبد هللاأ  -  792
َثُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي  َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َأان َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْْلَِليِلي  َأان َعِلي  ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعي  َأان اهلَْ  أَبُو َجْعَفر حُمَمَّد  ، ثـَنَا يـْ

َثِِن ْبُن َجْعَفرٍ عبد هللا  ، ثـَنَا عبيد هللا بن َعْمرو ، ثـَنَا بن َعلّي اْلوراق  ،  زَْيُد ْبُن َأْسَلمَ  ، َحدَّ
ِإنَّهُ بـََرأَ َونَِقهَ  ، مثَّ  َمِرَض َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلٍب َمَرًضا َشِديًدا َحَّتَّ َأْدَنَف َوِخْفنَا َعَلْيهِ   قَاَل:َأيِب ِسنَاٍن يَزِيَد ْبِن أَُميََّة الدِّيِليِّ  َعْن  

الصَّاِدُق    َأْخربين   .َلِكِنِّ مَلْ َأَخْف َعَلى نـَْفِسي  :قَالَ   ،احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َعافَاَك َقْد ُكنَّا ِخْفنَا َعَلْيكَ   ،َأاَب َحَسنٍ   َهنِيئًا َلكَ   :فـَُقْلنَا َلهُ 
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ِم رَْأِسِه األَْيَسرِ  ،اْلَمْصُدوُق َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيّنِ اَل َأُموُت َحَّتَّ ُأْضَرَب َعَلى َهِذهِ  َها  ،َوَأَشاَر ِإىَل ُمَقدَّ فـَُتْخَضُب َهِذِه ِمنـْ
قَاَل َنَسَبهُ َرُسوُل اَّللَِّ   «يـَْقتُـُلَك َأْشَقى َهِذِه األُمَِّة َكَما َعَقَر اَنَقَة اَّللَِّ َأْشَقى َبِِن ُفالٍن ِمْن ََثُودَ قَاَل: » وَ   .َوَأَخَذ بِِلْحَيِتهِ   ،ِبَدمٍ 

 .  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َفْخِذِه الد نْـيَا ُدوَن ََثُودَ َصلَّى اَّللَّ 
  .يَزِيُد ْبُن أَُميََّة الدِّيِلي  َوثَـَّقهُ أَبُو زْرَعة الرَّاِزيّ * 

رواه أبو يعلى، وفيه والد علي  ]الهيثمي )(:    [(569. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده ضعيف  إسناده ضعيف[]الدهيش:  
 [ المديني، وهو ضعيف.بن 

بن عبد اْلَواِحد ْبِن   أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن مَحَْزَة ْبِن َعِليِّ ْبِن طَْلَحَة اْلبـَْغَداِدي  اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ ِهَبَة هللا بن حُمَمَّد  َأْخرَبانَ   -  793
بَاينَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ  َصنْيِ الشَّيـْ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن عبد هللا    ، َأانأَبُو طَاِلٍب حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َغْيالنَ   ، أاناحلُْ

 ،  َذرٍّ ، َعْن ُسْفيَاُن يـَْعِِن َعِن اأَلْعَمشِ ، ثـَنَا أَبُو ُحَذيْـَفةَ ، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِب  ، ثـَنَا ْبِن ِإبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي  
َنُكْم يـَْومَ  قَاَل:َجاَء رَُجٌل ِإىَل َعِليٍّ  قَاَل:ُيَسْيٍع َعْن  ُ حَيُْكُم بـَيـْ ُ }فَاَّللَّ ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي   يـَُقوُل اَّللَّ اْلِقيَاَمِة َوَلْن ََيَْعَل اَّللَّ

ُ لْلَكاِفرِيَن{ يـَْوم اْلِقيَاَمة   :فـََقاَل َعِليٌّ   ،َسِبيال{ َوَهُؤالِء اْلُمْؤِمُنوَن يـُْقتـَُلونَ  َنُكْم يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َوَلْن ََيَْعَل اَّللَّ ُ حَيُْكُم بـَيـْ اْدنُهُ }فَاَّللَّ
 }على اْلُمؤمِننَي َسِبيال{  

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
أْخربُهم أَبُو عبد هللا حُمَمَّد بن معمر بن عبد اْلَواِحد اْلُقَرِشي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييف    َأْخرَبانَ   -  802

يٍل َأان  َجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـرَ   ، أانِقَراَءة َعَلْيِه َأان عبد اْلَواِحد بن َأمْحد اْلبـَقَّال َأان عبيد هللا ْبُن يـَْعُقوبَ  اِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن مجَِ
 ، أَبِيهِ ، َعْن َعن عبد هللا ْبِن َأيِب َرزِينٍ  ،ُسْفيَاُن َعن ُموَسى بن أيب َعاِئَشة ، ثـَنَا قَِبيَصةُ ْبُن ُعْقَبةَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ 

َهاَقاَل: » فَـ   ،َسِل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم لَنَا احلَِْجابَةَ   : لِْلَعبَّاسِ قَاَل: قلت  َعِليٍّ  َعْن   َقايََة    ،أُْعِطيُكْم َما ُهَو َخرْيٌ َلُكْم ِمنـْ السِّ
 « تـَْرزَُأُكْم َوال ترزأوَنا

َفِقيَل لَِيْحََي  ،َعِليٍّ ، َعْن َأيِب َرزِينٍ ، َعْن َعن عبد هللا ْبِن َرزِينٍ  ،ُسِئَل حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َعْن َحِديٍث َرَواهُ ُموَسى بن أيب َعاِئَشة * 
 . فـََقاَل َكَذا ُهَو َومل يعرفهُ  ؟َمْن أَبُو َرزِيٍن َهَذا 

 (: رجاله ثقات[ 5709الهيثمي )] إسناده حسن[]الدهيش: 
بن عبد الرَِّحيم أبصبهان َأن أاََب عبد هللا احْلَُسنْي بن عبد اْلملك َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َأان ِإبْـَراِهيُم  َوأْخرباَن اْلُمَؤيد    -  811

، َعْن َجرِيرٌ ، ثـَنَا  زَُهرْيٌ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ اْلَمْوِصِلي    ، َأان حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعِليِّ ْبِن َعاِصمٍ   ، َأانِسْبُط ََبُْرَوْيهِ 
 ، ُمِغريَةَ 
ْعُت َعِليًّا    قَاَلْت:أُمِّ ُموَسى  َعْن   َوتـََفَل    ،ُمُذ َمَسَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوْجِهي  ،َوال ُصِدْعتُ   ،َما رُِمْدتُ   يـَُقوُل:ْسَِ

 . يف َعْيِِن يـَْوَم َخْيرَبَ ِحنَي َأْعطَاين الرَّايَةَ 
حسن[]الدهيش:   حسن  إسناده  إسناده  )]الداراني:  يعلى  أبي  مسند   .593) ]  ( وأحمد  (:  14706]الهيثمي  يعلى  أبو  رواه 
 [ ورجالهما رجال الصحيح غير أم موسى، وحديثها مستقيم.باختصار، 
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 مُسْنَدُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ )رَضِيَ اهلل عَنهُ( 

 
َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخربََ   َأْخرَبانَ   -  831 َأمْحََد الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن  ُهْم 

احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ ، اَن  ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ َأان َأمحَْ   ،أان عبد هللا ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ   ،َحاِضٌر َأان حُمَمَُّد بن عبد هللا بن َشاذان
 )ح( 

 إسناده حسن[ ]الدهيش: 
َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءةً    أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْمود اأْلَْصبـََهاينّ ِبَا  َوَأْخرَبانَ   -  832

َها َأان حُمَمَُّد ْبُن عبد هللا ْبِن رِيَذةَ  ُسَلْيَماُن ْبُن أَي وَب  ، اَن   ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح قَالَ حَيََْي ، اَن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    ، أانَعَليـْ
َثِِن ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن ِعيَسى بن ُموَسى بن طَْلَحة بن عبيد هللا   ،  َجدِّي، َعْن َأيِب  ، َحدَّ

ُ َعْنهُ  َعْن   يـَْوَم ُأُحٍد طَْلَحَة   صلى هللا عليه وسلمَْسَّاين َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:ُموَسى ْبِن طَْلَحة َعن أَبِيه طَْلَحة بن عبيد هللا َرِضَي اَّللَّ
  .َويـَْوَم ُحَننْيٍ طَْلَحةَ اجْلُودِ  ،َويف َغْزَوِة ِذي اْلُعَشرْيَِة طَْلَحَة اْلَفيَّاضِ  ،اْْلرَْيِ 

وََكاَن   «فـَْليـَْنظُْر ِإىَل طَْلَحةَ   ،َمْن َأَحبَّ َأْن يـَْنظَُر ِإىَل َشِهيٍد َعَلى َوْجِه اأَلْرضِ َقاَل: »ظُُهَما َواِحٌد َوزَاَد احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ فَـ َلفْ 
نْـيَا » :ِإَذا رَآين قَالَ  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ     .«َواآلِخَرةِ َسَلِفي يف الد 

الطَّرَبَاينَّ *   يـَْعِِن  اْلَقاِسِم  أَبُو  يًعا  :قَاَل  مجَِ نِي  َوالشِّ نِي  يـَْعِِن    ،اِبلسِّ نِي  َموِضع   اْلُعْسَرة، َ اِبلسِّ نِي                                            .َواِبلشِّ
أيوب الطلحي وقد وثق وضعفه جماعة، وفيه جماعة لم  رواه الطبراني، وفيه سليمان بن ]الهيثمي:   إسناده حسن[]الدهيش: 

 [ أعرفهم.
َأْخرَبَُكْم أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد   قـُْلُت َلُه:حُمَمَُّد ْبُن َنْصِر ْبِن َأيِب اْلَفْتِح ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن َأْخرَبين أَبُو َجْعَفٍر   - 833

حَيََْي ْبُن  ، اَن  ُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  احْلَدَّاُد ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َحاِضٌر أان أَبُو نعيم َأمْحد بن عبد هللا قَاَل َأان أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن بْ 
َثِِن َأيِب ُسَليْ ، اَن  ُعْثَماَن ْبِن َصاِلحٍ   ،  َجدِّي ، َعْن  َماُن ْبُن أَي وَب ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن ِعيَسى بن ُموَسى بن طَْلَحة بن عبيد هللا قَاَل َحدَّ

َِبَِديٍث  َمْن َحدََّث َعِنِّ  صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:    ،َعن أَبِيه طَْلَحة بن عبيد هللا   ،ُموَسى بن طَْلَحةَعْن  
   «َفَكَذَب تـَبـَوَّأَ َمْقَعده من النَّار 

 ]الهيثمي: إسناده حسن[  إسناده حسن[]الدهيش: 
اَد َأْخرَبَهُ  َوَأْخرَبانَ   - 834 أَبُو    ، أانْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ احْلَاِفُظ اإِلَماُم أَبُو ُموَسى حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَمِديِِن  يف ِكتَابِِه َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلَدَّ
ِْمِذي  أَبُو  ، اَن  أَبُو عبد هللا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ ، اَن  نـَُعْيمٍ  ،  ُسَلْيَماُن ْبُن أَي وَب ْبِن ُسَلْيَماَن أَبُو أَي وَب الطَّْلِحي  ، اَن  ِإْْسَاِعيَل الرتِّ

 ، َجدِّي ، َعْن َأيِب اَن 
ِنِّ وََكَذَب َمْن َحدََّث عَ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أَبِيِه طَْلَحة بن عبيد هللا  ، َعْن  ُموَسى ْبِن طَْلَحةَ َعْن  

 « َعَليَّ فـَْليـَتـَبـَوَّْأ َمْقَعده من النَّار 
 [ (631. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده ضعيف، ومتن الحديث متواتر إسناده حسن[]الدهيش: 

ُصوٍر َأان حُمَمَّد  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ بن عبد اْلملك َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َأان ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمنْ   َوَأْخرَبانَ   -  835
ْنِدي  ، اَن  ِإبْـَراِهيَم َأان أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي   َلْيَماُن ْبُن أَي وَب ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن ِعيَسى ْبِن  سُ ، اَن اْلَفْضُل ْبُن ُسَكنْيِ ْبِن ُسَخْيٍت السِّ

 ،  َجدِّي ، َعْن َأيِب ، قثنا ُموَسى ْبِن طَْلَحةَ 



62 
 

ْبِن طَْلَحةَ َعْن   النَِّبَّ  ، َعْن  ُموَسى  ْعُت  ُمتـََعمًِّدا  َمْن َكَذَب َعَليَّ  يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلمطَْلَحَة ْبِن عبيد هللا قَاَل ْسَِ
   «فـَْليـَتـَبـَوَّْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّارِ 

   .ُسَلْيَماَن ْبِن أَي وبَ ، َعْن َأمْحََد ْبِن َمْنُصوٍر الرََّماِديِّ ، َعْن َرَواهُ اْبُن َصاِعدٍ  .َكاَن ُسَلْيَماُن َهَذا ُكوِفيًّا ثَِقةً   :قَاَل اْلَفْضلُ * 
 [ (631. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده ضعيف، ومتن الحديث متواتر إسناده حسن[]الدهيش: 

بن  َأْخرَبانَ   -  836 فَاِطَمة  َأْخرَبتُكم  َلهُ  ِقيَل  َنْسَمُع  َوََنُْن  َعَلْيِه  ِقَراَءًة  اأَلْصبـََهاين   حَمُْموِد  ْبِن  َسِعيِد  ْبُن  ت عبد هللا َأْسَعُد 
َها َوأَْنَت َتْسَمُع أان حُمَمَُّد بن عبد هللا ْبِن رِيَذةَ  ، اَن  حَيََْي ْبُن ُعْثَمانَ ، اَن   َأمْحََد الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبنُ   ، أاناجْلَْوزَِدانِيَّةُ ِقَراَءًة َعَليـْ

َثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن أَي وبَ   ،  ُموَسى ْبِن طَْلَحةَ ، َعْن َجدِّي ، َعْن َأيِب  ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه  قال: قالطَْلَحَة َعْن  َوَمْن كتمه فقد   ،َفَمْن ذََكَرهُ فـََقْد َشَكَرهُ  ،فـَْلَيْذُكْرهُ َمْن أُويلَ َمْعُروفًا وسلم: » َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 « كفره

، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُه.]الهيثمي:  إسناده حسن[]الدهيش:   [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َقاِسِم  ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم أبصبهان َأن أاََب عبد هللا اْْلَالَل اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه أان أَبُو الْ أخرباَن أَبُو    -  838

 ،  طَْلَحَة ْبِن حَيََْي ، َعْن ُس ْبُن بَُكرْيٍ يُونُ ، اَن أَبُو ُكَرْيبٍ ، ثـَنَا أَبُو َبْكِر ْبُن اْلُمْقرِِئ َأان أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي   ، َأانِسْبُط ََبَْرَوْيهِ 
َقاَل:  فَـ   ،بَِبِعرٍي َقْد ُوِسَم يف َوْجِههِ   صلى هللا عليه وسلمُمرَّ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:أَبِيِهَما  ، َعْن  حَيََْي َوِعيَسى اْبَِنْ طَْلَحةَ َعْن  

اْلَبِعرِي عَ » الدَّابَّةِ لُوا  ز َلْو َأنَّ َأْهَل َهَذا  ِمْن َوْجِهَها   ُقْلُت:فَـ   قَاَل:  «النَّاَر َعْن َهِذِه  َمَكاٍن  أَبْـَعِد  فوْست يف    قَاَل:  ،أَلِْسَنَّ يف 
   .عجب الذَّنب

رواه أبو يعلى، ورجاله  (:  13239]الهيثمي )  [(651. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده صحيح  إسناده حسن[]الدهيش:  
نهى عن الوسم أن يوسم في الوجه«، والباقي    -صلى هللا عليه وسلم    -ورواه البزار وزاد في أوله: »أن النبي  رجال الصحيح.  

 [بنحوه.
َها َأان حُمَمَُّد َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموِد اأْلَْصبـََهاينّ ِبَا َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم ِقَرا َأْخرَبانَ  - 839 َءًة َعَليـْ

ُموَسى  ، َعْن  َجدِّي، َعْن  اَن َأيِب   ،ُسَلْيَماُن ْبُن أَي وبَ ، اَن  نَ حَيََْي ْبُن ُعْثَما، اَن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    ، َأانْبُن عبد هللا ْبِن رِيَذةَ 
فـََلمَّا    ،َويف يَِدِه َسَفْرَجَلٌة يـَُقلِّبُـَها  ،َوُهَو يف مَجَاَعٍة ِمْن َأْصَحاِبهِ   صلى هللا عليه وسلمأَتـَْيُت النَِّبَّ    قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  ْبِن طَْلَحةَ 

َا َتُشد  اْلَقْلبَ قَاَل: »، مثَّ َجَلْسُت ِإلَْيِه َدَحا ِِبَا ََنِْوي   « َوتذهب بطحاوة الصَّْدر ،َوُتطَيُِّب النَّفس ،ُدوَنَكَها َأاَب حُمَمٍَّد فَِإَنَّ

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
اُد    قـُْلُت َلُه:بِِه أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  ِقَراَءًة َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن    َوَأْخرَبانَ   - 840 َأْخرَبَُكْم أَبُو َعِليٍّ احْلَدَّ

ُسَلْيَماُن ْبُن أَي وَب ِبِِْسنَاِدهِ  ، اَن  حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلحٍ ، اَن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، اَن  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َحاِضٌر َأان أَبُو نـَُعْيمٍ 
 ِمثـَْلهُ 
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

 َأْخرَبَْتُكْم فَاِطَمةُ  أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموِد ْبِن َرْوٍح ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع أبَِْصبـََهاَن ِقيَل لَهُ   َأْخرَبانَ   -  841
َها َوأَْنَت َتْسَمُع َأان حُمَمَُّد بن   حَيََْي ْبُن  ، اَن ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   ، َأانعبد هللا ْبِن رِيَذةَ بِْنُت عبد هللا اجْلَْوزَِدانِيَّةُ ِقَراَءًة َعَليـْ

 ،  ُموَسى ْبِن طَْلَحةَ ، َعْن َجدِّي ، َعْن َأيِب  ، َحدََّثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن أَي وبَ ، اَن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلحٍ 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:طَْلَحَة َعْن   « ِإنَّ ِمَن التـََّواُضِع الرَِّضا اِبلد وِن ِمْن شرف اْلمَجاِلسيـَُقول: » صلى هللا عليه وسلمْسَِ
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ولم أعرفه وَل والده، وبقية رجاله    رواه الطبراني، وفيه أيوب بن سليمان بن عبد هللا]الهيثمي:    إسناده حسن[]الدهيش:  
 [ثقات.
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:َعْن طَْلَحَة  َوِبهِ  -  842          «َداره النَّاِكُح يف قومه كاملعشب يف يـَُقول: » صلى هللا عليه وسلمْسَِ

، َوِفيِه َأيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذَلٍم، َوَلْم َأِجْد َمْن َذَكَرُه ُهَو، َوََل َأُبوُه، :  (7354)  ]الهيثمي  إسناده حسن[]الدهيش:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 [ َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:َعْن طَْلَحَة    َوبِهِ   -  843 بـَْعَدَها قـَْتٌل  َما  يـَُقول: »   صلى هللا عليه وسلمْسَِ ٌة َقط  ِإال َكاَن  َكاَنْت نـُبُـوَّ
 «وصلب

، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُه.: (12353) ]الهيثمي إسناده حسن[]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْعُت َرُسوَل   قَاَل:طَْلَحَة ، َعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحةَ ، َعْن َجدِّي، َعْن اَن َأيِب  ،اَن ُسَلْيَمانُ  ،َحدَّثـَنَا حَيََْي ْبُن ُعْثَمانَ  َوِبهِ  –  845 ْسَِ

  «اَي َعْمُرو إِنََّك َلُذو رَْأٍي َرِشيٍد يف اإِلْسالمِ يـَُقول: » صلى هللا عليه وسلماَّللَِّ 
إسناد الكبير من  رواه الطبراني، والبزار باختصار قوله: " في اإلسَلم ". وفي  (: 15894]الهيثمي )  إسناده حسن[]الدهيش:  

 [لم أعرفه، وإسناد البزار فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك.
َمُكْم أَفـََرِضيُتْم ِبَصالِت   قَاَل:َعْن طَْلَحَة َصلَّى ِبَقْوٍم فـََلمَّا اْنَصَرَف    َوِبهِ   -  846   : ، قَالُواِإيّنِ َنِسيُت َأْن َأْستَْأِمرَُكْم قـَْبَل َأْن أَتـََقدَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:  صلى هللا عليه وسلمنـََعْم َوَمْن َيْكَرهُ َذِلَك اَي َحَواِريَّ َرُسوِل اَّللَِّ   يـَُقول:    صلى هللا عليه وسلمِإيّنِ ْسَِ
َا»   «رَُجٍل أَمَّ قـَْوًما َوُهْم َلهُ َكارُِهوَن مَلْ َتز صاَلته أُذُنه  َأمي 

رواه الطبراني في الكبير  (:  2344]الهيثمي )  ( في صحيح الترغيب[484]اَللباني: حسن لغيره. رقم )  إسناده حسن[]الدهيش:  
عليها، وقال صاحب الميزان: صاحب مناكير،  من رواية سليمان بن أيوب الطلحي قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه َل يتابع  

 [ وقد وثق.
َعَلى ظَْهِري    صلى هللا عليه وسلمَلمَّا َكاَن يـَْوُم ُأُحٍد َجَعْلُت َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  َعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحةَ   َوبِهِ   - 847

َهَذا ِجربِيُل َعَلْيِه السَّالُم  »فـََقاَل َهَكَذا َوَأْوَمأَ بَِيِدِه ِإىَل َورَاِء ظَْهِري    ،َواْسَترَتَ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ   ،َوَصاَر َعَلى الصَّْخَرةِ   ،َحَّتَّ اْستـََقلَّ 
   «َأْخرَبين أَنَّهُ اَل يـََراَك يـَْوَم اْلِقيَاَمِة يف َهْوٍل ِإالَّ أنقذك ِمْنهُ 

، َوِفيِه ُسَلْيَماُن ْبُن َأيُّوَب الطَّْلِحيُّ َوَقْد ُوثِ َق َوَضعََّفُه َجَماَعٌة، َوِفيِه َجَماعَ ]الهيثمي:   إسناده حسن[]الدهيش:  ٌة َلْم  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 [ َأْعِرْفُهْم.

َلْو قـُْلَت ِبْسِم  َقاَل: »َحسِّ فَـ   ُقْلُت:َلمَّا َكاَن يـَْوُم ُأُحٍد َأَصاَبِِن َسْهٌم فَـ   قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  َعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحةَ   َوِبهِ   -  848
 « إِلَْيكَ َوالنَّاُس يـَْنظُُروَن  ،اَّللَِّ َلطَاَرْت ِبَك اْلَمالِئَكةُ 

، َوِفيِه ُسَلْيَماُن ْبُن ]الهيثمي:   إسناده حسن[]الدهيش:  َأيُّوَب الطَّْلِحيُّ َوَقْد ُوثِ َق َوَضعََّفُه َجَماَعٌة، َوِفيِه َجَماَعٌة َلْم  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 [ َأْعِرْفُهْم.

نْـيَا وسلفي  قَاَل: »ِإَذا رَآين    صلى هللا عليه وسلمَكاَن النَِّب     قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  َعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحةَ   َوِبهِ   -  849 َسَلِفي يف الد 
 « اآْلِخَرة يف 

، َوِفيِه ُسَلْيَماُن ْبُن َأيُّوَب الطَّْلِحيُّ َوَقْد ُوثِ َق َوَضعََّفُه َجَماَعٌة، َوِفيِه َجَماعَ ]الهيثمي:   إسناده حسن[]الدهيش:  ٌة َلْم  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 [ َأْعِرْفُهْم.

َمْن َأَحبَّ َأْن يـَْنظَُر ِإىَل  قَاَل: »ِإَذا رَآين  صلى هللا عليه وسلمَكاَن النَِّب    قَاَل:أَبِيِه ، َعْن َعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحةَ  َوِبهِ  - 850
  «فـَْليْنظر ِإىَل طَْلَحة بن عبيد هللا  ،َشِهيٍد مَيِْشي َعَلى َوْجِه اأَلْرضِ 
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، َوِفيِه ُسَلْيَماُن ْبُن ]الهيثمي:   إسناده حسن[]الدهيش:  َأيُّوَب الطَّْلِحيُّ َوَقْد ُوثِ َق َوَضعََّفُه َجَماَعٌة، َوِفيِه َجَماَعٌة َلْم  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 [ َأْعِرْفُهْم.

فَأًََتهُ رَُجٌل َيْسأَلُهُ    ،َوِطيُبهُ ِإيَلَّ   صلى هللا عليه وسلمَكاَنْت رِْحَلةُ َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  َعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحةَ   َوبِهِ   -  851
  ، َفَسأَلَهُ  صلى هللا عليه وسلمفـََعاَد ِإىَل النَِّب   ،فَأَبـَْيُت َعَلْيهِ  ، فَأًََتين فََأْعَلَمِِن  «َذاَك ِإىَل طَْلَحَة ْبِن عبيد هللاَقاَل: »فَـ  ،َأَحَدُُهَا 

َوقَاَل ِمْثَل َذِلَك فـََرَجَع   ، فََأْعَلَمهُ   صلى هللا عليه وسلمفـََرَجَع ِإىَل النَِّبِّ    ،ُت َعَلْيهِ فََأًَتين فََأْعَلَمِِن فَأَبـَيْ   ، فـََردَّ َعَلْيِه ِمْثَل َذِلكَ 
اَل َيَكاُد ُيْسَأُل   صلى هللا عليه وسلموََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ    ،َما بـََعَثهُ ِإيَلَّ ِإال َوُهَو حيُِب  َأْن يـَْقِضَي َحاَجَتهُ   :ِإيَلَّ فـَُقْلُت يف نـَْفِسي

ئًا ِإال فـََعَلهُ  َفَدفـَْعتُـَها ِإلَْيِه فََأرَاَد النَِّب     ،َأَحبَّ ِإيَلَّ ِمْن َأْن َأيلَ رِْحَلَتهُ   صلى هللا عليه وسلمَفُكْنُت إِلْن َأيلَ َبَشَرَة َرُسوِل اَّللَِّ    ،َشيـْ
َل لَهُ   ،َسَفرًا  صلى هللا عليه وسلم   ، صلى هللا عليه وسلمَأي  الّرِْحَلَتنْيِ َكاَنْت َأَحبَّ ِإىَل َرُسوَل اَّللَِّ    َقاَل:فََأًَتين فَـ   ،فَأََمَر َأْن يـَُرحِّ

رُد وَها  َقاَل: »فَـ ُفالٌن    :قَالُوا ،  « ؟َمْن رَحََّل َهَذا َقاَل: » فَـ   ،فـََلمَّا َثَرْت ِبِه اْنَكبَّتْ   ،قـَرََِّبَا ِإلَْيهِ ، مثَّ  فـَُقْلُت الطَّائِِفيَّةُ فـََرحََّلَها َلهُ 
َواَّللَِّ َما َغَشْشُت َأَحًدا يف اإِلْسالِم َغرْيَهُ ِلَكْي يـَْرِجَع ِإيَلَّ رِْحَلةُ َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه    :قَاَل طَْلَحةُ   ،فـَُردَّْت ِإيَلَّ   «ِإىَل طَْلَحةَ 

  .َوسلم
، َوِفيِه ُسَلْيَماُن ْبُن َأيُّوَب الطَّْلِحيُّ َوَقْد ُوثِ َق َوَضعََّفُه َجَماَعةٌ  إسناده حسن[]الدهيش:   [ ، َوِفيِه َجَماَعٌة َلْم َأْعِرْفُهْم.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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رَّةَ األَسَدِيِّ رَضِي اهلل  مُسْند أبي عبد اهلل الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بن عبد الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِالبِ بْنِ مُ 

 عَنهُ 
 

بَاَن َأْخرَبَُهْم ِقَراَءةً  أَبُو َهاِشٍم احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد َعلّي احلرابدقاين أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلبَاغْ  َأْخرَبانَ   - 864
عبد هللا  ، اَن  دْعلج بن َأمْحد، اَن   ْبُن َمْرُدَوْيِه احْلَاِفظأَبُو َبْكٍر َأمْحَدُ ، َأان أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن الذَّْكَواين  ، أان  َعَلْيهِ 

َحدثِِن حيَي بن عباد بن عبد هللا بن    ،حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاق، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن  أَبُو َجْعَفٍر النـ َفْيِلي  ، اَن  ْبُن احْلََسِن احْلَرَّاين  
 ، َعن عبد هللا ْبِن الز برَْيِ  ،َعن أَبِيه ،الزبري 

هُ ِإال َكاحْلُْلِم ِحنَي  َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلْْسَُع قـَْوَل ُمَعتِِّب ْبِن ُقَشرْيٍ َأِخي َبِِن َعْمرِو ْبِن َعْوٍف َوالنـ َعاُس يـَْغَشاين َما َأْْسَعُ   قَاَل:َعِن الز َبرْيِ  
 نَا َها ُهنَا{قَاَل }َلْو َكاَن لَنَا من اأْلَمر َشْيء َما قتل

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
ُ ِبِقَراَءِت أَ  -  865 َها قـُْلُت هَلَا َأْخرَبَُكْم أَبُو اْلُمظَفَِّر   ْخرَبَتـْنَا َواِلَدِت أُم  َأمْحََد رُقـَيَّةُ بِْنُت َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن قَُداَمَة َرمِحََها اَّللَّ َعَليـْ

طَْلَحَة النَِّعايلّ َأْخرَبَُهْم  هللا ْبِن َأمْحََد السََّمْرقـَْنِدي  ِإَجازًَة َأنَّ ِإبْـَراِهيَم ْبَن عبد هللا احْلَُسنْي ْبن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن  عبد    ِهَبةُ هللا بن
، اَن  حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن النَّْحِويِّ ِإْمالءً ، اَن  اَءًة َعَلْيهِ أَبُو اْلَقاِسِم احْلََسُن ْبُن احْلََسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلُمْنِذِر ِقرَ ، َأان  َوُهَو َحاِضرٌ 

  ،َعن عبد هللا ْبِن الز َبرْيِ  ، قَاَل َحدثِِن حيَي بن عبد هللا بن الزبري ،حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ ، اَن َصَدَقةُ ْبُن َساِبقٍ ، اَن َسْعَداُن ْبُن َنْصرٍ 
َوالنـ َعاُس يـَْغَشاين َما َأْْسَُعهُ ِإال   ،َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلْْسَُع قـَْوَل ُمَعتِِّب ْبِن ُقَشرْيٍ َأِخي َبِِن َعْمرِو ْبِن َعْوفٍ   قَاَل:َعِن الز َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم  

 َما قتلنَا َها ُهنَا{ }َلْو َكاَن لَنَا من اأْلَمر َشْيء َكاحْلُْلِم 
 حُمَمَّد بن ِإْسَحاق ، َعْن حَيََْي ْبِن آَدَم َعِن اْبِن َأيِب زَاِئَدةَ ، َعْن َرَواهُ ِإْسَحاُق ْبُن رَاُهَوْيِه مِبَْعنَاهُ * 

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ، أان  خرباَن أَبُو روح عبد اْلمعز ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيٍد اجْلُوْزَجاينَّ َأْخرَبَُهمْ أ  -  875

عبد هللا ْبُن َأمْحََد ْبِن ُموَسى ِبَعْسَكِر ، ثـَنَا   حُمَمَّد بن حبَان البسيت أَبُو َحامتٍِ ، َأان  َأمْحَُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن الز وَزين  ، َأان  اْلَبحَّاِثي  
 ، َعن عبد هللا ْبِن الز َبرْيِ  ،أَبِيه، َعْن ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِدينَاٍر الطَّاِحي  ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْبَدَة الضَّبِّ  ، ثـَنَا ُمَكرَّمٍ 

  «َوال اإِلْمالَجةُ َوال اإِلْمالَجتَانِ   ،اَل حُتَّرُِم اْلَمصَّةُ َوال اْلَمصَّتَانِ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعِن الز برَْيِ 
َلهُ َحِديث عبد هللا ْبِن الز َبرْيِ َعِن النَِّبِّ    ،َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ يف ِكتَابِهِ   * ،  َوبـَْعَدهُ َحِديثَهُ َعْن َعاِئَشةَ   ،صلى هللا عليه وسلمَوَرَوى قـَبـْ

َع َهَذا اْْلرَْبَ ِمَن النَِّبِّ    َلْسُت أُْنِكُر َأْن َيُكونَ   قَاَل:مثَّ   َعهُ ِمنْ   صلى هللا عليه وسلماْبُن الز َبرْيِ ْسَِ  أَبِيِه َوَخالَِتِه َعاِئَشَة َعِن َوْسَِ
ُهَما َوَهَذا َشْيء مستفيض يف الصََّحابَة صلى هللا عليه وسلمالنَِّبِّ  َع َوُأْخَرى َرَوى َعنـْ    .َفَمرًَّة َأدَّى َما ْسَِ

رواه أبو  (:  7363]الهيثمي )  [(.4226صحيح ابن حبان )  صحيح بما قبله وما بعده.]اْللباني:    إسناده حسن[]الدهيش:  
 [ يعلى، والطبراني، وفيه محمد بن دينار الطاحي وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم وابن حبان، وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات.

، َأان  َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ خرباَن اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم بن اإْلِْخَوة أبصبهان َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلَالَل  أ  -  876
، اَن  ُحَسنْيُ ْبُن حُمَمَّدٍ ، اَن ِإبْـَراِهيُم ْبُن َسِعيدٍ ، اَن أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أان حُمَمَّد بن إِبْـَراِهيم بن املقرىء ، َأان ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصور

 ،  َعْمُرو ْبُن َصْفَواَن اْلَمِديِِن  
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ُغْدَوٌة َأْو َرْوَحٌة يف َسِبيِل اَّللَِّ َخرْيٌ ِمَن الد نْـيَا َوَما صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أَبِيِه ، َعْن ةُ ْبُن الز َبرْيِ ُعْروَ َأان 
   «ِفيَها

َمْن َصلَّى الصَّالَة َوَجَلَس يف جَمِْلِسِه َحَّتَّ َتطُْلَع الشَّْمُس   قَاَل:ُسِئَل الدَّارَُقْطِِن  َعْن َحِديِث ُعْرَوَة ْبِن الز َبرْيِ يـَْعِِن َعْن أَبِيِه * 
، ُعْرَوَة ْبِن الز َبرْيِ ، َعْن  َعْمرِو ْبِن َصْفَواَن اجْلَُمِحيِّ ، َعْن  ي  فـََقاَل يـَْرِويِه ُحَسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمر وذِ   ،َكُغْدَوٍة يف َسبِيِل اَّللَِّ   َكاَنتْ 

َثٌم الد وِري  َعْن  َوقَاَل ِفيِه َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْمَرَة َوَوِهَم  ،ُحَسنْيِ ْبِن حُمَمَّدٍ ، َعْن إِبْـَراِهيَم ْبِن َسِعيٍد اجْلَْوَهرِيِّ ، َعْن أَبِيِه َوَرَواهُ َهيـْ
َا ُهَو َعْمرو بن َصْفَوان فِ     .يِه َوِإمنَّ

 [ وبقية رجاله ثقات   أعرفه،فيه عمرو بن صفوان المزني ولم ]الهيثمي:  إسناده حسن[]الدهيش: 
يِر ْبِن َعِليٍّ السَّْعِديَّ  أَبُو حُمَمٍَّد ِهَبةُ اَّللَِّ ْبُن حَيََْي ْبِن َعِليِّ ْبِن جلَدَة اْلِمْصِري  ِِبَا َأن عبد هللا ْبَن رِفَاَعَة ْبِن َغدِ   َأْخرَبانَ   -  882

عبد الرَّمْحَن ْبُن ُعَمَر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن ِإْسَحاق  ، أان  َعِلي  ْبُن احْلََسِن بن احْلَُسنْي بن حُمَمَّد اْللعي، َأان  َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
عبد ، َأان  عبد الرَِّحيم بن عبد هللا بن عبد الرَِّحيم الربقي، أان  عبد هللا بن َجْعَفر بن اْلوْرد اْلبـَْغَداِديّ ، َأان  التِجيِب الّنحاس
 ،حيَي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري   ، َحدََّثِِن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق اْلُمطَِّلِبِّ ، َعْن  ي  زاَِيد بن عبد هللا اْلَبكَّائِ ، اَن  اْلملك بن ِهَشام

  ،َعن أَبِيه عباد 
َبَة َوَصَواِحبُـَها ُمَشمَِّراٌت َهَواِرُب َما  قَاَل:َعِن الز َبرْيِ أَنَّهُ  ،َعن عبد هللا ْبِن الز َبرْيِ  َواَّللَِّ َلَقْد رَأَيْـُتِِن أَْنظُُر ِإىَل َخَدِم ِهْنِد بِْنِت ُعتـْ

فَأُتِينَا ِمْن َخْلِفنَا   ،ْلَخْيلِ َوَخلَّْوا ظُُهوراََن لِ   ،ِإْذ َماَلِت الر َماةُ ِإىَل اْلَعْسَكِر ِحنَي َكَشْفنَا اْلَقْوَم َعْنهُ   ،ُدوَن َأْخِذِهنَّ قَِليٌل َوال َكِثريٌ 
نَا َأْصَحاَب اللَِّواِء َحَّتَّ َما َيْدنـَُو ِمْنهُ َأَحٌد مِ   ،َوَصَرَخ َصارٌِخ َأال ِإنَّ حُمَمًَّدا َقْد قُِتلَ  نَا اْلَقْوُم بـَْعَد َأْن َأَصبـْ َن  فَاْنَكَفْأاَن َواْنَكَفأَ َعَليـْ

   .اْلَقْومِ 
 اُهَوْيِه بَِنْحِوِه َأْطَوَل ِمْن َهَذا َعْن َوْهِب ْبِن َجرِيٍر َعْن أَبِيِه َعْن حُمَمَّد بن ِإْسَحاق  َرَواهُ ِإْسَحاُق ْبُن رَ * 

 ([ 3/176. في تخريج زاد المعاد )إسناده صحيح]شعيب:  إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
َأْخرَبَُكْم َوِجيهُ ْبُن طَاِهِر   قـُْلُت َلُه:أَبُو جنَِيٍح َفْضُل اَّللَِّ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأمْحََد اجْلُوْزَجاين  ِقَراَءًة َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن    َأْخرَبانَ   -  883

حَيََْي ْبُن ِإْْسَاِعيَل  ، َأان  ن ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُموَسىعبد الرَّمحَْ ، اَن  ْبِن حُمَمٍَّد الشَّحَّاِمي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمُع بِنـَْيَسابُورَ 
، اَن  أَبُو عبد الرَّمْحَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َهاِشِم ْبِن ِحبَّاَن الط وِسي  ، اَن  عبد هللا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن الشَّْرِقيِّ ، َأان  ْبِن حَيََْي احْلَْريِب  

 قال: قـَْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم ، َعْن اْبُن َأيِب َخاِلدٍ ، اَن ْبُن اجْلَرَّاحِ وَِكيُع 
 . فـَْليـَْفَعلْ  ،َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن َيُكوَن َلهُ َخِبيَئٌة ِمْن َعَمٍل َصاِلحٍ  :الز َبرْيُ ْبُن اْلَعوَّامِ  قال
ارَُقْطِِن  َعْنهُ *    قـَْيٍس َعِن الز برَْيِ ، َعْن  ِإْْسَاِعيلَ ، َعْن  َعِن اْبِن ُفَضْيلٍ   ،يـَْرِويِه ِإْسَحاُق ْبُن ِإْْسَاِعيَل الطَّاْلَقاين    :فـََقالَ   ،ُسِئَل الدَّ

َوَرَواهُ ُشْعَبةُ َوزَُهرْيٌ َوحَيََْي اْلَقطَّاُن َوُهَشْيٌم َوَعِلي  ْبُن ُمْسِهٍر َواْبُن   .َومَلْ يـُتَاَبْع َعَلى رَْفِعهِ  صلى هللا عليه وسلمَمْرفُوًعا ِإىَل النَِّبِّ 
َنَة َوأَبُو ُمَعاِويََة َوَعْبَدةُ َوحُمَمَُّد ْبُن يَزِيدَ     .َوُهَو الصَِّحيحُ   ،قـَْيٍس َعِن الز َبرْيِ َمْوقُوفًا، َعْن ِإْْسَاِعيلَ ، َعْن ُعيـَيـْ

 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
ُ َأنَّ حُمَمََّد بن عبد اْلبَاِقيأ - 884 ْبِن َأمْحََد ْبِن ُسَلْيَماَن   خرباَن َخايل اإِلَمام أَبُو حُمَمَّد عبد هللا ْبُن َأمْحََد اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ اَّللَّ

َأْخرَبَُكُم  ، أان  َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن عبد هللا ْبِن إِبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي   ، أان  احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َشاَذانَ ِقيَل لَهُ 
 ، قـَْيسٍ ، َعْن ِإْْسَاِعيلَ ، َعْن اْبِن ُفَضْيلٍ ، اَن ِإْسَحاُق ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، اَن َوحُمَمَُّد ْبُن ِبْشِر ْبِن َمطٍَر قَاال

 فـَْليـَْفَعْل«  ،َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن َيُكوَن َلهُ َخِبيَئٌة ِمْن َعَمٍل َصاِلحٍ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ    ،الز َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّامِ َعِن  
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 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*
َأْخرَبَُكْم أَبُو احْلََسِن َعِلي    قـُْلُت َلُه:اإِلْربِِلي  ِقَراَءًة َعَلْيِه  ُمْسِلِم ْبِن ُسَلْيَمانَ خرباَن أَبُو عبد هللا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن أ -  891

ر ْبِن حُمَمَِّد  أَبُو طَاِلٍب عبد اْلَقاِدر بن حُمَمَّد بن عبد اْلَقادِ ، أان  ْبُن َعَساِكَر ْبِن اْلُمَرحَِّب اْلَبطَاِئِحي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 
أَبُو عبد هللا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ، أان  احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمٍَّد اجْلَْوَهِري ِقَراَءة َعَلْيِه قَالَ ، أان  ْبِن يُوُسَف ْبِن حُمَمٍَّد ِقَراَءًة َعَلْيهِ 

أَبُو َمْرَواَن اْلُعْثَماين  َحدَّثـَْتِِن أُم   ، اَن َهارُوُن ْبُن يُوُسَف ُهَو اْبُن زاَِيٍد الشَّطَِوي  اَن  ،  ْبِن ُعبـَْيٍد اْلَورَّاُق اْلَمْعُروُف اِبْبِن اْلَعْسَكِريِّ 
 ،  أَبِيَها َجْعَفِر ْبِن الز برَْيِ ، َعْن ُعْرَوَة بِْنُت َجْعَفِر ْبِن الز َبرْيِ 

ُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ  َعْن    :قَاَلْت أُم  ُعْرَوةَ   ،َوَلِد َوَلِدهِ   َوَلِدِه، َويف َويف    ،اَبَرَك يف الز َبرْيِ   صلى هللا عليه وسلمَجدَِّها الز برَْيِ َرِضَي اَّللَّ
 . صلى هللا عليه وسلم َوَأاَن ممَّْن َأْدرََكْتهُ بـَرََكةُ النَِّبِّ 

ِشيَّ اأْلَمِوي شيخ أيب  َمْرَواَن َأظُن هُ حُمَمََّد ْبَن ُعْثَمان بن َخاِلد بن عمر بن عبد هللا ْبِن اْلَولِيِد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن اْلُقرَ أَبُو *  
َماَجهْ  اْبِن  أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي    ،عبد هللا  يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  يف ُمْسنَ   .َوثَـَّقهُ  أَبُو  احْلََسِن   َعن  ،زَُهرْيِ بن َحْرب ، َعْن  ِدهِ َرَواهُ  حُمَمَّد 
َواْلَمْخُزوِمي     .َجدَِّها الز َبرْيِ ، َعْن  أَبِيَها ، َعْن  أُمِّ ُعْرَوَة ِفيَما َأْحَسُب بِْنِت َجْعَفِر ْبِن الز برَْيِ ْبِن اْلَعوَّامِ ، َعْن  اْلَمَدينِّ اْلَمْخُزوِميِّ 

   .ُمَتَكلٌَّم ِفيهِ 
 إسناده َل بأس به[  لدهيش:]ا #*

، أان َءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم ِقَرا َأْخرَبانَ  -  892
، بن يـَْعُقوب الزبرِيي   َعِتيقُ ، اَن  َأمْحَُد ْبُن حَيََْي احْلُْلَواين  ، اَن  الطَّرَبَاين  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، َأان  أَبُو نعيم َأمْحد بن عبد هللا 

 ، أَبِيهِ ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ، َعْن املنذر ُعبـَْيُد اَّللَِّ َوحُمَمَّدٌ اْبن اَن 
   «فـَْلُيْكِثْر ِفيَها ِمَن االْسِتْغَفارِ  ،َأَحبَّ َأْن ُتِسرَّهُ َصِحيَفتُهُ َمْن قَاَل: »َعِن الز برَْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 

َوعبد هللا َوحُمَّمد هم اْبنا    ،تفرد بِِه َعتيق بن يـَْعُقوب   ،اإْلِْسنَاد  اَل يـُْرَوى َهَذا احْلَِديُث َعِن الز َبرْيِ ِإال ِِبََذا  :قَاَل الطَّرَبَاين  *  
   .اْلُمْنذر بن الزبري َوهللا أعلم

 [ رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله ثقات.]الهيثمي:  إسناده حسن[]الدهيش: 
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 عَنهُ(   هُ أبي مُحَمَّد عبد الرَّحْمَن بْنِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِالبٍ الزُّهْرِيِّ )رَضِيَ اللَّ   مسند 

 
َأان َأمْحَُد   ،اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ َأنَّ ُعَمَر    أخرباَن عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار اهْلََرِوي  ِقَراَءًة َعَلْيِه بِبـَْغَدادَ   –  901

َثُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي    ،أاََن َعِليٌّ اْْلَُزاِعي   ،اْْلَِليِلي   َعن  ،اَن ِإْْسَاِعيل اْلَمكِّيّ  ،اَن حُمَمَّد بن عبد هللا   ،اَن اْلَعبَّاُس الد وِري    ،َأاَن اهْلَيـْ
فََأًَتاَن عبد الرَّمْحَن ْبُن    :قَالَ   ،ُكْنُت أَُذاِكُر ُعَمَر َشْيئا من الصَّاَلة   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ   ،عبيد هللا بن عبد هللا َعن    ،الز ْهِريّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   :فـََقالَ   ،َعْوفٍ  ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْعُتهُ  َأْشَهُد َشَهاَدَة اَّللَِّ    :قَالَ   ،بـََلى  :نَاقـُْل  :َأال ُأَحدِّثُُكَما َحِديثًا ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل   فـَْلُيَصلِّ َحَّتَّ َيُكوَن يف    ،ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم َوَشكَّ ِمَن النـ ْقَصاِن يف َصالتِهِ »َلَسِمْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 « َشكٍّ من الّزاَِيَدة

 [ ضعيفإسناده  ]الدهيش: #*
َد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة  احْلَاِفُظ اإِلَماُم أَبُو ُموَسى حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمِديِِن  يف ِكتَاِبِه َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمحَْ   َأْخرَبانَ   -  904
يـَْعُقوُب ْبُن  ، اَن َأمْحَُد ْبُن اْلَولِيدِ ، اَن  حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ ، اَن  حُمَمَّدٍ أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن  ، اَن أَبُو نعيم َأمْحد بن عبد هللا ، أان  َعَلْيهِ 

َثِِن حُمَمٍَّد الز ْهرِي   َثِِن إِبْـَراِهيُم ْبُن َسْعِد ْبِن إِبْـَراِهيمَ  ، َحدَّ  ، أيب َعن أَبِيه   ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوسلم عبد الرَّمْحَن  ،اِهِليَِّة َعْبَد َعْمرٍوَكاَن اْسِْي يف اجلَْ   قَاَل:َعن عبد الرَّمْحَن ْبِن َعْوٍف     .َفَسمَّاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن عبد اْلَعزِيز بن عمر بن عبد الرَّمْحَن بن ، َعْن  يـَْعُقوَب ْبِن حُمَمٍَّد الز ْهِريِّ ، َعْن  َوَرَواهُ ُعْقَبةُ ْبُن ُمْكَرمٍ *  
 َعْوف 

 إسناده حسن[ ]الدهيش: 
، حُمَمَّد بن عبد هللا ، َأان أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْمود اأْلَْصبـََهاينّ َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبتُكم َأْخرَبانَ  - 905

َبلٍ ، اَن  ُسَلْيَمان بن َأمْحد َأان   َثِِن عبد هللا ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ إِبْـَراِهيم بن  ، ثـَنَا  يـَْعُقوُب ْبُن حُمَمٍَّد الز ْهِري  ، اَن  ُعْقَبةُ ْبُن ُمْكَرمٍ   ، َحدَّ
 ، حُمَمَّد بن عبد اْلَعزِيز بن عمر بن عبد الرَّمْحَن بن َعْوف َحدثِِن أيب

   .عبد الرَّمْحَن  صلى هللا عليه وسلمَفَسمَّاين َرُسوُل اَّللَِّ  ،َكاَن اْسِْي َعْبَد َعْمرٍو  قَاَل:َعن عبد الرَّمْحَن ْبِن َعْوٍف 
ُهَما :قـُْلتُ *  َعهُ ِمنـْ ُ َأْعَلمُ  ،َوَلَعلَّ يـَْعُقوُب ْسَِ    .َواَّللَّ

 [ رواه البزار، وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف.: (12874)  ]الهيثمي إسناده منقطع[]الدهيش: 
ِقَراَءًة  أَبُو حُمَمٍَّد يُوُنُس ْبُن حَيََْي ْبِن أيب احْلسن اهْلَاِِشِي مِبْصر َأن عبد األول ْبَن ِعيَسى ْبِن ُشَعْيٍب َأْخرَبَُهْم    َأْخرَبانَ   -  909
أَبُو حُمَمٍَّد ، اَن  ِإبْـَراِهيُم ْبُن ُخَزْيٍْ الشَّاِشي  ، اَن  عبد هللا ْبُن َأمْحََد َسَرْخِسيٌّ ، اَن  عبد الرَّمْحَن بن بن حُمَمَّد بن املظفر، َأان  َعَلْيهِ 

 ،  ُمْسِلِم ْبِن ُجْنُدبٍ ، َعْن َعْبُد ْبُن مُحَْيِد ْبِن َنْصٍر َأْخرَبين اْبُن َأيِب ُفَدْيٍك قَاَل َأْخرَبين اْبُن َأيِب ِذْئبٍ 
َذاَت يـَْوٍم َحَّتَّ   َوِإنَّهُ انْـَقَلَب بِنَا ،وََكاَن نِْعَم اجْلَِليسُ   ،مْحَن ْبُن َعْوٍف لَنَا َجِليًساَكاَن عبد الرَّ   قَاَل:نـَْوَفِل ْبِن ِإاَيٍس اهْلَُذيلِّ  َعْن  

َتهُ  ٌز َوحلم  ،َخَرَج َفَجَلسَ ، مثَّ  َوَدَخَل فَاْغَتَسلَ   ،َأْدَخَلنَا بـَيـْ   ُقْلُت:فَـ   ،فـََلمَّا وضعت َبَكى عبد الرَّمْحَن  ،َوأُتِينَا ِبَصْحَفٍة ِفيَها ُخبـْ
َفال َأرَااَن    ،َومَلْ َيْشَبْع ُهَو َوال َأْهُل بـَْيِتِه ِمْن ُخْبِز الشَِّعريِ   صلى هللا عليه وسلمَهَلَك َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل: ،اَي أاََب حُمَمٍَّد َما يـُْبِكيكَ 

ْراَن ِلَما ُهَو َخرْيٌ لَنَاأُ     .خِّ
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ِْمِذي  يف ِكتَاِب الشََّماِئِل َعْن َعْبِد ْبِن مُحَْيدٍ *   َواْبُن    ،اْسُم اْبِن َأيِب ُفَدْيٍك حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُمْسِلِم ْبِن َأيِب ُفَدْيكٍ   .َرَواهُ الرتِّ
  .َأيِب ِذْئٍب حُمَمَُّد ْبُن عبد الرَّمْحَن 

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
اَد َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  910 ُهْم ِإَجازًَة َوِقيَل لَهُ َأْخرَبَُكْم  أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن مَحَْزَة ْبِن َعِليٍّ الس َلِمي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ

اُد قَاال مَحُْد ْبُن َأمْحَدَ ، َأان حَيََْي بن عبد اْلبَاِقي اْلَغزَّاُل ِقَراَءًة َعَلْيِه قَالَ  أَبُو َعْمرِو ْبُن ، اَن أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد بن عبد هللا  ، أاناحْلَدَّ
َثِِن ُدَحْيٌم يـَْعِِن َعِن اْبِن َأيِب فَُدْيكٍ ، اَن احْلََسُن ْبُن َسْعدٍ ، اَن مَحَْدانَ   ،  ُمْسِلِم ْبِن ُجْنُدبٍ ، َعْن اْبُن َأيِب ِذْئبٍ  ، َحدَّ

لَنَا َجِليًسا  قَاَل:اهْلُذيلّ    ِإاَيسٍ نـَْوَفِل ْبِن  َعْن   نِْعَم اجْلَِليسُ   ،َكاَن عبد الرَّمْحَن  َتهُ    ،وََكاَن  بـَيـْ يـَْوًما َحَّتَّ َدَخْلنَا  بِنَا  انْـَقَلَب  َوِإنَّهُ 
فـَُقْلنَا لَهُ   ،فـََلمَّا وضعت َبَكى عبد الرَّمْحَن ْبُن َعْوفٍ  ،َوأُتِينَا ِبَصْحَفٍة ِفيَها خبز َوحلم ،َخَرَج َفَجَلَس َمَعنَا ، مثَّ َوَدَخَل فَاْغَتَسلَ 

َيْشَبْع ُهَو َوَأْهُل بـَْيِتِه ِمْن ُخْبِز الشَِّعريِ   صلى هللا عليه وسلمَهَلَك َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:  ،اَي َأاَب حُمَمٍَّد َما يـُْبِكيكَ  َأرَااَن َوال    ،َومَلْ 
ْراَن ِلَما ُهَو َخرْيٌ لَنَا  . ُأخِّ

 ُدَحْيُم ْبُن َأيِب فَُدْيٍك( َوُدَحْيٌم ُهَو عبد الرَّمْحَن ْبُن ِإبْـَراِهيَم َوَسَقَط )أان( أَْو )اَن( أَْو )َعن(  َكاَن يف َْسَاِعنَا )انَ   *
 ]الهيثمي: رواه البرزار وإسناده حسن[ إسناده حسن[]الدهيش: 

َهاأَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد بن حَمُْمود أبصبهان َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم ِقَراءَ   َأْخرَبانَ   -  935 ، َأان  ًة َعَليـْ
  ، َحدََّثِِن يَم ْبِن اْلَعالِء بن زبرمق احْلِْمِصي  َعْمُرو ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن إِبْـَراهِ ، اَن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، َأان  حُمَمَُّد ْبُن عبد هللا ْبِن رِيَذةَ 
َثِِن َجدِّي إِبْـَراِهيُم ْبُن اْلَعالءِ  َثِِن َعمِّي احْلَاِرُث ْبُن الضَّحَّاكِ   ، َحدَّ ْعُت حُمَمََّد ْبَن اْلُمْنَكِدِر    ، َحدَّ َمْنُصوُر ْبُن اْلُمْعَتِمِر قَاَل ْسَِ

 حُيَدِّثُ 
َجْوُف  »  قَاَل:  ؟َأي  اللَّْيِل َأْْسَعُ   صلى هللا عليه وسلمُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  مْحَن ْبِن َعْوفٍ َعن أيب َسلَمة بن عبد الرَّ 

الص الةُ َمْقُبوَلةٌ  ، مثَّ رُْمٍح أَْو ُرحْمَنْيِ اَل َصالةَ َحَّتَّ َتُكوَن الشَّْمُس ِقيَد ، مثَّ الصَّالةُ َمْقُبوَلٌة َحَّتَّ ُتَصلَِّي اْلَفْجرَ ، مثَّ اللَّْيِل اآلِخرِ 
، الصَّالةُ َمْقبُولٌَة َحَّتَّ َتُكوَن الشَّْمُس ِقيَد رُْمٍح َأْو ُرحْمَنْيِ ، مثَّ  اَل َصالَة َحَّتَّ تـَُزوَل الشَّْمسُ ، مثَّ  َحَّتَّ يـَُقوَم الظِّل  ِقيَاَم الر ْمحِ 

َا اْمرٍِئ ُمسلم أعتق اْمَرًءا ُمسلماقَاَل: » مثَّ    قَاَل:  «َتِغيَب الشَّْمسُ اَل َصالَة َحَّتَّ  مثَّ   َُيَْزى ِبُكلِّ    ،فـَُهَو ِفَكاُكهُ ِمَن النَّارِ   َأمي 
َا اْمَرأٍَة ُمْسِلَمٍة َأْعتـََقِت اْمَرأًَة ُمْسِلَمًة فَِهَي ِفَكاُكَها ِمَن النَّارِ   ،َعْظٍم ِمْنهُ َعْظًما ِمْنهُ  َها   ،َوَأمي  َها َعْظًما ِمنـْ  ،َُتَْزى ِبُكلِّ َعْظٍم ِمنـْ

َا اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َأْعَتَق اْمرَأََتنْيِ ُمْسِلَمَتنْيِ فـَُهَما ِفَكاُكهُ ِمَن النَّاِر َُيَْزى ِبكُ  ُهَما َعْظًما ِمْنهُ َوَأمي     «لِّ َعْظَمنْيِ ِمنـْ
َصُدوٌق َوَعم ُه   :اِزي  َعْنهُ فـََقالَ ِإبْـَراِهيُم ْبُن اْلَعالِء ْبِن الضَّحَّاِك ْبِن ُمَهاِجِر ْبِن زُرَْيٍق أَبُو ِإْسَحاَق مِحِْصيٌّ ُسِئَل أَبُو َحامتٍِ الرَّ * 

  .امِت يف ِكتَابه احْلَاِرُث مل يذكرهُ عبد الرَّمْحَن بن أيب حَ 
 [ رواه الطبراني. وأبو سلمة لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله حديثهم حسن.]الهيثمي:  إسناده حسن[]الدهيش: 

، َأان  نِيَّةُ ِقَراَءًة َعَلْيهِ َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح ِقَراَءًة َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن ِقيَل َأْخرَبَْتُكْم فَاِطَمةُ بِْنُت عبد هللا اجْلُوْزَدا  َأْخرَبانَ   -  936
عبد الرَّمْحَن بن عبد اْلملك ْبِن  ، اَن  ُمَخّرِِمي  اْلُمَؤدِّبُ َجْعَفُر ْبُن اْلَفْضِل الْ ، اَن  ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ ، َأان  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ 

َبَة احْلَِزاِمي   َثِِن َأيِب َشيـْ َثِِن حُمَمَُّد ْبُن اْلَعالِء ْبِن ُحَسنْيٍ النـََّبِقي  اْلُمطَِّلِب  قَالَ   ، َحدَّ إِبْـَراِهيم بن عبد الرَّمْحَن ْبِن   اْلَولِيد بن  ، َحدَّ
 ، يهِ أَبِ ، َعْن َعْوفٍ 
صلى هللا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  صلى هللا عليه وسلماْسُتِعزَّ أِبَُماَمَة بِْنِت َأيِب اْلَعاِص فـَبـََعَثْت زَيْـَنُب بِْنَت َرُسوِل اَّللَِّ  قَاَل:َجدِِّه َعْن 

َواْسُتِعزَِّت الثَّانَِيةُ فـَبـََعَثْت إِلَْيِه َأنَّ    «َوَّللَِِّ َما أَبْـَقى  ،َّللَِِّ َما َأَخذَ » فـَبـََعَث ِإىَل ابْـَنِتِه   ،ِإنَّ ابْـَنيِت َقِد اْستُِعزَّ ِِبَا   :تـَُقولُ   عليه وسلم
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 ،صلى هللا عليه وسلم مثَّ َكاَنِت الثَّاَلثَة َفَجاَءَها النَِّب     «َوَّللَِِّ َما أَبْـَقى  ،َّللَِِّ َما َأَخذَ » فـَبـََعَث ِإىَل ابْـَنِتِه    ،ابْـَنيِت َقِد اْستُِعزَّ ِِبَا 
نَاهُ    ،اَنٌس ِمْن َأْصَحاِبهِ   صلى هللا عليه وسلمَوَمَع النَِّبِّ    ،فَِإَذا نـَْفُسَها تـََقْعَقُع يف َصْدرَِها   ، فََأْخَرَجِت الصَِّبيَّةُ ِإلَْيهِ  َفَذرََفْت َعيـْ

  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ رَأَيْـنَاَك رَقـَْقتَ   :، قَالُوا « ؟َما َلُكْم تـَْنظُُرونَ َقاَل: »فَـ   ،َوُهْم يـَْنظُُروَن إِلَْيهِ   ،فـََفَطَن ِِبِمْ   ،َّتَّ قـََبَض َعَلى حِلَْيِتهِ حَ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َحْيُث َيَشاءُ قَاَل: » ُ ِمْن ِعبَاِدِه الر مَحَاءَ  ،َرمْحٌَة َيَضُعَها اَّللَّ َا يـَْرَحُم اَّللَّ  « َوِإمنَّ

َوهِلََذا احْلَِديِث   .ِكتَاِب اْبِن َأيِب َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن اْلَعالِء ْبِن ُحَسنْيٍ َواْلَولِيُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم مَلْ َأَرُُهَا ذُِكَرا يف ًَترِيِخ اْلُبَخارِيِّ َوال  *  
إِلَْيِه َأنَّ    صلى هللا عليه وسلمَأْرَسَلْت بِْنُت النَِّبِّ    ،ُأَساَمةَ ْبِن زَْيدٍ ، َعْن  نْيِ ِمْن رَِوايَِة َأيِب ُعْثَماَن النـَّْهِديِّ َشاِهٌد يف الصَِّحيحَ 

َّللَِِّ َما َأَخَذ    يـَُقوُل:فََأْرَسَل يـُْقِرُئ السَّالَم وَ   ،ُشْعَبَة ِإنَّ ابْـَنيِت َقْد ُحِضَرتْ ، َعْن  َويف رَِوايَِة َحجَّاجٍ   .اْبِِن َقِد اْحَتَضَر فَاْشَهْدانَ 
َا يرحم هللا من عباده الر مَحَاء فـَْلَتْصرِبْ َوْلَتْحَتِسْب  ،وَُكلٌّ ِعْنَدهُ أبََِجٍل ُمَسمًّى ،َوَلهُ َما َأْعَطى   َوذََكَر اَبِقَيهُ َوآِخَرهُ َوِإمنَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف ; َوَلْم َأِجْد َمْن َذَكَرُه.]الهيثمي:  [َحالهِفي ِإْسَناده من لم أعرف ]الدهيش:   [ ِفيِه: اْلَوِليُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 كِالبٍ الزُّهْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مَالِكِ بْنِ أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ    أَبُو إِسْحَاقَ مسند  

 
َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد  ، َأان  اْلُمَؤيَُّد بن عبد الرَِّحيم َوَعاِئَشةُ بِْنُت َمْعَمٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  939

َنَة َعِن اْلَعالِء ْبِن َأيِب  ، اَن  حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن َأيِب ُعَمَر اْلَعَدين  ، اَن  َأمْحََد اْْلُزَاِعي  ِإْسَحاُق ْبُن  ، أان  ْبِن النـ ْعَمانِ  ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
َع َأاَب الط َفْيِل حُيَدِّثُ   ،  َبْكِر ْبِن ِقْرَواشٍ ، َعْن اْلَعبَّاِس ْسَِ

ُ َعْنهُ  َعْن   راعي    َشْيطَاُن الردهة راعي اْْلَيل َأوَقاَل: »فَـ   ،َذا الث َديَّةِ   صلى هللا عليه وسلمذََكَر َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:َسْعٍد َرِضَي اَّللَّ
فََأْخرَبين َعمَّاٌر الد ْهِِن     :قَاَل ُسْفيَانُ   «أَِو اْبُن اأَلْشَهِب َعالَمٌة يف قـَْوٍم ظََلَمةٍ   ،لِْلَخْيِل حَيَْتِدرُهُ رَُجٌل ِمْن َبَِيَلَة يـَُقاُل َلهُ اأَلْشَهبُ 

 . النقرة يف اجْلََبل  :ِقيَل الر ْدَهةُ  ،يـَْعِِن ِمْن َبَِيَلَة يـَُقاُل َلهُ اأَلْشَهُب َأِو اْبُن اأَلْشَهبِ - اْحَتَدرَهُ رَُجٌل ِمنَّا  قَاَل:
رواه أبو يعلى، وأحمد باختصار،  (:  10438]الهيثمي )  ([3422]اْللباني: ضعيف. ضعيف الجامع )  إسناده ضعيف[ ]الدهيش:  

 [ والبزار، ورجاله ثقات.
حُمَمَُّد ، َأان  ْيِه َوُهَو َحاِضرٌ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعلَ   َأْخرَبانَ   -  948

َنَة ، اَن  اْبُن َكاِسبٍ ، اَن  ِن َأيِب َعاِصمٍ َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو بْ ، أان  عبد هللا ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أان  بن عبد هللا بن َشاذان ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
 ،  أَبِيهِ ، َعْن َعِن اْبِن َأيِب جنَِيحٍ 

  ، َلهُ َسْعٌد أيذكر َعلّي عْندك  َقاَل:ذُِكَر َعِليٌّ ِعْنَد ُمَعاِويََة َوِعْنَدهُ َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص فَـ   قَاَل:رَبِيَعَة ُهَو اْبُن احْلَاِرِث اجْلَُرِشي   َعْن  
ُهنَّ َأَحبَّ ِإيَلَّ ِمْن َكَذا وََكَذا َمنَاِقب َأربع أَلْن َتُكوَن يفَّ َواِحَدٌة ِمنـْ   : َوقـَْولُهُ   "نَيَّ الرَّايَةَ ألُْعطِ "  :قـَْولُهُ   ،ذََكَر مُحَُر النـََّعمِ   ،ِإن لَهُ 

 . َوَنِسَي ُسْفيَاُن الرَّاِبَعةَ  "ُكْنُت َمْوالهُ   َوقـَْولُُه: َمنْ  "مِبَْنزِلَِة َهارُوَن ِمْن ُموَسى"
  .َوقـَْولُهُ َهارُوَن ِمْن ُموَسى  ،ألُْعِطنَيَّ الرَّايَةَ أَبِيِه ، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ ، َعْن ذُِكَر يف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن رَِوايَِة بَُكرْيِ ْبِن ِمْسَمارٍ * 

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
َأمْحَُد ْبُن ، َأان  ،َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْْلَِليِلي  ، أان  خرباَن عبد اْلبَاِقي بن عبد اجْلَبَّار اهْلََرِوي  َأنَّ ُعَمَر اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهمْ أ  -  965

َثُم ْبُن ُكَلْيبٍ ، َأان َعِليٍّ اْْلَُزاِعي   يـَْعُقوب بن عبد  ، اَن عبد هللا بن عبد هللا، اَن اْبُن َكاِسٍب ِإْمالءً ، اَن ُشَعْيُب ْبُن اللَّْيثِ ، اَن اهْلَيـْ
  ، أََمْعُروٌف ُهوَ   َقاَل:فَـ   ،ُعُم أَنَّهُ ِمْن قـَْوِمكَ ِلَسِعيِد بن اْلمسيب ِإن َهاُهنَا رَُجال مجَِيال يـَزْ قَاَل: قلت  هللا ْبِن َجْعَدَة ْبِن ُهَبرْيََة  

ْعُت َسْعًدا يـَُقول  قَاَل:  ،اَل   ُقْلُت:فَـ  ئًا لَْيَس ِمْنهُ يـَُقول: »   صلى هللا عليه وسلمَرُسوَل اَّللَِّ    ْسَِعت  :ْسَِ َحتَّهُ    ،َمِن اْستـَْلَحَق َشيـْ
ُ حت اْلَورق  « اَّللَّ

َرَوى َعن عمر بن عبد اْلَعزِيز َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َويـَْعُقوَب ْبِن    :َجْعَدَة قَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي  يـَْعُقوب بن عبد هللا ْبِن  *  
َبةَ     .َومل يذكر ِفيِه جرحا ،َرَوى َعنهُ ُعْثَمان بن عبد الرَّمْحَن احْلَرَّاين َوعبد هللا بن عبد هللا اأْلَمِوي ،ُعتـْ

 ([5407]اْللباني: ضعيف. ضعيف الجامع ) إسناده ضعيف[ ]الدهيش: #*
َأْخرَبَُكْم أَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل   قـُْلُت لَُه:حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  ِبِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن  َأْخرَبانَ    -  978

، َأان  أَبُو بكر عبد هللا ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّاُب قَالَ ، َأان  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد بن عبد هللا بن َشاذان، َأان  الصَّرْييف  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َحاِضرٌ 
حُمَمَِّد ْبِن  ، َعْن  َصاِلحٍ   ُسَهْيِل ْبِن َأيِب ، َعْن  عبد اْلَعزِيز ْبُن حُمَمَّدٍ ، اَن  اْبن كاسب، اَن  و ْبِن َأيِب َعاِصمٍ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِ 

 ،  ُمْسِلِم ْبِن َعائِذٍ 
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فـََلمَّا انْـتـََهى ِإىَل الصَّفِّ    ،ُيَصلِّي ِِبِمْ   صلى هللا عليه وسلمأَبِيِه َأنَّ رَُجال َجاَء ِإىَل الصَّالِة َوالنَِّب   ، َعْن  َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ َعْن  
أاََن اَي    :فـََقاَل الرَُّجلُ   ،« ؟َمِن اْلُمَتَكلِّمُ صلى هللا عليه وسلم: » َقاَل النَِّب   فَـ   ،َأْعِطِِن أَْفَضَل َما تـُْؤِت ِعبَاَدَك الصَّاحِلِنيَ   قَاَل:

 « َوَتْسَتْشِهُد يف َسِبيِل اَّللَِّ  ،ِإًذا يـُْغَفُر ُذنُوُبكَ صلى هللا عليه وسلم: » َقاَل النَِّب  فَـ  ،َرُسوَل اَّللَِّ 
   .َواْلَمْشُهوُر يـُْعَقُر َجَواُدكَ  ،َكَذا يف َهِذِه الّرَِوايَةِ *  

روي بإسنادين وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح خَل محمد بن مسلم بن  :  (9525)  ]الهيثمي  إسناده حسن[]الدهيش:  
 [ عائذ وهو ثقة

، َأان  َأمْحَُد ْبُن النـ ْعَمانِ ، َأان خرباَن اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم َوَعاِئَشة بنت معمر أبصبهان َأن سعيد الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ أ - 979
حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلِم ْبِن  ، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأيِب َصاِلحٍ ، َعْن الدَّرَاَوْرِدي  ، اَن حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن َأيِب ُعَمرَ ، اَن  َأمْحََد اْْلَُزاِعي  ِإْسَحاُق ْبُن 

 ،  َعاِئذٍ 
ُ َعْنهُ َأنَّ رَُجال َجاَء ِإىَل الصَّالِة َوَرُسوُل اَّللَِّ  ، َعْن  َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ َعْن   فـََقاَل    ،ُيَصلِّي بِنَا   صلى هللا عليه وسلمأَبِيِه َرِضَي اَّللَّ

الصَّالَة   هللا عليه وسلمصلى  فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ    ،اللَُّهمَّ آِتِِن أَْفَضَل َما تـُْؤِت ِعبَاَدَك الصَّاحِلِنيَ   :ِحنَي انْـتـََهى ِإىَل الصَّفِّ 
   «َوَتْسَتْشِهُد يف َسِبيِل اَّللَِّ عز َوجل ،يـُْعَقُر َجَواُدكَ قَاَل: »أاََن اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :قَاَل الرَُّجلُ  «؟ َمِن اْلُمَتَكلُِّم آنًِفاقَاَل: »

 [ (697. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده ضعيف جدا إسناده حسن[]الدهيش: 
حُمَمَُّد ْبُن ، َأان إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، َأان زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْي بن عبد اْلملك َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ و  - 980

،  ُمصعب بن َثبت بن عبد هللا بن الزبري بن اْلَعوام ُمصعب بن عبد هللا بن  ، اَن  أَبُو يـَْعَلى َأمْحد بن َعليّ ، َأان  ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ 
 ،  ُسَهْيٍل َعِن اْبِن َعاِئذٍ ، َعْن عبد اْلَعزِيزاَن 

اللَُّهمَّ آِتِِن َخرْيَ َما تـُْؤِت   َقاَل:ُيَصلِّي بِنَا فَـ   صلى هللا عليه وسلم َجاَء رَُجٌل َوالنَِّب     قَاَل:أَبِيِه َسْعٍد  ، َعْن  َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ َعْن  
ِإًذا يـُْعَقُر  قَاَل: »   ،َأانَ   :فـََقاَل الرَُّجلُ   «َمِن اْلُمَتَكلُِّم آنًِفا قَاَل: »   صلى هللا عليه وسلمفـََلمَّا اْنَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ    ، الصَّاحِلِنيَ 

   «َوتـُْقَتُل يف َسِبيل هللا ،َجَواُدكَ 
روي بإسنادين وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح خَل محمد بن مسلم بن عائذ  ]الهيثمي:    إسناده حسن[]الدهيش:  

 [وهو ثقة
يٍل اْلُقَرِشي  ِبِدَمْشَق َأنَّ َعِليَّ ْبَن َأمْحََد ْبِن َمْنُصوٍر   َأْخرَبانَ  -  981 اْلَماِلِكيَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة  حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب مجَِ

عبد الرَّمْحَن ْبُن ُعْثَماَن ْبِن  ، َأان  الرَِّضا األَْنطَاِكي  ِقَراَءًة َعَلْيهِ   َعَلْيِه ِقيَل لَهُ َأْخرَبَُكُم اْلَقاِضي احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب 
، حُمَمَّدٍ عبد اْلَعزِيز ْبُن ، اَن زَُهرْيُ ْبُن َعبَّادٍ ، اَن أَبُو زُْرَعَة ُهَو عبد الرَّمْحَن ْبُن َعْمرٍو، اَن  احْلَُسنْيُ ْبُن حَيََْي ْبِن جزالنَ ، اَن َأيِب َنْصرٍ 

 ،  حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلِم ْبِن َعاِئذٍ ، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأيِب َصاِلحٍ َعْن 
ُيَصلِّي بِنَا فـََقاَل ِحنَي انْـتـََهى ِإىَل    صلى هللا عليه وسلمأَبِيِه َأنَّ رَُجال َجاَء ِإىَل الصَّالةِ َوَرُسوُل اَّللَِّ  ، َعْن  َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ َعْن  

َمِن اْلُمَتَكلُِّم  قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلم فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ    ،ُهمَّ آِتِِن أَْفَضَل َما آتـَْيَت ِعبَاَدَك الصَّاحِلِنيَ الصَّفِّ اللَّ 
  «َوَتْسَتْشِهُد يف َسِبيِل اَّللَِّ  ،إًذا يـُْعَقُر َجَواُدكَ قَاَل: » ،أاََن اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :قَالَ  «؟ آنًِفا
َلةِ *   اْبُن    ِإبْـَراِهيَم ْبِن مَحَْزَة َعن عبد اْلَعزِيز الدَّرَاَوْرِديِّ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن َنْصرٍ ، َعْن  َرَواهُ النََّساِئي  يف ِكتَاِب اْليـَْوِم َواللَّيـْ َوَرَواهُ 

اْبُن ِحبَّانَ ، َعْن  ُخَزمْيََة يف َصِحيِحهِ  َوَرَواهُ  اْلَعزِيز  ْبِن ُخَزمْيَةَ ، َعْن  َأمْحد بن َعبدة َعن عبد  ْبِن َعْبَدَة َعِن ، َعْن  حُمَمَِّد  َأمْحََد 
ارَُقْطِِن  َعْنهُ فـََقاَل يـَْرِويِه ُسَهْيُل ْبُن أَ  َعاِمِر ْبِن َسْعٍد َواْختُِلَف  ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلِم ْبِن َعائِذٍ ، َعْن  يِب َصاِلحٍ الدَّرَاَوْرِديِّ ُسِئَل الدَّ

َوَغرْيُُهْم   َوُمْصَعُب ْبُن الز َبرْيِ  ْبُن ِخَداٍش  ِإبْـَراِهيُم ْبُن مَحَْزَة َوَخاِلُد  ، َعْن ُسَهْيلٍ ، َعْن  َعِن الدَّرَاَوْرِديِّ َعَلى الدَّرَاَوْرِديِّ فـََرَواهُ 
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ُمسلم ، َعْن  ُسَهْيِل ْبِن َأيِب َصاِلحٍ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلِم ْبِن َعائٍِذ َوَخاَلَفُهْم ِضَراُر ْبُن ُصَرَد َواحْلِمَّاين  فـََرَواَيهُ َعِن الدَّرَاَوْرِدي  
   .َواْلَقْول األول أصح  ،بن َعاِئذ 

بإسنادين وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح خَل محمد بن مسلم بن  روي  :  (9525)  ]الهيثمي  إسناده حسن[]الدهيش:  
 [ عائذ وهو ثقة

ْجِزيَّ    عبد اْلَوهَّاب بن َعلّي بن َعلّي بن عبد هللا الص ويف أخربانَ   -  982 َأْخرَبَُهْم    بِبـَْغَداد َأن عبد األول ْبَن ِعيَسى السِّ
أَبُو  ، اَن  إِبْـَراِهيُم ْبُن ُخَزْيٍْ الشَّاِشي    ، َأانعبد هللا ْبُن َأمْحََد السَّْرَخِسي  ، َأان  عبد الرَّمْحَن بن حُمَمَّد بن املظفر َأان    ،ِقَراَءًة َعَلْيهِ 

َثِِن حُمَمٍَّد َعْبُد ْبُن مُحَْيِد ْبِن َنْصرٍ   ، حُمَمَُّد ْبُن َصاِلٍح التَّمَّارُ  ، َحدََّثِِن لَ َخاِلُد ْبُن خَمَْلٍد قَا ، َحدَّ
ْعُت َعاِمَر ْبَن َسْعٍد حُيَدُِّث َعْن أَبِيِه قَالَ َعْن   َلمَّا َحَكَم َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ يف َبِِن قـَُرْيظَةَ    :َسْعِد بن ِإبْـَراِهيم بن عبد الرَّمْحَن قَاَل ْسَِ

َلَقْد ُحِكَم ِفيِهُم  وسلم: » صلى هللا عليه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،َوَأْن يـَُقسََّم أَْمَواهُلُْم َوَذرَارِيـ ُهمْ  ،َأْن يـُْقَتَل َمْن َجَرْت َعَلْيِه اْلَمَواِسي 
   «لَّ الَِّذي َحَكَم فـَْوَق َسْبِع َْسََواتٍ اْليـَْوَم َِبُْكِم اَّللَِّ َعزَّ َوجَ 

ارَقُْطِِن    ،حُمَمَِّد ْبِن َصاِلحٍ ، َعْن  َأيِب َعاِمرٍ ، َعْن  َرَواهُ النََّساِئي  َعن حُمَمَّد بن عبد هللا املخرمي َوَهارُون بن عبد هللا*   ُسِئَل الدَّ
َسْعٍد َوَخالََفهُ ِعيَاُض بن عبد الرَّمْحَن  ، َعْن  َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ ، َعْن  َسْعِد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، َعْن  َرَواهُ حُمَمَُّد ْبُن َصاِلٍح التَّمَّارُ   :َعْنهُ فـََقالَ 

، َعْن  َسْعدٍ   َوَخاَلَفُهَما ُشْعَبةُ فـََرَواهُ َعن  .ِهمٌ وَِكالُُهَا وَ   ،أَبِيِه َعن جده عبد الرَّمْحَن ْبِن َعْوفٍ ، َعْن  َسْعِد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، َعْن  فـََرَواهُ 
   .َوُهَو الصََّوابُ  ،َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ ، َعْن َأيِب أَُماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنـَْيفٍ 

 ([ 12/131) تخريج سير أعَلم النبَلء]شعيب: إسناده حسن.  [ ِإْسَناده َمْعُلول ]الدهيش: #*
أَبُو بكر حُمَمَّد  ، أان  ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ ، َأان زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ َأاَب عبد هللا احْلَُسنْيَ اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   - 998

حُمَمَُّد ْبُن أيب اْلَوزير أَبُو اْلمطرف َعن عبد هللا ْبِن ، اَن  انَ ُموَسى ُهَو اْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحيَّ ، اَن  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أان  بن املقريء
 ، ِإْْسَاِعيَل ْبِن حُمَمَّدٍ ، َعْن َجْعَفرٍ 
َعِة آرَاٍب ِمْنهُ َوْجُههُ   قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ َعْن     ، أَيـ َها مَلْ َيَضعْ   ،َوَقَدَماهُ   ،َورُْكبـَتَاهُ   ،وََكفَّاهُ   ،أُِمَر اْلَعْبُد َأْن َيْسُجَد َعَلى َسبـْ

 . فقد اْنتقصَ 
َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن    .عبد هللا بن َجْعَفر ُهَو اْبن عبد الرَّمْحَن ْبِن اْلِمْسَوِر ْبِن خَمَْرَمَة الز ْهِري  َرَوى َلهُ اْلُبَخاِري  َوُمْسِلمٌ *  

 . َحِديث اْبن َعبَّاس
رواه أبو يعلى وفيه موسى (:  2748]الهيثمي )  [(6693. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده حسن  إسناده صحيح[  ]الدهيش:

 [ بن محمد بن حيان ضعفه أبو زرعة وضبطه الذهبي بالجيم.
َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع ِبِدَمْشَق ِقيَل َأْخرَبَُكْم أَبُو احْلََسِن َعِلي   خرباَن أَبُو عبد هللا حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزةَ ْبِن حُمَمٍَّد اْلُقَرِشي  ِقَراَءةً أ  -  999

اِضي أَبُو عبد هللا احْلَُسنْيُ ْبُن  ْبُن َأمْحََد ْبِن َمْنُصوِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن قـَْيٍس اْلَماِلِكي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت تسمع قيل َلهُ أْخربُكم القَ 
أَبُو حُمَمَّد عبد الرَّمْحَن ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب  ، أان  حُمَمَِّد ْبِن َأيِب الرَِّضا األَْنطَاِكي  ِقَراَءًة َعَلْيِه ِبظَاِهِر ِدَمْشَق يف الشاغورَعِليِّ ْبِن  

، اَن  َمْيَسَرةُ ْبُن َصْفَواَن اللَّْخِمي  ، اَن  أَبُو زُْرَعةَ   ، انَ َنْصٍر ِقَراَءًة َعَلْيِه قَاَل أمال علينا أَبُو عبد هللا احْلَُسنْيُ ْبُن حَيََْي ْبِن جزالنَ 
 ، ِإْْسَاِعيَل ْبِن حُمَمَّدٍ ، َعْن ِإبْـَراِهيم بن سعد َعن عبد هللا ْبِن َجْعَفرٍ 

ُ َلكَ   ،أْنبُلوا َسْعًدا »  ُأُحٍد:  يـَْومَ   وسلمصلى هللا عليه  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أَبِيِه  ، َعْن  َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ َعْن     ، اْرِم اَي َسْعُد رََمى اَّللَّ
 « اْرِم ِفَداَك َأيِب َوأُمِّي

   .قـَْولُهُ اْرِم ِفَداَك َأيِب َوأُمِّي َقْد ذُِكَر يف الصَِّحيح* 
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 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
أَبُو اْلَفَرِج    ، َأانَمَعايلَ ْبَن ِهَبِة اَّللَِّ ْبِن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ الثَـّْعَلِبَّ َأْخرَبَُهمْ أْخرباَن أَبُو عبد هللا َهَذا َأنَّ أاََب اْلَمْجِد  وَ   -  1000

أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُمِنرِي ْبِن ، أان  أَبُو احْلسن حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن زََكرايَّ ْبِن َحيـ َوْيهِ ، أان  َسْهُل ْبُن ِبْشِر ْبِن َأمْحد اإلسفرايِن
سعد قَاَل َحدثِِن   اِهيَم ْبنِ ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َسْعِد ْبِن ِإبْـرَ  ، َأانأَبُو عبد الرَّمْحَن َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيِب ْبِن َعِليٍّ النََّساِئي  ، اَن َأمْحََد اْْلَاللُ 

ْعُت ِإْْسَاِعيَل ْبَن حُمَمٍَّد قَاَل وََكاَن َأيِب يَزِيُد يف ِإْسنَاِدهِ   يـَُقوُل:ْسَِعت عبد هللا ْبَن َجْعَفٍر  قَاَل:عمي  ، عبد هللا ْبُن َجْعَفرٍ ، اَن ْسَِ
 ،  ِإْْسَاِعيَل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َسْعدٍ َعْن 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  ْبِن َسْعدٍ َعاِمِر  َعْن   ُ َلكَ   ،أْنبُلوا َسْعًدا يـَُقول: »يـَْوَم ُأُحٍد    صلى هللا عليه وسلمْسَِ  ،اْرِم رََمى اَّللَّ

   «اْرِم ِفَداَك َأيِب َوأُمِّي
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيبٍ  َوِبهِ  -  1001 إِبْـَراِهيم بن سعد َعن عبد هللا  ، اَن زََكرايَّ ْبُن عدي، اَن َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َحِكيمٍ ، َأان  َحدَّ
 ،  بن عبد الرَّمْحَن ْبِن َسْعِد ْبِن خَمَْرَمةَ 

ُ    ،أْنبُلوا َسْعًدا»  :قَاَل يـَْوَم ُأُحٍد أَليِب   صلى هللا عليه وسلمأَبِيِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ، َعْن  َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ َعْن   اْرِم اَي َسْعُد رََمى اَّللَّ
 « اْرِم ِفَداَك َأيِب َوأُمِّي ،َلكَ 

َلة  *    َكَذا رََواهُ النََّساِئّي يف كتاب عمل يـَْوم َولَيـْ
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب احْلََسِن َسْعَد اْْلرَْيِ ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َسْهٍل    أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأيِب عبد هللا ْبِن َأيِب اْلَفْتِح النـَّْهَرَواين    َأْخرَبانَ   -  1005
أَبُو  ، أان  أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَكسَّارُ ، أان  أَبُو حُمَمٍَّد عبد الرَّمْحَن بن محد الدواين ، َأان  األَْنَصاِريَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءةً َعَلْيهِ 

زَْيُد ْبُن ، اَن حُمَمَُّد ْبُن َصاِعٍد َواْلَقاِضي أَبُو ُعبـَْيٍد َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َحْرٍب قَاال، َأان مْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق الس ِنِّ  َبْكٍر أَ 
 ،  الز ْهِريِّ ِإبْـَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعِن ، اَن يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ، اَن َأْحَزمَ 
َفَكَأنَّ   «يف النَّارِ »قَاَل   ؟اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َأيِب َكاَن َيِصُل الرَِّحَم َويـَْفَعُل فَأَْيَن ُهوَ   قَاَل:أَبِيِه َأنَّ َأْعَرابِيًّا ، َعْن  َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ َعْن 

ثَُما َمَرْرَت ِبَقرْبِ َكاِفرٍ »  :قَاَل َلهُ   ؟اَي َرُسوَل اَّللَِّ فَأَْيَن أَبُوكَ   َقاَل:فَـ   ،اأَلْعَرايِبَّ َوَجَد ِمْن َذِلكَ  ْرهُ اِبلنَّارِ   ،َحيـْ مثَّ ِإنَّ   :قَالَ   «. فـََبشِّ
 . َما َمَرْرُت ِبَقرْبِ َكاِفٍر ِإال َبشَّْرتُهُ اِبلنَّارِ  ،تـََعبًا صلى هللا عليه وسلمَلَقْد َكلََّفِِن َرُسوُل اَّللَِّ  َقاَل:فَـ  قَاَل: ،اأَلْعَرايِبَّ َأْسَلمَ 

، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َسْعٍد َعِن الز ْهِريِّ ، َعْن يـَْرِويِه حُمَمَُّد ْبُن َأيِب نـَُعْيٍم َواْلَولِيُد ْبُن َعطَاِء ْبِن اأَلَغرِّ  :ُسِئَل الدَّارَُقْطِِن  َعْنهُ فـََقالَ * 
 . َوُهَو الصََّوابُ  ،َسْعٍد َوَغرْيُهُ يـَْرِويِه َعْن إِبْـَراِهيَم ْبِن َسْعٍد َعِن الز ْهِريِّ ُمْرَسال ، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ 

 . َوَهِذِه الّرَِوايَِة الَّيِت َرَويْـنَاَها تَقوِّي اْلُمتَِّصل  قـُْلُت:
 : رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح[ ( 461) ]الهيثمي إسناده صحيح[هيش: ]الد

رَبَُهْم ِقَراَءًة  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن عبد اْلملك اْْلَالَل َأخْ   َأْخرَبانَ   -  1006
َعْمُرو ْبُن حُمَمٍَّد ، اَن أَبُو ُكَرْيبٍ ، اَن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ ، َأان حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ ، أان إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، َأان َعَلْيهِ 

َقِزي    ،  بَُكرْيِ ْبِن ِمْسَمارٍ ، َعْن اْلَعنـْ
   «اْرِم ِفَداَك َأيِب َوأُمِّي يـَُقول: » يـُنَاِوُلِِن السَّْهَم يـَْوَم ُأُحٍد وَ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:َعاِمِر ْبِن َسْعٍد َعْن 

َا َأرَْداَن ِمَن احْلَِديِث قـَْوَلهُ يـُنَاِوُلِِن السَّْهمَ *     .َوالتـَّْفِديَةُ َقْد ذُِكَرْت يف الصَِّحيح ،ِإمنَّ
 [ (422. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده صحيح إسناده صحيح[]الدهيش: 
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و بكر حُمَمَّد بن عبد أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  ِقَراَءًة َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن ِقيَل َلهُ أْخربُكم أَبُ   َأْخرَبانَ   -  1007
حُمَمَُّد بن عبد هللا ْبِن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن زاَِيِد  أَبُو َبْكٍر  ، أان  هللا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن احْلَاِرِث ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َحاِضرٌ 

أَبُو زْرَعة ُهَو عبد الرَّمْحَن ْبُن َعْمرٍو  ، اَن  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن أَي وَب ْبِن ُمَطرْيٍ الطَّرَبَاين  ، اَن  ْبِن رِيَذَة ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
 ،  ِإْْسَاِعيَل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َسْعدٍ ، َعْن حجَوةُ ْبُن ُمْدَرٍك اْلَغسَّاين  ، اَن أَبُو اجْلََماِهرِ ، اَن  الدَِّمْشِقي  

 « َوَأِجْب َدعوته ،اللَُّهمَّ َسدِّْد رَْميـََتهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: » أَبِيِه ، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ َعْن 
رواه البزار، وفيه عثمان بن  (: 10078]الهيثمي ) ([3922]شعيب: إسناده ضعيف. شرح السنة ) إسناده صحيح[]الدهيش: 

 [ عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك.
ِقَراَءًة َعَلْيهِ   َأْخرَبانَ   -  1009 َأْخرَبَُهْم  َل  اأَلِديَب اْْلَالَّ اْلملك  احْلَُسنْي بن عبد  َأن  الثَـَّقِفّي  َأمْحََد بن َحاِمد  ْبُن  َأان زَاِهُر   ،  

ِإبْـَراِهيمَ ، أان  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ  ْبُن  يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، َأان  حُمَمَُّد  ْبِن َأيِب ِهْندٍ ، َعْن  ُمْعَتِمرٌ ، اَن  ُسَوْيدٌ ، اَن  أَبُو  َأيِب  ، َعْن  َداُوَد 
 ، ُعْثَمانَ 

َنةٌ اْلَقاِعُد ِفيَها َخرْيٌ ِمَن اْلَقائِمِ َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل: قَالَ َسْعِد ْبِن َماِلٍك َعْن  َواْلَقائُِم ِفيَها َخرْيٌ   ،َتُكوُن ِفتـْ
 « والراكب ِفيَها خري من اْلموضع  ،َوالسَّاِعي ِفيَها َخرْيٌ ِمَن الرَّاِكبِ  ،َواْلَماِشي ِفيَها َخرْيٌ ِمَن السَّاِعي  ،ِمَن اْلَماِشي 

 [ (789. مسند أبي يعلى )رجاله رجال الصحيح]الداراني:  إسناده صحيح[ ]الدهيش: #*
ِقَراَءًة َعَلْيهِ خرباَن  أ  -  1014 َأْخرَبَُهْم  َأنَّ َسِعيَد الصَّرْييفَّ  َوَعاِئَشة بنت معمر  اإْلِْخَوة  ْبِن    ، أاناْلُمَؤيد بن  ْبُن حُمَمَِّد  َأمْحَُد 
يـَْعُقوُب ْبُن َجْعَفِر ْبِن  ، اَن حَيََْي ْبِن َأيِب ُعَمَر اْلَعَدين  حُمَمَُّد ْبُن  ، اَن  حُمَمَُّد بن اْلُمْقِرِئ أان ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد اْْلُزَاِعي  ، أان النـ ْعَمانِ 

 ،  ُمَهاِجِر ْبِن ِمْسَماٍر قَاَل َأْخرَبَْتِِن َعاِئَشةُ بِْنُت َسْعدٍ ، َعْن َأيِب َكِثرٍي اْلَمِديِِن  
َها فـََلمَّا بـََلَغ َغِديَر ُخمٍّ َوَقَف النَّاسُ ِبطَ   صلى هللا عليه وسلمُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:َسْعٍد أَنَّهُ  َعْن   ٌه إِلَيـْ ،  رِيِق َمكََّة َوُهَو ُمتـََوجِّ
 «اللَُّهمَّ اْشَهدْ قَاَل: »   ،نـََعمْ   :، قَالُوا «؟ أَيـ َها النَّاُس َهْل بـَلَّْغتُ قَاَل: » رَدَّ َمْن َمَضى َوحَلَِقهُ َمْن خَتَلََّف فـََلمَّا اْجَتَمَع النَّاُس ِإلَْيِه  مثَّ  

ُ َوَرُسولُهُ َثالثً   قَالُوا:  «أَيـ َها النَّاُس َمْن َولِي ُكمْ قَاَل: »، مثَّ  َثالَث ِمَراٍر يـَُقوهُلَا  ُ َعْنهُ فَأَقَاَمهُ مثَّ  ،  اَّللَّ قَاَل: وَ   ،َأَخَذ بَِيِد َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ
ُ َوَرُسولُهُ »    «. َوَعاد من َعاَداهُ  ،اللَُّهمَّ َوال من َوااَلهُ  ،فـََهَذا َولِي هُ  ،َولِيَّهُ َمْن َكاَن اَّللَّ

 ([ 1766]شعيب: إسناده ضعيف. تخريج مشكل اآلثار ) إسناده ضعيف[ ]الدهيش: #*
َثم  ، َأان َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ ، َأان  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدٍ ، َأان َأْخرَبَُهمْ خرباَن عبد اْلبَاِقي اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر اْلَبْسطَاِميَّ  أ  - 1015 اهْلَيـْ
ْير عاقويل، اَن الشَّاِشي  ثَم الدَّ حُمَمَُّد ْبُن   ، َحدََّثِِن َمْعُن ْبُن ِعيَسى اْلَقزَّازُ ، اَن طَاِهُر ْبُن َأيِب َأمْحََد الز َبرْيِي  ، اَن عبد اْلَكرْي بن اهْلَيـْ

 ،  َسْعِد ْبِن َِبَاِد ْبِن َسْعدٍ 
 : َعاِئَشَة بِْنِت َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص أَنَّهُ قَالَ َعْن 

 نـَْبِلي مَحَْيُت َصَحاَبيِت ِبُصُدوِر    َأال َهَل اَتى َرُسوَل اَّللَِّ َأيّنِ 
 اَّللَِّ قـَْبِليِبَسْهم َمَع َرُسوِل       يـَْعَتد  رَاٍم ِمْن معدَفَما 

َا ذََكْراَنهُ أَلْجِل ِشْعرِهِ  ،ِإيّنِ أَلَول  رَُجٍل رََمى ِبَسْهٍم يف َسِبيِل اَّللَِّ   :َقْد ذُِكَر يف الصَِّحيِح َعْن َسْعدٍ *     .َوِإمنَّ
 إسناده َل بأس به[  ]الدهيش: #*

  ، أانحُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن رِيَذةَ ، أان َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم ِقَراَءة َعَلْيهِ  َأْخرَبانَ  - 1016
بِْنُت اَنِبلٍ عُ ، اَن  ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفْرِوي  ، اَن  َعلّي بن عبد اْلَعزِيز، اَن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   َعاِئَشَة بِْنِت ، َعْن  بـَْيَدةُ 

 ، َسْعدٍ 
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  .َكاَن يشرب قَائِما   صلى هللا عليه وسلمَسْعٍد َأنَّ النَِّبَّ َعْن 
 ([ 184]اْللباني: صحيح. مختصر الشمائل ) إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

اَيِسٍر اْلَمالُح بِبـَْغَداد َأن َأاَب ُشَجاع عمر بن عبد هللا اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهْم  عبد الرَّمْحَن ْبُن َأيِب َكَرِم ْبِن َأيِب َوأْخرباَن  - 1017
، َأان  اْْلَُزاِعيّ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّد بن احْلسن  ، َأان  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّد بن حُمَمَّد بن عبد هللا اْْلَِليِلي  اْلبـَْلِخي  ، َأان  ِقَراَءًة َعَلْيهِ 

ثَُم ْبُن ُكَلْيِب ْبِن ُشَرْيِح ْبِن َمْعِقٍل الشَّاِشي   ِْمِذي  ، اَن  أَبُو سيعد اهْلَيـْ َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر ، اَن  أَبُو ِعيَسى حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َسْورََة الرتِّ
نَا ُعبـَْيَدةُ بِْنُت اَنِبلٍ ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفْرِوي  َحدَّ ، اَن النـَّْيَسابُوِري    ،  ثـَتـْ

  .َكاَن َيْشَرُب قَائًِما   صلى هللا عليه وسلمأَبِيَها َأنَّ النَِّبَّ ، َعْن َعاِئَشَة بِْنِت َسْعٍد ْبِن َأيِب َوقَّاصٍ َعْن 
ِْمِذّي يف كتاب *     .الشََّماِئلَوقَاَل بـَْعُضُهْم ُعبـَْيَدةُ بِْنُت اَنِيٍل َكَذا رََواهُ الرتِّ

رواه البزار والطبراني ورجالهما  (:  8249]الهيثمي )  ([184]اْللباني: صحيح. مختصر الشمائل )   إسناده حسن[]الدهيش:  
 [ثقات.

حُمَمَّد بن  ، أان  َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمة بنت عبد هللا اجلوزدانية َأْخرَبْتم أخرباَن أبوالفخر    -  1018
نَا ُعبـَْيَدةُ بِْنُت  ، اَن  َعِلي  ْبُن عبد اْلَعزِيز ، اَن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، اَن  عبد هللا بن ريذة ثـَتـْ ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفْرِوي  َحدَّ

 ،  َعاِئَشَة بِْنِت َسْعدٍ ، َعْن اَنِبلٍ 
ُ َعْنهُ َعِن النَِّبِّ  َعْن    « اجْلنَّة َما َبنْيَ بـَْييِت َوُمَصالَي َرْوَضٌة ِمْن راَِيضِ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص َرِضَي اَّللَّ

 [ رواه البزار، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.: (5890) ]الهيثمي إسناده حسن[]الدهيش: 
، أان  ْخرَبَُهمْ خرباَن َخايل اإِلَمام اْلَعامل أَبُو حُمَمَّد عبد هللا بن َأمْحد اْلَمْقِدِسي َأن حُمَمَّد بن عبد اْلبَاِقي ْبِن َأمْحََد أَ أ  -  1019

َأمْحد بن َشاذان ْبُن  َأْخرَبَُكُم احْلََسُن  لَهُ  ْبِن َخرْيُوٍن ِقيَل  احْلََسِن  ْبُن  ِإبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي  ، أان  َأمْحَُد  ْبِن  ، اَن حُمَمَّد بن عبد هللا 
بـَْيَدةُ بِْنُت اَنِبٍل وََكاَنِت اْمَرأََة ِصْدٍق َمْوالةُ َعاِئَشَة ابْـَنِة  ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَفْرِويِّ قَاَل َحدَّثـَْتِِن عُ ، اَن ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاقَ 
 ،  َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاصٍ 

بِْنِت َسْعدٍ َعْن   ِمْن  صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أَبِيَها  ، َعْن  َعاِئَشَة  َبنْيَ بـَْييِت َوُمَصالَي َرْوَضٌة  راَِيِض َما 
   «اجْلَنَّةِ 

ُ َعَلْيِه َوسلم َكاَن يشرب قَائِما ،ُهَو ُمَصلَّى اْلِعيَدْيِن اْلِفْطِر َواأَلْضَحى  :قَاَل اْلَفْرِوي      .َوِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 إسناده حسن[ ]الدهيش: 

اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَليْ  َأْخرَبانَ  - 1020 أَبُو  ، َأان ِه َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ
َمْعُن ْبُن  ، اَن  يـَْعُقوُب ْبُن مُحَْيدٍ ، اَن  اْْلَالُل اْلَمكِّي  َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو  ، اَن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، َأان  نعيم َأمْحد بن عبد هللا 

 ،  ُعبـَْيَدَة بِْنُت اَنِبلٍ ، َعْن ِعيَسى
َأْن اَل َأُكوَن   صلى هللا عليه وسلمَما مَيْنـَُعِِن ِمَن احْلَِديِث َعْن َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:أَبِيَها َسْعٍد أَنَّهُ  ، َعْن  َعاِئَشَة بِْنِت َسْعدٍ َعْن  

   .َوَلِكِنِّ أكره َأن يـَُقولُوا َعليّ  ،َأْكثـََر َأْصَحاِبِه َعْنهُ َحِديثا 
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

ويف بِبـَْغَداد  أَبُو حُمَمٍَّد يُوُنُس ْبُن حَيََْي ْبِن َأيِب احْلََسِن اهْلَاِِشِي  مِبِْصَر َوأَبُو َأمْحََد عبد اْلَوهَّاب بن َعلّي الص    َأْخرَبانَ   -  1031
ِإبْـَراِهيُم ْبُن   ، َأانَخِسي  عبد هللا ْبُن َأمْحََد السَّرْ ، َأان  عبد الرَّمْحَن بن حُمَمَّد بن املظفر، أان  َأن عبد األول بن ِعيَسى أْخربُهم
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َبةَ   ، َحدََّثِِن َعْبُد ْبُن مُحَْيِد ْبِن َنْصرٍ ، اَن  ُخَزْيٍْ الشَّاِشي   ،  بَْدِر ْبِن ُعْثَماَن قَالَ ، َعْن  عبد هللا ْبُن مُنرَْيٍ ، قثنا  أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشيـْ
َثِِن   ، ُعَمَر ْبِن َسْعدٍ ، َعْن أَبُو َبْكِر ْبُن َحْفِص ْبِن ُعَمَر ْبِن َسْعدٍ  َحدَّ

َوَمْوت اْلَمْرَأة    ،َواْلَبْطنِ   ،َواْلَغَرقِ   ،َوالطَّاُعونِ   ،َيْسَتْشِهُدوَن اِبْلَقْتلِ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ  ، َعْن  َسْعدٍ َعْن  
   «مجعا َموْتَا يف نَفاسَها 

 [ رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.: ( 9552) ]الهيثمي إسناده صحيح[]الدهيش: 
يـَْعَلى ْبِن ، َعْن  ُشْعَبةُ ، اَن  ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم َعِن النَّْضِر ْبِن ُِشَْيلٍ ، اَن  الرَّمْحَن ْبُن ُشَعْيٍب النََّساِئي  قَاَل أَبُو عبد    -  1032

 ، َعطَاءٍ 
ِإنَّ   َقاَل:ِإنَّ َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب يـَْقَرأُ }َما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأو ننسها{ فَـ   :ِلَسْعِد ْبِن َماِلكٍ قَاَل: قلت  َعِن اْلَقاِسِم ْبِن رَبِيَعَة  

َا ُهَو َما نـَْنَسُخ ِمْن آيٍَة َأْو تـَْنَساَها اَي حُمَمَُّد  اْلُقْرآَن مَلْ يـُْنزِْلهُ اَّللَُّ   قَاَل:}َواذُْكر رَبك ِإذا نسيت{  قَاَل:َعَلى اْلُمَسيِِّب َواَّللَِّ ِإمنَّ
 و }سنقرئك َفاَل تنسى{  

   .يف ُمْسَنِدِه َوَرَواهُ النََّساِئي  يف التـَّْفِسرِي َعْنهُ   اهويهَرَواهُ ِإْسَحاق بن ر * 
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

َأْخرَبَُكْم َسِعيُد ْبُن َأيِب الرََّجاِء    قـُْلُت َلُه:خرباَن أبواجملد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  بِِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن  أ  -  1033
أَبُو َبْكٍر حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم ، َأان طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َأمْحََد ْبِن حَمُْموٍد الثَـَّقِفي  أَبُو  ، أان  الصَّرْييف  ِقرَاَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 

ُسْفيَاُن  ، اَن  ََي اْلبـَْلِخي  َحاِمُد ْبُن حيَْ ، اَن  َأيِب ، اَن  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ِإْسَحاَق الت ْسرَتِي    ، َحدََّثِِن بن َعلّي بن اْلُمْقِرئِ 
َنةَ   ،  قـَْيِس ْبِن َأيِب َحازِمٍ ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلدٍ ، َعْن ْبُن ُعيـَيـْ

  ،لََتَمّنَّ إِلَْيِهَما الثَّاِلثَ َلْو َأنَّ الْبِن آَدَم َمألَ َواِدَينْيِ َماال  صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص  َعْن  
َابُ  ُ على من ًَتبَ  ،َوال مَيْألُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإال الرت    « َويـَُتوُب اَّللَّ

رواه الطبراني في الصغير واْلوسط، ورجالهما رجال الصحيح غير حامد بن  :  (17793)  ]الهيثمي  إسناده صحيح[ ]الدهيش:  
 [ يحيى البلخي، وهو ثقة.

اْلَواِحد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع أبَِْصبـََهاَن ِقيَل َلهُ  َوأْخرباَن أَبُو اْلَقاِسم عبد    -  1034
َوأَ  ِقَراَءًة َعَلْيِه  الثَـَّقِفي   ْبِن حَمُْموٍد    ، أانحُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن رِيَذةَ ، أان  تسمع   نتَأْخرَبَُكْم َجْعَفُر بن عبد اْلَواِحد ْبِن حُمَمَِّد 

َنةَ ، اَن  َحاِمُد ْبُن حَيََْي اْلبـَْلِخي  ، اَن  احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَحاَق الت ْسرَتِي  ، اَن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   ِإْْسَاِعيَل ، َعْن  ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
 ،  قـَْيِس ْبِن َأيِب َحازِمٍ  ، َعنْ ْبِن َأيِب َخاِلدٍ 

  ، َلو َأن اِلْبِن آدم واداين ِمْن َماٍل لََتَمّنَّ ِإلَْيِهَما الثَّاِلثَ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص  َعْن  
َابُ  ُ َعَلى َمْن ًَتبَ  ،َوال مَيْألُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإال الرت   « َويـَُتوُب اَّللَّ

 ِإْْسَاِعيَل ِإال ُسْفيَاُن َوال َعْنهُ ِإال َحاِمد تفرد ِبِه احْلَُسنْي  ، َعْن قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوهِ * 
رواه الطبراني في الصغير واْلوسط، ورجالهما رجال الصحيح غير حامد بن  :  (17793)  ]الهيثمي  إسناده صحيح[ ]الدهيش:  

 [ يحيى البلخي، وهو ثقة.
أْخربُكم أَبُو عبد هللا احْلَُسنْي   قـُْلُت َلُه:خرباَن أَبُو ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم ْبِن اإِلْخَوِة بِِقَراَءِت َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن  أ  -  1035

حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليِّ ْبِن ، َأان  إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ ، َأان  بن عبد اْلملك اأَلِديُب ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ 
 ،  ُن َأيِب َخاِلدٍ ِإْْسَاِعيُل بْ ، اَن أَبُو ُمَعاِويََة حُمَمَُّد ْبُن َحازِم ، اَن َعْمٌرو النَّاِقدُ ، اَن أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ ، َأان  َعاِصمٍ 
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يف ِقيَاِمِه َحَّتَّ   َفمضى  قَاَل:فَاْستـََتمَّ قَائًِما    ،َصلَّى بِنَا َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص فـَنـََهَض يف الرَّْكَعَتنْيِ َفَسبَّْحنَا ِبهِ   قَاَل:قـَْيٍس  َعْن  
ُتْم تـََرْوَن َأيّنِ َأْجِلُس ِإمنََّا َصنـَْعُت َكَما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  َوقَاَل: ،فـَرَغَ   . َيْصَنعُ  صلى هللا عليه وسلمَأُكنـْ

   .مَلْ َنْسَمْع َأَحًدا يـَْرَفُع َهَذا احْلَِديَث َغرْيَ أيب ُمَعاِويَة  -يـَْعِِن َعْمرو -قَاَل أَبُو ُعْثَمان * 
َواب َوقفه]الدهيش:   : رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح[ (2910) [ ]الهيثميِرَجاله ِثَقات َوالصَّ

 ،  َخاِلدٍ ، َعْن َخاِلدٍ ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب ، اَن وَِكيعٌ ، اَن اَن َعْمٌرو َوبِهِ  - 1036
   .سلمَصلَّى بِنَا َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص َفذََكَر ََنَْو َحِديِث َأيِب ُمَعاِويََة مَلْ َيْذُكِر النَِّب صلى هللا َعَلْيِه وَ  قَاَل:قـَْيٍس َعْن 

 [ (794. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده صحيح إسناده صحيح[]الدهيش: 
، ِإبْـَراِهيمُ ، أان  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمد الثَـَّقِفّي َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ   َوَأْخرَبانَ   -  1037

 ،  يلُ ِإْْسَاعِ ، اَن  أَبُو ُمَعاِويَةَ ، اَن  ُسَرْيُج ْبُن يُوُنسَ ، اَن أَبُو يـَْعَلى، أان حُمَمَّدٌ َأان 
مثَّ َسَجَد َسْجَدِتَِ السَّْهِو ِحنَي   قَاَل:  ،َسْعٍد أَنَّهُ ََنََض ِمَن الرَّْكَعَتنْيِ َفَسبَُّحوا بِِه فَاْستـََتمَّ قَائًِما، َعْن  قـَْيِس ْبِن َأيِب َحازِمٍ َعْن  

َا َصنـَْعُت َكَما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:، مثَّ اْنَصَرفَ    .َصَنعَ  صلى هللا عليه وسلمأَتـََرْوين َأْجِلُس ِإمنَّ
َثَمَة َعن أيب ُمَعاِويَة ، َعْن َوَرَواهُ أَبُو يـَْعَلى أَْيًضا *            .َأيِب َخيـْ

َواب َوقفه]الدهيش:   [ (794مسند أبي يعلى ). [ ]الداراني: إسناده صحيحِرَجاله ِثَقات َوالصَّ
يف أْخربُهم خرباَن أَبُو عبد هللا حُمَمَّد بن معمر بن عبد اْلَواِحد اْلُقَرِشي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّريَْ أ -  1038

َأمْحَُد  ، َأان  َجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَراِهيمَ ، أان وَب ْبِن ِإْسَحاقَ عبيد هللا ْبُن يـَْعقُ ، َأان عبد اْلَواِحد بن َأمْحد اْلبـَقَّال ، أان ِقَراَءة َعَلْيهِ 
 ،  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َخاِلدٍ ، اَن  أَبُو ُمَعاِويَةَ ، اَن  ْبُن َمِنيعٍ 

،  َسَجَد َسْجَدِتَِ السَّْهِو ِحنَي اْنَصَرفَ ، مثَّ فَاْستـََتمَّ قَائًِماَسْعِد أَنَّهُ ََنََض يف الرَّْكَعَتنْيِ َفَسبَُّحوا ِبِه ، َعْن قـَْيِس ْبِن َأيِب َحازِمٍ َعْن 
َا َصنـَْعُت َكَما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل:مثَّ  ُتْم تـََرْوين َأْجِلُس ِإمنَّ  . َيْصَنعُ  صلى هللا عليه وسلمُكنـْ
ارَُقْطِِن  َعْنهُ *   ،  فََأمَّا بـَيَاٌن فـََرفـََعهُ بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيدِ   ،قـَْيسٍ ، َعْن  يـَْرِويِه بـَيَاُن ْبُن ِبْشٍر َوِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َخاِلدٍ   :فـََقالَ   ،ُسِئَل الدَّ

َوَأمَّا ِإْْسَاِعيُل    .ُشْعَبةَ َعْن  ،  َوَوقـََفهُ غُْنَدٌر َوَغرْيُهُ   .صلى هللا عليه وسلمَسْعٍد َعِن النَِّبِّ  ، َعْن  قـَْيسٍ ، َعْن  بـَيَانٍ ، َعْن  ُشْعَبةَ َعْن  
َنَة َوَخاِلٌد اْلَواِسِطي  َوحَيََْي اْلَقطَّانُ   .فـََرفـََعهُ أَبُو ُمَعاوِيََة الضَّرِيُر َوَأْسَنَدهُ  َوَمْرَواُن   َوَوقـََفهُ زَائَِدةُ َوزَُهرْيٌ َوُهَشْيٌم َواْلُمَحاِريِب  َواْبُن ُعيـَيـْ

   .َأمْحََد ْبِن منيع، َعْن  َصِحيِحهِ َرَواهُ أَبُو َبْكِر ْبُن ُخَزمْيََة يف  .َواْلَمْوقُوُف ُهَو اْلَمْحُفوظُ  .َوَغرْيُُهمْ  َوأَبُو مَحَْزَة الس كَِّري  
َواب َوقفه]الدهيش:   [  ِرَجاله ِثَقات َوالصَّ

حُمَمَِّد ْبِن َعِلي  ْبُن  ، َأان  مْ خرباَن أَبُو روح عبد اْلمعز ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب اْلَعبَّاِس اجْلُْرَجاينَّ َأْخرَبَهُ أ -  1048
حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ، أان  أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن ْبِن َأمْحََد اْلُبْسيِت  ، أان  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن الز وَزين  ، َأان  َعِليٍّ اْلَبحَّاِثي  

 ، عبد هللا بن سعيد بن أيب ِهْند َعن ،اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى ، اَن رُْزَمةَ  حُمَمَُّد بن عبد اْلَعزِيز ْبِن َأيِب ، اَن َمْوىَل ثَِقيفٍ 
َأْرَبٌع ِمَن  صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َجدِِّه  ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  ِعيل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاصٍ اَعن ِإْسَْ 

َواْلَمْرأَةُ   ،اجْلَاُر الس وءِ   :َوَأْربٌَع ِمَن الشََّقاَوةِ   .َواْلَمرَْكُب اهْلَِِن    ،َواجْلَاُر الصَّاِلحُ   ،َواْلَمْسَكُن اْلَواِسعُ   ،اْلَمْرَأةُ الصَّاحِلَةُ   :السََّعاَدةِ 
 . « .َواْلَمرَْكُب الس وءُ  ،َواْلَمْسَكُن الضَّيِّق   ،الس وءُ 

ِإْْسَاِعيل بن حُمَمَّد بن  ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن َأيِب مُحَْيدٍ ، َعْن  َأيِب َعاِصمٍ ، َعْن  لرَّمْحَن ْبُن ُعَمَر ْبِن يَزِيَد الز ْهِري  َرَواهُ أَبُو احْلسن عبد ا *  
 . سعد 

 [ (.4032. صحيح ابن حبان )إسناده صحيح على شرط البخاري ]شعيب:  إسناده صحيح[ ]الدهيش: #*
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، َأان  حُمَمَّد بن اْلُمْقِرئِ ، أان ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ ، أان زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأن أاََب عبد هللا اْْلالَل َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ   - 1062
اْلَمْوِصِلي   يـَْعَلى  ْبُن ُرَشْيدٍ ، اَن  أَبُو  ْبِن  ، اَن  َداُوُد  ْبُن َهاِشِم  ِإْسَحاقَ َعِلي   َأيِب  َعْن  َيْذُكُرهُ  اأَلْعَمَش  ْعُت  ، َعْن اْلرَبِيِد قَاَل ْسَِ

يُْطَوى اْلُمْؤِمُن ِإال اْْلِيَانََة »َأْو قَاَل  «  َخلٌَّة يُْطَبعُ   ُكل  »صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أَبِيِه  ، َعْن  ُمْصَعِب ْبِن َسْعدٍ 
   «َواْلَكِذبَ 

أَبِيِه قَاَلهُ َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد َعْن َعِليِّ ْبِن  ، َعْن  ُمْصَعبٍ ، َعْن  َأيِب ِإْسَحاقَ ، َعْن  يـَْرِويِه اأَلْعَمشُ   :ُسِئَل الدَّارَُقْطِِن  َعْنهُ فـََقالَ *  
َوَرَواهُ َسَلَمةُ ْبُن ُكَهْيٍل َعْن   .ٍب مَلْ َيْذُكْر أاََب ِإْسَحاقَ فـََرَواهُ َعِن اأَلْعَمِش َعْن ُمْصعَ   ،َوَخالََفهُ مَحَْزةُ الزَّايَّتُ   .َهاِشٍم َعِن اأَلْعَمشِ 

َبَة َعْن َسَلَمةَ  أَبُو َشيـْ الثَـّْوِري  َوُشْعَبةُ فـََرَواَيهُ َعْن َسَلَمَة َمْوقُوفًا َغرْيَ َمْرفُوٍع َوِقيَل َعِن الثَـّْوِريِّ َعْن    .ُمْصَعٍب فـََرفـََعهُ  َوَخاَلَفهُ 
  .َواْلَمْوقُوُف َأْشَبهُ اِبلصََّوابِ  .يـَثـُْبتُ  فُوًعا، َوالَمرْ َسَلَمَة 

رواه البزار  (: 328]الهيثمي ) [(794. مسند أبي يعلى )رجاله رجال الصحيح[ ]الداراني: ِرَجاله ِثَقات َوالرَّاِجح َوقفه]الدهيش: 
 [ وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

أان أَبُو ِهَشاٍم    ،أان َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ   ،أان حُمَمَّدٌ   ،َأْخرَبَُهْم َأان ِإبْـَراِهيمُ   ،اإِلخوِة َأنَّ احْلَُسنْيَ اأَلِديبَ أخرباَن اْلُمَؤيد بن    –  1063
  :َعْن َسْعٍد قَالَ   ،ْصَعِب ْبِن َسْعدٍ َعْن مُ   ،َعِن اْلُمطَِّلِب ْبِن عبد هللا ْبِن َحْنَطبٍ   ،اَن َكِثرُي ْبُن زَْيدٍ   ،اَن أَبُو َخاِلٍد اأَلمْحَرُ   ،الّرِفَاِعي  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " َمْن َدَعا ِبُدَعاِء يُوُنَس اْسُتِجيَب َلهُ " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َقْد تـََقدََّم يف رَِوايَِة حُمَمَِّد ْبِن َسْعٍد َعْن أَبِيِه َكِثرٌي َتَكلََّم ِفيِه بـَْعُضُهْم ومدحه بَعضهم 

َثُم    ، أانَعِليٌّ اْْلَُزاِعي    ، َأانَأمْحَُد اْْلَِليِلي  ، أان  عبد اْلبَاِقي اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهمْ   خربانَ أ  -  1068 اهْلَيـْ
ِت َعِن اأَلْعَمشِ ، َعْن َخاِلُد ْبُن خَمَْلدٍ ، اَن اْبُن مُنرَْيٍ ، قثنا حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن ُسَلْيَمانَ ، اَن الشَّاِشي   ،  مَحَْزَة الزَّايَّ

َوَخرْيُ ِديِنُكُم   ،اْلِعْلِم َأَحب  ِإيَلَّ ِمْن َفْضِل اْلِعبَاَدةِ  َفْضلُ »صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أَبِيِه ، َعْن ُمْصَعبٍ َعْن 
  «اْلَورَعُ 

ُت َعِن اأَلْعَمشِ *   الزَّايَّ ارَُقْطِِن  فـََقاَل َرَواهُ مَحَْزةُ  الدَّ ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َعن سعد َوَخالفهُ عبد هللا بن عبد ، َعْن  ُسِئَل َعْنهُ 
َأيِب ، َعْن  َأيِب َصاِلحٍ ، َعْن  َعِن اأَلْعَمشِ   ،َوَرَواهُ أَبُو ُمِطيٍع اْلبـَْلِخي  ُحَذيْـَفَة  ، َعْن  ُمطَرِّفٍ ، َعْن  القدوس فـََرَواهُ َعِن اأَلْعَمشِ 

  َجاِبرٍ ، َعْن  َساملٍِ ، َعْن  ثـَْواَبَن َوقَاَل اْلُمَسيَُّب ْبُن َشرِيٍك َعِن اأَلْعَمشِ ، َعْن  َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعدِ ، َعْن  ُهَريْـَرَة َوِقيَل َعِن اأَلْعَمشِ 
َا يروي َهَذا َعن مطرف بن عبد هللا بن الشخري من قـَْوله  ،َس يـَثـُْبُت ِمْن َهِذِه اأَلَسانِيِد َشْيءٌ َولَيْ    .َوِإمنَّ
 ([ 4214]اْللباني: صحيح. صحيح الجامع ) [رجاله ثقات، لكنه معلول ]الدهيش: #*

ِهيَم ْبِن ُعَمَر ْبِن احْلََسِن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب ُشْكٍر التَِّميِمي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حُمَمََّد ْبُن رََجاِء ْبِن ِإبْـَرا  َأْخرَبانَ   -  1069
ِقَراَءًة َعَلْيهِ  َأْخرَبَُهْم  يُوُنَس  َأانَأمْحد بن عبد الرَّمْحَن الذَّْكَواين    ، أانْبِن  َمْرُدَوْيهِ   ،  ْبِن  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى  ْبُن ، اَن  أَبُو َبْكٍر  َأمْحَُد 

َقزِي  ، اَن  ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، قثنا  عبد هللا ْبُن حُمَمَّدٍ ، اَن  احْلََسنِ  ، َعْمرِو ْبِن قـَْيسٍ ، َعْن  َخالٌد الصَّفَّارُ ، اَن  َعْمُرو ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعنـْ
 ،  ُمْصَعِب ْبِن َسْعدٍ ، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرَّةَ َعْن 
  قَاَل: ْرآاًن َعَربيا َلَعلَُّكْم تعقلون{  أَبِيِه َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص يف قـَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ }الر تِْلَك آاَيُت اْلِكتَاِب اْلُمِبنِي ِإانَّ أَنَزْلنَاهُ قُـ َعْن  

نَا اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َقالُوا:فَـ  ،فـََتالهُ َعَلْيِهْم زََماانً  ،صلى هللا عليه وسلم  نـََزَل اْلُقْرآُن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  ُ   ،َلْو َقَصْصَت َعَليـْ فَأَنْـَزَل اَّللَّ
ثْـتـَنَا :، قَالُوافـََتالهُ َعَلْيِهْم زََماانً   قَاَل:}ََنُْن نـَُقص  َعَلْيك أحسن اْلَقَصص{ اآليََة   ُ َعزَّ َوَجلَّ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َلْو َحدَّ فَأَنْـَزَل اَّللَّ

ُ نـَزََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكتَااًب ُمَتَشاِِبًا مثاين{ اآليََة ُكل  َذِلَك يـُْؤَمُروَن اِبْلُقْرآنِ   . }اَّللَّ
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ُ }َأمَلْ َيَِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن خَتَْشَع قـُُلوُِبُْم ِلذِْكِر اَّللَِّ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َلْو ذَكَّْرتـَنَا :قَالُوا ...َوزَاَدين ِفيِه َغرْيُهُ  :قَاَل َخالدٌ  فَأَنْـَزَل اَّللَّ
 َوَما نزل من احْلق{ 

َوَرَواهُ أَبُو َحامِت البسيت َعن عبد هللا ْبِن حُمَمٍَّد    .اَعْمرِو ْبِن حُمَمٍَّد َكَما ُهنَ ، َعْن  َرَواهُ اإِلَماُم ِإْسَحاُق ْبُن رَاُهَوْيِه يف ُمْسَنِدهِ *  
   .فـََلْم نـَْرِوِه َعنهُ  ،َورََواهُ أَبُو يـَْعَلى يف ُمْسَنِدِه َعِن احْلَُسنْيِ ْبِن َعْمرِو ْبِن حُمَمٍَّد َغرْيَ َأنَّ احْلَُسنْيَ ُمَتَكلٌَّم ِفيهِ  .َعْنهُ 
 [ (1157) تخريج مشكل اآلثار. إسناده قوي ]شعيب:  إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

أَبُو بكر بن ، أان إِبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ ، َأان  اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ   خرباَن اْلُمَؤيد بن اإْلِْخَوة َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملكأ  - 1070
َثِِن يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي   أيو، أان اْلُمْقِرئ   ، قنان بن عبد هللا النِّْهِمي  ، اَن َمْرَوان بن ُمَعاوِيَة ، اَن  حَمُْموُد ْبُن ِخَداشٍ  ، َحدَّ

ُ َعْنهُ   قَاَل:َعْن أَبِيِه  ،ُمْصَعُب ْبُن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاصٍ اَن   ،ُكْنُت َجاِلًسا يف اْلَمْسِجِد َأاَن َورَُجالِن َمِعي فَنِْلنَا ِمْن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ
ا مَ َقاَل: » فَـ   ،فـَتـََعوَّْذُت اِبَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َغَضِبهِ   ،َغْضبَاَن يـُْعَرُف يف َوْجِهِه اْلَغَضبُ   صلى هللا عليه وسلمفَأَقـَْبَل َرُسوُل اَّللَِّ  

ُ َعْنهُ يـَُعرُِّض ِبَك فَـ   ،َفُكْنُت أُوَتى ِمْن بـَْعدُ   قَاَل:  «. ِمْن آَذى َعِليًّا فـََقْد آَذاين   ،َلُكْم َوَما يل    يـَُقوُل:فـَيُـَقاُل ِإنَّ َعِليًّا َرِضَي اَّللَّ
َنَة اأَلْخَنسِ  مَعاذ هللا َأن أؤذي النَِّب صلى هللا    ،ِإنَّ خنس النَّاس كثري   : فَأَقُولُ   ،اَل   :فـَيُـَقاُل يل   ؟فَأَقُوُل َهْل َْسَّاين   ،اتَـُّقوا ِفتـْ

   .َعَلْيِه َوسلم بـَْعَدَما ْسَِعت ِمْنهُ 
رواه أبو يعلى، والبزار باختصار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير محمود  (:  14738]الهيثمي ) إسناده حسن[]الدهيش: 

 [ بن خداش وقنان، وهما ثقتان.
حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ، أان  َأْخرَبَتـْنَا أُم  َحِبيَبَة َعاِئَشةُ بِْنُت َمْعَمِر ْبِن عبد اْلَواِحد أبصبهان َأن سعيد الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ وَ   -  1071
 ، َمْرَوان اْلَفزاِريّ ، اَن مَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن َأيِب ُعَمَر اْلَعَدين  حمَُ ، اَن ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعي  ، أان حُمَمَّد بن اْلُمْقِرئِ ، َأان النـ ْعَمان 

َع ُمْصَعَب ْبَن َسْعٍد حُيَدُِّث َعْن أَبِيِه   فـََتَذاَكْراَن َعِليًّا   ،ُكْنُت َجاِلًسا يف اْلَمْسِجِد َمَع رَُجَلنْيِ   قَاَل:َعن قنان بن عبد هللا أَنَّهُ ْسَِ
َأُعوذُ اِبَّللَِّ ِمْن َغَضِب َرُسوِل    ُقْلُت:فَـ   ،ُمْغَضبًا يـُْعَرُف يف َوْجِهِه اْلَغَضبُ   صلى هللا عليه وسلمفَأَقـَْبَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،فـَتـَنَاَوْلنَا ِمْنهُ 

ِإنَّ   :ِمْن بـَْعُد فـَيُـَقالُ  :قَالَ   .يـَُقوهُلَا َثالَث ِمَرارٍ   «َمْن آَذى َعِليًّا فـََقْد آَذاين  ،َما َلُكْم َويل َقاَل: »فَـ   ،وسلم صلى هللا عليه  اَّللَِّ  
َنَة اأُلَخْيِنسِ   يـَُقوُل:  ،َعِليًّا يـَُعرُِّض ِبكَ  َمَعاَذ هللا   ،ِإنَّ ُخنََّس النَّاِس َلَكِثريٌ   :فَأَقُولُ   ،اَل   :فـَيـَُقولُونَ   ؟فَأَقُوُل َهْل َْسَّاين   ،اتَـُّقوا ِفتـْ

   .َأن أؤذي َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم بـَْعَدَما ْسَِعت ِمْنهُ 
   إسناده حسن[]الدهيش: 

حُمَمَّد بن  ، َأان  إِبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ ، َأان  زَاِهُر ْبُن َأمْحد الثَـَّقِفّي َأن َأاَب عبد هللا اْْلَالَل اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  1077
َثَمة، اَن أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أان اْلُمْقِرئِ   ،  د هللا َشِقيق بن أيب عب ، اَن عبيد هللا بن ُموَسى ، اَن أَبُو َخيـْ

ُ َعْنُه    :َسْعُد ْبُن َماِلٍك قَالَ ، َأان  َأيِب َبْكِر ْبِن َخاِلِد ْبِن ُعْرُفطََة أَنَّهُ قَالَ َعْن   بـََلَغِِن أَنَُّكْم تـَُعرُِّضوَن َعَلى َسبِّ َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ
َتهُ    ،اِبْلُكوَفةِ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:  ،َمَعاَذ اَّللَِّ   قَاَل:فـََهْل َسبـَبـْ يـَُقوُل يف   صلى هللا عليه وسلمَوالَِّذي نـَْفُس َسْعٍد بَِيِدِه َلَقْد ْسَِ

ئًا َلْو  ُتهُ أبدا َعِليٍّ َشيـْ   .ُوِضَع اْلِمْنَشاِر َعَلى َمْفَرِقي َعَلى َأْن َأُسبَّهُ َما َسبـَبـْ
 ]الهيثمي: رواه أبو يعلى، وإسناده حسن[ إسناده حسن[]الدهيش: 

حُمَمَّد بن عبد  ، َأان  الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ   حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيلَ   َأْخرَبانَ   -  1078
َبةَ   أَبُو، اَن  َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ ، َأان عبد هللا بن حممدالقباب ، أان  هللا بن َشاذان  َجْعَفُر ْبُن ، اَن  َبْكٍر ُهَو اْبُن َأيِب َشيـْ

َا ُهَو َشِقيُق ْبُن أيب عبد هللا قَالَ ، َعْن َعْونٍ   ، ُسْفيَاَن ْبِن أيب عبد هللا ُهَو يف َْسَاِعنَا َوِإمنَّ
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 قَاَل:  ،َقْد فـََعْلنَا  قلت:قَاَل:    ،ِإنَُّكْم َتُسب وَن َعِليًّا  َقاَل:أَتـَْيُت َسْعَد ْبَن َماِلٍك اِبْلَمِديَنِة فَـ   قَاَل:أَبُو َبْكِر ْبُن َخاِلِد ْبِن ُعْرُفطََة  اَن  
َتهُ  ْعُت  فـََلْو ُوِضَع اْلِمْنَشاُر على مفرق رَْأِسي َما سببته أبدا    ،َفال َتُسبَّهُ   قَاَل:  ،َمَعاَذ اَّللَِّ   ُقْلُت:فَـ   ،َلَعلََّك َقْد َسبـَبـْ بـَْعَدَما ْسَِ

ْعُت   صلى هللا عليه وسلمَرُسوَل اَّللَِّ    «َمْن ُكْنُت َمْوالهُ فـََعِليٌّ َمْوالهُ »َما ْسَِ
 إسناده حسن[ ]الدهيش: 

الرََّجاِء الصَّرْييفَّ  خرباَن اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم بن اإْلِْخَوة َوَعاِئَشة بنت معمر بن عبد اْلَواِحد َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب  أ  - 1079
، ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد ْبِن اَنِفٍع اْْلَُزاِعي  ، أان  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ   ، َأانَأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن النـ ْعَمانِ ، َأان  َأْخرَبَُهْم ِقَراَءةً 

 ،  َأيِب بـُْرَدَة ْبِن َأيِب ُموَسى، َعْن حُمَمَِّد ْبِن قـَْيسٍ ، َعْن ُسْفيَانُ ، اَن َمَر اْلَعَدين  حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن َأيِب عُ اَن 
َها قـُْلُت: قَاَل:َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص َعْن     «نعم قَاَل: » ؟اَي َرُسوَل اَّللَِّ أَيُْكَرهُ لِلرَُّجِل َأْن مَيُوَت اِبأْلَْرِض الَّيِت َهاجر ِمنـْ
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

بِبـَْغَداَد َأن َأابَ أ  -  1080  ُ  اْلَوْقت عبد  خرباَن اإِلَمام أَبُو بكر عبد الرَّزَّاق بن عبد اْلَقاِدر ْبِن َأيِب َصاِلٍح اجْلِيِلي  َرمِحَهُ اَّللَّ
ْجِزيِّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ  ، عبد هللا ْبُن َأمْحََد السَّْرَخِسي  ، أان  املظفرعبد الرَّمْحَن بن حُمَمَّد بن  ، أان  األول ْبَن ِعيَسى ْبِن السِّ

عبد اْلَعزِيز بن حُمَمَّد َعن اْلَعاَلء بن عبد  ، اَن  عبد هللا بن مسلمة، اَن  َعْبُد ْبُن مُحَْيِد ْبِن َنْصرٍ ، اَن  ِإبْـَراِهيُم ْبُن ُخَزْيٍْ الشَّاِشي    َأان
 ، الرَّمْحَن 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل:  ،َقْد َخَرجَ   َقالُوا:فَـ   ،َن َأيِب َوقَّاٍص َجاَء يـَتـََقاَضى َديْـنًا َلهُ َعَلى رَُجلٍ َأيِب َكِثرٍي َأنَّ َسْعَد بْ َعْن   فََأْشَهُد َأيّنِ ْسَِ
قُِتَل مَلْ َيْدُخِل اجْلَنََّة َحَّتَّ يـَْقِضَي ، مثَّ  ُأْحِييَ ، مثَّ  قُِتلَ ، مثَّ  ُأْحِييَ ، مثَّ  لَْو َأنَّ رَُجال قُِتَل يف َسِبيِل اَّللَِّ يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلم

 « َديْـَنهُ 
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
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 كَعْبٍ أَبُو األَعْوَرِ الْعَدَوِيُّ  مُسْنَدُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نفَيْل بن عبد الْعُزَّى بْنِ رِيَاحِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ 

 رَضِيَ اهلل عَنهُ 

 
ا َأْخرَبانَ   - 1086 َد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصِر ْبِن َأيِب اْلَفْتِح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

عبيد هللا بن  ، قثنا َعلّي بن عبد اْلَعزِيز ، اَن ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، َأان َأمْحد بن عبد هللا ْبِن َأمْحَدَ ، َأان  َعَلْيِه َوُهَو َحاضر
 حُمَمَّد العيشي  

 [ َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَأُبو َيْعَلى، َوَلُه ِعْنَدُهَما ِإْسَناَداِن َأَحُدُهَما ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.: ( 620) ]الهيثمي إسناده صحيح[]الدهيش: 
ْضَرِمي  َوُموَسى ْبُن َهارُوَن قَاالقَاَل الطَّرَبَاين     -  1087 ِإبْـَراِهيُم بن احْلجَّاج السَّاِمي  ، اَن  َوان َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن عبد هللا احلَْ

 ،  َصَدقَةُ ْبُن اْلُمَثّنَّ ، قثنا عبد اْلَواِحد ْبُن زاَِيدٍ ، اَن قَااَل 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    َقاَل:ُكنَّا ِعْنَد اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة َفَجاَء َسِعيُد ْبُن زَْيٍد فَـ   قَاَل:راَِيُح ْبُن احْلَاِرِث  قثنا    صلى هللا عليه وسلمْسَِ

ًدا فـَْليـَتـَبـَوَّْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّارِ  ،ِإنَّ َكِذاًب َعَليَّ لَْيَس َكَكِذٍب َعَلى َأَحدٍ يـَُقول: »  « َفَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتـََعمِّ
   .َواللَّْفُظ حِلَِديِث إِبْـَراِهيَم ْبِن احْلَجَّاجِ * 

 [ َأَحُدُهَما ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَأُبو َيْعَلى، َوَلُه ِعْنَدُهَما ِإْسَناَداِن : ( 620) ]الهيثمي إسناده صحيح[]الدهيش: 
َد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفّي َأن غَاِِن بن َخاِلد بن عبد اْلَواِحد بن َأمْحد بن َخاِلد بن عبد هللا ْبِن َأمحَْ   َأْخرَبانَ   -  1099

مَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليِّ بن َعاِصم  أَبُو َبْكٍر حمَُ ، أان  أَبُو الطّيب عبد الرَّزَّاق ْبُن ُعَمَر ْبِن ُموَسى ْبِن ِشَّةَ ، أان  َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
نَ ، َأان بن زادان بن اْلُمْقِرئِ   ، َأيِب اْْلرَْيِ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيبٍ ، َعْن اللَّْيُث ْبُن َسْعدٍ ، َأان حُمَمَُّد ْبُن رُْمحٍ ، اَن حُمَمَُّد ْبُن زايَّ

َعهُ َعْن  أُوِصيَك َأْن َتْسَتِحَي هللا  قَاَل: » ،َأْوِصِِن  صلى هللا عليه وسلمِإنَّ رَُجال قَاَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ  يـَُقوُل: َسِعيِد ْبِن زَْيٍد أَنَّهُ ْسَِ
 « عز َوجل َكَما تستحيي رَُجال َصاحِلًا ِمْن قـَْوِمكَ 

ارَُقْطِِن  فـََقاَل َحدََّث ِبِه يَزِيُد ْبُن َأيِب َحِبيٍب  *   ،  َأيِب اْْلرَْيِ ، َعْن  يَزِيدَ ، َعْن  َواْختُِلَف َعْنهُ فـََرَواهُ اللَّْيُث ْبُن َسْعدٍ ُسِئَل َعْنهُ الدَّ
اهُ َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َسِعيِد ْبِن زَْيٍد َأْو َسْعِد ْبِن يَزِيَد َعِن النَِّبِّ صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َوَخالفهُ عبد احلميد ْبُن َجْعَفٍر فـََروَ َعْن  

  .احلَِديث  ...اَي َرُسول هللا أوصِن  :قَاَل: قلتزَْيٍد َعِن اْبِن َعمٍّ لَهُ  َسِعيِد ْبنِ ، َعْن َأيِب اْْلرَْيِ َعْن ، َحِبيبٍ 
  ،َفال يـَُؤثُِّر َذِلَك ِفيهِ   ،َوَهِذِه رَِوايَةُ الصََّحايِبِّ َعِن الصََّحايِبِّ َصِحيَحةٌ   قـُْلُت:  .َوَقول عبد احلميد ْبِن َجْعَفٍر َأْشَبهُ اِبلصََّوابِ 

   .َوهللا أعلم 
، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا َعَلى َضْعٍف ِفي َبْعِضِهْم.: (18044) ]الهيثمي [ِرَجاله موثقون لكنه َمْعُلول]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ِقَراَءًة َعَلْيهِ   َأْخرَبانَ   -  1108 َأْخرَبَُهْم  احْلَُسنْي بن عبد اْلملك  َأن  أَبُو ، َأان  حُمَمَّدٌ ، أان  إِبْـَراِهيمُ ، أان  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  
 ،  حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ ، اَن ُموَسى ُهَو اْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحيَّانَ ، اَن يـَْعَلى
صلى هللا  ُهْم ِمنَّا قَاَل َسْعٌد يـُْرَوى َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد َعِن النَِّبِّ  قَاَل:َسأَْلُت َسْعَد ْبَن إِبْـَراِهيَم َعْن َبِِن اَنِجَيَة  اَل:قَ ُشْعَبَة َعْن 

ُهم» قَاَل ُشْعَبةُ َوَأْحَسُبهُ قَاَل  «ُهْم َحيٌّ ِمِنِّ قَاَل: » عليه وسلم  « َوأاََن ِمنـْ
رجاله رجال الصحيح إَل :  (16588)  ]الهيثمي  [(958. مسند أبي يعلى )إسناده ضعيف]الداراني:    إسناده منقطع[]الدهيش:   

 [أن سعد بن إبراهيم لم يسمع من سعيد بن زيد 
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، َعِلي  ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعي  ، َأان  حُمَمٍَّد اْْلَِليِلي  َأمْحَُد ْبِن  ، أان  خرباَن عبد اْلبَاِقي اهْلََرِوي  َأنَّ ُعَمَر اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهمْ أ -  1109
َثُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي  َأان  ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن فـَُلْيِح ْبِن ُسَلْيَمانَ ، اَن ِإبْـَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احْلَِزاِمي  ، اَن اْبُن اْلُمنَاِدي ، اَن  اهْلَيـْ

 ،  ِإْْسَاِعيَل ْبِن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاصٍ 
قَاَل َجاَء عبد الرَّمْحَن ْبُن احْلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم َسِعيَد ْبَن زَْيٍد اِبْلَعِقيِق َوَأاَن ِعْنَد َسِعيِد    ،َأيِب َبْكِر ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن أيب حْثَمة َعْن  

َساَمةُ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :فـَُقْلنَا ،صلى هللا عليه وسلمَسأَْلنَا َرُسوَل اَّللَِّ  :فـََقاَل َسِعيُد ْبُن زَْيدٍ  ،يٍّ ْبِن زَْيٍد َفَسأَلَهُ َعْن َساَمَة ْبِن لُؤَ 
  «َأمَلْ َتْسَمُعوا قـَْوَل َشاِعِر النَّاَقةِ   ،ُهَو ِمنَّاقَاَل: » ؟ِمنَّا َأْم ََنُْن ِمْنهُ 

َأن نَفِسي ِإلَْيِهَما   ...بـَلِّغَا َعاِمًرا وََكْعبًا َرُسوال    ...َأرَاَد ِبَقْوِلِه النَّاقَِة    صلى هللا عليه وسلم قَاَل أَبُو ِإْسَحاَق َأُظن  َرُسوَل اَّللَِّ  
 . مشتاقة 

 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
َهاَأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد اأَلْصبـََهاين  ِبَا َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم ِقَرا  َوَأْخرَبانَ   -  1111 ، أان َءًة َعَليـْ

 ،  اْلَمْسُعوِدي  ، َأان  عبد هللا ْبُن رََجاءٍ ، اَن يزَعلّي بن عبد اْلَعزِ ، اَن ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  َأان  ،حُمَمَُّد ْبُن عبد هللا ْبِن رِيَذةَ 
َخَرَج َورََقةُ ْبُن نـَْوَفٍل َوزَْيُد ْبُن َعْمرٍو َيطْلُبَاِن الدِّيَن َحَّتَّ َمرَّا    قَاَل:َجدِِّه ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن  ِهَشاِم ْبِن َسِعيِد ْبِن زَْيدٍ  نـَُفْيِل ْبنِ َعْن 

  َقاَل:فَـ   ،فَِإَذا ُهَو ِبَراِهبٍ   ، فَاْنطََلَق َحَّتَّ أََتى اْلَمْوِصلَ   ،ِإنَّ الَِّذي َتطُْلُب أََماَمكَ   :َوأَمَّا زَْيٌد َفِقيَل َلهُ   ،فَأَمَّا َورََقةُ فـَتـََنصَّرَ   ،اِبلشَّامِ 
اْلَمْرَحَلةِ  أَقـَْبَل َصاِحُب  أَْيَن  ِإبْـَراِهيمَ   قَاَل:   ،ِمْن  َأْن   ،الدِّيَن فـََعَرَض َعَلْيِه النَّْصَرانِيَّةَ   قَاَل:  ،َما َتطُْلبُ   قَاَل:   ،ِمْن بـَْيِت  فََأََب 

َبَل َوُهَو    ،أََما ِإنَّ الَِّذي َتطُْلُب َسَيْظَهُر أبَِْرِضكَ   قَاَل:  ،اَل َحاَجَة يل ِفيهِ   َوقَاَل:  ،يـَْقَبلَ    ،تـََعب ًدا َورِقًّا  ،لَبـَّْيَك َحقًّا َحقًّا   يـَُقوُل:فَأَقـْ
َمْهَما ََتَشََّمِِن    ،اللَُّهمَّ َعاٍن رَاِغمٌ   ،َوأَْنِفي َلكَ   ،ُعْذُت مِبَا َعاَذ ِبِه ِإبْـَراِهيُم َوُهَو قَائِمٌ   ؟قَالَ َوَهْل ُمَهاِجٌر َكَمْن    ،اْلرِبَّ أَْبِغي اَل احْلَال 

ُ َعَلْيِه َوسََّلَم َوزَْيِد ْبِن َحارِثََة َوُُهَا َيَُْكالِن ِمْن  قَاَل: .خيَِر  فـََيْسُجُد لِْلَكْعَبةِ ، مثَّ فَِإيّنِ َجاِشمٌ  َفَمرَّ زَْيُد ْبُن َعْمرٍو اِبلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َيَُْكُل ممَّا   صلى هللا عليه وسلمَفَما رُِؤَي النَِّب   قَاَل: ،اَي اْبن َأِخي اَل آُكُل ممَّا ُذِبَح َعَلى الن ُصبِ  َقاَل:فَـ  ،هُسْفَرٍة هَلَُما فدعيا 

اَي َرُسوَل اَّللَِّ    َقاَل:فَـ   ،صلى هللا عليه وسلمَوَجاَء َسِعيُد ْبُن زَْيٍد ِإىَل النَِّبِّ    قَاَل:  ،ُذِبَح َعَلى الن ُصِب ِمْن يـَْوِمِه َذاَك َحَّتَّ بُِعثَ 
َعُث يـَْوَم اْلِقيَاَمِة أُمًَّة َوْحَدهُ  ،نـََعمْ : » قَالَ  ،فَاْستـَْغِفْر َلهُ  ،ِإنَّ زَْيًدا َكاَن َكَما رَأَْيَت َأْو َكَما بـََلَغكَ     «فَاْستـَْغَفَر لَهُ فَِإنَّهُ يـُبـْ

 َرَواهُ أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسّي َعن املَْسُعوِديّ * 
 [ ثقات.رواه الطبراني، والبزار باختصار عنه، وفيه المسعودي وقد اختلط، وبقية رجاله  ]الهيثمي:  إسناده حسن[]الدهيش: 
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 ضِيَ اللَّهُ عَنهُ مُسْند أبي عُبَيْدَة عَامر بن عبد اهلل بْنِ الْجَرَّاحِ بْنِ هِاللِ بْنِ وُهَيْبِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ رَ 
َأْخرَبَهُ   َأْخرَبانَ   -  1125 اَد  احْلَدَّ َأمْحََد  ْبَن  احْلََسَن  َأنَّ َأاَب َعِليٍّ  اْلَفْتِح أبَِْصبـََهاَن  َأيِب  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َوُهَو حُمَمَُّد  ِقَراَءًة َعَلْيِه  ْم 
عبد الرَّمْحَن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيٍم  ، اَن  وب الطَّرَبَاينّ أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن أَي  ، اَن  أَبُو نعيم َأمْحد بن عبد هللا ، َأان  َحاِضرٌ 
َثُم بن َخاِلد، قثنا الرَّازِي   ، َعْن ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد قَاَل َأْخرَبين َجْعَفُر بن عبد هللا ْبِن َأْسَلمَ ، قثنا عبد هللا بن عبد الرَّمْحَن ، اَن اهْلَيـْ

صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أَبُو ُعبـَْيَدة بن اجْلَرَّاِح  أان    :ْيَسَرةُ ْبُن َمْسُروٍق اْلَقْيِسي  قَالَ مَ ، قثنا  َأْسَلَم َمْوىَل ُعَمرَ 
ًدا »  . « فـَْليـَتـَبـَوَّْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّارِ  ،َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتـََعمِّ
 . َحِديِث َغرْيِ َواِحد من الصََّحابَة َرِضي هللا َعنهُ َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن * 

   إسناده صحيح[ ]الدهيش: #*
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ارِيِّ األَنْصَارِيِّ سَيِّدِ  أَبِي الْمُنْذِرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النَّجَّ   مسند 

 الْقُرَّاءِ شَهِدَ بَدْرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ِإبْـَراِهيُم ْبُن  ، َأان  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ بن عبد اْلملك اْْلالَل َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ   َأْخرَبانَ   -  1140
، احْلََسُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َشِقيِق ْبِن َأْْسَاَء اجْلَْرِمي  ، اَن  ِلي  أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوصِ ، َأان  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ ، َأان  َمْنُصورٍ 

 ،  َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن الض َبِعي  اَن 
  صلى هللا عليه وسلم فَِإَذا النَّاُس يف َمْسِجِد َرُسوِل اَّللَِّ    ،أَتـَْيُت اْلَمِديَنَة اْبِتغَاءَ اْلِعْلمِ   قَاَل:ُجْنُدٌب  ، قثنا  َأيِب ِعْمَراَن اجْلَْوينِّ َعْن  

ثُونَ  َا َقدِ   قَاَل:  ،َحَلٌق َحَلٌق يـََتَحدَّ   ، َم ِمْن َسَفرٍ َفَجَعْلُت َأْمِضي احْلََلَق َحَّتَّ أَتـَْيُت َحْلَقًة ِفيَها رَُجٌل َشاِحٌب َعَلْيِه ثـَْواَبِن َكَأمنَّ
فـََتَحدََّث مِبَا   ،َفَجَلْسُت ِإلَْيهِ  قَاَل: ،َهَلَك َأْصَحاُب اْلُعْقَدِة َوَربِّ اْلَكْعَبِة َوال آَسى َعَلْيِهْم قَاهَلَا َثالَث َمرَّاتٍ  يـَُقوُل:َفَسِمْعُتهُ 
أََتى َمْنزِلَهُ فَِإَذا   فـََتِبْعُتهُ َحَّتَّ  ،ُأيَب  ْبُن َكْعٍب َسيُِّد اْلُمْسِلِمنيَ  :، قَالُوا ؟ َمْن َهَذا قـُْلُت: ،فـََلمَّا قَاَم َسأَْلُت َعْنهُ  ،قَامَ ، مثَّ ُقِضَي َلهُ 

ِمْن َأْهِل   :قـُْلتُ   ؟ْنتَ َسأََلِِن ممَّْن أَ ، مثَّ  فـََردَّ َعَليَّ السَّالمَ   ،َفَسلَّْمُت َعَلْيهِ   ،ُهَو َرث  اْلَمْنِزِل َوَرث  اْلِكْسَوِة يُْشِبهُ بـَْعُضهُ بـَْعًضا 
َلةَ   ،َفَجثـَْوُت َعَلى رُْكَبيَتَّ   ،فـََلمَّا قَاَل َذاَك َغِضْبتُ   قَاَل:  ،َأْكثـَُر َشْيٍء ُسَؤاال  :قَالَ   ،اْلِعرَاقِ    ،َورَفـَْعُت َيِدي   ،َواْستـَْقبـَْلُت اْلِقبـْ

ُل َمطَااَياَن ابِْتغَاَء اْلِعْلمِ  ،َونـُْنِصُب أَْبَدانـَنَا  ،ِإانَّ نـُْنِفُق نـََفَقاتِنَا  ،اللَُّهمَّ ِإانَّ َنْشُكوُهْم إِلَْيكَ  ُقْلُت:فَـ    ،فَِإَذا لَِقينَاُهْم َتثموا لنا  ،َونـَُرحِّ
َتِِن ِإىَل    قَاَل:، مثَّ  َك مَلْ َأْذَهْب ُهنَاكَ َوحيَْ   َوقَاَل:  ،َوَجَعَل يرََتَضَّاين   ،يرتضاين فـََبَكى ُأيَبٌّ   :قَالَ   ، لنا  اوقالو  ِإيّنِ أَُعاِهُدَك لَِئْن أَبْـَقيـْ

ْعُت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ   فـََلمَّا قَاَل َذِلَك اْنَصَرْفُت   قَاَل:  ،َوال َأَخاُف ِفيِه َلْوَم الئِمٍ   ،صلى هللا عليه وسلميـَْوِم اجْلُُمَعِة ألََتَكلََّمنَّ مِبَا ْسَِ
اجْلُُمَعَة أَلْْسََع َكالَمهُ  أَنْـَتِظُر  َوَجَعْلُت  ِمَن    ،َعْنهُ  َكُك غَاصٌَّة  لِبـَْعِض َحاَجاِت فَِإَذا السِّ اْْلَِميِس َخَرْجُت  يـَْوُم  قَاَل فـََلمَّا َكاَن 

النَّاسُ  تـََلقَّاين  النَّاسِ   ُت:قـُْل  ،النَّاِس اَل آُخُذ يف ِسكٍَّة ِإال  َماَت َسيُِّد    :، قَالُواَأَجلْ   قـُْلُت:  ،ََنَْسُبَك َغرِيبًا  :، قَالُوا َما َشْأُن 
ثْـتُهُ اِبحْلَِديثِ   ،اْلُمْسِلِمنَي ُأيَب  ْبُن َكْعبٍ  ُلَغنَا َمَقالَةُ    فقال:  ،قَاَل فـََلِقيُت َأاَب ُموَسى اِبْلِعَراِق َفَحدَّ َواهَلَْفاهُ َأال َكاَن بَِقَي َحَّتَّ تـَبـْ

   .صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ 
   .َوهللا أعلم  ،ِفيِه مل يكن َْسَاعا لنا مَ َأُظن  َأنَّ قـَْوَلهُ فـََردَّ َعَليَّ السَّال :اَّللَُّ قَاَل الشَّْيُخ َرمِحَهُ * 

 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
عبد اْلَواِحد بن اْلفضل بن عبد اْلَواِحد الصَّْيَدالين     أَبُو اْلَقاِسِم عبد اْلَواِحد بن اْلَقاِسم بن اْلفضل بن  َأْخرَبانَ   -  1145

،  ْم َأْصبـََهانَ أبَِْصبـََهاَن ِقيَل لَهُ َأْخرَبَُكْم أَبُو َسْعٍد ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأمْحََد بن عبد اْلملك النـَّْيَسابُوِري  َقِدَم َعَلْيكُ ِقَراَءًة َعَلْيِه َوَأاَن َأْْسَُع  
أَبُو حُمَمَّد عبد ، َأان  سن احلسِنالسَّيُِّد أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احلْ ، َأان  أَبُو َحْفٍص عمر بن شاه بن احْلَُسنْي املقرئء الصَّوَّافُ َأان  

، اَن  َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َواِقدٍ ، اَن َأمْحَُد ْبُن َسِعيٍد الدَّارِِمي  ، اَن هللا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن الشَّْرِقي  َوأَفَاَدين َعْنهُ أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفظُ 
 ،  َأيِب اْلَعالَِيةِ ، َعْن أََنسٍ َأيِب َعِن الرَّبِيِع ْبِن 

ُهُم اْلَعَرُب َعْن قـَْوٍس َواِحَدةٍ   صلى هللا عليه وسلمَلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:ُأيبٍَّ  َعْن     ، َوَأْصَحابُهُ اْلَمِديَنَة َوآَواُهُم األَْنَصاُر رََمتـْ
الحِ  أَتـََرْوَن أانَّ نَِعيُش َحَّتَّ نَِبيَت آِمِننَي ُمْطَمِئنِّنَي اَل َُنَاُف ِإال    َقالُوا:فَـ  ،َن ِإال يف َكَذا ال ُيْصِبُحو وَ  ،وََكانُوا اَل يَِبيتُوَن ِإال يف السِّ

َ َعزَّ َوَجلَّ  ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم يف  ،اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ }َوَعَد اَّللَّ  اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف  فَأَنْـَزَل اَّللَّ
ئًا َوَمْن الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينـَُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيُـَبدِّلَنـَّهُ  ْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا يـَْعُبُدوَنِِن اَل ُيْشرُِكوَن يِب َشيـْ

 َكَفَر بعد َذِلك{ يـَْعِِن اِبلنْعَمِة }فَأُولَِئك هم اْلَفاِسُقوَن{  
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 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 
، َأان  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم ِقرَاَءًة َعَلْيهِ   اْْلَبَّاُز أبَِْصبـََهانَ أان أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم  وَ   - 1146

حُمَمَُّد ْبُن َعْبَدةَ  ، اَن  زِي  َأمْحَُد ْبُن اْْلَِضِر اْلَمْروَ ، اَن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، اَن  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى احْلَاِفظُ ، َأان  َأمْحَُد الذَّْكَواين  
َلمَّا َقِدَم َرُسوُل   قَاَل: ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب  ، َعْن َأيِب اْلَعالَِيةِ ، َعْن  َأيِب َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنسٍ ، اَن َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َواِقدٍ ، اَن  اْلَمْرَوزِي  

الِح فَـ   صلى هللا عليه وسلماَّللَِّ   ُهُم اْلَعَرُب َعْن قـَْوٍس َواِحَدٍة َفَكانُوا اَل يَِبيُتوَن ِإال يف السِّ نَا   َقالُوا:اْلَمِديَنَة رََمتـْ أَتـََرْوَن َتَِْت َعَليـْ
اَّللََّ  ِإال  َأَحًدا  َُنَاُف  اَل  ُمْطَمِئنِّنَي  َساِكِننَي  ِفيَها  نَِبيُت  َلٌة  اَّللَُّ   ،لَيـْ }َوَعَد   ُ اَّللَّ الصَّاحِلَاِت  فَأَنْـَزَل  َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن   

 لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم يف اأَلْرض{ اآْليَة 
 [ رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله ثقات.]الهيثمي:  إسناده حسن[]الدهيش: 

، أان ُهْم َوُهَو َحاضرأَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخربََ  َوَأْخرَبانَ   - 1160
زَْيُد ، اَن  احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ ، اَن   َأيِب َعاِصمٍ َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ، أان  عبد هللا ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أان  حُمَمَّد بن عبد هللا بن َشاذان

احْلُبَابِ  ْبِن أََنسٍ ، اَن  ْبُن  َواِقٍد َعِن الرَّبِيِع  اْلَعالَِيةِ ، َعْن  ُحَسنْيُ ْبُن  النَِّبيِّنَي  ، َعْن  َأيِب  َأَخْذاَن ِمَن  ْبِن َكْعٍب يف قـَْوِلِه }َوِإْذ  ُأيبَِّ 
 «َأوَّهلْم نوح مثَّ األول فَاأْلولصلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: ِميثَاقـَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نوح{ 

 ([ 407) السنةتخريج كتاب . إسناده حسن]اْللباني:  إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
رْييف أْخربُهم  خرباَن أَبُو عبد هللا حَمُْمود بن َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّ أ  -  1161

َجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد  ، َأان يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاقَ عبيد هللا ْبُن ، َأان عبد اْلَواِحد بن َأمْحد اْلبـَقَّال ، أان ِقَراَءة َعَلْيهِ 
 ، َأيِب اْلَعالَِيةِ ، َعْن أَبُو َجْعَفٍر الرَّاِزي  َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنسٍ ، اَن احْلََسُن ْبُن ُموَسى ، َأان َأمْحَُد ْبُن َمنِيعٍ ، َأان ْبِن مجَِيلٍ 

  ، َواَل حيسنون َأن يقرؤا   ،وَن النـََّهارِإنَّ النَّاَس َيُصومُ   فقال:ْعٍب َأنَّ ُعَمَر َأَمَر أُبـَيًّا َأْن ُيَصلَِّي اِبلنَّاِس يف رََمَضاَن  ُأيبَِّ ْبِن كَ َعْن  
َفَصلَّى ِِبِْم   ،َقْد َعِلْمُت َوَلِكنَّهُ َأْحَسنُ   فقال:  ،مَلْ َيُكنْ    َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َهَذا َشْيءٌ ايَ  فقال:  ،فـََلْو قـََرْأَت اْلُقْرآَن َعَلْيِهْم اِبللَّْيلِ 

   .ِعْشرِيَن رَْكَعة
 ([ 79]اْللباني: إسناده ضعيف. صَلة التروايح ) إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

عبد هللا ْبُن  ، اَن  أَبُو يعلى اْلموِصِلي  ، َأانحُمَمَّدٌ   ، َأانِإبْـَراِهيمُ  ، َأانزَاِهٌر الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  1236
َعن عبد الرَّمْحَن ْبِن َأيِب    ،اْلملك بن ُعَمرْي يَزِيَد ْبِن زاَِيد َعن عبد  ، َعْن  َعِلي  ْبُن َهاِشِم ْبِن اْلرُبَْيدِ ، اَن  ُعَمَر ْبِن َأاَبٍن اْلُكويف  

َلى  ، لَيـْ
صلى َرُسوُل اَّللَِّ  فقال ،فـََتَصدََّع أَْنُف َأَحِدُِهَا َغَضبًا ،صلى هللا عليه وسلمتالحا رَُجالِن ِعْنَد النَِّبِّ  قَاَل:ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب َعْن 

ئًا َلْو قَالَهُ َذَهَب َعْنهُ َما َيَِدُ ِإيّنِ أَلْعَلُم وسلم: » هللا عليه    «َأُعوذُ اِبَّللَّ من الشَّْيطَان الرَِّجيم  ،َشيـْ
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

زاَِيِد ْبِن اجْلَْعِد َعن  يَزِيُد يـَْعِِن اْبَن ، اَن اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، َأان يُوُسُف ْبُن ِعيَسى قَالَ ، َأان  َأان َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيبٍ   َوِبهِ  -  1238
َلى َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب ََنَْوهُ   عبد اْلملك بن ُعَمرْي َعن عبد الرَّمْحَن ْبِن َأيِب لَيـْ

لنََّساِئي  يف  َكَذا َرَواهُ ا   صلى هللا عليه وسلمهِلََذا احْلَِديِث َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث ُسَلْيَماَن ْبِن ُصَرَد َعِن النَِّبِّ  *  
َلة    .كتاب عمل يـَْوم َولَيـْ

 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*
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َأاَب َعْبِد اَّللَِّ    أَبُو زُْرَعَة ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اللَّْفتُـَواين    َوَأْخرَبانَ   -  1252 َأنَّ  الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن  ْبُن َأمْحََد  اْلَمْجِد زَاِهُر  َوأَبُو 
ِسِم َجْعَفُر ْبُن  َد الرَّاِزي ، َأان أَبُو اْلَقااحْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه، َأان أَبُو اْلَفْضِل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمحَْ 
، َأان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن الر واَيين ، اَن َعِلي  ْبُن َحْرٍب، اَن رَْوحُ   ْبُن َأْسَلَم، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن فـَنَّاِكيٍّ

 ،  َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ َعِن احْلََسِن، َعْن ُعيتٍَّ
َ آَدُم ُأحلَِْد َلهُ قَاَل: »  َعِن النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم  ،ُأيَبٍّ َعْن   َوقَالُوا: َهِذِه ُسنَّةُ    ،َوَغسََّلْتهُ اْلَمالِئَكةُ اِبْلَماِء ِوتـًْرا  ،َلمَّا تـُُويفِّ

 « .ولد آدم من بعده 
ُ َأْعَلمُ  ،َواْلَمْشُهوُر َغرْيُ َمْرفُوعٍ  ،َرْوُح ْبُن َأْسَلَم َتَكلََّم ِفيِه َغرْيُ َواِحٍد ِمَن األَئِمَّةِ *   . َواَّللَّ

 ([1154]اْللباني: ضعيف. ضعيف الجامع ) إسناده ضعيف[ ]الدهيش: #*
َدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءةً  َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد اأَلْصبـََهاين  ِقَراَءًة َعَلْيِه ِِبَا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزِ   َأْخرَبانَ   -  1260

ال َأمْحََد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  أان  رِيَذَة،  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  َأان  َها،  ْبُن  َعَليـْ ُموَسى  اَن   ، اأَلْسَفاِطي  اْلَفْضِل  ْبُن  اْلَعبَّاُس  اَن  طَّرَبَاين ، 
 ِإْْسَاِعيَل، اَن أاََبُن ْبُن يَزِيَد، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي َعِن احْلَْضَرِميِّ ْبِن الِحٍق، 

ُقصُ  ،ُجْرٌن ِمْن مَتْرٍ  َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َكاَن َلهُ  َلةٍ  ،َفَكاَن يـَنـْ فَِإَذا ُهَو َبَدابٍَّة ِشْبِه اْلُغالِم  ، َفَحَرَسهُ َذاَت لَيـْ
ٌّ َأْم ِإْنِسيٌّ   ؟فقال: َما أَْنتَ ،  فـََردَّ َعَلْيِه السَّالمَ   ،َفَسلََّم َعَلْيهِ   ،اْلُمْحتَِلمِ  ّ   ،قَاَل: اَل ،  ِجِنِّ فـَنَاَوَلهُ    ،ِِن َيَدكَ  قَاَل: فـَنَاِولْ ،ٌ َبْل ِجِنِّ

، رَُجٌل َأَشدَّ ِمِنِّ   قَاَل: َقْد َعِلَمِت اجلِْن  َأنَّ َما فيهم،  قَاَل: َهَكَذا ُخِلَق اجلِْن  ،  َوَشْعُرهُ َشْعُر َكْلبٍ   ،فَِإَذا َيُدهُ َيُد َكْلبٍ   ،َيَدهُ 
نَا ُنِصيُب ِمْن طََعاِمكَ   ،الصََّدقَةَ قَاَل: بـََلَغنَا أَنََّك حتُِب   ،  قَاَل: َفَما َجاَء ِبكَ  قَاَل: َهِذِه اآليَةُ  ،  قَاَل: َفَما يـُْنِجينَا ِمْنُكمْ ،  َفِجئـْ

ُ اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو احْلَّي القيوم{ َمْن قَاهَلَا ِحنَي مُيِْسي ُأِجرَي ِمنَّا َحَّتَّ  ا ِحنَي ُيْصِبُح ُأِجرَي  َوَمْن قَاهلََ   ، ُيْصِبحَ الَّيِت يف ُسورَِة اْلبـََقَرِة }اَّللَّ
 . « صدق اْْلَبيث» فقال:، فـََلمَّا َأْصَبَح أََتى َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم َوذََكَر َذِلَك َلهُ  ،ِمنَّا َحَّتَّ مُيِْسيَ 

 ]الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات[ ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه، أَبُو زُْرَعَة اللَّْفتُـَواين  َوأَبُو اْلَمْجِد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َعْبِد اَّللَِّ اْْلالَل اأَلِديَب    َوَأْخرَبانَ   -  1261

، َأان أَبُو بَ  ْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن الر واَيين ، اَن حُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، اَن أَبُو  َأان أَبُو اْلَفْضِل َعْبُد الرَّمْحَِن اْلُمْقِرُئ، أان َجْعَفُر ْبُن فـَنَاِكيٍّ
اٍد، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َحدََّثِِن احْلَْضَرِمي  ْبُن الِحٍق،    َداُوَد، اَن َحْرِب ْبِن َشدَّ

َتِقُص َعَلْيهِ   ،جِلَدِّي َجرِيُن مَتْرٍ َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب قَاَل: َكاَن   هُ يـَنـْ َلةٍ   ،وََكاَن َعد  ابَّةِ   ،َفَحَرَسهُ َذاَت لَيـْ َفَسلََّم   ،فَِإَذا ِمْثُل الدَّ
ٌّ َأْم ِإْنِسيٌّ   ،فـََردَّ َعَلْيهِ   ،َعَلْيهِ  ٌّ   ،فقال: ِجِنِّ  ،فقال: َهَكَذا ُخِلَق اجلِْن    ،بٍ فَِإَذا َيُد َكْلٍب َوَشْعُر َكْل  ، فقال: َأِرين َيَدكَ   ،فقال: ِجِنِّ

َفِجْئُت ُأِصيُب ِمْن   ،قَاَل: ِإيّنِ نـُبِّْئُت أَنََّك حتُِب  الصََّدقَةَ   ؟قَاَل: َفَما َجاَء ِبكَ   ـ ِمنِّي  فقال: َقْد َعِلَمِت اجلِْن  َأنَّ لَْيَس ِفيِهْم َأَشدَّ 
ُ اَل ِإلََه ِإالَّ ُهَو احْلَّي القيوم{ ِإَذا قـََرْأَْتَا ُغْدَوًة ُأِجْرَت  هَ   :قَالَ   ؟قَاَل: َفَما يـُْنِجينَا ِمْنُكمْ   ،طََعاِمكَ  ِذِه اآليَةُ ِمْن ُسورَِة اْلبـََقَرِة }اَّللَّ

َفذََكَر َذِلَك   ،صلى هللا عليه وسلم فـََغَدا ُأيَب  ْبُن َكْعٍب َعَلى النَِّبِّ  ،َوِإَذا قـََرْأَْتَا اِبللَّْيِل ُأِجْرَت ِمنَّا َحَّتَّ ُتْصِبحَ   ،ِمنَّا َحَّتَّ اللَّْيلَ 
 . «َصَدَق اْْلَِبيثُ »  فقال: ،َلهُ 
، َعْن مَعاذ بن َهاينء، َعْن حَ *   َلٍة، َعْن َأيِب َداُوَد احْلَرَّاينِّ اٍد ِبِِْسنَاِدِه قَاَل َكاَن  َرَواهُ النََّساِئي  يف ِكتَاِب َعَمِل يـَْوٍم َولَيـْ ْرِب ْبِن َشدَّ

، َعْن حُمَمٍَّد قَاَل وََكاَن ُأيَب   جِلَدِّي َفذََكَرهُ َوَعْن إِبْـَراِهيَم ْبِن يـَْعُقوَب َعِن احْلََسِن ْبِن ُموَسى، َعنْ  ْضَرِميِّ بَاَن، َعْن حَيََْي َعِن احلَْ  َشيـْ
َثِِن حَيََْي   ،َفذََكر ََنَْوهُ   ،َكاَن أَليِب ُجْرنٌ   :ْبُن َكْعٍب َجدَّ حُمَمٍَّد قَالَ  ، َحدَّ ٍر َعِن اأَلْوزَاِعيِّ َوَعْن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُمَبشِّ



88 
 

َثِِن اْبُن ُأيبٍَّ َأنَّ َأاَبهُ أخربهُ أَنَّهُ َكاَن هَلَْم ُجْرٌن احْلَِديَث َكَذا  :قَالَ   ،َأيِب َكِثريٍ   ْبنُ  َثِِن اْبُن ُأيَبٍّ   :قَالَ   ،َحدَّ هِ   ،َحدَّ وََكَذا َرَواهُ    ،َومَلْ ُيَسمِّ
 . اْلَولِيُد ْبُن َمْزيََد َعِن اأْلَْوزَاِعيّ 

، َعْن حيَْ َوَرَواهُ أَبُو  *   ََي ْبِن َأيِب َكِثرٍي َعِن  َحامتٍِ اْلُبْسيِت  َعِن اْبِن َسْلٍم، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِإبْـَراِهيَم َعِن اْلَولِيِد َعِن اأَلْوزَاِعيِّ
ُ َأْعَلُم فَِإنَّ  ،اْلَقْوَل َوْهٌم ِمْن َأيِب َحامتِِ ْبِن ِحبَّانَ  َوالَِّذي ِعْنِدي َأنَّ َهَذا ،َواْْسُهُ الط َفْيلُ  :قَالَ  ،اْبِن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، َعْن أَبِيهِ  َواَّللَّ

َا َوَجْداَنهُ ِمْن رَِوايَِة حمَُ  ، َعْن أَبِيِه َوِإمنَّ ٍة، َعْن َوَقْد َوَجْداَنهُ يف رَِوايَ   ،مَِّد ْبِن ُأيَبٍّ َهَذا احْلَِديَث مَلْ جنَِْدهُ ِمْن رَِوايَِة الط َفْيِل ْبِن ُأيبٍَّ
 . َعن أَبِيه بِزاَِيَدة عبد ة ْبِن َأيِب لُبَابََة يف ِإْسنَاِدهِ  ،َعن عبدة ْبِن َأيِب لُبَابََة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أيب بن َكْعب ،حَيََْي ْبِن أيب كثري

ِن َصاِلِح ْبِن َهاين، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َهارُوَن ْبِن َوَرَواهُ أَبُو َعْبِد اَّللَِ احْلَاِكُم يف ِكتَاِب اْلُمْسَتْدَرِك َعْن حُمَمَِّد بْ *  
ْضرَ  اٍد، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي َعِن احلَْ ، َعْن َحْرِب ْبِن َشدَّ ، َعْن َأيِب َداُوَد الطَّيَاِلِسيِّ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن ُأيبَِّ  َعْبِد اَّللَِّ ِميِّ

 . َومَلْ َأَر َهَذا احْلَِديَث يف ُمْسند أيب َداُود الطَّيَاِلِسيّ  ،ْعٍب، َعْن َجدِِّه َوقَاَل: َوَهَذا َصِحيُح اإِلْسنَاِد َومَلْ خُيَّرَِجاهُ ْبِن كَ 
 ]الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات[ ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

رَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه،  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلالَل اأَلِديَب َأخْ   َأْخرَبانَ   -  1262
، اَن َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم  َأان ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر، َأان حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ ْبِن َعاِصٍم، َأان أَ  بُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي 

، َعْن حَيََْي ْبِن أيب كثري ٌر َعِن األَْوزَاِعيِّ ، اَن ُمَبشِّ  َعن عبدة ْبِن َأيِب لُبَابََة،   ،الدَّْورَِقي 
ُقصُ  يـَتـََعاَهُدُه، فـََوَجَدهُ : َفَكاَن َأيِب قَالَ  مَتٌْر،أَنَّهُ َكاَن َلهُ ُجْرٌن ِفيِه   ...َأاَبهُ أخربهُ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب َأنَّ   َفَحَرَسهُ   ،يـَنـْ

َلةٍ  ٌّ َأْم إِْنِسيٌّ   ؟ا أَْنتَ : فـَُقْلُت: مَ ، قَالَ فـََردَّ السَّالمَ   ، : َفَسلَّْمتُ ، قَالَ فَِإَذا ُهَو َبَدابٍَّة ِشْبِه اْلُغالِم اْلُمْحتَِلمِ   ،َذاَت لَيـْ :  ، قَالَ َأِجِنِّ
 ٌّ : لََقْد َعِلَمِت اجلِْن  َما  ، قَالَ فـَُقْلُت: َهَكَذا ُخِلَق اجلِْن    ،فَِإَذا َيُد َكْلٍب َوَشْعُر َكْلبٍ   ،: فـَنَاَولَ ، قَالَ : اَنِوْلِِن َيَدكَ ، قَالَ ِجِنِّ

نَا َأْن ُنِصيَب ِمْن طََعاِمكَ   ،: بـََلَغِِن أَنََّك رَُجٌل حتُِب  الصََّدَقةَ ، قَالَ َما َصنـَْعتَ : َما مَحََلَك َعَلى  ، قَالَ ِفيِهْم َأَشد  ِمِنِّ  ، فََأْحبـَبـْ
  ، فَأخربهُ   ،وسلم: َهِذِه اآليَةُ آيَةُ اْلُكْرِسيِّ، مثَّ َغَدا ِإىَل النَِّبِّ صلى هللا عليه  ، قَالَ فقال: َلهُ ُأيَبٌّ َفَما الَِّذي َيُِرياَُن ِمْنُكمْ   :قَالَ 

 « صدق اْْلَبيثفـََقاَل النَِّب  صلى هللا عليه وسلم: »
 ]الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات[ ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

ْيِه، َأان ِإبْـَراِهيُم ْبُن  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلالَل َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعلَ  َأْخرَبانَ  -  1265
، َأان ِإبْـَراهِ  يُم ْبُن َسِعيٍد اجْلَْوَهِري ، اَن حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى، اَن ُمَعاذُ ْبُن َمْنُصوٍر، َأان حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم، َأان أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ

 حُمَمَِّد ْبِن ُمَعاِذ ْبِن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه،  
 .  يتكىء وََكاَن اَل  ،َأنَّ النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم َكاَن َيثو على رُْكبـَتـَْيهِ  ،َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعبٍ 

 . َهَذا َحِديٌث خُمَْتَصٌر ِمْن َحِديٍث َرَواهُ اْبُن حبَان َعن أيب يعلى* 
 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*

ُ َأنَّ حُمَمََّد ْبنَ   َأْخرَبانَ   1268 حُمَمَِّد ْبِن السََّكِن َوَأمْحََد ْبَن   َخايل اإِلَماُم اْلَعاملُ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ اَّللَّ
ْلَبِطِر، َأان َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلبـَيِِّع، اَن أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلََسُن  أخرباُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِهَما، أان َنْصُر ْبُن َأمْحََد ْبِن ا   َعْبِد اْلَغِِنِّ ْبنِ 

، اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس الرَّاِزي ، اَن حُمَمَُّد بن ِعيَسى بن الطَّبَّاِع، اَن ُمعَ  ِذ ْبِن ُأيبَِّ ْبِن  اذُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُمَعاْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِلي 
َثِِن َأيِب، َعْن َجدِّي،    َكْعٍب، َحدَّ
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فقال: أَقـَْلَقْتِِن احْلُمَّى َوَأَذاَها فـََقاَل: َلهُ النَِّب  صلى هللا    َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم
ِإيّنِ أُِمْرُت  » َوَأنَّ النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل َلهُ    ،فـََردَّ الرَُّجُل َعَلْيِه َثالًث اَل يَزِيُدهُ َعَلى قـَْوِلهِ   ،اْستـَْعِف َواْصرِبْ   :عليه وسلم

فـََردَّ النَِّب  صلى  ،َوِمْنَك تـََعلَّْمتُ  ،َك َأْسَلْمتُ َوَعَلى َيَديْ  ،اِبَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ آَمْنتُ  ،فقال: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  «ِبَعْرِض اْلُقْرآِن َعَلْيكَ 
َك َوَنَسِبكَ   ،نـََعْم يف اْلَمأل اأَلْعَلى: » ، قَالَ ُهنَاَك اَي رَُسوَل اَّللَِّ   لََقْد ذُِكْرتُ   :فـََقاَل ُأيَبٌّ َرمِحَهُ اَّللَُّ   ،هللا عليه وسلم اْلَقْولَ    «يف اْسِْ

 . َومَلْ َيُكْن يتكىء ،وََكاَن النَِّب  صلى هللا عليه وسلم ِإَذا َجَلَس ََيْثُو َعَلى رُْكبـَتـَْيهِ  ،َرُسول هللاقَاَل: فَاقـَْرْأ ِإذن اَي 
 . َوَهَذا أَْيضا ِفيِه اْخِتَصار* 

 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*
مَُّد ْبُن ِعيَسى الطَّبَّاُع،  َأْسَعُد َأنَّ فَاِطَمَة أخربْْتُْم، َأان اْبُن رِيَذَة، َأان الطَّرَبَاين ، اَن َأمْحَُد ْبُن ُخَلْيٍد احْلََلِب ، اَن حمَُ   َأْخرَبانَ   -  1269

 اَن ُمَعاذُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُمَعاِذ ْبِن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، 
ُ َعْنهُ أَنَّهُ قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ََتِْري احْلََسنَاُت َعَلى َصاِحِبَها َما اْختـََلَج  »  قَاَل:؟  َما َجَزاءُ احْلُمَّى  ،َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب َرِضَي اَّللَّ

َوال ُخُروًجا ِإىَل بـَْيِتَك َوال    ، مُحَّى اَل مَتْنـَُعِِن ُخُروًجا يف َسبِيِلكَ اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلكَ  : فـََقاَل ُأيَبٌّ  «أَْو َضَرَب َعَلْيِه ِعْرقُ  ،َعَلْيِه َقَدمٌ 
 . فـََلْم مُيِْس أيب قّط ِإالَّ َوبِه محى :قَالَ  ،َمْسِجِد نَِبيِّكَ 

ُمَحمَِّد ْبِن ُمَعاِذ ْبِن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب َعْن َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َعْن  :  (3820)  ]الهيثمي  إسناده ضعيف[]الدهيش:  
 [ َأِبيِه َوُهَما َمْجُهوََلِن َكَما َقاَل اْبُن َمِعيٍن، ُقْلُت: َذَكَرُهَما اْبُن ِحبَّاَن ِفي الثِ َقاِت.

أان أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد    ،َن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن بْ   –  1270
ُمَعاذُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُمَعاِذ ْبِن ُأيبَِّ    انَ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى الطَّبَّاعُ   ،اَن َأمْحَُد ْبُن ُخَلْيدٍ   ،أان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    ،ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 

قَالَ   ،َعْن َجدِّهِ   ،َعْن أَبِيهِ   ،ْبِن َكْعبٍ  أَنَّهُ  ْبِن َكْعٍب  ُأيبَِّ  احْلُمَّى  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :َعْن  احْلََسنَاُت َعَلى »  :قَالَ   ؟َما َجَزاءُ  ََتِْري 
  ، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك مُحَّى اَل مَتْنـَُعِِن ُخُروًجا يف َسِبيِلكَ   :-يـَْعِِن ُأيَبٌّ -فـََقاَل    «َضَرَب َعَلْيِه ِعْرقُ َصاِحِبَها َما اْختـََلَج َعَلْيِه َقَدٌم َأْو  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َوال ُخُروًجا ِإىَل بـَْيِتكَ   . محىفـََلْم مُيِْس ُأيَبٌّ َقط  ِإال َوبِِه  ،َوال َمْسِجِد نَِبيَِّك َصلَّى اَّللَّ
َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُمَعاِذ ْبِن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب َعْن (:  3820]الهيثمي )  ]الدهيش: إسناده ضعيف[

 [ الثِ َقاِت.َأِبيِه َوُهَما َمْجُهوََلِن َكَما َقاَل اْبُن َمِعيٍن، ُقْلُت: َذَكَرُهَما اْبُن ِحبَّاَن ِفي 
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 مُسْنَدُ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ السَّبَئِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
َها َوُهْم أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َرْوٍح ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع ِقيَل َلهُ َأْخرَبَْتُكْم فَاِطَمةُ بِْنُت َعْبِد ا  َأْخرَبانَ   -  1287 َّللَِّ ِقَراَءًة َعَليـْ

، َأان أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ  ، اَن ُموَسى ْبُن َهارُوَن، اَن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ُعَمَر اْلَعَدين ، اَن  َيْسَمُعوَن، أان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
 فـََرُج ْبُن َسِعيٍد، َحدََّثِِن َعمِّي َثِبُت ْبُن َسِعيٍد، َعْن أَبِيِه َسِعيٍد،  

َفَمَسَح   ،َعاهُ َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلمَفدَ   ،فنقمت أَنْـَفهُ   ،أَنه َكاَن بَِوْجِهِه حزارة يـَْعِِن القوابء   :َعْن أَبْـَيَض ْبِن مَحَّالٍ 
 . َوِفيه أثر  ،فـََلْم مُيِْس َذِلَك اْليـَْوم ،َعَلى َوْجِههِ 
 [رجاله ثقات وثقهم ابن حبان ]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
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 اللَّيْثِيُّ رَضِيَ اهلل عَنهُ مُسْنَدُ أُذَيْنَةَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
َأْخرَبَْْتُْم، َأان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد    َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزَِدانِيَّةَ   َأْخرَبانَ   -  1295

 اينّ  اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، َأان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن ِبْشُر ْبُن ُموَسى، اَن حُمَمَّد بن سعيد اأْلَْصبـَهَ 
 )على الرَّاِجح(  [ْسَناده ُمْرسلإ]الدهيش: 

 اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، اَن َأسد بن ُموَسى )ح( قَاَل ُسَلْيَماُن َواَن  - 1296
 [ ِإْسَناده ُمْرسل]الدهيش: 

، اَن ُمَسدٌَّد )ح( َوان ُمَعاذُ  قَالَ  - 1297  ْبُن اْلُمَثّنَّ
 [ ِإْسَناده ُمْرسل]الدهيش: 

 َداُوُد ْبُن َعْمرٍو الضَّبِّ  َوَسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َومعلى بن مْهدي )ح(  اْلَعزِيِز، انَ قَاَل اَن َعِلي  ْبُن َعْبِد  - 1298
 [ ِإْسَناده ُمْرسل]الدهيش: 

َبَة قَالُوا: انَ قَاَل َوان ُعبـَْيُد ْبُن  - 1299  أَبُو اأَلْحَوِص، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق،    َغنَّاٍم، اَن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشيـْ
َحَلَف على ميَِني فـََرأى َغريَها خريا    َمنْ »َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَُذيْـَنَة، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم:  

َها  « .َوْلُيَكفِّْر َعْن مَيِيِنهِ  ،فـَْليَْأِت الَِّذي ُهَو َخرْيٌ  ،ِمنـْ
َوقَاَل َعْبُد الرَّمْحَِن   ،َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن أَُذيْـَنَة اْلَعْبِدي ، َعْن أَبِيِه َعِن النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم ُمْرَسلٌ   :قَاَل اْلُبَخاِري  يف ًَتِرخِيهِ *  

َوَعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرَوى َعْنهُ ابْـنُهُ َعْبُد الرَّمْحَِن   ،أذينة الَعبِدي َبْصِريٌّ َرَوى َعِن النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم :ْبُن َأيِب َحامتٍِ 
ْعُت َأيِب يـَُقوُل َذِلكَ   . ْسَِ

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، [ ]الهيثمي: ِإْسَناده ُمْرسل]الدهيش:   [ َوَعْبُد َّللاَِّ ْبُن ُأَذْيَنَة ِثَقٌة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
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 مُسْنَدُ األَرْقَمِ بْنِ أَبِي األَرْقَمِ الْمَخْزُومِيِّ )بَدْرِيٌّ(رَضِيَ اهلل عَنهُ 
ِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، َأان  َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم، أان حُمَمَُّد ْبُن َعبْ  َوَأْخرَبانَ  - 1302

 ْبُن ُعَفرْيٍ، اَن َعطَّاُف ْبُن َخاِلٍد،   ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن أَبُو الّزِنْـبَاِع رَْوُح ْبُن اْلَفَرِج، اَن َسْعدُ 
 عليه وسلم َأَوى يف َدارِِه ِعْنَد  َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اأَلْرقَِم، َعْن َجدِِّه اأَلْرَقِم وََكاَن بَْدرايًّ وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا

ُ َعْنهُ   ،ْسِلِمنيَ الصََّفا َحَّتَّ َتَكاَمُلوا َأْربَِعنَي رَُجال مُ  فـََلمَّا َكانُوا َأرْبَِعنَي َخَرُجوا    ،َفَكاَن آِخُرُهْم ِإْسالَما ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ
َرُسوُل اَّللَِّ   فـََقاَل يل ،َوَأرَْدُت اْْلُُروَج ِإىَل بـَْيِت اْلَمْقِدسِ  ،ِإىَل اْلُمْشرِِكنَي قَاَل: ِجْئُت َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم ألَُودَِّعهُ 

َوَلِكِنِّ ُأَصلِّي    ،قـُْلُت: اَل   «َأيف َِتَارَةٍ   ؟َوَما خُيْرُِجَك ِإلَْيهِ : »، قَالَ « قـُْلُت: أُرِيُد بـَْيَت اْلَمْقِدسِ أَْيَن تُرِيدُ : »َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ُ َعَلْيِه َوسلم ،ِفيهِ   « مثَّ  َصاَلة َها ُهنَا َخرْيٌ ِمْن أَْلِف َصالةٍ : »فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َذا احْلَِديُث َقْد َوهَ  ،جَمُْهولٌ  :قَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي   ،َوحَيََْي ْبُن ِعْمَرانَ  ،َوَوثَـَّقهُ بـَْعُضُهمْ  ،َعطَّاُف ْبُن َخاِلٍد َتَكلََّم ِفيِه بـَْعُضُهمْ * 

 . ِث الَِّذي بعده َرَواهُ َعطَّاٌف، َعْن حَيََْي َوُعْثَماَن مثَّ َقْد يـَْرِوي َعْنهُ َغرْيُ َعطَّاِف ْبِن َخاِلٍد ُهَو َمْذُكوٌر يف احْلَِدي
 [ َوِرَجاُل َأْحَمَد ِفيِهْم َيْحَيى ْبُن ِعْمَراَن َجِهَلُه َأُبو َحاِتٍم.ِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت، لَلضطراب[ ]الهيثمي: ِفي ِإْسَناده لين ]الدهيش: 

ْم، أان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  َسْعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزَِدانِيَّةَ َأْخرَبْتُْ   َأْخرَبانَ   -  1303
، اَن حَيََْي ْبُن ِعْمَراَن، َعْن َجدِِّه ُعْثَماَن   ْبِن رِيَذَة، َأان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن َأمْحَُد ْبُن اجْلَْعِد اْلَوشَّاُء، اَن أَبُو ُمْصَعبٍ اَّللَِّ 

 ْبِن اأَلْرَقِم،  
 « بَْدٍر َضُعوا َما َكاَن َمَعُكْم ِمَن األَنْـَفالِ  يـَْومَ » َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: 

 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:   إسناده ضعيف[]الدهيش: 
َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن أَبُو اْلَعالِء َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اأَلْصبـََهاين  ِإَجازًَة َأنَّ  َأْخرَبانَ  - 1304

اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه، أان أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن عَ  ، أان أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد احْلَدَّ ْبِد اَّللَِّ
 يـَْزَداَد التـَّوَِّزي ، اَن أَبُو ُمْصَعٍب، اَن حَيََْي ْبُن ِعْمَراَن،  

«  يـَْوَم َبْدٍر رُد وا َما َكاَن َمَعُكْم ِمَن األَنْـَفالِ ى هللا عليه وسلم: »َعْن َجدِِّه ُعْثَماَن ْبِن اأَلْرَقِم، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صل
هُ  ،فقال: ِهْبهُ يل اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، فـََعَرَفهُ اأَلْرَقمُ  ،فـََرَفَع أَبُو ُأَسْيٍد السَّاِعِدي  َسْيَف َبِِن اْلَعائِِذ ْبِن اْلَمْرزاَُبنِ   . فََأْعطَاهُ ِإايَّ

 . تفرد ِبِه أَبُو ُمصعب  ،اَل يـُْرَوى َهَذا احْلَِديُث َعِن اأَلْرَقِم ْبِن َأيِب اأَلْرَقِم ِإال ِِبََذا اإْلِْسنَاد :قَاَل الطَّرَبَاين  * 
 [ رواه الطبراني في اْلوسط والكبير باختصار، ورجاله ثقات.]الهيثمي:   إسناده ضعيف[]الدهيش: 
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 مُسْنَدُ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َها، َأان حُمَمَُّد ْبُن   َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزَِدانِيَّةَ   َأْخرَبانَ  - 1305 َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءًة َعَليـْ

، اَن ُمَسّدد )ح(    َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن ُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثّنَّ
 [ رواه الطبراني، ورجاله ثقات.: ( 12886) ]الهيثمي ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

ِشرِي ْبِن  َوان َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو اْلَقِطَراين ، اَن حُمَمَُّد بْـُنُموَسى احْلََرِشي  قَاال، اَن ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل، َعْن بَ قَاَل الطَّرَبَاين     -  1306
 َمْيُموٍن،  

ِه ُأَساَمَة ْبِن َأْخَدرِيٍّ َأنَّ رَُجال ِمْن َبِِن َشْقَرَة يـَُقا   ُل لَهُ َأْصَرُم َكاَن يف النـََّفِر الَِّذيَن أَتـَْوا َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلمَعْن َعمِّ
فََأْحبـَْبُت َأْن    ،اْشرَتَْيُت َهَذا   - صلى هللا عليه وسلم-فقال: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  قَاَل: فََأًَتهُ ِبُغالٍم َلهُ َحَبِشيٍّ اْشرَتَاهُ بِتِْلَك اْلِبالدِ 

يهِ  :  ، قَالَ قَاَل: أُرِيُدهُ رَاِعيًا؟  قَاَل: َفَما تُرِيُدهُ   «َبْل أَْنَت زُْرَعةُ قَاَل: »  «َأْصَرمُ   :قَالَ   ؟َما اْْسُكَ : »، قَالَ َوَتْدُعو َلهُ اِبْلرَبََكةِ   ُأْسَِّ
 . َوقـََبَض النَِّب  صلى هللا عليه وسلم َكفَّهُ  ،فـَُهَو َعاِصمٌ 

 َرَواهُ أَبُو َداُود َعن ُمَسّدد  * 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.: ( 12886) ]الهيثمي ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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 عَنهُ مُسْنَدُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اهلل  
َها، َأان   َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزَِدانِيَّةَ   َأْخرَبانَ   -  1316 َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءًة َعَليـْ

، انَ  ، اَن َوْهُب ْبُن َجرِيِر ْبِن   حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن ُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثّنَّ َعلّي بن اْلَمِديِِنِّ
َثِِن َأيِب قَالَ   ْعُت حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاَق حُيَدُِّث، َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن، ْسَِ  :َحازٍِم، َحدَّ

َبَة قَاَل: رَأَْيت ُأَساَمة بن زيد َعن ُحْجَرِة َعاِئَشَة َيْدُعو  فـََقاَل  ،فََأْْسََعهُ َكالًما  ،َفَجاَء َمْرَوانُ  ،َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعتـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلمأَمَ  :ُأَساَمةُ  َ يبغض اْلَفاِحش اْلَبِذيء يـَُقول: »  ا ِإيّنِ ْسَِ  « ِإنَّ اَّللَّ

 ]الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات[  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه، َأان َعْبُد    َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اللَّْفتُـَواين    َأْخرَبانَ   -  1317

، أان حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن، اَن حُمَمَُّد ْبُن بَ   قَاال، اَن َوْهُب ْبُن شَّاٍر َواْبُن اْلُمَثّنَّ الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد اْلُمْقِرُئ، َأان َجْعَفُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
 َجرِيٍر، اَن أيب قَاَل ْسَِعت َمَع حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاَق حُيَدُِّث، َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن،  

َورَأَيْـُتهُ ُيَصلِّي   ،ًعا َعِقريَتَهُ يـَتـََغّنَّ افِ َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: رَأَْيُت ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد ُمْضَطِجًعا َعَلى اَبِب ُحْجَرِة َعاِئَشَة رَ 
  ، فقال: َلهُ قـَْوال قَِبيًحا، مثَّ َأْدبـَرَ ،  فقال: أَُتَصلِّي ِعْنَد َقرْبِِه اَي اْبَن َأخٍ ،  َفَمرَّ ِبِه َمْرَوانُ   ،صلى هللا عليه وسلم  ِعْنَد َقرْبِ النَِّبِّ 

شٌ فقال: لَهُ اَي َمْروَ ،  فَاْنَصَرَف ُأَساَمةُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلمي ،اُن إِنََّك فَاِحٌش ُمتـََفحِّ َ قُول: » َ َوِإيّنِ ْسَِ ِإنَّ اَّللَّ
 . َوإنَّك فَاحش متفحش  «يـُْبِغُض اْلَفاِحَش واملتفحش 

 ]الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات[  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
 َمْنُصوٍر، َأان حُمَمَُّد  ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ اْْلَالَل َأْخرَبَُهْم، َأان ِإبْـَراِهيُم ْبنُ زَاِهُر    َأْخرَبانَ و   -  1318

، اَن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثّنَّ أَبُو ُموَسى، اَن َوْهبُ ْبُن ِإبْـَراِهيَم بن اْلُمْقِرِئ، أان  ْبُن َجرِيٍر،   أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ اْلَمْوِصِلي 
ْعُت حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاَق حُيَدُِّث، َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن،    اَن َأيِب قَاَل ْسَِ

َواُن ْبُن احْلََكِم فقال:  اَّللَِّ قَاَل: رَأَْيُت ُأَساَمَة قَاَل: َورَأَيْـُتهُ ُيَصلِّي ِعْنَد َقرْبِ َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم َفَخَرَج َمرْ َعْن ُعبـَْيِد  
ْعُت    ،إِنََّك آَذيْـَتِِنً   :فـََقاَل ِلَمْرَوانَ   ،ُأَساَمةُ   فَاْنَصَرفَ  ،قـَْوال قَِبيًحا، مثَّ َأْدبـَرَ   :ُتَصلِّي ِعْنَد َقرْبِِه قَاَل: ِإيّنِ ُأِحب هُ فقال َلهُ  َوِإيّنِ ْسَِ

شَ  ِإنَّ اَّللََّ يـَُقول: » َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم شٌ  «يـُْبِغُض اْلَفاِحَش اْلُمتـََفحِّ  . َوِإنََّك فَاِحٌش ُمتـََفحِّ
 يـَْعَلى اْلموِصِلي َرَواهُ أَبُو َحامتِِ ْبُن ِحبَّاَن َعْن َأيِب * 

 ]الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات[  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
ْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم،  اإِلَماُم أَبُو اْلُفُتوِح َأْسَعُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َخَلٍف اْلِعْجِلي  َوَغرْيُهُ أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت عَ  َأْخرَبانَ   - 1323

جَّاِج الز بـَْيِدي  مِبَِديَنِة زُبـَْيٍد اِبْلَيَمِن، اَن أَبُو مُحََّة حُمَمَُّد ْبُن  َأان حُمَمَُّد ْبُن رِيَذَة، أان ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين ، اَن حُمَمَُّد ْبُن ُشَعْيِب ْبِن احلَْ 
، َعْن َأيِب  ، َعْن ُأَساَمَة بْ   يُوُسَف، اَن أَبُو قـُرََّة ُموَسى ْبُن طَاِرٍق قَاَل ذََكَر ُسْفيَاُن الثَـّْوِري ، َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ ِن  ُعْثَماَن النـَّْهِديِّ

َما ِذئـْبَاِن َضاِراَيِن اَبًَت يف َحِظريٍَة ِفيَها َغَنٍم يـَْفرَتَِساِن َوَيَُْكالِن أبَِْسرََع َفَساًدا  زَْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »
 « ِفيَها ِمْن طََلِب اْلَماِل َوالشََّرِف يف ِديِن اْلُمْسِلمِ 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
،  اَن مُحَْيُد ْبُن َمْسَعَدَة، اَن َعْبُد اْلَوهَّاِب، اَن ِهَشاُم ْبُن َحسَّاٍن، َعْن َعاِصٍم اأَلْحَوِل، َعْن َأيِب ُعْثَمانَ   - 1326   النـَّْهِديِّ
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ِإىَل َغرْيِ   َمِن ادََّعى»:  َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم قَالَ َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َوَسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص َورَُجٍل آَخَر ِمْن  
 « أَبِيِه َوُهَو يعلم حرم هللا َعَلْيِه اجْلنَّة

 [ الظَّاِهر ِمْنهُ لم يْظهر ِإْسَناده ِفي مصورتنا ِْلَن َهَذا الَحِديث كتب ِفي اْلَهاِمش َوُهَو ِإْسَناد َصِحيح ِفي اْلقدر  ]الدهيش: #*
َها َأان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ    َأْخرَباََن َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءةً   - 1327 َعَليـْ
َعْن َأيِب اْلَمِليِح    ،َأان َمْعَمٌر ]َعْن أَي وَب[   ،أان َعْبُد الرَّزَّاقِ   ،ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم الدَّبَِري    انَ   ، أاََن ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ   ،ْبِن رِيَذةَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َعْن ُأَساَمَة ]ْبِن زَْيٍد[ قَالَ ، ُ َمِنيََّة َعْبٍد أبَِ »  :َصلَّى اَّللَّ    «ْرٍض ِإال َجَعَل لَهُ ِفيَها َحاَجةً َما َجَعَل اَّللَّ
َا يـُْعَرُف ِمْن َحِديِث َأيِب ِإْسَحاقَ   ،َوَأَخاُف َأْن َيُكوَن غََلطًا  ،ِإْسنَاُدهُ َحَسنٌ   * َعِن   ،َعْن َمطَِر ْبِن ُعَكاِمسٍ   ،فَِإنَّ احْلَِديَث ِإمنَّ

 النَِّبِّ صلى هللا َعَلْيِه َوسلم 
 [ رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.(: 11831]الهيثمي ) ]الدهيش: ِإْسَناده َصِحيح[

 ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ اإِلَماُم احْلَاِفُظ أَبُو ُموَسى حُمَمَُّد ْبُن عمر اْلَمِديِِنّ يف ِكتَابه، َأان َأاَب اْلَقاِسِم غَاِِنَ ْبَن َأيِب َنْصرِ  َأْخرَبانَ  - 1336
، َأان أَبُو حمَُ  مٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأمْحََد ْبِن فَاِرٍس، أان أَبُو ِبْشٍر اْلرُبِْجيَّ أخربُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه، َأان أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

، اَن اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعْن عَ  ، اَن أَبُو َداُوَد ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد الطَّيَاِلِسي  َثِِن يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب اْلِعْجِلي   ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِمْهَراَن قَاَل َحدَّ
 ُعَمرْيٌ َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس،  

 ،فـََرَأى ُصَورًا قَاَل: َفَدَعا ِبَدْلٍو ِمْن َماءٍ   ،َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم يف اْلَكْعَبةِ 
ُتهُ ِبهِ  ُ قَـ َويـَُقول: » ،َفَجَعَل مَيُْحوَها ،فَأَتـَيـْ  « ْوًما ُيَصوِّرُوَن َماال خيلقون قَاَتَل اَّللَّ

رواه الطبراني،  (:  8893]الهيثمي )  (.[996. السلسلة الصحيحة )ثابت بجموع الطرق ]اْللباني:    إسناده ضعيف[]الدهيش:  
 [ وفيه خالد بن يزيد العمري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات 

ْبُن رِيَذةَ   َأْخرَبانَ   -  1337 َأان حُمَمَُّد  َأْخرَبَْْتُْم،  بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ  َأنَّ فَاِطَمَة  ِِبَا  اأَلْصبـََهاين   ْبُن َسِعيٍد  َأان الطَّرَبَاين ، اَن  َأْسَعُد   ،
  ْبِن ِمْهَراَن، َعْن ُعَمرْيٌ َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس،  اأَلْسَفاِطي ، اَن َخاِلُد ْبُن يَزِيَد اْلُعَمِري ، اَن اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َعْبِد الرَّمْحَنِ 

قَاَتَل هللا قوما صلى هللا عليه وسلم َدَخَل اْلبـَْيَت فـََرَأى ُصَورًا َفَدَعا مِبَاٍء َفَجَعل مَيُْحوَها َويـَُقول: »  َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َأنَّ النَِّبَّ 
 « يصورون َماال خَيُْلُقونَ 

 . ِمْد يف رَِوايَِة َهَذا احْلَِديِث َعَلى َخاِلٍد اْلُعَمِريِّ َبْل َعَلى رَِوايَِة َأيِب َداُودمَلْ نـَْعتَ * 
، َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.  ]الهيثمي: [ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش:  ، َوِفيِه َخاِلُد ْبُن َيِزيَد اْلُعَمِريُّ  [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

يفَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه، أان  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمِر اْلُقَرِشي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّريَْ   َأْخرَبانَ   -  1342
، َأان َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع، اَن يَزِيُد، اَن  َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأمْحََد، َأان ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق، أان َجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيمَ 

 ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َخاِلٍد، 
َفَدِمَعْت   ،فـََقاَم َبنْيَ َيَدْي َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم  ،َجاَء ُأَساَمةُ ْبُن زَْيٍد بـَْعَدَما قُِتَل أَبُوهُ  :َعْن قـَْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم قَالَ 

نَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم:   ،اِمِه َذِلكَ فـََقاَم يف َمقَ   ،َفَجاَء ِمَن اْلَغدِ   ،َعيـْ
 « ؟ َما لَِقيُت ِمْنَك َأْمسُ  َأالٍق َأاَن ِمْنَك اْليـَْومَ »
ُ َأعْ *   َعهُ ِمْن ُأَساَمَة َواَّللَّ ُ أَنَّهُ ْسَِ  َلمُ َكَذا رََواهُ يَزِيُد بن َهارُون غري َأن قيس مَلْ َيْذُكْر ِفيِه َما يـَُبنيِّ

فإن كان قيس سمعه من أسامة فهو صحيح على    مرسل، رجاله ثقات وصورته  ]البوصيري:    [ في إسناده نظر  ]الدهيش:  #*
 [شرط الشيخين
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  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه، َأان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبنُ   ُعبـَْيُد اَّللَِّ اللَّْفتُـَواين   َأْخرَبانَ  -  1351
، َأان حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن الر واَيين ، اَن َأمْحَُد ْبُن َعْبدِ  َثِِن اْبُن   الَأمْحََد اْلُمْقِرُئ، َأان َجْعَفُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ رَّمْحَِن، اَن َعمِّي اْبُن َوْهٍب، َحدَّ

 َأيِب ِذْئٍب َعِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ُكَرْيِب َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس،  
اْلَكْعَبَة فـََرأَ  قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم  ْبِن زَْيٍد أَنَّهُ  ُأَساَمَة  مِبَاٍء  َعْن  َأْن آتَِيهُ  ِفيَها ُصَورًا فَأََمَرين  ى 

ُ قوما يصورون َماال خَيْلُُقونَ َفُكْنُت آتَِيِه مِبَاٍء يف الدَّْلِو َفَجَعَل يَِبل  الثَـّْوَب، مثَّ َيْضِرُب بِِه الص َوَر يـَُقول: »  « قَاَتَل اَّللَّ
َوَقْد تـََقدََّم َهَذا احْلَِديُث يف رَِوايَِة ُعَمرْيٍ َمْوىَل اْبِن    ،َوَقْد َأْخَرَج َلهُ ُمْسِلٌم يف َصِحيِحهِ   ،ُتُكلَِّم ِفيهِ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن َقْد  *  

 . َعبَّاسٍ 
، َوِفيِه َخاِلُد    (:8893]الهيثمي )  ([4/371. المطالب العالية )إسناده حسن]الحافظ:    [حسنِإْسَناده  ]الدهيش:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

، َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.  [ ْبُن َيِزيَد اْلُعَمِريُّ
إِبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيِه، أان  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهْم، أان َأْخرَبانَ  -  1352

َبَة، اَن ُعبـَْيُد اَّللَِّ  ، اَن أَبُو َبْكٍر ُهَو اْبُن َأيِب َشيـْ  ْبُن ُموَسى، قثنا ُسْفيَاُن َعِن اأَلْعَمِش، حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم، َأان أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي 
 ، َعْن َجاِمِع ْبِن َشدَّاٍد، َعْن ُكْلثُومٍ 

ه اَنئِما قد غطا َوْجَههُ فوجدان ،  َوُهَو َمرِيضٌ ،  َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد قَاَل: َدَخْلنَا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم نـَُعوُدهُ 
ُ اْليـَُهوَد حُيَّرُِموَن ُشُحوَم  »  فقال:،  َفَكَشَف َعْن َوْجِههِ ،ٍ ِبرُبٍْد َعَدينّ   « َوَيَُْكُلوَن َأَْثَاََنَا  ،اْلَغَنمِ َلَعَن اَّللَّ

بَاَن يـَْعِِن النَّْحِويّ  ،ِقيَل َرَواهُ اْلبـََغِوي  َعْن َأيِب َبْكٍر َهَذا*  ، َعْن َشيـْ  . َعن اأْلَْعَمش ،َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

َأْخرَبَُهْم، َأان َأمْحَُد ْبُن  أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلبَاِقي ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر ْبَن حُمَمٍَّد اْلَبْسطَاِميَّ    َأْخرَبانَ   -  1353
ْبُن ُكَلْيبٍ  ثَُم  اهْلَيـْ اْْلَُزاِعي ، أان  َأمْحََد  ْبُن  َأان َعِلي    ، اْْلَِليِلي  اَن ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن   حُمَمٍَّد  اْلُمِغريَِة،  ْبِن  ْبُن َسْهِل  الشَّاِشي ، اَن َعِلي  

اٍد، َعْن ُكْلثُوٍم،   بَاُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َجاِمِع ْبِن َشدَّ  ُموَسى، َأان َشيـْ
نَا النَِّبَّ صلى هللا   ْبِن زَْيٍد قَاَل: أَتـَيـْ َفَكَشَف الثَـّْوَب َعْن    ،فَِإَذا ُهَو ُمَسجَّى َعَلْيِه بـُْرٌد َعَدينٌّ   ،عليه وسلم نـَُعوُدهُ َعْن ُأَساَمةَ 

ُ اْليـَُهوَد ُحّرَِمْت َعَلْيِهُم الشحوم فـَبَاُعوَهاَوْجِهِه، مثَّ قَاَل: »   « وأكلوا أَثاَنا  ،َلَعَن اَّللَّ
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

بَاُن َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َجامِ   َوِبهِ   -  1354 ، اَن َشيـْ َثُم، اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاين ، اَن ُعبـَْيُد اَّللَِّ اٍد، َعْن أان اهْلَيـْ ِع ْبِن َشدَّ
 ُكْلثُوٍم،  

فوجدانه اَنئِما قد عطى َوْجَههُ   ،َوُهَو َمرِيض  ،َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد قَاَل: َدَخْلنَا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم نـَُعوُدهُ 
ُ اْليـَُهوَد حُيَّرُِموَن الش ُحومَ »  فقال:، َفَكَشَف َعْن َوْجِههِ  ،ِبرُبٍْد َعَدينٍّ   « َوَيَُْكلُوَن َأَْثَاََنَا ،َلَعَن اَّللَّ

، َعْن عبيد هللا *  َثُم أَْيًضا َعْن َعبَّاٍس الد وِريِّ  . َعن َشيبَان ،َوَرَواهُ اهْلَيـْ
 [ صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*

َها، َأان  َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد ِقَراَءًة َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن ِقيَل َلهُ َأْخرَبَْتُكْم فَاِطَمةُ بِْنُت َعْبِد اَّللَِّ   َأْخرَبانَ   -  1371  ِقَراَءًة َعَليـْ
 اْلرَبَِْبَارِي ، اَن زََكرايَّ بن عدي )ح(  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، َأان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، اَن َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ 

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
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حَيََْي ْبُن زََكرايَّ ْبِن َأيِب زَائَِدَة، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َحِكيٍم،   اَل ُسَلْيَماُن َوحدثنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، اَن َأَسُد ْبُن ُموَسى، انَ قَ   -  1372
 َعْن حُمَمَِّد ْبِن أَفـَْلَح،  

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم شيـَُقول: »  َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد قَاَل: ْسَِ َ اَل حيُِب  اْلَفاِحش اْلُمتـََفحِّ  « ِإنَّ اَّللَّ
 [ِإْسَناده ُمْنَقطع الدهيش:] #*

َبرويه، أان حُمَمَّد    زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم، أان ِإبْـَراِهيُم سبط  َأْخرَبانَ   -  1377
، اَن بـُْنَداٌر، اَن َعْبُد اْلَكِبرِي ْبُن َعْبِد اْلَمجِ   يِد، اَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اَنِفٍع، َعْن أَبِيِه، بن اْلُمْقِرِئ، َأان أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي 

َلَة بغائط  ْقَبَل اْلِقبـْ  . َأو بـَْول ،َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم ََنَى َأْن ُتْستـَ
 .[ شاهدعبد هللا بن نافع مولى ابن عمر ضعيف، وله ]البوصيري:  إسناده ضعيف[ ]الدهيش: #*

 ، َأان أَبُو يـَْعَلى، اَن الزََّماين ، اَن أَبُو َبْكٍر احْلََنِفي ، اَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اَنِفٍع، َعْن أَبِيهِ  َوبِهِ  - 1378
َلَة بِغَاِئٍط أَْو بـَْولٍ اَل َتْستـَْقبُِلوا قَاَل: » صلى هللا عليه وسلم َأنَّ ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد أخربهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   « اْلِقبـْ

 .[ عبد هللا بن نافع مولى ابن عمر ضعيف، وله شاهد]البوصيري:  إسناده ضعيف[ ]الدهيش: #*
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 مُسْنَدُ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ الثَّعْلَبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
َبٍل َوان زََكرايَّ ْبُن حَيََْي السَّاِجي  قَالَ  َوبِهِ  -  1389 ، اَن  أان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، اَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ ، اَن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثّنَّ

 اَيِد ْبِن َعالَقَة،  َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم، اَن أَبُو اْلَعوَّاِم ِعْمَراُن، اَن حُمَمَُّد ْبُن ُجَحاَدَة، َعْن زِ 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم يف َحجَّةِ  أُمََّك َوأاََبَك َوُأْخَتَك  َوُهَو يـَُقول: »   ،اْلَوَداعِ   َعْن ُأَساَمَة ْبِن َشرِيٍك قَاَل: ْسَِ

قَاَل:    «اَل ََتِِْن نـَْفٌس َعَلى ُأْخَرى» قـَتـََلنَا بـَُنو يـَْربُوٍع فقال:َفَجاَء قـَْوٌم فـََقالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل:  «َوَأَخاَك، مثَّ َأْداَنَك َأْداَنكَ 
ُطْف » فقال:،  فقال: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َنِسيُت الطََّوافَ ،  مثَّ أًََتهُ آَخرُ   «اْرِم َوال َحَرجَ : » ، قَالَ مثَّ َسأََلهُ رَُجٌل َنِسَي َأْن يـَْرِمَي اجْلَِمارَ 

  « اَل َحَرجَ َعْن َشْيٍء ِإال قَاَل: »  يومئذقَاَل: َفَما َسأَلُوهُ    «اْذَبْح َوال َحَرجَ : »، قَالَ مثَّ أًََتهُ آَخُر َحَلَق قـَْبَل َأْن يَْذَبحَ   «َوال َحَرجَ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ احْلََرَج ِإال رَُجٌل اْقرَتََض ُمْسِلًمامثَّ قَاَل: » ُ َعزَّ َوَجلَّ َوقَاَل: »   «َفَذِلَك الَِّذي َحرَِج َوَهَلكَ  ،َأْذَهَب اَّللَّ َما أَنْـَزَل اَّللَّ

 « .َداًء ِإالَّ أنزل َلهُ َدَواء ِإالَّ اهْلَرم 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

 حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، َأان َأْخرَبانَ  - 1392
َبٍل، اَن ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، اَن اْلُمطَِّلُب ْبُن زاَِيٍد، َعْن زاَِيِد ْبِن    رِيَذَة َأان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبنِ  َحنـْ

 َعالَقَة،  
 « يف احْلَبَِّة السَّْوَداِء ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء ِإال السَّامَ َعْن ُأَساَمَة ْبِن َشرِيٍك قال: قال: النَِّب  صلى هللا عليه وسلم: » 

ُ اجْلََرُح َفال يـُْقَبلُ   ،اَل حُيَْتج  ِبهِ   :َوقَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي    ،َوثَـَّقهُ َأمْحَُد َوحَيََْي اْلُمطَِّلُب  *   ُ َأْعَلمُ   ،َومَلْ يـَُبنيَّ هِلََذا احْلَِديِث َشاِهٌد   .َواَّللَّ
 . يف الصَِّحيح من َحِديث َعاِئَشة َوَغريَها

 [ اُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َروَ ]الهيثمي:  [حسن ِإْسَناده]الدهيش: 
َلْيِه، َأان َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد  َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِويَّ ِِبَا َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيٍد اجْلُْرَجاينَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة عَ   َأْخرَبانَ   -  1393

ِحبَّاَن ْبِن َأمْحََد اْلُبْسيِت ، َأان َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ْبِن زَُهرْيٍ بُِتْسرَتَ، اَن    اْلَبحَّاِثي ، َأان َأمْحَُد ْبُن َهارُوَن الزَّْوَزين ، َأان أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبنُ 
 ُعَمُر ْبُن َشبََّة، اَن ُمَؤمَُّل ْبُن ِإْْسَاِعيَل، اَن ُشْعَبُة، َعْن زاَِيِد ْبِن َعالقََة،  

ئًا َفال تـَْفَعْلهُ ِإَذا َخَلْوتَ عليه وسلم: » قال: قال َرُسوُل هللا صلى هللا ، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َشرِيكٍ  ُ ِمْنَك َشيـْ  « َما َكرَِه اَّللَّ
إسناده ضعيف، مؤمل بن إسماعيل  [ ]شعيب:  (.403. صحيح ابن حبان )]اْللباني: حسن لغيره  ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش:  #*

 [ (.403صحيح ابن حبان ) سيئ الحفظ.
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 عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ مُسْنَدُ أُسَامَةَ بْنِ  
أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد    حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ِسْبُط ُحَسنْيِ ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب ْبِن َأيِب َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْنَدهْ   َأْخرَبانَ   -  1415

 َشاَذاَن، أان َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّاُب، أان أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد  ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضٌر، َأان حُمَمَُّد ْبنُ 
 ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصٍم، اَن اْبُن َأيِب ُعَمَر، اَن ُسْفيَاُن، َعْن أَي وَب ْبِن َأيِب مَتِيَمَة،  

، َعْن أَبِ  ، يِه وََكاَن ُأَساَمةُ َقْد َصِحَب النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: َذِلَك ِفينَا يـَْعِِن ُهَذْيلَ َعْن َأيِب اْلَمِليِح ْبِن ُأَساَمَة اهْلَُذيلِّ
َها ،: فـََرَمِت اْمَرأٌَة ُأْخَرى بَِعُمودٍ قَالَ    ،دِّيَةِ فـََقَضى َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم يف اْلَمْرَأِة اِبل ،َوقـَتـََلْت َما يف َبْطِنَها  ،فـََقتـََلتـْ

 . َوقضى اِبْلعقِل على عصَبة اْلَقاِتل  ،لَزوجَها َوَقَضى ِبِديَِة اْلُغرَّةِ 
 ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: 

َها، َأان َوَأْخرَبانَ   - 1416  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذَة، أان َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن رَْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءًة َعَليـْ
َنَة، َعْن أَي وَب السَّْخِتيَاينِّ ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد اْلَبْصِري ، اَن َأَسُد بْ  ُن ُموَسى، اَن ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ

 : قَالَ 
اْمَرأًتَ  ِفينَا  أَبِيِه وََكاَن َقْد َصِحَب َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: َكاَنْت  اْلَمِليِح َعْن  َأاَب  ْعُت  ِإْحَداُُهَا  ْسَِ ِن َضَرَبْت 

َها َوقـَتـََلْت َما يف َبْطِنَهافَـ   ،اأُلْخَرى ِبَعُمودٍ  َويف اجْلَِننِي بُِغرَِّة َعْبٍد   ،فـََقَضى النَِّب  صلى هللا عليه وسلم يف اْلَمْرَأِة اِبْلَعْقلِ   ،َقتـََلتـْ
َكْيَف يـُْعَقُل اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمْن اَل   :ْهِط اْلَقاتَِلةِ فـََقاَل رَُجٌل ِمْن رَ  ،َأْو َأَمٍة َأْو بَِفَرٍس َأْو بَِعريَْيِن ِمَن اإِلِبِل أَْو َكَذا وََكَذا ِمَن اْلَغَنمِ 

َوَقَضى َرُسوُل   «َأَسجَّاَعٌة أَْنتَ »:فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم  ،َأَكَل َوال َشِرَب َوال َصاَح فَاْستـََهلَّ َفِمْثُل َذِلَك يَُطل  
 . َوَأنَّ اْلَعْقَل َعَلى ُعْصَبِة اْلَقاِتلِ  ،اْلَمْرأَِة ِلَزْوِجَها َوَوَلِدَها اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم َأنَّ ِمريَاَث  

َهاُل ْبُن َخِليَفَة َعْن َسَلَمَة ْبِن متَّاٍم َعْن َأيِب اْلَمِليِح َعْن أَبِيِه َفذََكَرهُ َوقَاَل ِفيِه عَ * فـََرٍس ْبٌد َأْو َأَمٌة َأْو ََخُْس ِماَئٍة َأْو  َرَواهُ اْلِمنـْ
 َوِمائَِة َشاٍة   َأْو ِعْشرِينَ 

 َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديث أيب ُهَريْـَرة * 
 ]الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود، وهو ضعيف[  [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: 

َها، أان  أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبْتُْ   َأْخرَبانَ   -  1417 ْم ِقَراَءًة َعَليـْ
، اَن ِإبْـَراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج السَّاِمي ، اَن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن ِإبْـ  َراِهيُم ْبُن ُعَمَر اْلوَِكيِعي 

 َسَواَدةُ ْبُن َأيِب اأَلْسَوِد، اَن َصاِلُح ْبُن ِهالٍل،  
ُ َعْنهُ َعْن َنِبِّ اَّللَِّ  َثِِن َأيِب َرِضَي اَّللَّ ، َحدَّ ِإَذا َشِهَدْت أُمٌَّة ِمَن صلى هللا عليه وسلم قَاَل: »  َعْن َأيِب اْلَمِليِح ْبِن ُأَساَمَة اهْلَُذيلِّ

ُ َشَهاَدَْتُمْ  ،األَُمِم َوُهْم َأْربـَُعوَن َفَصاِعًدا   « َصدََّق َشَهاَدِْتِمْ أَْو قَاَل: » «َأَجاَز اَّللَّ
، َعْن حَيََْي ْبنِ *  ِر ْبِن َأيِب اْلَمِليِح، َعْن أَبِيِه  َوَرَواهُ احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ اْلَمْعَمِري ، َعْن َخَلِف ْبِن َساملٍِ  َسِعيٍد، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ُمَبشِّ

َعهُ ِمْن أَبِ   يِه َوِمِن اْبِن عمر َوهللا أعلم َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم بَِنْحِوِه َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن أَبُو اْلَمِليِح ْسَِ
رواه الطبراني في اْلوسط والكبير، وقال فيه أو قال: " »صدق هللا شهاداتهم« "، وفيه  ]الهيثمي:    [حسنإسناده  ]الدهيش:  

 [ صالح بن هَلل، وهو مجهول على قاعدة ابن أبي حاتم.
َها، َأان حُمَمَُّد بْ   َأْخرَبانَ   -  1418 ُن رِيَذَة، أان الطَّرَبَاين ، اَن اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل  َأْسَعُد ْبُن َسِعيٍد َأنَّ فَاِطَمَة أخربْْتُْم ِقَراَءًة َعَليـْ

 اأَلْسَفاِطي ، اَن عبد الرَّمْحَن بن اْلُمبَارك العيشي )ح( 



100 
 

 إسناده ضعيف[ ]الدهيش: 
َبَة، انَ قَاَل    -  1419 اَن أَبُو قـُتـَيـْ اْلَبْصِري ،  اْلبـََغِوي ، اَن ُموَسى بن َحيَّان  ْبُن   الطَّرَبَاين  َوحدثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم  اْلُمَفضَُّل 

  ،  َفَضالََة، َعْن َساملِِ ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َساملٍِ
ِقيَل ُهَو ِمْن ِهالٍل   .« ِمْن َوَضٍح ِإىَل َوَضحٍ   ُصوُموا»َعْن َأيِب اْلَمِليِح، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم:  

 . ِإىَل ِهاللٍ 
َبَة اْلُمَفضَُّل َهَذا ُهَو اْلَبْصرِي  *   َبَة َسْلُم ْبُن قـُتـَيـْ لَْيَس   :َوقَاَل حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ   ،يُْكَتُب َحِديثُهُ   : الرَّاِزي  قَاَل أَبُو َحامتٍِ   ،أَبُو قـُتـَيـْ

ِْمِذي  َواْلُمَفضَُّل ْبُن َفَضالََة اْلِمْصِري  َأْوَثُق ِمْن َهَذا َوأشهر  ،لَْيَس اِبْلَقِويِّ  :َوقَاَل النََّساِئي   ،ِبَذاكَ   . َوقَاَل الرتِّ
ْم َأِجْد  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِفيِه َساِلُم ْبُن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َساِلٍم ; َولَ ]الهيثمي:  إسناده ضعيف[]الدهيش: 

 [ َمْن َتْرَجَمُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ُمَوثَُّقوَن.
َعِليٍّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلبَاِقي األَْنَصاِريَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءةً   َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبنِ  َأْخرَبانَ  -  1420

َعِلي   احْلََسِن  أَبُو  َأان   ، اِبْلُعَشاِريِّ اْلَمْعُروُف  اْلَفْتِح  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  حُمَمَُّد  طَاِلٍب  أَبُو  أان  ُعمَ   َعَلْيِه،  َمْهِديٍّ  ْبُن  ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  َر 
َثِِن حَيََْي ْبُن َأيِب  الدَّارَُقْطِِن ، اَن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمغَلِِّس، اَن َعِلي  ْبُن َأمْحََد اجْلََواِريِب ، اَن َعْبُد اْلوَ  هَّاِب ْبُن ِعيَسى قَاَل َحدَّ

ٍر،  زََكرايَّ اْلَغسَّاين ، اَن َعبَّاُد ْبنُ    َسِعيٍد، َعْن ُمَبشِّ
َ َعزَّ َوَجلَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: » َعْن َأيِب اْلَمِليِح، َعْن ُأَساَمَة َعِن النَِّبِّ   « َمْن مَلْ َيْشُكِر النَّاَس مَلْ َيْشُكِر اَّللَّ

ٌر َعْن َأيِب اْلَمِليحِ  :قَاَل الدَّارَُقْطِِن  *   . َومَلْ يـَْرِوِه َعْنهُ َغرْيُ َعبَّاِد ْبِن سعيد  ،تـََفرََّد بِِه ُمَبشِّ
 [ رواه الطبراني، وفيه عبد المنعم بن نعيم وهو ضعيف.(: 13637]الهيثمي ) إسناده ضعيف[]الدهيش: 

، أَ   َوَأْخرَبانَ  -  1421 ان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، اَن  َأْسَعُد ْبُن َسِعيٍد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
يَنَة، اَن َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن ِعيَسى التَّمَّاُر،    احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَحاَق الت ْسرَتِي  َوحُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي  قَاال، اَن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ْسَِ

ِر ْبِن َأيِب اْلَمِليِح،   ، اَن َعبَّاُد ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُمَبشِّ  اَن حَيََْي ْبُن َأيِب زََكرايَّ
َ َمْن اَل َيْشُكُر النَّاسَ وسلم قَاَل: »َعْن َأيِب اْلَمِليِح، َعْن أَبِيِه َعِن النَِّبِّ صلى هللا عليه   « اَل َيْشُكُر اَّللَّ

 . َوَقْد رُِوَي ِمثـُْلهُ َعِن اأْلَْشَعث بن قيس َيَِْت ِفيَما بعد* 
 ]الهيثمي: فيه من لم أعرفهم[  إسناده ضعيف[]الدهيش: 

بِْنتُ   َأْخرَبانَ   -  1422 َعْبِد اَّللَِّ ِقرَاَءةً    أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن رَْوٍح ِقَراَءًة َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن ِقيَل َلهُ َأْخرَبَْتُكْم فَاِطَمةُ 
َها، َأان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، اَن ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، اَن ِإْسَحاقُ  ْبُن َداُوَد الصَّوَّاُف الت ْسرَتِي ، اَن ِإبْـَراِهيُم ْبُن اْلُمْسَتِمرِّ   َعَليـْ

 َسِعيٍد،  اْلُعُروِقي ، اَن َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن ِعيَسى، اَن حَيََْي ْبُن َأيِب زََكرايَّ اْلَغسَّاين ، َحدََّثِِن َعبَّاُد ْبنُ 
ِر ْبِن َأيِب اْلَمِليِح، َعنْ  َفَصلَّى    ، أَبِيِه، َعْن َجدِِّه ُأَساَمَة ْبِن ُعَمرْيٍ أَنَّهُ َصلَّى َمَع النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم رَْكَعيتَِ اْلَفْجرِ َعْن ُمَبشِّ

  « من النَّار َوحُمَمٍَّد َأُعوذُ ِبكَ  ،َوِإْسرَاِفيلَ  ،َوِميَكائِيلَ  ،اللَُّهمَّ َربَّ ِجرْبِيلَ َفَسِمْعُتهُ يـَُقول: » ،َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِ َخِفيَفَتنْيِ  ،َقرِيبًا ِمْنهُ 
 َثاَلث َمرَّات 

قال الذهبي: عباد بن سعيد عن مبشر   ،رواه الطبراني في الكبير، وفيه عباد بن سعيد]الهيثمي:   إسناده ضعيف[]الدهيش: 
 [ َل شيء، قلت: قد ذكره ابن حبان في الثقات.

بـَزَّاَز أخربُهْم ِقَراَءًة أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلبَاِقي الْ   َوَأْخرَبانَ   -  1423
، َأان   أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد ْبِن َمْهِديِّ ْبِن  َعَلْيِه، أان أَبُو طَاِلٍب حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَفْتِح اْلَمْعُروُف اِبْلُعَشاِريِّ
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َثِِن  َمْسُعوٍد الدَّارَُقْطِِن  احْلَاِفُظ، اَن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمغَلِِّس، اَن َعِلي  ْبُن َأمْحََد اجْلََواِريِب   ، اَن َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن ِعيَسى قَاَل َحدَّ
ٍر، َعْن َأيِب اْلَمِليِح، َعْن أَبِيِه ُأَساَمَة أَنَّهُ صَ حيَْ  ، اَن َعبَّاُد ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُمَبشِّ لَّى رَْكَعَتنْيِ َوَأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللا َعَلْيِه ََي ْبُن َأيِب زََكرايَّ

عْ  ،َوسلم صلى قريب ِمْنهُ  اللَُّهمَّ َربَّ ِجرْبِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسَراِفيَل  » َوُهَو َجاِلٌس   ،تُهُ َوُهَو يـَُقولُ َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِ َخِفيَفَتنْيِ، مثَّ ْسَِ
  َثالَث َمرَّاتٍ «ِ  َوحُمَمٍَّد َأُعوذُ ِبَك ِمَن النَّار

ُر ْبُن َأيِب اْلَمِليِح، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ  :قَاَل الدَّارَُقْطِِن  *  ُهْم طَْعنًا قـُْل. تـََفرََّد بِِه ُمَبشِّ  . ُت: مَلْ َأَر يف َأَحٍد ِمنـْ
قال الذهبي: عباد بن سعيد عن مبشر   ،رواه الطبراني في الكبير، وفيه عباد بن سعيد]الهيثمي:   ضعيف[ِإْسَناده ]الدهيش: 

 [ َل شيء، قلت: قد ذكره ابن حبان في الثقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 مُسْنَدُ أَسَدِ بْنِ كُرْزٍ الْقَسْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
َها، َأان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءًة عَ   َأْخرَبانَ   -  1429 َليـْ

ُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم النَّْحِوي  الص وِري ، اَن ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن  اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن أَبُو َعاِمٍر حُمَمَّ 
  ، ، اَن بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َعْن َأْرطَاَة ْبِن اْلُمْنِذِر َعِن اْلُمَهاِجِر ْبِن َحِبيٍب الزَّبِيِديِّ  الدَِّمْشِقي 

  « َوَلِكْن ِبَرمْحَِة اَّللَِّ  ،اَي َأَسُد ْبَن ُكْرٍز اَل َتْدُخُل اجْلَنََّة ِبَعَملٍ ُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »َعْن َأَسِد ْبِن ُكْرٍز قال: قال يل َرُسو 
ُ ِمْنهُ ِبَرمْحَةٍ  َأْو يـَتـََغمََّدين  ،َوال أاََن ِإال َأْن يـََتالفَاين اَّللَُّ : »، قَالَ قـُْلُت: َوال أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَِّ   « اَّللَّ

 : فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات[ (18433) ]الهيثمي [حسنإسناده ]الدهيش: 
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 مُسْنَدُ أَسْلَعَ بْنِ شَرِيكٍ األَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
َها، َأان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد خرباَن أَبُو اْلَفخر َأْسَعُد ْبُن َسْعِد ْبِن َرْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة أخربْْتُْم ِقَراَءًة  أ  -  1430 َعَليـْ

، َأان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، اَن َسْهُل ْبُن ُموَسى ِشريَاُن الرَّاَمُهْرُمزِي ، اَن حُمَمَُّد ْبُن َمْرزُوٍق، اَن اْلَعالءُ ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َأيِب َسوِيَّةَ    اَّللَِّ
َثُم ْبُن زُرَْيٍق اْلَماِلِكي  ِمْن َبِِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعٍد َعاَش ِماَئَة َوَسْبعَ  َقِري ، اَن اهْلَيـْ َعِن اأَلْسَلِع  ،َعْشَرَة َسَنًة، َعْن أَبِيهِ  اْلِمنـْ

َلٍة اَبرَِدةٍ بْ  ُل اَنقََة َرُسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم فََأَصابـَْتِِن َجنَابٌَة يف لَيـْ َوَأرَاَد َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا   ،ِن َشرِيٍك قَاَل: ُكْنُت أُرَحِّ
َوَأاَن ُجُنبٌ   ،عليه وسلم الّرِْحَلةَ  َل اَنقـََتهُ  فََأَمْرُت   ،ْلُت اِبْلَماِء اْلبَارِِد فََأُموَت َأْو َأْمَرضَ َوَخِشيُت ِإِن اْغَتسَ   ،وََكرِْهُت َأْن أُرَحِّ

ُ َعَلْيِه َوسلم    ،فََأْسَخْنُت ِِبَا َماءً   ،َوَوَضْعُت َأْحَجارًا  ،رَُجال ِمَن األَْنَصاِر فـََرحََّلَها فَاْغَتَسْلُت، مثَّ حَلِْقُت بَِرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تـََغريََّتْ اَي أسلع  »  َوَأْصَحابه فقال: ْلَها  : فـَُقْلتُ   «َمايل أََرى رِْحَلَتَك  أُرَحِّ :  ، قَالَ رَحََّلَها رَُجٌل ِمَن األَْنَصارِ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ مَلْ 

َلَها َوَوَضْعُت َأْحَجارًا  ،فـَُقْلُت: َأَصابـَْتِِن َجنَابًَة َفَخِشيُت اْلُقرَّ َعَلى نـَْفِسي  « َوملَِ » فََأْسَخْنُت َماءً َواْغَتَسْلُت    ،فَأََمْرتُهُ َأْن يـَُرحِّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ }اَي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَْقَربُوا الصَّالَة َوأَنْـتُ  ،ِبهِ  َ َكاَن َعُفوًّا َغُفورًا}ْم ُسَكاَرى{ ِإىَل فَأَنْـَزَل اَّللَّ  { ِإنَّ اَّللَّ

 : فيه الهيثم بن رزيق، قال بعضهم: َل يتابع على حديثه[ (1421) ]الهيثمي إسناده ضعيف[]الدهيش: 
ربُهْم، أان َأمْحَُد ْبُن احْلَاِفُظ أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمكِّيٍّ اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ َمْسُعوَد ْبَن احْلََسِن الثَـَّقِفيَّ أخ  َوَأْخرَبانَ   -  1431

، اَن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم، اَن احْلََسُن ْبُن َأمْحََد  َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين ،، َأان احْلَاِفُظ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ 
َثُم ْبُن رُزَْيٍق اْلَما َثِِن اهْلَيـْ ِلِكي  ِمْن َبِِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعٍد  ْبِن اللَّْيِث، اَن حُمَمَُّد ْبُن َمْرزُوٍق، اَن اْلَعالءُ ْبُن َأيِب َسوِيََّة، َحدَّ

 ، َعاَش ِماَئَة َوَسْبَع َعْشَرَة َسَنًة، َعْن أَبِيهِ وَ 
ُل اَنقََة َرُسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم َلٍة اَبرَِدةٍ  ،َعِن اأَلْسَلِع ْبِن َشرِيٍك قَاَل: ُكْنُت أُرَحِّ َوَأرَاَد َرُسوُل   ،فََأَصابـَْتِِن َجنَابٌَة يف لَيـْ

الّرِْحَلةَ  ُجُنبٌ   ،اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم  َوأاََن  اَنقـََتهُ  َل  أُرَحِّ َأْن  أَْو   ، َفَكرِْهُت  فَأَُموَت  اْلبَارِِد  اِبْلَماِء  اْغَتَسْلُت  ِإِن  َوَخِشيُت 
ْنُت ِِبَا َماًء فَاْغَتَسْلُت، مثَّ حَلِْقُت َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا مثَّ صفت َأْحَجارًا فََأْسخَ   ،فَأََمْرُت رَُجال ِمَن األَْنَصاِر فرحلها  ،َأْمَرضَ 

 . َوِفيِه فـََرَضْفُت َأْحَجارًا ،َوذََكَر بَِقيََّة احْلَِديثِ  ...عليه وسلم َوَأْصَحابُهُ 
َقِري  ذَ   :قَاَل َشْيُخنَا أَبُو اْلَفَرِج ْبُن اجْلَْوِزيِّ *   َكُروهُ يف الض َعَفاِء َومَلْ يُْذَكْر ِمْن َضْعِفِه َوَقْد َنظَْرُت يف َغرْيِ اْلَعالءُ ْبُن اْلَفْضِل اْلِمنـْ

 . َوهللا أعلم  ،ِكتَاٍب ِمْن َتْسِمَيِة الّرَِجاِل الض َعَفاِء فـََلْم َأرَهُ ِفيِهمْ 
 حديثه[ : فيه الهيثم بن رزيق، قال بعضهم: َل يتابع على (1421) ]الهيثمي إسناده ضعيف[]الدهيش: 
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 مُسْنَدُ أَسْلَمَ بْنِ بَجْرَةَ األَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
اْلَواِحِد بْ   َأْخرَبانَ   -  1432 َوأَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد  اْلِعْجِلي   ْبِن َخَلٍف  ْبُن حَمُْموِد  أَبُو اْلُفُتوِح َأْسَعُد  اإِلَماُم  ْبِن  ُن  اْلَفِقيهُ  اْلَقاِسِم 

ْم، َأان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، َأان ُسَلْيَماُن ْبُن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبْتُْ 
 ْبِن   َعْمرٍو اْلِفْهِري ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ َأمْحََد، اَن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْصَقَلَة اأَلْصبـََهاين ، اَن الز َبرْيُ ْبُن َبكَّاٍر، اَن َعْبُد اَّللَِّ ْبنُ 

، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َأْسَلَم اأْلْنَصاِرّي )ح( حُمَمَِّد ْبِن   َأْسَلَم األَْنَصاِريِّ
 [ رواه الطبراني في الصغير واْلوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم.[ ]الهيثمي: ِفي ِإْسَناده من لم َأقف َعَلْيهِ ]الدهيش: 

ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  َوأَبُو اْلَعالِء َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء    َوَأْخرَبانَ   -  1433
ادَ  ، اْلَواِحِد اأَلْصبـََهانِيَّاِن يف ِكتَابـَْيِهَما َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ  َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه، َأان أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

َعْبُد  َثِِن  ، اَن الز َبرْيُ ْبُن َبكَّاٍر، قَاَل: َحدَّ َأان أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، َأان َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْصَقَلَة اأَلْصبـََهاين  
، َعْن أَبِيِه،    اَّللَِّ ْبُن َعْمرٍو اْلِفْهِري ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمٍَّد األَْنَصارِيِّ

، قَاَل: َجَعَلِِن َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َعَلى ُأَساَرى قـَُرْيظَةَ    ،وَُكْنُت أَْنظُُر ِإىَل فـَْرِج اْلُغالمِ  ،َعْن َجدِِّه َأْسَلَم األَْنَصاِريِّ
 . َوِإَذا مَلْ َأرَهُ َقْد أَنْـَبَت َجَعْلتُهُ يف َمغَاِنِِ اْلُمْسِلِمنيَ  ،فَِإْن رَأَيْـُتهُ َقْد أَنْـَبَت َضَرْبُت ُعنُـَقهُ 

 . تـََفرََّد بِِه الز َبرْيُ بن بكار  ، ِِبََذا اإِلْسنَادِ اَل يـُْرَوى َهَذا احْلَِديُث، َعْن َأْسَلَم األَْنَصاِريِّ ِإال  :قَاَل الطَّرَبَاين  * 
ْعُت َأيِب يـَُقوُل  قَاَل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأْسَلَم ْبِن ََبَْرَة السَّاِعِدي  َرَوى َعْن  *   َجدِِّه َوجِلَدِِّه ُصْحَبٌة ْسَِ

 . َذِلكَ 
 [ رواه الطبراني في الصغير واْلوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم.لم أقف عليه[ ]الهيثمي: ي ِإْسَناده من فِ ]الدهيش: 
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 مُسْنَدُ األَسْوَدِ بْنِ أَصْرَمَ الْمُحَارِبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
، َأان  َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن رَْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أان َأْخرَبانَ  -  1439  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

 احْلَرَّاين ، اَن أَبُو َجْعَفٍر النـ َفْيِلي )ح(  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِعَقالٍ 
 ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: 

اَن أَبُو اْلَمَعاِفِر حُمَمَُّد  قَاَل ُسَلْيَماُن َوحدثنا أَبُو َعِقيٍل أََنُس ْبُن َساملٍِ اْْلَْوالين  َواحْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَحاَق الت ْسرَتِي  قَاال، - 1440
 َُبٍْت، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َحِبيٍب   ْبِن َأيِب َكرميََة احْلَرَّاين ، اَن حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأيِب َعْبِد الرَِّحيِم، َعْن َعْبِد اْلَوهَّاِب ْبنِ ْبُن َوْهبِ 

 ،  اْلُمَحاِريِبِّ
فـََلمَّا رَآَها َأْهُل اْلَمِديَنِة   ،ِِبِِبٍل لَهُ ِْسَاٍن ِإىَل اْلَمِديَنِة يف زََمٍن َقْحٍل َوُجُدوٍب ِمَن اأَلْرضِ َعْن َأْسَوِد ْبِن َأْصَرَم اْلُمَحاِريِبِّ أَنَّهُ َقِدَم  

ِِبَا  ، َعَجُبوا ِمْن ِْسِْنَها َها  ، َفذََكْرُت َذِلَك ِلَرُسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم فَُأِتَ  إِلَيـْ َها  ،َفَخَرَج  إِلَيـْ َجَلْبَت  »ل: فقا،  فـََنظََر  ملَ 
فـََقاَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرِضَي   «َمْن ِعْنَدهُ َخاِدمٌ » :فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم  ،قَاَل: َأرَْدُت ِِبَا َخاِدًما   «ِإبَِلَك َهِذهِ 

ُ َعْنهُ  ، قَاَل: » :اَّللَّ فقال: ِعْنَدَك ُخْذَها  ، فـََلمَّا رَآَها َأْسَوُد، قَاَل: ِمثـَْلَها أُرِيدُ  ،َفَجاَء ِِبَا ُعْثَمانُ  «فَْأِت ِِبَاِعْنِدي اَي َرُسوَل اَّللَِّ
«،  َهْل مَتِْلُك ِلَساَنكَ َأْوِصِِن، قَاَل: »  ، اَّللَِّ اَي َرُسولَ   :فـََقاَل َأْسَودُ   ،َوقـََبَض َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم ِإبـََلهُ   ،فََأَخَذَها َأْسَودُ 

َفال تـَُقْل بِِلَساِنَك ِإال  قَاَل: فََماَذا َأْمِلُك ِإَذا مَلْ أَْمِلْك يَِدي، قَاَل: »«، ؟أَفـََتْمِلُك يََدكَ قَاَل: َفَما َأْمِلُك ِإَذا مَلْ َأْمِلْكُه، قَاَل: »
 « .ال ِإىَل َخرْيٍ َوال تـَْبُسْط َيَدَك إِ   ،َمْعُروفًا

َوَقْد رََواهُ ُموَسى بن أعني َعن َخاِلد   ،َرَوى َلهُ ُمْسِلمٌ  ،احْلَرَّاين   أَبُو َعْبِد الرَِّحيِم اْْسُهُ َخاِلُد ْبُن َأيِب يَزِيَد َخاُل حُمَمَِّد ْبِن َسَلَمةَ * 
 . أَْيضا

ْحَمِن ْبُن ُبْخٍت، َوَلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه  َرَواُه ]الهيثمي:   ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش:  الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َعْبُد الرَّ
ِحيِح.  [ ِرَجاُل الصَّ

اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءةً  احْلَاِفُظ اإِلَماُم أَبُو ُموَسى حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَمِديِِن  ِإَجازًَة َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد ا  َأْخرَبانَ   -  1441 حْلَدَّ
، اَن أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن أَ  مْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم اْلَقاِضي، اَن َخَلُف ْبُن َعْمرٍو اْلُعْكرَبِي ، اَن ُمَعاىَف  َعَلْيِه، أان أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

ْن َحِبيِب ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن ْبُن ُسَلْيَماَن، قثنا ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ، َعْن َخاِلِد ْبِن َأيِب يَزِيَد، َعْن َعْبِد اْلَوهَّاِب يـَْعِِن اْبَن َُبٍْت، عَ 
قَاَل: »َأْسَودَ  َأْوِصِِن،  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  قَاَل: قلت:  َأْصَرَم،  ْبِن  ِلَساَنكَ   مَتِْلُك  أَْمِلْك   قَاَل: قلت:،  «؟ َهْل  مَلْ  ِإَذا  أَْمِلُك  َفَما 
َوال    ،تـَُقْل بِِلَساِنَك ِإال َمْعُروفًا َفال  : »قَالَ   ؟قَاَل: قلت: َفَما َأْمِلُك ِإَذا مَلْ َأْمِلْك َيِدي  «؟فـََهْل مَتِْلُك َيَدكَ ، قَاَل: »؟ِلَساين 

 « تـَْبُسْط َيَدْيَك ِإال ِإىَل َخرْيٍ 
رواه  (:  6512]الهيثمي )  ([4/82. السلسلة الصحيحة )إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات ]اْللباني:    [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش:  

 [ ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح.الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن بخت، ولم أجد من 

 

 

 



106 
 

 مُسْنَدُ األَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ الْمِنْقَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
ُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أان َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أان حُمَمَُّد بْ   َأْخرَبانَ   - 1457

 ، ُد الرَّمْحَِن ْبُن َواِقٍد اْلَعطَّاُر، اَن َمْعَمُر ْبُن يَزِيَد َعِن احْلََسنِ ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، اَن َعْبَداُن ْبُن َأمْحََد، اَن زَْيُد ْبُن احْلَُرْيِش، اَن َعبْ 
َراِهيم بن َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا َعِن اأَلْسَوِد ْبِن َسرِيٍع قَاَل: َلمَّا َماَت ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن َأْشَفَق اْلُمْسِلُموَن َعَلْيِه فـََلمَّا َماَت إِبْـ 

 « احْلَْق ِبَسَلِفنَا الصَّاِلِح ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعونٍ وسلم قَاَل: »عليه 
 [رواه الطبراني، ورجاله ثقات.[ ]الهيثمي: ِإْسَناده ُمْنَقطع]الدهيش: 
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 مُسْنَدُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ األَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
َها، َأان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءًة عَ   َأْخرَبانَ   -  1463 َليـْ

 اأَلْهَواِزي ، اَن حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمٍر اْلَبْحَراين ، اَن َحَرِمي  ْبُن ُعَمارََة،  اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، َأان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، اَن َأمْحَُد ْبُن زَْيِد ْبِن احْلَُرْيشِ 
 اَن ُشْعَبُة، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن أََنٍس،  

اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: » َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  ُحَضرْيٍ  ْبِن  ُأَسْيِد  َبيِت   األَْنَصاُر َكِرِشيَعْن  النَّاَس    ،َوَعيـْ َوِإنَّ 
 ُمِسيِئِهْم« فَاقـْبـَُلوا ِمْن حُمِْسِنِهْم َوََتَاَوزُوا َعْن  ،يَِقل ونَ  َيْكثـُُروَن وهم

 َرَواهُ اْلُبَخارِي  َوُمْسِلٌم َعْن َكَذِلكَ   َرَواهُ النََّساِئي  َعْن حُمَمٍَّد َمْعَمٍر َورََواهُ غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبَة ِمْن َحِديِث أََنٍس فـََلْم َيْذُكْر ُأَسْيًدا*  
 بـُْنَداٍر َعن غْندر 

 ]الهيثمي: رجاله رجال الصحيح[  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
َل َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَال  َأْخرَبانَ   -  1465

، َأان أَبُو يَـ  ، اَن َزمْحََوْيِه َوُهَو زََكرايَّ ْبُن  َعَلْيِه، َأان ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر، َأان حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ ْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ اْلَمْوِصِلي 
 نْيِ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، حَيََْي ْبِن ُصبـَْيٍح اْلَواِسِطي ، اَن حَيََْي ْبُن زََكرايَّ ْبِن َأيِب زَائَِدَة، اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن ُحصَ 

،  : َفَحدََّثِِن َِبَِديَثنْيِ ، قَالَ ِعرحَمُْموِد ْبِن لَبِيٍد َعِن اْبِن ُشَفْيٍع وََكاَن طَِبيبًا قَاَل: َدَعاين ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ فـََقطَْعُت َلهُ عرق الشَّاَعْن  
َتنْيِ ِمْن قـَْوِمي قَالَ  فـََقالُوا: َكلِّْم َرُسول هللا صلى هللا عليه   ،ْيٍت ِمْن َبِِن ُمَعاوِيَةَ َأْهُل بـَْيٍت ِمْن َبِِن ظََفٍر َوَأْهُل بَـ  ،: أًََتين َأْهُل بـَيـْ

ُهْم َشْطٌرا» فقال:،  َفَكلَّْمُتهُ   ،وسلم يـَْقِسْم لَنَا َأْو يـُْعِطينَا أَو ََنْو ِمْن َهَذا  نَا  ،نـََعْم أَْقِسُم ِلُكلِّ َأْهِل بـَْيٍت ِمنـْ ُ َعَليـْ َوِإْن َعاَد اَّللَّ
ُ َخرْيًا اَي َرُسوَل اَّللَِّ   «مْ ُعْداَن َعَلْيهِ    « .فَِإيّنِ َما َعِلْمُتُكْم َأِعفٌَّة ُصربٌُ   ،َوأَنْـتُْم َفَجَزاُكُم هللا خريا : »، قَالَ قَاَل: قلت: َجَزاَك اَّللَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم فـََلمَّا َكاَن ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َقَسَم ُحَلال  «بـَْعِدي ِإنَُّكْم َستـَْلَقْوَن أَثـََرًة يـَُقول: »  قَاَل: َوْسَِ
تُـَها اْبِِن   ،فـَبـََعَث ِإيَلَّ ِفيَها َبلة   ،َبنْيَ النَّاسِ  نَا َأاَن ُأَصلِّي ِإْذ َمرَّ َشابٌّ ِمْن قـَُرْيٍش َعَلْيِه ُحلٌَّة ِمْن تِْلَك    ،فاصتغرْتا فََأْعطَيـْ فـَبـَيـْ

ُ َوَرُسولُهُ   ،ْرُت قـَْوَل َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم ِإنَُّكْم تـَْلَقْوَن بـَْعِدي أَثـََرةً َفذَكَ   ،احْلَُلِل َُيُر َها  فَاْنطََلَق    ،فـَُقْلُت: َصَدَق اَّللَّ
َفَجاَء َوَأاَن ُأَصلِّي   عمر،ِإىَل    رَُجلٌ  فَأخربتُهُ فقال:   ،ْيَف قـُْلتَ قَاَل: كَ   ،فـََلمَّا َقَضْيُت َصالِت   ،فقال: َصلِّ اَي ُأَسْيدُ   ،فََأْخرَبَهُ 

أََفظَنـَْنَت َأنَّ َذاَك  ،فـََلِبَسَها ،فََأًَتهُ َهَذا اْلَفََّت فَابْـتَاَعَها ِمْنهُ  ،بدري ُأُحِديٌّ َعَقِبٌّ  تِْلَك ُحلٌَّة بـََعْثُت ِِبَا ِإىَل ُفالِن بن فاَلن وهو
 . ِمِننَي ظَنـَْنُت َأنَّ َذاك اَل يكون يف زََمانكقـُْلُت: َواَّللَِّ اَي أَِمرَي اْلُمؤْ  ،َيُكوُن يف زََماين 

 [رجاله ثقات إَل أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة ]الهيثمي:  [ِإْسَناده جيد]الدهيش: 
 رِيَذَة، َأان ُسَلْيَماُن ْبُن َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم َأان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ  َأْخرَبانَ  - 1466

 ى اْْلَفَّاُف )ح( َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن اْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاِس اأَلْصبـََهاين ، اَن َبشَّاُر ْبُن ُموسَ 
 [ ِإْسَناده جيد]الدهيش: 

حُمَمَُّد    َكرايَّ ْبِن َأيِب زَاِئَدَة، انَ اَل الطَّرَبَاين  َوان احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ اْلَمْعَمِري ، اَن َمْسُروُق ْبُن اْلَمْرزاَُبِن قَاال، اَن حَيََْي ْبُن َز قَ   -  1467
  ،ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن ُحَصنْيِ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْمرِو ْبِن َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، َعْن حَمُْموِد ْبِن لَبِيدٍ 

َثِِن َحِديَثنْيِ   ،وََكاَن طَبِيبًا قَاَل: َقطَْعُت ِمْن ُأَسْيِد ْبِن ُحَضرْيٍ ِعْرَق النََّسا  ،َعِن اْبِن ُشَفْيعٍ  َتنْيِ ِمْن قـَْوِمي َفَحدَّ  ، قَاَل: َأًَتين َأْهُل بـَيـْ
ُتهُ َفَكلَّْمُتهُ   ،يـَْقِسْم لَنَا ِمْن َهَذا التَّْمرِ   فـََقالُوا: َكلِّْم لَنَا َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم نـََعْم نـَْقِسُم هَلُْم ِلُكلِّ َأْهِل  »  فقال:  ،فَأَتـَيـْ
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نَا ُعْداَن َعَلْيِهمْ  ،َشْطٌرا بـَْيتٍ  ُ َعَليـْ ُ َعنَّا َخرْيًاَوِإْن َعاَد اَّللَّ ُ َعِنِّ َمَعاِشَر األَْنَصاِر  قَاَل: » ،« فـَُقْلُت: َجَزاَك اَّللَّ َوأَنْـُتْم َفَجَزاُكُم اَّللَّ
 « فَاْصرِبُوا َحَّتَّ تـَْلَقْوين  ،ةً فَِإنَُّكْم َما َعِلْمُت َأِعفٌَّة ُصرُبٌ َأَما ِإنَُّكْم َستـَْلَقْوَن بـَْعِدي أَثـَرَ  ،َخرْيًا

أَبُو َحامتِِ ْبُن ِحبَّاَن َعْن َأيِب يـَْعَلى اْلَمْوِصِليِّ *   ْبِن َعاِصٍم  آلِخرِِه َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيِد    .َرَواهُ 
 ِن َسِعيٍد، َعْن أنس بن َمالك َويف اْلُبَخاِريِّ ِمْن َحِديِث حَيََْي بْ  ،اْلَماِزينِّ 

 [رجاله ثقات إَل أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة ]الهيثمي:  ِإْسَناده ََل َبْأس ِبِه[]الدهيش: 
َها َأان حُمَمَُّد ْبُن  َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزَِدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم ِقرَ   َأْخرَبانَ  -  1477 اَءًة َعَليـْ

 َعْبِد اَّللَِّ اْلَعَدِوي  اْلِقْرِمِطي  اْلبـَْغَداِدي  ِمْن َوَلِد َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة،  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، َأان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن حُمَمَُّد ْبنُ 
، ثـَنَا َبِشرُي ْبُن َثِبِت ْبِن ُأَسيْ  ُحَسنْيُ ْبُن َثِبٍت ِد ْبِن ظَُهرْيٍ َويف رَِوايٍَة  اَن ُعْثَماُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلُعْثَماين ، اَن حُمَمَُّد ْبُن طَْلَحَة التـَّْيِمي 

َثِِن أَْيًضا َعْن ُأْخِتِه ُسْعَدى بِْنُت َثِبٍت َعْن أَبِيِهَما َثِبٍت،    َوَحدَّ
 فـََقاَل لَهُ ،ٍ  ري َرِضي َعْنهُ قَاَل: اْسَتْصَغَر َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم رَاِفَع ْبَن َخِديٍج يـَْوَم ُأُحدحض َعْن َجدُِِّهَا ُأَسْيِد بن 

َفَجاَء بِِه   ،فََأَصابَهُ َسْهٌم يف لِبَِّتهِ   ،فََأَجازَهُ َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّهُ رَُجٌل رِامٍ   :هُ ظَُهرْيٌ َرمِحَهُ اَّللَُّ َعم  
ِإْن َأْحبـَْبَت »: َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلمفَـ  ،فقال: ِإنَّ اْبَن َأِخي َأَصابَهُ َسْهمٌ  َعم هُ ِإىَل النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم

 « َوِإْن َأْحبـَْبَت َأْن َتَدَعهُ فَِإنَّهُ ِإْن َماَت َوُهَو ِفيِه َماَت َشِهيًدا ،َأْن خُتْرَِجهُ َأْخَرْجنَاهُ 
َبٍل، َعْن يـَْعُقوَب ْبِن  *   مُحَْيِد ْبِن َكاِسٍب، َعْن حُمَمَِّد ْبِن طَْلَحَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  َرَواهُ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ

 ْبِن ُحَسنْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج أَنَّهُ َخَرَج يـَْوَم ُأُحٍد َفذََكَرهُ 
 [ ]الهيثمي: فيه من لم أعرفه [ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: 
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 مُسْنَدُ أُسَيْرٍ غَيْرُ مَنْسُوبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ِقَراَءًة َعَلْيِه، أان زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم    َأْخرَبانَ   -  1483

يَنَة اْلبـَْغَداِدي ، اَن حَيََْي ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر، َأان حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم اْلُمْقِرُئ، َأان أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصلِ  ، اَن حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن َأيِب ْسَِ ي 
 ْبُن مَحَّاٍد، اَن أَبُو َعَوانََة، َعْن َداُوَد،  

َدَخْلُت َأاَن َوَصاِحٌب يل َعَلى رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم يـَُقاُل َلهُ ُأَسرْيٌ    :َعْن مُحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن قَالَ 
 « احْلَيَاءُ اَل َيَِْت ِإال َِبَرْيٍ فـََقاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: » 

يَنَة، َعْن حَيََْي، َعْن َأيِب َعَوانََة، َعْن َداُوَد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َرَواهُ احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن اْلَبَسِوي  َعِن اْبنِ *   َأيِب ْسَِ
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
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 مُسْنَدُ أَصْرَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َهاَأْخرَباََن َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم ِقرَاَءًة عَ   - 1494 أان    ،َأان حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ  ،َليـْ

َعْن ُأَساَمَة ْبِن    ،اَن َبِشرُي ْبُن َمْيُمونٍ   ،اَن ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَّلِ   ، اَن ُمَعلَّى ْبُن َأَسدٍ   ،َحْفُص ْبُن ُعَمَر الرَّقِّي    انَ   ،ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ 
َ يل اِبْلرَبَ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ اْشرَتَْيُت َعْبًدا   :قـُْلتُ   :َعْن َأْصَرَم قَالَ   ،َأْخَدِريٍّ  هِ   ،َكةِ فَادُْع اَّللَّ   "قـُْلتُ   «؟َما اْْسُكَ »   :قَالَ   ،َوْسَِّ

 « فـَُهَو َعاِصمٌ » :قَالَ  ، َزرَّاًعا  :قَالَ  «؟ َفَما تُرِيُدهُ »  :قَالَ  «َبْل أَْنَت زُْرَعةُ »  :قَالَ  ،َأْصَرمُ 
َم يف ُمْسَنِد ُأَساَمَة ْبِن َأْخَدِريٍّ   تـََقدَّ

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.(: 12886]الهيثمي ) [صحيح]الدهيش: ِإْسَناده    [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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 مُسْنَدُ أَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ الْمُزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
، َأان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، اَن    َأْسَعُد ْبُن َسِعيٍد َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيَّةَ   َأْخرَبانَ   -  1495 أخربْْتُْم، أان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

 َعِن اْبِن َأيِب َعِتيٍق،   ،لٍ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأَلْسَفاِطي ، اَن ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدََّثِِن َأِخي، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِبال
 صلى هللا عليه وسلم َكاَنْت َلهُ  َعْن اَنِفٍع َأنَّ اْبَن ُعَمَر أخربهُ َأنَّ اأَلَغرَّ َوُهَو رَُجٌل ِمْن ُمَزيْـَنَة َكاَنْت َلهُ ُصْحَبٌة َمَع َرُسوِل اَّللَِّ 

قَاَل: َفِجْئُت النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم فََأْرَسَل َمِعي    ،فَاْختـََلَف إِلَْيِه ِمَرارًا   ،َأْوُسٌق ِمْن مَتٍْر َعَلى رَُجٍل ِمْن َبِِن َعْمرِو ْبِن َعْوفٍ 
نَا ُ َعْنهُ قَاَل: وَُكل  َمْن لَِقينَا َسلَُّموا َعَليـْ دِّيَق َرِضَي اَّللَّ ُ َعْنهُ   فـََقاَل أَبُو بكر  ،َأاَب َبْكٍر الصِّ َأال أرى النَّاس يبدؤنك    :َرِضَي اَّللَّ

 . فَاْبَدْأُهْم اِبلسَّالِم َيُكوُن َلَك اأَلْجرُ  ،اأَلْجرُ اِبلسَّالِم فـََيُكوُن هَلُُم 
 . َعن اأْلََغر بَِنْحِوهِ  ،َعن اْبن عمر ،َورُِوَي َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق َعن اَنِفع*

 ]الهيثمي: إسناده حسن[  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
َها، َأان حُمَمَّ   َأْخرَبانَ  -  1499 ُد ْبُن رِيَذَة،  َأْسَعُد ْبُن َسِعيٍد َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة اجلورذانية أخربْْتُْم ِقَراَءًة َعَليـْ

، اَن َخاِلُد ْبُن َأيِب َكرميََة، اَن ُمَعاِويَةُ ْبُن قـُرََّة َعِن اأَلَغرِّ  َأان ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين ، اَن حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َخاِلٍد احْلَرَّاين ، اَن َأيِب، اَن زَُهرْيٌ 
ُ َعَلْيِه َوَسْلَم فقال: اَي َنِبَّ اَّللَِّ ِإيّنِ َأْصَبْحتُ  َافقال:»  ،َومَلْ أُوتِرْ   اْلُمْزينِّ َأنَّ رَُجال ُأِتَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل:    «اْلوِتـُْر اِبللَّْيلِ   ِإمنَّ

 « فأوتر قَاَل: » ،اَي َنِبَّ اَّللَِّ ِإيّنِ َأْصَبْحُت فـََلْم أُوتِرْ 
 ]الهيثمي: رجاله موثقون، وإن كان في بعضهم كَلم َل يضر[  [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 
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 اهلل عَنهُ مُسْنَدُ أَكْثَمَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ  
 لَهُ َأْخرَبَْتُكْم فَاِطَمةُ  أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد اأَلْصبـََهاين  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع أبَِْصبـََهاَن ِقيلَ   َأْخرَبانَ   -  1506

َها َوأَْنَت َتْسَمُع، َأان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة،، أان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّ  بِْنُت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزَِدانِيَّةُ  رَبَاين ، اَن َعِلي  ِقَراَءًة َعَليـْ
بِيَعَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشْوَذٍب، َعْن َأيِب ََنِيٍك،  ْبُن َسِعيٍد الرَّازِي ، اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعِليٍّ األَْنَصاِري ، اَن َضْمَرةُ ْبُن رَ 

  ،  َعْن ِشْبِل ِبْن ُخَلْيٍد اْلُمْزينِّ
وَل اَّللَِّ ِإَذا َكاَن  قَاَل: قـُْلنَا اَي َرسُ  «ُهَو يف النَّارِ َعْن َأْكَثَم ْبِن َأيِب اجْلَْوِن قَاَل: قـُْلنَا اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُفالٌن َُيْزِي يف اْلِقتَاِل قَاَل: »

َا َذِلَك إخباتقَاَل: » ،ُفالٌن يف ِعبَاَدتِِه َواْجِتَهاِدِه َوِلنِي َجانِِبِه يف النَّاِر فَأَْيَن ََنْنُ  قَاَل: ُكنَّا نـََتَحفَُّظ   «النَِّفاِق َوُهَو يف النَّارِ  ِإمنَّ
نَا النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم  ، رَُجٌل ِإال َوَثَب َعَلْيِه َفَكثَـَّر َعَلْيِه ِجَراَحهُ َعَلْيِه يف اْلِقتَاِل َكاَن اَل مَيُر  ِبِه فَاِرٌس َوال فـَُقْلنَا اَي    ،فَأَتـَيـْ

َفهُ   «ُهَو يف النَّارِ َرُسوَل اَّللَِّ اْسُتْشِهَد ُفالٌن قَاَل: » فـََوَضَعهُ َبنْيَ َثْديـَْيِه، مثَّ اتََّكأَ َعَلْيِه َحَّتَّ    ،فـََلمَّا اْشَتدَّ بِِه أمََلُ اجْلَِراِح َأَخَذ َسيـْ
:  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم   ،فـَُقْلُت: َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل اَّللَِّ   َخَرَج ِمْن ظَْهرِِه فَأَتـَْيُت النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم

َلِمْن َأْهِل النَّارِ ِإنَّ الرَُّجَل لَيـَْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل  » ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة تُْدرُِكهُ    ،اجْلَنَِّة َوإِنَّهُ  َوِإنَّ الرَُّجَل لَيـَْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر َوِإنَّهُ 
 « فـَُيْخَتُم َلهُ ِِبَا ،الشَّْقَوةُ َأْو السََّعاَدةُ ِعْنَد ُخُروِج نـََفِسهِ 

 ِحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َسْهِل ْبِن َسْعٍد َوَأيِب ُهَريْـَرةَ هِلََذا احْلَِديِث َشاِهٌد يف الصَّ *
 حسن[ ِإْسَناده ]الهيثمي:  [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 
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 مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
اِهٍر الشَّحَّاِميَّ أخربُهْم  اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر النـَّْيَسابُورِي  ِِبَا َأنَّ َأاَب َبْكٍر َوِجيَه ْبَن طَ   َأْخرَبانَ   -  1532

أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن َأمْحََد اْلَمْخَلِدي ، أان أَبُو َبْكٍر َعْبُد  ِإَجازًَة ِإْن مَلْ َيُكْن َْسَاًعا، َأان أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد األَْزَهِري ، َأان  
، اَن َعْمرُ  َثِِن اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم اإِلْسَفرَاِيِِن ، اَن ُموَسى ْبُن َسْهٍل ُهَو أَبُو ِعْمَراَن الرَّْمِلي    و ْبُن َهاِشٍم يـَْعِِن اْلَبرْيُوِتَّ، َحدَّ

، َعْن ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة،    اهْلِْقُل ْبُن زاَِيٍد َعِن اأَلْوزَاِعيِّ
 ،َحسَّ ِِبَا َصلَّى رَْكَعَتنْيِ أ  ،فـََلمَّا َصلَّى  ،صلى هللا عليه وسلم ِمَن اللَّْيلِ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: َصلَِّت اْمَرأٌَة خلف النَِّب 

 « ِإنَِّك َلْسِت َكِمْثِلي ِإيّنِ ُجِعَل قـُرَّة َعْيِن يف الصَّاَلة ِإيّنِ أجد َنَشاطًا قَاَل: » :فـََقاَلت  «اضطجعي ِإن ِشْئت »  هَلَا:فقال 
 ([ 7/984]اْللباني: إسناده صحيح. السلسلة الصحيحة ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

ْبِن اْلبـَنَّا أخربُهْم، َأان   أَبُو اْلَمْعَمِر نـََقاءُ ْبُن ُعَمَر ْبِن ُحنٍَّذ ِقَراَءًة َعَلْيِه بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب غَاِلٍب َأمْحََد ْبَن احْلََسنِ   َأْخرَبانَ  -  1542
، َأان أَبُو اْلَقاِسِم ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبِن َعْبِد اَّللَِّ السَّرَّاُج، اَن َعْبُد اَّللَِّ ُهَو اْبُن   أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َحْسُنوٍن النـَّْرِسي 

 ،  َأيِب َداُوَد، اَن أَبُو الطَّاِهِر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن السَّْرِح، اَن ِبْشُر ْبُن َبْكٍر َعِن اأَلْوزَاِعيِّ
ْعُت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ    :ْبُن َماِلٍك َعَلى اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك فـََقاَل َلهُ اْلَولِيدُ َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ قَاَل: َقِدَم أََنُس   َما ْسَِ

نْـيَا َولَْيَسْت ِمِنِّ » قَاَل:َفَحدََّث ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم  ،صلى هللا عليه وسلم َيْذُكُر ِبِه السَّاَعةَ    ،َلْسُت ِمَن الد 
 « ِإيّنِ بعثت والساعة َنْسَتِبق 

 ([5080]اْللباني: صحيح. صحيح الجامع ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
رَبَُهْم، َأان ِإبْـَراِهيُم  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلالَل َأخْ   َأْخرَبانَ   -  1546

، أان َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمثَ  ، اَن ِإْسَحاُق ْبُن َأيِب ِإْسَرائِيَل، اَن ُهَشْيٌم، اَن اْلَعوَّامُ ْبُن َمْنُصوٍر، أان حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ  ، ّنَّ
ثـَُهْم َِبَِديٍث اَل َيْدرُوَن َما ُهَو أَتـَْوا احْلََسَن فـََفسََّرهُ هَلُمْ   ،َعِن اأْلَْزَهر بن رشاد قَاَل: َكانُوا َيَْتُوَن أََنًسا  قَاَل: َفَحدََّث    ،فَِإَذا َحدَّ

ُقُشوا يف َخَواتِيِمُكْم َعَربيا   ،اَل َتْسَتِضيُئوا بِنَاِر اْلُمْشِركِ »  َذاَت يـَْوٍم َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: فَلم    «َوال تـَنـْ
َثُكْم أََنٌس، قَالُوا: َأاَن َأنَّ َرُسوَل   ، َما ُهوَ   َِبَِديٍث َما َنْدِريفـََقالُوا َلُه: ِإنَّ أََنًسا َحدثنَا    ،فَأَتـَُوا احْلََسنَ   ،هو   يدروا ما قَاَل: َوَما َحدَّ

ُقُشوا يف َخَواتِيِمُكْم َعَربِيًّا  ،اَل َتْسَتِضيُئوا بِنَاِر اْلُمْشِركِ قَاَل: »  اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم َأمَّا قـَْولُهُ    :قَاَل: فـََقاَل احْلََسنُ   «َوال تـَنـْ
حُمَمَّد صلى هللا عليه وسلم َعَربِيًّا  َخَواتِيِمُكْم  ُقُشوا يف  تـَنـْ تستشريوا    ،اَل  يـَُقوُل: اَل  اْلُمْشِرِك  بِنَاِر  َتْسَتِضيُئوا  اَل  قـَْولُهُ  َوَأمَّا 

اب هللا عز َوجل }اَي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَتَِّخُذوا ِبطَانًَة َتْصِديُق َذِلَك يف كت :ركم، مثَّ قَاَل احْلََسُن َرمِحَهُ اَّللَُّ و اْلُمْشركني يف أم
 ِمْن ُدوِنُكْم{  

 . َأْخَرَجهُ النََّساِئي ، َعْن جُمَاِهِد ْبِن ُموَسى، َعْن هشيم بَِنْحِوهِ *
 (. 5209]البوصيري: إسناده ضعيف[ * أخرج المرفوع منه النسائي ) [ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: #*

َراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب أخربُهْم، أان إِبْـ   َأْخرَبانَ   -  1547
، اَن ِإْسَحاُق ْبُن َأيِب ِإْسَرائِيَل، اَن َعْبُد الاْْلَبَّاُز، َأان حُمَمَّد ب رَّزَّاِق، أان َمْعَمٌر،  ن إِبْـَراِهيم بن اْلُمْقِرِئ، َأان َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي 

  ،  َعْن َأْشَعَث ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
ِإيّنِ أُلِحب  َهَذا فـََقاَل   :فـََقاَل رَُجٌل ممَّْن ِعْنَدهُ   ، هللا عليه وسلم َوِعْنَدهُ اَنسٌ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: َمرَّ رَُجٌل اِبلنَِّبِّ صلى  

َتِِن َلهُ  ،فـََقاَم ِإلَْيِه فََأْعَلَمهُ  «فـَُقْم فََأْعِلْمهُ » قَاَل: ،قَاَل: اَل  «ْعَلْمَتهُ النَِّب  صلى هللا عليه وسلم: »أَ  ،  فقال: َأَحبََّك الَِّذي َأْحبـَبـْ
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َوَلَك َما    ،أَْنَت َمَع َمْن َأْحبـَْبتَ فـََقاَل النَِّب  صلى هللا عليه وسلم: »  ،مثَّ رََجَع ِإىَل النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم فَأخربهُ مِبَا قَالَ 
 « احتسبت 

 ([ 3482]شعيب: إسناده حسن. تخريج شرح السنة ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
،  َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َعْبِد اْلَكِرِْي السَّْمَعاين ، َأان َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن زَاِهٍر الشَّحَّاِمي    َأْخرَبانَ   -  1548  ، أان ُعْثَماُن ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمْحِمي 

، اَن حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي، اَن َعْبُد  َأان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي، اَن أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلَسَ  ِن الشَّْرِقي 
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك مِبِْثِلِه َوِفيِه الرَّزَّاِق، أان َمْعَمٌر عَ  صلى  َوِفيِه قَاَل: مثَّ رََجَع َفَسأََلهُ النَِّب َأال َعلَّْمَتهُ ِن اأَلْشَعِث ْبِن َعْبِد اَّللَِّ

 هللا عليه وسلم فَأخربهُ َواْلبَاِقي ِمثـُْلهُ 
 ([ 3482]شعيب: إسناده حسن. تخريج شرح السنة ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

اَد أخربُهْم، أان أَبُو نـَُعْيمٍ  َأْخرَبانَ  - 1550 ، َأان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإَجازًَة َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلَدَّ
َثِِن َأيِب، اَن ِإبْـَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ   الطَّرَبَاين ، انَ  َعِن احْلَجَّاِج ْبِن احْلَجَّاِج، َعْن أََنِس    ،ُموَسى ْبُن َهارُوَن، اَن َأمْحَُد ْبُن َحْفٍص، َحدَّ
 ْبِن ِسريِيَن،  

 . ل يف آنِية الذََّهب َواْلِفضَّة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: ََنَى َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم َعْن الّشْرب َواأْلك 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

َعْنهُ َأِخي اإِلَماُم اْلَعاملُ أَبُو   َوَأْخرَبانَ أَبُو اْلَمَعايل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَن بن َأمْحد بن صابر الّسلِمّي إدان  َوَأْخرَبانَ  - 1551
َأنَّ الشَّرِيَف َأابَ   ُ اْلَقاِسِم َعِليَّ ْبَن ِإبْـَراِهيَم ْبِن اْلَعبَّاِس احْلَُسْيِِنَّ    اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َأمْحََد اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ اَّللَّ

َعْوٍف، َأان أَبُو اْلَقاِسِم اْلَفْضُل ْبُن    أخربُهْم، َأان َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأمْحََد اْلِكنَاين ، َأان أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َعْوِف ْبِن َأمْحََد ْبنِ 
اِشٍد النـَّْيَسابُوِري ، اَن ّذن، َأان أَبُو بكر حُمَمَّد بن عبدوس النـَّْيَسابُوِري  اِبلرَّْمَلِة، اَن َأمْحَُد ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رَ َجْعَفٍر اْلُمؤَ 

َثِِن ِإبْـَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعِن احْلَجَّاِج ُهَو اْبُن احْلَجَّاِج، َعْن أََنِس بْ   ِن ِسريِيَن،  َأيِب، َحدَّ
 . َعِن اأَلْكِل َوالش ْرِب يف آنِية الذََّهب والفضة  صلى هللا عليه وسلم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: ََنَى النَِّب  

 . َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث ُحَذيْـَفةَ  .َأْخَرَجهُ النََّساِئي  َعْن َأمْحََد ْبِن َحْفصٍ *
 [ صحيحإسناده  ]الدهيش: #*

اْلَقاِضي أَبُو    اْلَقاِضي َأيِب احْلََسِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلُعَمِريِّ َوََنُْن َنْسَمُع بِبـَْغَداَد أخربُكمُ قُِرَئ َعَلى    - 1570
مٍَّد احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمٍَّد اجْلَْوَهِري ، َأان أَبُو  َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلبَاِقي ْبِن حُمَمٍَّد اْلبـَزَّاُز َوأَْنَت َتْسَمُع فَأَقـَرَّ ِبِه، َأان أَبُو حمَُ 

، اَن أَبُو بَْكٍر َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ا حْلََسِن ْبِن اْلُمْستـََفاِض اْلِفْراَييِب ، اَن  اْلَقاِسِم ِإبْـَراِهيُم ْبُن َأمْحََد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُموَسى اْْلَِرِقي 
 قـََبَة، َعْن بـَُرْيِد ْبِن َأيِب َمْرَْيَ،  ْبُن َعِليٍّ احْلُْلَواين  أَبُو حُمَمٍَّد ِبطََرُسوَس، اَن حَيََْي ْبُن آَدَم، اَن يَزِيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن رَ  احْلََسنُ 

 . اِبلتَّْمرِ صلى هللا عليه وسلم َكاَن ِإَذا أَْفطََر بََدأَ  َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّبَّ 
فـََرَواهُ َعْن بـَُرْيٍد أَنَّهُ ذََكَر َلهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   ،َوَخالََفهُ ُشْعَبةُ   .يـَْرِويِه رَقـََبةُ ْبُن َمْصَقَلَة، َعْن بـَُرْيٍد، َعْن أََنسٍ   :قَاَل الدَّارَُقْطِِن    *

 . َوُيْشِبهُ َأْن َيُكوَن رَقـََبةُ َحِفظَهُ  ،صلى هللا عليه وسلم ُمْرَسلٌ 
 ([4892]اْللباني: صحيح. صحيح الجامع ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

أاََب َحْفٍص ُعمَ   َأْخرَبانَ   -  1574 هُ  بِنـَْيَسابُوَر َأنَّ َجدَّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر الصَّفَّاُر  اْلَقاِسُم  أَبُو َبْكٍر  ْبِن  اْلَفِقيهُ  َأمْحََد  ْبَن  َر 
مَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَاِفُظ، َأان َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن َمْنُصوٍر َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه، أان َأمْحَُد ْبُن َخَلٍف، أان احْلَاِكُم أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حمَُ 

،  اْلَفِقيُه، اَن َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيِ ْبِن َحْرٍب، اَن ُموَسى اْبن ِإْْسَاِعيَل، اَن َخَلُف ْبُن اْلُمْنِذِر، اَن َبْكُر ْبنِ    َعْبِد اَّللَِّ اْلُمْزينِّ
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ُ َعْنهُ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرضِ  َمْن قَاَل ِإَذا َأَوى ِإىَل ِفَراِشِه احْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »َي اَّللَّ
هَّم ِإيّنِ َأْسأَُلَك بِِعزَِّتَك َأْن تـُْنِجيِِن ِمَن  الل    ،احْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َمنَّ َعَليَّ فَأَْفَضلَ   ،احْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َأْطَعَمِِن َوَسَقاين   ،َكَفاين َوآَواين 

َ َِبَِميِع حَمَاِمِد اْْلَْلِق ُكلِِّهمْ  ،النَّارِ  َد اَّللَّ  « فـََقْد محَِ
 ([ 3444. السلسلة الصحيحة )إسناده صحيح رجاله ثقات ]اْللباني:  [ ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ  ]الدهيش: #*

ٍد األَْنَصاِريَّ أخربُهْم،  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن طَاِهِر ْبِن َمكِّيٍّ اهْلََرَواين  َأنَّ َسِعيَد اْْلرَْيِ ْبَن حُمَمَّ   َوَأْخرَبانَ   -  1575
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ، أان أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن الس ِنِِّّ أخربين َجْعَفُر  َأان أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن مَحٍْد الد وين ، َأان أَبُو َنْصٍر َأمحَْ 

 َبْكُر ْبُن َعْبِد  ْلُمْنِذِر أَبُو اْلُمْنِذِر، انَ ْبُن ِعيَسى احْلُْلَواين ، اَن ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َجرِيِر ْبِن َجبـََلَة، اَن ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيَل، اَن َخَلُف ْبُن ا
 اَّللَِّ اْلُمْزين ،  

  ،احْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َكَفاين َوآَواين   :َمْن قَاَل ِإَذا َأَوى ِإىَل ِفَراِشهِ َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَالَ 
َ َعزَّ َوَجلَّ   ،احْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َمنَّ َعَليَّ وَ   ،َواحْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َأْطَعَمِِن َوَسَقاين  َد اَّللَّ َوَأْسأَُلَك بِِعزَِّتَك َأْن تـُْنِجيِِن ِمَن النَّاِر ِإال محَِ

 « مِبََحاِمِد اْْلَْلِق ُكلِِّهمْ 
َيْذُكْر ِفيِه َجْرًحا    * اْبُن َأيِب َحامتٍِ َومَلْ  َوَقْد َرَوى ُمْسِلٌم يف َصِحيِحِه ِمْن رَِوايَِة مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن َخَلُف ْبُن اْلُمْنِذِر ذََكَرهُ 

احْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َأْطَعَمنَا َوَسَقااَن َوآَوااَن  َثِبٍت، َعْن أََنٍس َعِن النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم أَنَّهُ َكاَن ِإَذا َأَوى ِإىَل ِفَراِشِه قَاَل: »
 . َويف احْلَِديِث الَِّذي رُوِّينَاهُ زاَِيَدةٌ َعَلى َما يف ُمسلم « َكايف َلهُ َواَل مؤوي فكم ممَّن اَل 

 ([ 3444. السلسلة الصحيحة )إسناده صحيح رجاله ثقات ]اْللباني:  [ ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ  ]الدهيش: #*
 زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَاللَ  َأْخرَبانَ   - 1583

ُد ْبُن َّللَِّ ْبُن َمْنَدْه، اَن أَبُو َعْمرٍو َأمحَْ أخربُهْم، أان أَبُو اْلَفْضِل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن الرَّاِزي  يف ِكتَابِِه، َأان أَبُو َعْبِد ا 
ْعُت  حُمَمٍَّد ُهَو اْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َحِكيٍم اْلَمِديِِن ، اَن ُعْثَماُن ُهَو اْبُن ُخرَّزَاَذ، اَن ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعي  َل، اَن ثـََواُب ْبُن ُحَجْيٍل قَاَل: ْسَِ

 َثبِتًا حُيَدُِّث  
 « َما تـَْفِقُدوَن ِمْن ِديِنُكُم اأَلَمانَُة، مثَّ الصَّالةُ  َأوَّلَ » سلم: َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه و 

 ([ 1739]اْللباني: صحيح بشواهده. السلسلة الصحيحة ) [ ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ  ]الدهيش: #*
 َأمْحَُد ْبُن أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن معمر ابملؤدب َأنَّ حَيََْي ْبَن َعِليِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن الطَّرَّاِح أخربُهْم، َأان َأْخرَبانَ  - 1584

حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َنرْيُوَز، اَن أَبُو يـَْعُقوَب  ُعْثَماَن ْبِن اْلَفْضِل اْلَمْخَبِزي ، أان ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُحبَابََة، أان  
 ِإْسَحاُق ْبُن الضَّْيِف، اَن َعْبُد الرَّزَّاِق، أان َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َثِبٍت،  

فَِإْن مَلْ َيَِْد   ،فَِإْن مَلْ َيَِْد فـََتْمرٍ   ،ِطَر َعَلى َلَبٍ َعْن أََنٍس قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم َيْسَتِحب  ِإَذا أَْفطََر َأْن يـُفْ 
 . حسا حسوات من َماء 

 ([4269]اْللباني: ضعيف. السلسلة الضعيفة ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
ِليَّ أخربُهْم، َأان حُمَلُِّم ْبُن  أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ حُمَمََّد ْبَن ِإْْسَاِعيَل ْبِن اْلُفَضْيِل اْلُفَضيْ   َأْخرَبانَ  -  1602

ِإسْ  ْبُن  ْجزِي ، أان حُمَمَُّد  َأمْحََد السِّ ْبُن  اْْلَِليُل  ْبُن  ِإْْسَاِعيَل الضَّبِّ ، أان  ْبُن َسِعيٍد، اَن َجْعَفُر  َبةُ  الثَـَّقِفي  السَّرَّاُج، اَن قـُتـَيـْ َحاَق 
 ُسَلْيَماَن، َعْن َثِبٍت، 

 . َويَْدُعو هَلُم ،َومْيَسح برؤسهم  ،َوُيَسلُِّم على صبياَنم  ،صلى هللا عليه وسلم يـَُزوُر األَْنَصارَ  َعْن أََنٍس قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ 
 ([4947]اْللباني: صحيح. صحيح الجامع ) ِإْسَناده َصِحيح[ الدهيش:] #*
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أخربُهْم، َأان    يَّ أَبُو ِإْْسَاِعيَل َداُوُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َما َشاَذْه أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّامِ   َوَأْخرَبانَ   -  1603
ِدي ، اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْـَراِهيَم َسِعيُد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد الص ويف  يف آَخرِيَن قَالُوا: َأان أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن َأمْحََد اْلَمْخلَ 

َبةُ ْبُن َسِعيٍد، اَن َجْعَفُر ْبنُ  ، أان قـُتـَيـْ  ُسَلْيَماَن، َعْن َثِبٍت،  الثَـَّقِفي 
 . َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم َكاَن يـَُزوُر األَْنَصاَر َويسلم على صبياَنم َومْيَسح برؤسهم

َبة *  أخرجه النََّساِئّي َعن قـُتـَيـْ
 ([4947]اْللباني: صحيح. صحيح الجامع ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

ْيٍم أخربُهْم، َأان أَبُو  بِِه زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب اْلَوفَاِء َمْنُصوَر ْبَن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن ُسلَ   َوَأْخرَبانَ   - 1604
ُن ْبُن َأمْحََد اْلَمْخَلِدي ، اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن نـَُعْيٍم، قثنا أَبُو حُمَمٍَّد احْلَسَ 

َبةُ ْبُن َسِعيٍد )ح(   ِفيَما قـََرْأُت َعَلْيِه، اَن قـُتـَيـْ
 ([4947]اْللباني: صحيح. صحيح الجامع ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

بُو َحاِمٍد َأمْحَُد  ا زَيْـَنُب بِْنُت َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلََسِن ْبِن َأمْحََد بِنـَْيَسابُوَر َأنَّ َوِجيَه ْبَن طَاِهٍر أخربُهْم، َأان أَ َوأخربتـْنَ  - 1605
َبةُ ْبُن َسِعيٍد، اَن َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، ْبُن احْلََسِن اأَلْزَهِري ، َأان احْلََسُن ْبُن َأمْحََد اْلَمْخَلِدي  قَاَل، َأان أَبُو اْلَعبَّاِس السَّرَّ  اُج، َأان قـُتـَيـْ

 َعْن َثِبٍت،  
يَاَِنِمْ  ،َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم َكاَن يـَُزوُر األَْنَصارَ   . َومْيَسح برؤسهم  ،َويَُسلُِّم َعَلى ِصبـْ

 ([4947]اْللباني: صحيح. صحيح الجامع ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
نِيَّةُ أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َعْبَد  َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  َوَعِفيَفةُ بِْنُت َأمْحََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلَفارَفَا  َأْخرَبانَ   -  1609

َثِم الصَّبَّاَغ أخربُهْم وََكاَن عبد اْلَواِحد َحاِضٌر، أان أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َوأان حَ   اْلَواِحِد ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحَدَ  اِضٌر ْبِن اهْلَيـْ
َثِِن َأيِب، اَن َسيَّ  ، اَن َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن َأْْسَُع، أان حُمَمَُّد ْبُن َأمْحد بن احْلسن بن الصَّوَّاِف، اَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد، َحدَّ اُر ْبُن َحامتٍِ

 الضَّْبِعي ، َعْن َثِبٍت،  
يِّنَي يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َما اَل يـَُعايف اْلُعَلَماءَ َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »  َ يـَُعايف األُمِّ  « ِإنَّ اَّللَّ

 . َوَما َحدََّثِِن ِبِه ِإال َمرَّةً  ،َهَذا َحِديٌث ُمْنَكرٌ  :قَاَل َأيِب *

 ([3154]اْللباني: منكر. السلسلة الضعيفة ) [ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: #*
َلْيِه َأنَّ َأاَب اْلَقاِسِم ِهَبَة  َخايل اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن قَُداَمةَ اْلَمْقِدِسي  َرمْحَةُ اَّللَِّ عَ   َأْخرَبانَ   - 1613

أَبُو احْلَُسنْيِ  ، َأان   ْبُن َعِليٍّ اْلَمْعُروف أببن ركزي الدَّقَّاقُ أَبُو اْلَفْضِل َعْبُد اَّللَِّ ، َأان  اَّللَِّ ْبَن احْلََسِن ْبِن ِهالٍل الدَّقَّاَق َأْخرَبَُهمْ 
ُكْنُت ِعْنَد    قَاَل:احْلََسُن ْبُن ثـََواٍب أَبُو َعِليٍّ  ، اَن  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْمرو بن البْخرِتي الزرار ، َأانَعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُبْشَرانَ 

َبلٍ َأمْحََد ْبِن حَ  حِلَمَّاِد   قـُْلُت: ،َما َكتـَْبُت َعْنهُ  فقال: ،َعِن احْلََلِبِّ وََكاَن يـَُوثُِّقهُ َوَيََْسُف َعَلى أَنَّهُ مل يْكتب َعنهُ َشْيء َفَسأََلِِن  ،نـْ
ثْـُتهُ َعْنهُ  فقال:  ،ْبِن زَْيٍد َوَجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن الض َبِعي  َوقـََزَعةُ ْبُن ُسَوْيدٍ  ئًا َكاَن َشْيًخا ثَِقًة َفَحدَّ َأِسْفُت َعَلْيِه َما َكتـَْبُت َعْنهُ َشيـْ

َثِِن َعمَّاُر ْبُن ُعْثَماَن احْلََلِب   قـُْلُت: ثَ  قَاَل: ،َحدَّ  ، َثِبتٍ ، َعْن ِِن َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن الضَّْبِعي  َحدَّ
صلى هللا عليه  فََأَخَذ النَِّب   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َعلِّْمِِن َخرْيًا    فقال:َجاَء َأْعَرايِبٌّ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم    قَاَل:أََنٍس  َعْن  

ُ َأْكربَُ »  فقال:  ،بَِيِدهِ   وسلم ُ َواَّللَّ ، َمَضى فـَتـََفكَّرَ ، مثَّ  فـََعَقَد اأَلْعَرايِب  َعَلى َيِدهِ   قَاَل:  «ُقْل ُسْبَحاَن اَّللَِّ َواحْلَْمُد َّللَِِّ َوال ِإَلَه ِإال اَّللَّ
ُسْبَحاَن اَّللَِّ َواحْلَْمُد َّللَِِّ َوال    ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   فقال:  ،َفَجاءَ   «تـََفكََّر اْلبَاِئسُ قَاَل: » وَ   صلى هللا عليه وسلمفـَتـََبسََّم النَِّب     ،رََجعَ مثَّ  
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َفَما يل  َهِذِه َّللَِِّ  َأْكرَبُ   ُ َواَّللَّ  ُ اَّللَّ » فَـ   ،ِإَلَه ِإال  النَِّب  صلى هللا عليه وسلم:  َأْعَرايِب  َقاَل  اَّللَِّ   ،اَي  ُسْبَحاَن  قـُْلَت  ُ    ،ِإَذا  اَّللَّ قَاَل 
ُ َصَدْقتَ   ،َوِإَذا قـُْلَت احْلَْمُد َّللَِّ   ،َصَدْقتَ  ُ َصَدْقتَ   ،َوِإَذا قـُْلَت اَل ِإَلَه ِإال اَّللَُّ   ،قَاَل اَّللَّ ُ َأْكربَُ   ،قَاَل اَّللَّ قَاَل   ،َوِإَذا قـُْلَت اَّللَّ

ُ َصَدْقتَ  اْغِفْر يل   ،اَّللَّ اللَُّهمَّ  فـََعْلتُ   ،فَِإَذا قـُْلَت   ُ اْرمَحِِْن   ،قَاَل اَّللَّ اللَُّهمَّ  فـََعْلتُ   ،فَِإَذا قـُْلَت   ُ اللَُّهمَّ    ،قَاَل اَّللَّ َوِإَذا قـُْلَت 
ُ َقْد فـََعْلتُ  ،اْرزُْقِِن   . مثَّ وىل  ،فـََعَقَد اأَلْعَرايِب  َعَلى َسْبٍع يف َيده قَاَل: «قَاَل اَّللَّ

 [(1564حسن لغيره. صحيح الترغيب )]اْللباني:  ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
نَا ِبِقرَاَءِت َعَلْيِه    أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن ُمْسِلِم ْبِن ُسَلْيَماَن اإِلْربِِلي    َأْخرَبانَ   -  1616 َأْخرَبَُكْم    قـُْلُت َلُه:َقِدَم َعَليـْ

، أَبُو طَاِلٍب َعْبُد اْلَقاِدِر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَقاِدِر ْبِن يُوُسفَ ، أان  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َعَساِكَر ْبِن اْلُمَرجَِّب اْلُمْقِرُئ ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
، اَن أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعبـَْيٍد اْلَورَّاُق اْلَمْعُروُف اِبْبِن اْلَعْسَكِريِّ ، َأان  مٍَّد احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ اجْلَْوَهِري  أَبُو حمَُ َأان  

،  َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَمانَ ، اَن  أَبُو ظفر عبد السَّاَلم ْبُن ُمطَهِّرٍ ، اَن  يف حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَن الصَّريَْ ، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن َخَلٍف وَِكيٌع اْلَقاِضي
 ،  َثِبتٍ َعْن 
َفَمْن    ِقيَل:  « حيُِب  َمن اَل مَيُوُت َحَّتَّ مَيْألَ َمَساِمَعهُ َما  قَاَل: »   ؟َمْن َأْهُل اجْلَنَّةِ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :ِقيلَ   قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  

 « َمْن اَل مَيُوُت َحَّتَّ مَيْألَ َمَساِمَعهُ َما َيْكَرهُ قَاَل: »  ،َأْهُل النَّارِ 
 . َوَقْد َرَواهُ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َوُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمغريَة َعن َثبت  *

رواه البزار، ورجاله  (:  17965]الهيثمي )  [الصيرفي، لم أعرفه وبقية رجاله ثقات   نعبد الرحمفي إسناده محمد بن  ]الدهيش:  
 [ رجال الصحيح غير العباس بن جعفر، وهو ثقة.

َنْسَمُع ِبِدَمْشَق َأْخرَبَُكْم َمَعايل ْبُن ِهَبِة اَّللَِّ ْبِن احْلََسِن  اَّللَِّ حُمَمَِّد ْبِن مَحَْزَة ْبِن حُمَمٍَّد اْلُقَرِشيِّ َوََنُْن  قُِرَئ َعَلى َأيِب َعْبِد    -  1617
ْبِن  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ، َأان  َعِلي  ْبُن ُمِنرِي ْبِن َأمْحََد اْْلَاللُ ، َأان  َسْهُل ْبُن ِبْشِر ْبِن َأمْحََد اإِلْسَفَراِيِِن  ، َأان  الثَـّْعَلِب  ِقَراَءًة َعَلْيهُ 

، َأان  َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيِب ْبِن َعِليٍّ النََّساِئي  َأْخرَبين َأمْحَُد ْبُن َفَضالََة ْبِن ِإبْـَراِهيَم قَالَ ، أان زََكرايَّ ْبِن َحيـ َوْيِه النـَّْيَسابُورِي  ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
 ،  َثِبتٍ ، َعْن َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَمانَ ، َأان َعْبُد الرَّزَّاقِ 

 َقاَلْت:فَـ   «ِإن هللا يقري َخِدََيَة السَّالمَ »  :فـََقاَل لَهُ   ،َوِعْنده َخِدََية   صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  َجاَء ِجرْبِيل ِإىَل    قَاَل:أََنٍس  َعْن  
َ ُهَو السَّالمُ   َوَعَلْيَك السَّالُم َوَرمْحَةُ اَّللَِّ َوبـَرََكاتُهُ   ،َوَعَلى ِجرْبِيَل السَّالمُ  ،ِإنَّ اَّللَّ

َلةٍ   ،َأْخَرَجهُ النََّساِئي  يف اْلَمنَاِقبِ َكَذا   * َوهِلََذا َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَريْـَرةَ َعِن النَِّبِّ   ،َويف ِكتَاِب َعَمِل يـَْوٍم َولَيـْ
 .صلى هللا عليه وسلم

 ([116]الوادعي: حسن. الصحيح المسند ) ِإْسَناده حسن[ الدهيش:] #*
  ، َأان ْم َوُهَو َحاِضرٌ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل ْبِن حُمَمٍَّد َأْخرَبَهُ   َأْخرَبانَ   -  1624

،  َفْضُل ْبُن َسْهلٍ ، اَن ْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ أَبُو بَ ، َأان  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، َأان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ 
 ،  َثِبتٍ ، َعْن مَحَّادٍ ، َعْن َأْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ اَن 

 «يـُْؤبَهُ لَهُ لَْو أَْقَسَم َعَلى اَّللَِّ ألَبـَرَّهُ اْلُمْؤِمُن َأْشَعُث َأْغرَبُ ُمَغفٌَّر ُذو ِطْمَرْيِن اَل  قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ    ،أََنسٍ َعْن  
 َلهُ َشاِهٌد يف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث اْلَعالِء َعْن أَبِيِه َعن أيب ُهَريْـَرة  *

وبقية  رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه عبد هللا بن موسى التيمي، وقد وثق، (: 17918]الهيثمي ) [صحيحإسناده ]الدهيش: 
 [ رجاله رجال الصحيح
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 احْلََسَن ْبَن َأمْحََد  َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اأَلْصبـََهاين  يف ِكتَاِبِه َأنَّ َأاَب َعِليٍّ   َأْخرَبانَ   -  1625
،  حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى احْلََرِشي  ، اَن  َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيٍ ُهَو الت ْسرَتِي  ، اَن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ   ، َأانَأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، َأان  احْلَدَّاَد أخربُهمْ 

 ،  َثِبتٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ قثنا 
 « ِمَن الرََّضاَعِة َما حَيُْرُم ِمَن النََّسبِ  حَيُْرمُ » صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن 

 َوَلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحدِيِث َعاِئَشَة ِمثـُْلهُ َسَواءً  *
 [ رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله ثقات.]الهيثمي:   [ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: 

شَّرِيَف أاََب اْلَعبَّاِس َأمْحََد  اْلَعْدُل أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َصَدقََة ْبِن َنْصِر ْبِن زَُهرْيِ ْبِن اْلُمَقلَِّد احْلَرَّاين  بِبـَْغَداَد َأنَّ ال  َأْخرَبانَ   -  1646
مْحَِن ْبِن احْلََسِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي  احْلََسُن ْبُن َعْبِد الرَّ ، َأان  ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلَمكِّيَّ َأْخرَبَُهمْ 

َبَة اْلَعْسَقالين  مِبَكَّةَ ، اَن  اْلَمكِّي   َسلَمة َعن  مَحَّاُد ْبُن  ، اَن  آَدمُ ، اَن  حُمَمَُّد ْبُن َخَلفٍ ، اَن  َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن قـُتـَيـْ
 َثبت النباين )ح( 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #* 
 ، َثِبٌت النباين ، اَن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن َأيِب ، اَن ْبُن آَدمَ ُعبـَْيُد  ، اَن َوقَاَل اْلَعبَّاسُ  - 1647

َفَمْن َأْهُل   :قَالُوا   ،«َمن اَل مَيُوُت َحَّتَّ متُْألَ أُُذاَنهُ ممَّا حيُِب  قَاَل: »  ؟اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمْن َأْهُل اجْلَنَّةِ   :ِقيلَ   قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  
  «َمْن اَل مَيُوُت َحَّتَّ متُْألَ أُُذاَنهُ ممَّا َيْكَرهُ قَاَل: »  ؟النَّاِر اَي َرُسوَل اَّللَِّ 

 . ُسَلْيَماُن َعْن َثِبتٍ َوَقْد َرَواهُ  *
 [رجاله رجال الصحيح غير العباس بن جعفر وهو ثقة ]الهيثمي:  [َصِحيحِإْسَناده  ]الدهيش: 

َأمْحَُد ْبُن ، َأان أخربُهمْ أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمكِّيِّ ْبِن َأيِب الرََّجاِء أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َمْسُعوَد ْبَن احْلََسِن الثَـَّقِفيَّ  َأْخرَبانَ  - 1648
 حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ بن إِبْـَراِهيم )ح(  ، اَن  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى احْلَاِفظُ ، َأان َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
أَبُو  ، أان  أَبُو نـَُعْيمٍ ، َأان  احْلََسُن ْبُن َأمْحََد احْلَدَّادُ ، َأان  أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإَجازَةً   َوَأْخرَبانَ   -  1649

،  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، قثنا  ُمَؤمَُّل ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، قثنا  َأيِب ، اَن  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعَمرَ ، اَن اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  قَاال 
 ،  َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ َعْن 
فـََقاَل بـَْعُض النَّاس    «اْستـَْغِفُروا أَلِخيُكمْ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل النَِّب   َلمَّا َماَت النََّجاِشي     قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  

 فـَنـََزَلْت }َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب َلَمْن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َوَما أُْنِزَل إِلَْيُكم{  ،َوَقْد َماَت أبَِْرِض احْلََبَشةِ  ،له غفرت سنَتَُْمراَن َأن 
 . َوَقْد َرَواهُ محيد َعن أنس  ُمَؤمٌَّل،مَلْ يـَْرِوِه َعْن مَحَّاٍد ِإال  :قَاَل الطَّرَبَاين   .اللَّْفُظ لِلطَّرَبَاينِّ َواآلَخُر مِبَْعنَاهُ  *
َمْت ِفي    َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبِإْسَناَدْيِن، َأَحُدُهَما َقاَل ِفيِه: " َصلُّوا َعَلْيِه ". ]الهيثمي:    [حسنِإْسَناده  الدهيش:  ] َوَقْد َتَقدَّ

ََلِة َعَلى اْلَغاِئِب، َوِرَجاُلَها ِثَقاٌت، َوِفي َهِذِه َمْن َلْم َأْعرِ   [ْفُه.اْلَجَناِئِز ِفي الصَّ
، َأان  اْلبَاْغبَاَن َأْخرَبَُهمْ   ُعْثَماُن ْبُن حَمُْموِد ْبِن َأيِب َبْكٍر يـُْعَرُف َِبَبـ َوْيِه أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن َأمْحَدَ   َأْخرَبانَ   -  1650

ْمَسارُ  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن  ، اَن  إِبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُخْرِشيَد قـَْولَهُ ، اَن  ِإبْـَراِهيُم ْبنُ ، أان  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ السِّ
   ،َثِبتٍ ، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ ، َعْن يَزِيدُ ، أان حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد َأُخو َكْرَخَوْيهِ ، اَن ِإْْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِليَّ 

َلةٍ َعْن   ُ َعْنهُ َكاَن يـَْقَرأُ َذاَت لَيـْ ُ َعْنهُ َأنَّ أاََب ُموَسى َرِضَي اَّللَّ   ، َيْسَمعُ   صلى هللا عليه وسلمَفَمَشى َرُسوُل اَّللَِّ    ،أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
   .ولشوقت َلك تشويقا  ،َلْو َعِلْمُت حَلربَُّْت َلَك حَتِْبريًا قَاَل: ،فـََلمَّا َأْصَبَح ِقيَل َلهُ 
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 [ إسناده رواته ثقات ]البوصيري:  ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
ِإْْسَاِعيَل ْبَن اْلَفْضِل  َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب اْلَفْتِح    َوَأْخرَبانَ   -  1651

،  مَِّد ْبِن َأمْحََد الصَّائِغُ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حمَُ ، أان  ِحيمِ أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَّ ، َأان  ْبِن اإِلْخِشيِد السَّرَّاَج َأْخرَبَُهمْ 
َأنَّ    ،أََنسٍ ، َعْن َثِبتٍ ، َعْن  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن  َأيِب ، اَن ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُمَعاذٍ ، اَن  أَبُو َبْكٍر َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اْلِفْراَييِب  اَن  

َلة يْقَرأ َلْو َشَعْرُت   فقال: ،فـََلمَّا َأْصَبَح ُأْخرِبَ ِبَذِلكَ  ،ِلِقَراَءتِهِ  صلى هللا عليه وسلمالنَِّب فـََقاَم َأزَواج  ،َأاَب ُموَسى قَاَم َذاَت لَيـْ
ُْتُكنَّ حَتِْبريًا  ،َلَشوَّقـُْتُكنَّ َتْشوِيًقا     .َوحَلربَّ

 َوَقْد َرَواهُ َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع َعْن يَزِيَد ْبِن َهارُوَن   *
 ([ 2/388]شعيب: إسناده صحيح. تخريج سير أعَلم النبَلء ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

اْلبـَْغَداِدي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّريَْ   َوَأْخرَبانَ   -  1652 ، أان  يفَّ َأْخرَبَُهمْ اْلُمَؤيَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن اأُلْخَوةِ 
ِبْشٌر ُهَو اْبُن  ، اَن  حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ُعَمَر اْلَعَدين  ان  ، أَ ِإْسَحاُق ْبُن اَنِفعٍ ، أان  حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم بن اْلُمْقِرئِ ، أان  َأمْحَُد ْبُن النـ ْعَمانِ 

 ،  َثِبتٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن السَِّريِّ 
َلةٍ َعْن    ،فـََلمَّا َأْصَبْحنَ   ،َيْسَتِمْعنَ   صلى هللا عليه وسلمَفَجَعَل أَْزَواُج النَِّبِّ    ،أََنٍس َأنَّ َأاَب ُموَسى اأَلْشَعِريَّ َكاَن يـَْقَرأُ َذاَت لَيـْ

ُْتُكْم حَتِْبريًا فقال: ،ُأْخرِبَ ِبَذِلكَ   . ولشوقتكم تشويقا ،لَْو َعِلْمُت حَلربَّ
 ([ 2/388]شعيب: إسناده صحيح. تخريج سير أعَلم النبَلء ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

ِد اْلبَاِقي األَْنَصاِريَّ  أَبُو َعِليٍّ ِضيَاءُ ْبُن َأيِب اْلَقاِسِم ْبِن َأيِب َعِليٍّ النَّْصِري  بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َعبْ   َأْخرَبانَ   -  1653
أَبُو اْلَفْضِل ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ، أان  اُف قَالَ أَبُو اْلَقاِسِم ُعَمُر ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَفَّ ، أان  َأْخرَبَُهمْ 

  أَبُو َبْكرٍ ، قثنا  ٍف الز ْهِري  ِقَراَءًة َعَلْيهِ حُمَمَِّد ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َسْعِد ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َسْعِد ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعوْ 
َهالِ ، اَن  حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي النـَّْيَسابُورِي  ، اَن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيٍد النـَّْيَسابُوِري   ، َعْن  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، قثنا  َحجَّاُج ْبُن اْلِمنـْ

 ،  َثِبٍت َومُحَْيدٍ 
 « ُجِعَلْت يل ُكل  َأْرٍض طَيَِّبٍة َمْسِجًدا َوطَُهورًا وسلم: »َرُسول هللا صلى هللا عليه  قال: قالأََنٍس َعْن 

 ([1/522]الحافظ: إسناده صحيح. فتح الباري ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #* 
، َأان  حَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر الصَّفَّاُر بِنـَْيَسابُوَر َأنَّ َوِجيَه ْبَن ظَاِهٍر الشَّ   َوَأْخرَبانَ   -  1654

أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن  ، اَن ُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد اْْلَفَّافُ َأمحَْ ، أان  يـَْعُقوُب ْبُن َأمْحََد الصَّرْييف  َوَأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم اإِلْْسَاِعيِلي  
َبةٍ ، اَن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج الثَـَّقِفي   َهالٍ ، اَن َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن ِخَراٍش وََكاَن َذا َهيـْ  َحجَّاُج ْبُن ِمنـْ

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #* 
َهالٍ ، َأان أَبُو حَيََْي قَاَل السَّرَّاُج َوَأْخرَبين  - 1655  ، َثِبٍت َومُحَْيدٍ ، َعْن مَحَّاٌد يـَْعِِن اْبَن َسَلَمةَ ، اَن َحجَّاُج ْبُن ِمنـْ

اَّللَِّ  َعْن   َرُسوَل  َأنَّ  قـَْبِليقَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس  َمْن  يـُْعطََها  مَلْ  َأْربـًَعا  َوَأْسَودَ   ،أُْعِطيُت  َأمْحََر  ِإىَل ُكلِّ    ، أُْرِسْلُت 
 «َوجعلت يل كل َأرض طيَبة ومسجدا َوطُهورًا   ،َوأُْعِطَيْت أُمَّيِت اْلَغنَاِْيَ َومَلْ يـُْعطََها َأَحٌد قبلي  ، َوُنِصْرُت اِبلر ْعِب َبنْيَ َيَدْي َشْهرٍ 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
ْبَن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر ْبِن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حَمُْموِد ْبِن اْلُمبَاَرِك ْبِن اأَلْخَضِر احْلَاِفُظ بِبـَْغَداَد َأنَّ ِإْْسَاِعيَل    َأْخرَبانَ   -  1667

،  اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلبـََغِوي  َعْبُد  ، َأان  ْيُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبُن ُحبَابَةَ ُعبَـ   ، َأانَأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن النـَّق ورِ ، أان  السََّمْرقـَْنِديِّ أخربُهمْ 
 ، َثِبتٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن ُهْدبَةُ اَن 
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اْرتـََفَع  »َأِو    «َماَرْت َوَأطَاَرْت َفَصاَر يف رَْأِسهِ َلمَّا نُِفَخ يف آَدَم الر وُح  قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    ،أََنسٍ َعْن  
، ِ احْلَْمُد  :فـََقالَ  ،ِإىَل رَْأِسِه َعْطسٌ  ُ َعزَّ َوَجلَّ  َّللَّ  « يـَْرمَحَُك هللا  :فـََقاَل اَّللَّ

 ([5216]اْللباني: صحيح. صحيح الجامع ) [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*
احْلَُسنْيِ َعْبُد احْلَقِّ ْبُن َعْبِد   َخايل اإِلَماُم اْلَعاملُ أَبُو حُمَمَِّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلَمْقِدِسي  َرمْحَةُ اَّللَِّ َعَلْيِه َأنَّ أابَ  َأْخرَبانَ  -  1670

حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن  ، أان  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَقاِدرِ ، َأان  ِد اْلَقاِدِر ْبِن يُوُسَف َأْخرَبَُهمْ اْْلَاِلِق ْبِن َأمْحََد ْبِن َعبْ 
ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن  ، اَن حَيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِعدٍ ، اَن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد الدَّارَُقْطِِن  احْلَاِفظُ ، أان ِبْشَرانَ 

 َثِبٍت  ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن َأيِب ، اَن اأَلَسِدي  
 :صلى هللا عليه وسلم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،فـََقاَم ُيَصلِّي َوْحَدهُ   ،صلى هللا عليه وسلمالنَِّب َعِن أََنٍس َأنَّ رَُجال َجاَء َوَقْد َصلَّى 

 « َمْن يـَتَِّجْر َعَلى َهَذا فَيَصلي َمَعه »
 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن َفِإْن َكاَن اْبُن ُزَباَلَة َفُهَو َضِعيٌف.]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

ُسَلْيَماُن ، َأان  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أان  ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  يف ِكتَابِِه َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد أخربُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  1671
أََنٍس  ، َعْن  َثِبتٍ ، َعْن  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن  َأيِب ، اَن  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسنِ   ُعَمرُ ، اَن  حُمَمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس اأَلْخَرمُ ، اَن  ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
   .َفذََكَرهُ مِبِْثِلِه َسَواءً 

 . مَلْ يـَْرِوِه َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة ِإال حُمَمَّد بن احْلسن اأْلَسدي  :قَاَل الطَّرَبَاين   *
 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن َفِإْن َكاَن اْبُن ُزَباَلَة َفُهَو َضِعيٌف.]الهيثمي:  [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 

إِبْـَراِهيُم ِسْبُط ، َأان زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  - 1682
 ،  َثِبتٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن ُمَؤمَّلٌ ، اَن أَبُو يُوُسَف اجْلِيزِي  ، اَن أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أان أَبُو بكر بن اْلُمْقرِئِ ، َأان ََبُْرَوْيهِ 
 « َواْحَفْظ َمْن َورَاَءاَن ِبَرمْحَِتكَ  ،اللَُّهمَّ أَْقِبْل ِبَقْلِب ِإىَل ِديِنكَ »يف ُدَعائِِه    يـَُقول صلى هللا عليه وسلمالنَِّب َكاَن   قَاَل:أََنٍس َعْن 

 . أَبُو يُوُسَف إْسه يـَْعُقوب بن ِإْسَحاق *
 [ (3485. مسند أبي يعلى )إسناده ضعيف]الداراني:  [حسنِإْسَناده  ]الدهيش: #*

،  احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمٍَّد اجْلَْوَهرِي  ، َأان  ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب َأنَّ َأمْحََد بن احْلسن اْبن النباء َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ  -  1683
حَمُْموُد ْبُن  ، اَن  مْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى اْلرِبِْت  اْلَعبَّاُس ُهَو اْبُن أَ ، اَن  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن احْلََسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َأيِب َصاِبٍر النَّاِقدُ َأان  

 ،  َثِبتٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسي  ، اَن َغْيالنَ 
َعْل احْلزن ِإذا ِشْئت َتْ َوأَنت    ،جعلت سهالاللَُّهمَّ اَل َسْهَل ِإالَّ َما  قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن  

 « سهال
 ([ 974]شعيب: إسناده صحيح. صحيح ابن حبان ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

ِد اْلبَاِقي األَْنَصارِيَّ أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْعَمِر ْبِن حَيََْي اْلُمَؤدُِّب بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َعبْ  َأْخرَبانَ   - 1687
حُمَمٌَّد ُهَو اْبُن َأمْحََد  ، اَن  ُن اْلَعبَّاِس ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َحيـ َوْيهِ أَبُو ُعَمَر حُمَمَُّد بْ ، أان  احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمٍَّد اجْلَْوَهِري  ، أان  َأْخرَبَُهمْ 

 ،  َثِبتٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن ِبْشٌر ُهَو اْبُن حُمَمٍَّد الس كَِّري  ، اَن َأيِب ، اَن ْبِن اْلُمَؤمَِّل ْبِن َأاَبِن ْبِن متَّاٍم الصَّرْييف  أَبُو ُعبـَْيدٍ 
َتُكمْ   ،َوُصوُموا َشْهرَُكمْ  ،َوَصل وا ََخَْسُكمْ  ،اْعُبُدوا رَبَُّكمْ »  :قَالَ  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َعِن النَِّبِّ َعْن  َواْدُخُلوا   ،َوُحج وا بـَيـْ

 « َجنََّة رَبُِّكمْ 



121 
 

أَبُو َأمْحََد َرَوى َعْنهُ أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي  َوَغرْيُهُ َومل يذكر ِفيِه  .الس كَّرِي  َبْصرِيٌّ َسَكَن بـَْغَدادَ ِبْشُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأاَبِن ْبِن ُمْسِلٍم  *
 .جرحا

 [حسنِإْسَناده  ]الدهيش: #*[ 1687]مختارة: 
ُ َأنَّ َأاَب اْلِعزِّ  اإِلَماُم اْلَعاملُ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْقِدِسي    َأْخرَبانَ   -  1688  َرمِحَهُ اَّللَّ

احْلََسُن ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن  ، أان ُد ْبُن َعْبِد اْلَكِرِْي ْبِن ُخَشْيشٍ أَبُو َسْعٍد حُمَمَّ ، أان حُمَمََّد بن حُمَمَّد بن مواهب بن اْْلُرَاَساينِّ َأْخرَبَُهمْ 
، مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن  أَبُو َسَلَمةَ ، اَن  َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيٍ ، اَن  أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأمْحََد الدَّقَّاقُ ، َأان  َشاَذانَ 

 ،  َثِبتٍ ْن عَ 
ُ َعَلْيِه َوسلم أخى َبني الزبري َوعبد هللا بن َمْسُعود ،أََنسٍ َعْن   . َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

َعْبُد الصََّمِد  ، أان رَبَُهمْ َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن حُمَمَِّد اْلَقزَّاَز َأخْ  َأْخرَبانَ  - 1691
َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد  ، اَن  َأمْحَُد اْلرِبِْت  ، اَن بَّاُس ْبُن َأمْحََد اْلرِبِْت  أَبُو َخِبيٍب ُهَو اْلعَ ، اَن  َعِلي  ْبُن ُعَمَر احْلَْريِب  ، أان  ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَمْأُمونِ 

 ،  َثِبتٍ ، َعْن مَحَّادٌ ، اَن ُمَؤمَّلٌ ، اَن ْبِن َأيِب بـَزَّةَ 
   «اإِلَماِء َحَرامٌ  َكْسبُ » صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن 

َماء * ُ َعَلْيِه َوسلم َنى َعن كسب اإْلِ  . رُِوَي يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَريْـَرَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 [ (4089. ضعيف الجامع )سناده ضعيفإ]اْللباني:  ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

اْلَقاِضي أَبُو احْلَُسنْيِ ، اَن أَبُو َحاِمٍد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َثِبٍت بِبـَْغَداَد َأنَّ حَيََْي ْبَن َعِليِّ الطَّرَّاَح َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ   - 1692
حُمَمَُّد  ، اَن  إِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمٍَّد الزَّيْـَنِب  بَِعْسَكِر ُمْكَرمٍ ، اَن  َشاِهنيَ ُعَمُر ْبُن  ، اَن  حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْهَتِدي اِبَّللَِّ ِمْن لَْفِظهِ 

َثِِن َأيِب  ِْمِذي  قَاَل َحدَّ  ،  َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن ْبُن َصاِلِح ْبِن حَيََْي الرتِّ
نـََزَل ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّالُم َعَلى حُمَمٍَّد  قَاَل:َعْن ِجرْبِيَل َعْن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  هللا عليه وسلم صلىالنَِّب أََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن َعْن 

َ َعزَّ َوَجلَّ يـَْقَرأُ َعَلْيَك السَّالمُ  ،اَي حُمَمَّدُ »  فقال: ،صلى هللا عليه وسلم َما ِمْن َعْبٍد َقَضْيَت َعَلْيِه َقْضَيًة    :َويـَُقوُل َلكَ  ،ِإنَّ اَّللَّ
 « َرِضيـََها َأْو َسِخطََها ِإال َكاَن َخرْيًا لَهُ 

نْـيَا ِإْسنَاٌد    * أَبُو ََبٍْر قَاَل اْبُن َشاِهنَي َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب لَْيَس يف الد  َوَما َرَواهُ َعْن مَحَّاٍد ِإال َهَذا الرَُّجُل َرَواهُ  َأْحَسَن ِمْنهُ 
 أََنٍس ، َعْن ثـَْعَلَبةُ 

 َوَلهُ يف الصَِّحيِح َشاهد من َحِديث ُصَهْيب *
 [ في إسناده من لم أعرفه ]الدهيش: #*

ُسَلْيَماُن ، َأان  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أان  َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  1693
 ،  َثِبتٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن َسَلَمةُ ْبُن ُصبـَْيٍح اْلَيْحَمِدي  ، اَن َأمْحَُد ْبُن َداُوَد اْلَمكِّي  ، اَن ْبُن َأمْحَدَ 

َعنهُ  َعْن    ُ نـََقَضْت َشْعَرَها وسلم: » َرُسول هللا صلى هللا عليه    قال: قالأََنٍس َرِضَي اَّللَّ ِمْن َحْيَضِتَها  اْلَمْرَأةُ  ِإَذا اْغَتَسَلِت 
 « َوِإَذا اْغَتَسَلْت ِمْن َجنَابٍَة صبَّْت على رَأسَها املَاء وعصرته ،َِبِْطِميٍّ َوُأْشنَانَ َوَغَسَلْتهُ 

 لم أجد من ذكره[ َسَلَمُة ْبُن ُصَبْيٍح اْلَيْحَمِديُّ ]الهيثمي: فيه  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
ِليَّ ْبَن َأمْحََد ْبِن َمْنُصور  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن مَحَْزَة ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َسالَمَة اْلُقَرِشي  ِبِدَمْشَق َأنَّ عَ   َأْخرَبانَ   -  1696

، َأان  ، مْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب احْلَِديدِ أَ ، اَن  بن قبيس وَعْبَد اْلَكِرِْي ْبَن مَحَْزَة ْبِن اْْلَِضِر الس َلِميَّ َأْخرَبَاُهْم قَاال
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ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعْثَماَن الس َلِمي   ْبِن َسْهٍل السَّاَمرِّي  ، أان  َجدِّي حُمَمَُّد  ْبِن حُمَمَِّد  ْبُن َجْعَفِر  اْلَولِيِد  ، اَن  حُمَمَُّد  ْبُن  أَبُو َبْدٍر َعبَّاُد 
 َثبت اْلبناينّ َعن أنس )ح( ، َأان مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن ِحبَّانُ ، اَن اْلُغرَبِي  

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #* 
ِإْْسَاِعيَل ْبِن حُمَمٍَّد    أَبُو الضَّْوِء ِشَهاُب ْبُن حَمُْموِد ْبِن َأيِب احْلََسِن احْلَامتِي  ِِبََراَة َأنَّ َعْبَد السَّالِم ْبَن َأمْحََد ْبنِ   َوَأْخرَبانَ   -  1697
أَبُو حُمَمٍَّد حَيََْي ْبُن حُمَمَِّد  ، أان  مٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب ُشَرْيحٍ أَبُو حمَُ ، أان  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َمْسُعوٍد اْلَفاِرِسي  ، أان  َأْخرَبَُهمْ 

 ،  َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، اَن ِحبَّاُن ْبُن ِهاللٍ ، اَن أَبُو بَْدٍر َعبَّاُد ْبُن اْلَولِيِد اْلُغرَبِي  ، اَن  ْبِن َصاِعدٍ 
َماِلٍك  َعْن   ْبِن  اأَلْسَفارِ   قَاَل:أََنِس  بـَْعًضا يف  بـَْعَضَها  اْلَعَرُب خَتُْدُم  َوُعَمَر رَُجٌل خَيُْدُمُهَما  ،َكاَنِت  َبْكٍر  َأيِب  َمَع  فـَنَاَما    ،وََكاَن 

َقظَا َومل   فـََقاال اْئِت    ،فَأَيْـَقظَاهُ   صلى هللا عليه وسلمِبيُكم  ِإنَّ َهَذا ليوائم نوم نَ   :فـََقاَل َأَحُدُُهَا ِلَصاِحِبهِ   ،هَلَُما طََعاًما  يهيئفَاْستـَيـْ
يـُْقرَِئِنَك السَّالَم وُها يستأدمانك   صلى هللا عليه وسلمَرُسوَل اَّللَِّ   َوُعَمَر  َبْكٍر  أاََب  ِإنَّ  َلهُ  قرأُها للسالم أ»  فقال:  ،فـَُقْل 

َتَدَما ائـْ َقِد  َُما  َأَنَّ النَِّبِّ    ،فـََفزَِعا  «َوَأْخرِبُُْهَا  ِإىَل  َنْستَْأِدُمكَ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :فـََقاال  صلى هللا عليه وسلمَفَجاَءا  ِإلَْيَك    ، بـََعثـْنَا 
َتَدْمنَا   :فـَُقْلتَ  ائـْ َتَدَما فَبَِأيِّ َشْيٍء  ائـْ أَنْـيَاَبُكَما  ،َأِخيُكَما بَِلْحِم  قَاَل: »  ،َقْد  َبنْيَ  ِإيّنِ أَلَرى حَلَْمهُ  بَِيِدِه  نـَْفِسي  قَاال:    «َوالَِّذي 

 « ُهَو فـَْلَيْسِتْغِفْر َلكَما » قَاَل: ،فَاْستـَْغِفْر لَنَا 
َوِعْندَ   * )خَيُْدْمُهَما فـَنَاَم(  بـَْعًضا( َوِعْنَدهُ  اْبِن َصاِعٍد َويف رَِوايَِة السَّاَمّرِيِّ )خَيُْدُم بـَْعُضُهْم  نـَْوَم  َلْفُظ  ِإْن َهَذا لَيُـَوائُِم  )فـََقاال  هُ 

أبَِْكِل حَلِْم َأِخيُكَما ِإيّنِ أَلَرى حَلَْمهُ   قَاَل:رِبُُْهَا( َوِعْنَدهُ )َأخْ   صلى هللا عليه وسلمبـَْيِتُكْم( َوِعْنَدهُ بـَْعَد َيْستَْأِدَماِنَك )فََأًَتهُ فـََقاَل  
َلى َأنَّ اْلَعَرَب  ، َعْن  َثِبتٍ ، َعْن  مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ ، َعْن  َبنْيَ ثـَنَااَيُكَما( َوَقْد َرَواهُ َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلمٍ  َكاَنْت  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَيـْ
اْلُمَوافـََقةُ   :ِقيلَ   .خَتُْدُم بـَْعَضُهْم بـَْعًضا يف اأَلْسَفاِر َفذََكَرهُ  نـَْوَم اْلبـَْيِت اَل نـَْوَم الّسفر   ،اْلُمَواَئَمةُ    ،َوَمْعنَاهُ ِإنَّ َهَذا النـَّْوُم ُيْشِبهُ 

 . عابوه ِبَكثـَْرة الّنوم
 ([ 6/211]اْللباني: إسناده صحيح. السلسلة الصحيحة ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

نَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن أَبُو اْلَعالِء َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اأَلْصبـََهاين  يف ِكتَابِِه أَ   َأْخرَبانَ   -  1698
اَد َأْخرَبَُهمْ  ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد  ، اَن  حُمَمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس اأَلْخَرمُ ، اَن  َأمْحََد الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن  ، َأان  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أان  ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

   ،َعن َثبت  ،مَحَّادُ ، اَن َأيِب ، اَن ْبِن احْلََسنِ 
َوَمْن يُِطيُق    :قَالُوا   « يف ُكلِّ لَْيلٍ أََما َيْسَتِطيُع َأَحدُُكْم َأْن يـَْقَرأَ ثـُُلَث اْلُقْرآنِ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  َعن   ،َعن انس

ُ » :قَالَ  ،َذِلكَ   َأَحٌد« يـَْقَرأُ قُْل ُهَو اَّللَّ
َوَلهُ َشاِهٌد  ،قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة ِإال حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن اأَلَسِدي   .أََنٍس ََنَْوهُ ، َعْن قـَتَاَدةَ ، َعْن َوَقْد رُِويَ  *

ْرَداءِ   . ِتهِ َوَقْد َرَوى قـَتَاَدةُ ََنَْوهُ َيَِْت يف تـَْرمجََ  ،صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ  ،يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َأيِب الدَّ
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

َعْبُد الرَّمْحَِن  ، َأان مِبِْصَر َأنَّ َعْبَد اأَلوَِّل ْبَن ِعيَسى َأْخرَبَُهمْ  أَبُو حُمَمٍَّد يُوُنُس ْبُن حَيََْي ْبِن َأيِب احْلََسِن اهْلَاِِشِي    َأْخرَبانَ  - 1700
مَحَّاُد  ، قثنا  ُمْسِلُم ْبُن إِبْـَراِهيمَ ، اَن  َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ ، اَن  إِبْـَراِهيُم ْبُن ُخَزْيٍْ ، َأان  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد مَحََّوْيهِ ، أان  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمظَفَّرِ 

 ،  َثِبتٌ ، قثنا ْبُن َسَلَمةَ 
ُ َعَلْيُكْم َصالَة قـَْوٍم أَبْـَرارٍ قَاَل: »ِإَذا اْجتـََهَد يف الد َعاِء    صلى هللا عليه وسلمَكاَن النَِّب     قَاَل:أََنٍس  َعْن   يـَُقوُموَن   ،َجَعَل اَّللَّ

   «اللَّْيَل َوَيُصوُموَن النـََّهاَر لَْيُسوا أبَََِثٍَة َوال ُفجَّارٍ 
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َكاَن َأَحُدُهْم ِإَذا اْجتـََهَد أَلِخيِه    قَاَل:أََنٍس ، َعْن َثِبتٍ ، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ ، َعْن َأيِب َنْصٍر التَّمَّارِ ، َعْن اهُ َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ َروَ  *
ِد ْبُن أََنٍس َورََواهُ َعْبُد الصَّمَ ، َعْن  َثِبتٍ ، َعْن  مُحَْيدٍ ، َعْن  َخاِلدٍ ، َعْن  يف الد َعاِء َفذََكَرهُ ِمْن قـَْوِل أََنٍس َورََواهُ َوْهُب ْبُن بَِقيَّةَ 

َوذََكَر بـَْعُض اْلُمَحدِِّثنَي َأنَّ ُمْسِلًما َرَواهُ   .أََنٍس ِكالُُهَا ِمْن قـَْوِل أََنسٍ ، َعْن َثِبتٍ ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغريَةِ ، َعْن َعْبِد اْلَواِرثِ 
 . هللا أعلموَ   ،َومَلْ أَرَهُ يف َصِحيِح ُمسلم ،َعْن َعْبِد ْبِن مُحَْيٍد ِِبََذا اإِلْسنَادِ 

 ([3097]اْللباني: صحيح. صحيح الجامع ) [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*
ِد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَقزَّاَز  أَبُو َعِليٍّ َعْبُد السَّالِم ْبُن َأيِب اْْلَطَّاِب ْبِن حُمَمٍَّد احْلَْريِب  ِِبَا َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن حُمَمَّ   َأْخرَبانَ   -  1701
،  حَيََْي ُهَو اْبُن َصاِعدٍ ، اَن  و طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمْخِلصُ أَبُ ، َأان  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن اْلُمْسِلَمةِ   َأْخرَبانَ َأْخرَبَُهْم  

 ، ِبتٍ ثَ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، قثنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، قثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلَقاِسِم ْبِن َأيِب بـَزََّة اْلَمكِّي  قثنا 
َأْكِثُروا ذكر  »  فقال: ،َوَيْضَحُكونَ  ،مِبَْجِلٍس ِمْن جَمَاِلِس األَْنَصاِر َوُهْم مَيَْزُحونَ  صلى هللا عليه وسلمَمرَّ النَِّب   قَاَل:أََنٍس َعْن 

 . يـَْعِِن اْلَمْوت  «هاذم اللَّذَّات
 ([1211) . صحيح الجامع حسن]اْللباني:  ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن نصر الصيدالين   َوَأْخرَبانَ   -  1702 ، أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
رُ ، اَن  الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أان  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َأان    عن  ،ُمَؤمل ، اَن  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بن أيب بزَّة ، اَن  َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأَلابَّ

َماِلٍك   ْبِن  َيْضَحُكونَ   صلى هللا عليه وسلمَمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:أََنِس  ِمَن األَْنَصاِر  ِمْن ِذْكِر َهاِذِم  »  فقال:  ،ِبَقْوٍم  َأْكِثُروا 
 « اللَّذَّاتِ 

حُمَمَِّد ْبِن  ، َعْن  َرَواهُ حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ   .تـََفرََّد ِبِه ُمَؤمَّلٌ   ،َثِبٍت ِإال مَحَّادٌ ، َعْن  مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديثَ   :قَاَل الطَّرَبَاين    *
 . َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن أيب بزَّة ُمَتَكلم ِفيهِ  قـُْلُت: .ُمَؤمَِّل ْبِن ِإْْسَاِعيَل ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوهُ ، َعْن َأْسَلَم الط وِسيِّ 

 [َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِباْخِتَصاٍر َعْنُه، ]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ   َأْخرَبانَ   - 1704 أَبُو اْلَقاِسِم ، أان  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أان  احْلَدَّ
 ،  َثِبتٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، قثنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، قثنا  أَبُو ُعَمرْيِ ْبُن النَّحَّاسِ ، قثنا َصَدقَةَ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ، اَن الطَّرَبَاين  

ُهَما يبدؤن صلى هللا عليه وسلمَكاَن النَِّب    قَاَل:أََنٍس َعْن    .اِبلصَّالِة قـَْبَل اْْلُطَْبِة يف اْلِعيدِ  َوأَبُو بكر َوعمر َرِضي هللا َعنـْ
 . رُِوَي يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث اْبِن َعبَّاس  .مَلْ يـَْرِوِه َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة ِإال ُمَؤمَّلٌ   :قَاَل الطَّرَبَاين   *

 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  ]الهيثمي: ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
حُمَمَُّد  ، أبنا  رويه زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهْم أبنا إِبْـَراِهيُم سبط َب  َأْخرَبانَ   - 1710

 ،  َثِبتٌ ، اَن َديْـَلُم ْبُن َغْزَوانَ ، ثـَنَا حُمَمٌَّد ُهَو اْبُن َأيِب َبْكٍر َوَغرْيُهُ ، اَن أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أان ِإبْـَراِهيمَ ْبُن 
رَُجال ِمْن َأْصَحابِِه ِإىَل رَْأٍس من رُُؤوس اْلُمْشرِِكنَي يَْدُعوهُ ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ   صلى هللا عليه وسلمَأْرَسَل َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:أََنٍس  َعْن  
َرَجَع فـَتـََعاظََم َمَقالَتُهُ يف َصْدِر َرُسوِل َرُسوِل اَّللَِّ فَـ   ،َهَذا اإِلَلهُ الَِّذي َتْدُعو ِإلَْيِه َأِمْن ِفضٍَّة ُهَو َأْم ِمْن ََنَاٍس ُهوَ   َقاَل: فَـ   ، َوَجلَّ 

صلى هللا فَأََتى النَِّبَّ  ،فـََقاَل َلهُ ِمْثَل َمَقالََتهُ  ،اْرِجْع ِإلَْيِه فَاْدُعهُ ِإىَل اَّللَِّ فـََرَجعَ  فقال: ،فَأخربهُ  ،صلى هللا عليه وسلمِإىَل النَِّبِّ 
ُ َعَليْ   ،اْرِجْع فَاْدُعهُ ِإىَل هللا  فقال:  ،فََأْخرَبَهُ   عليه وسلم فَأََتى النَِّبَّ    ،َوَرُسوُل َرُسوِل اَّللَِّ يف الطَّرِيِق اَل يـَْعَلمُ   ،ِه َصاِعَقةً َوَأْرَسَل اَّللَّ

َأْهَلَك َصاِحَبكَ   صلى هللا عليه وسلم َقْد  َوَجلَّ  َعزَّ   َ اَّللَّ َأنَّ  النَِّبِّ    ،فََأْخرَبَهُ  َعَلى  َويـُْرِسُل  }  صلى هللا عليه وسلمَونـََزَلْت 
   {الصََّواِعَق فـَُيِصيُب ِِبَا َمْن َيَشاءُ َوُهْم َُيَاِدلُوَن يف اَّللَِّ 
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 . َوَعِلي  بن أيب سارة َعن َثبت بَِنْحِوهِ  ،َوَرَواهُ زََكرايَّ ْبُن حَيََْي ْبِن ُعَمارَةَ  *
 [ (3341). مسند أبي يعلى ِإْسَناده َصِحيح]الداراني:  ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

َأْرَسَل َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:أََنٍس  ، َعْن  َثِبتٌ ، اَن  َديْـَلُم ْبُن َغْزَوانَ ، اَن ، اَن  َأْخرَبَُهْم حَيََْي ْبُن ايوب   زَاِهُر ْبُن َأمْحَدَ   َأْخرَبانَ   -  1711
َهَذا اإِللَهُ الَِّذي    َقاَل:فَـ   ،رَُجال ِمْن َأْصَحاِبِه ِإىَل رَْأٍس من رُُؤوس اْلُمْشرِِكنَي َيْدُعوهُ ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ   صلى هللا عليه وسلم

فَأََتى    ،صلى هللا عليه وسلم فـَتـََعاظََم َمَقالَُتهُ يف َصْدِر َرُسوِل َرُسوِل اَّللَِّ    ،َتْدُعوين إِلَْيِه َأِمْن َذَهٍب َأْم ِمْن ِفضٍَّة َأْم ِمْن ََنَاسٍ 
َ َقدْ   فقال:  ،فََأْخرَبَهُ   صلى هللا عليه وسلمالنَِّبَّ   ُ َعَلى النَِّبِّ    قَاَل:  ،َك َصاِحَبكَ َأْهلَ   ِإنَّ اَّللَّ  صلى هللا عليه وسلم فَأَنْـَزَل اَّللَّ

 { َويـُْرِسُل الصََّواِعَق فـَُيِصيُب ِِبَا َمن َيَشاءُ َوُهْم َُيَاِدلُوَن يف اَّللَِّ }
َديْـَلِم َعْن    َسأَْلُت َأيِب   :َوقَاَل اْبُن َأيِب َحامتٍِ   ،َصاِلحٌ   :َوقَاَل اْبُن َمِعنيٍ   ،َديْـَلٌم َرَوى لَهُ اْبُن َماَجْه َوذََكَرهُ اْبُن ِحبَّاَن يف الثَِّقاتِ   *

 . أحاديثَوذََكَرهُ اْبُن َعِديٍّ يف اْلَكاِمِل َوأَْورََد َلهُ  ،لَْيَس بِِه أبٌَْس َوُهَو َأَحب  ِإيَلَّ ِمْن َعِليِّ ْبِن َأيِب َسارَّةَ  "فـََقالَ  ،ْبِن َغْزَوانَ 
 [ صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*

ُ أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمحَْ   َأْخرَبانَ   -  1718 اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  َرمِحَهُ اَّللَّ َد احْلَدَّ
، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد احْلَِميدِ ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ نا  ، أبَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن فَاِرسٍ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َحاِضرٌ 

 ، َثِبتٍ ، َعْن ُسَلْيَمانُ 
صلى فَاْلتـََفَت ِإلَْيِه النَِّب     ،فـَنـََزَل ِمْن َأْصَحاِبِه رَُجٌل مَيِْشي ِإىَل َجانِِبهِ   ،يف َمِسريٍ   صلى هللا عليه وسلمَكاَن النَِّب     قَاَل: أََنٍس  َعْن  

 « {احْلَمد هلل رب اْلَعاملني}َأال ُأْخرِبَُك أِبَْفَضِل اْلُقْرآِن فـََتال »  فقال: ،هللا عليه وسلم
 ([ 43]الوادعي: صحيح. الصحيح المسند ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

ْبِن َأمْحََد اْْلَُواِري  َأْخرَبَُهْم اْلُمَؤيَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلُقَرِشي  بِنـَْيَسابُوَر َأنَّ َأاَب حُمَمٍَّد َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن حُمَمَِّد  َوَأْخرَبانَ  - 1719
َهِقي  ، أبنا  ِقَراَءًة َعَلْيهِ  اْلَعبَّاُس ، ثـَنَا  أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوبَ ، ثـَنَا  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَاِفظُ ، أبنا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلبـَيـْ

 ،  َثِبتٍ ، َعْن  ْبُن اْلُمِغريَةِ ُسَلْيَمانُ ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد احْلَِميِد اْلَمْعِِن  ، ثـَنَا ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري  
يف َمِسرٍي فـَنـََزَل رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه َفَمَشى ِإىَل َجانِِبِه فَاْلتـََفَت ِإلَْيِه  صلى هللا عليه وسلمَكاَن النَِّب     قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  

 « أِبَْفَضِل اْلُقْرآِن فـََتال َعَلْيِه }احْلَْمُد َّللَِِّ رب اْلَعاملني{ َأال ُأْخرِبَُك » فقال: صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  
 ([43]الوادعي: صحيح. الصحيح المسند ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #* 

اَد َأنَّ اْلُمبَارََكَة بِْنَت حُمَمَِّد  اإِلَماُم أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِهَبِة اَّللَِّ ْبِن تـَْغِلَب اْلِفْزرَاين  النَّْحِوي  بِبـَْغدَ   َوَأْخرَبانَ   -  1720
َمْنُصور الكرخية َأْخرَبْتم أبنا  َعاِصم بن احْلسن، أبنا  ْبِن  ْبُن  ،  ْبِن َعْبِد اَّللَِّ بن َبشَرانَعِلي   أبنا  حُمَمَِّد  ِإْْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد  ، 

ِقلِّي  ، ثـَنَا الصَّفَّارُ   ، َثِبتٍ ، َعْن ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَةِ ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد احْلَِميِد اْلَمْعِِن  ، ثـَنَا ُموَسى ْبُن احْلََسِن السِّ
فَاْلتـََفَت ِإلَْيِه    ،َفَمَشى رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه ِإىَل َجانِِبهِ   ،يف َمِسرٍي فـَنـََزلَ   صلى هللا عليه وسلمَكاَن النَِّب     قَاَل:ٍك  أََنِس ْبِن َمالِ َعْن  

 « فـََتال َعَلْيِه }احْلَْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي{ :قَالَ  ،َأال ُأْخرِبَُك أِبَْفَضِل اْلُقْرآنِ » فقال: صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  
َلٍة َعْن َأيِب زُْرَعَة الرَّاِزيِّ   * َوَأْخَرَجهُ أَبُو َحامتٍِ   ،َعِليِّ ْبِن َعْبِد احْلَِميدِ ، َعْن  َأْخَرَجهُ النََّساِئي  يف َفَضائِِل اْلُقْرآِن َويف َعَمِل يـَْوٍم َولَيـْ

 . َعلّي بن عبد احلميد ، َعْن َأمْحََد غُْنَدرٍ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن اْلُبْسيِت  يف ِكتَابِِه َعْن احْلََسِن ْبِن ُسْفيَانَ 
صحيح ابن حبان    . [ ]اْللباني: صحيح(.774صحيح ابن حبان )  . إسناده صحيح]شعيب:    ِإْسَناده َصِحيح[   ]الدهيش:   #*

(774.)] 
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َوُهَو َحاضر اْبن َأمْحَُد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم  َأْخرَبانَ   - 1721
 ، َثِبتٍ ، َعْن ُسَلْيَمانُ ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد احْلَِميدِ ، ثـَنَا هِ ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َْسََّويْ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، أبنا ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 

َوَأْهُل النَّاِر َمْن اَل  ،َأْهُل اجْلَنَِّة َمْن اَل مَيُوُت َحَّتَّ مَيْألُ َمَساِمَعهُ ممَّا حيُِب  » :قَالَ  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعْن 
 َيْكَرُه« مَيُوُت َحَّتَّ مَيْألَ َمَساِمَعهُ ممَّا 

َرَواهُ  َوَقْد    ،ُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغريَِة ِكَرَوايَِة َعِليِّ ْبِن َعْبِد احْلَِميدِ ، َعْن  َثِبٍت َوَرَواهُ أَبُو الظََّفرِ ، َعْن  َوَقْد َرَواهُ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ *  
دِّيقِ ، َعْن َثِبتٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  ُ َعَلْيِه َوسلم ُمْرسل ،َأيِب الصِّ اْلَوْهُم ِمْن َأيِب   :قَاَل أَبُو زُْرَعَة الرَّازِي   .َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َم يف رَِوايَِة مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ   ،فـََهِذِه رَِوايَةُ َغرْيِ َأيِب الظََّفرِ   قـُْلُت:  .الظََّفِر يـَْعِِن يف رَْفِعهِ  َعْن َثِبٍت ُمْسَنًدا َرَواهُ َغرْيُ   ،َوَقْد تـََقدَّ
 . َوهللا أعلم  ،صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َعِن النَِّبِّ ، َعْن َثِبتٍ ، َعْن َسَلَمةَ مَحَّاِد ْبِن ، َعْن َواِحٍد َعْن آَدَم ْبِن َأيِب ِإاَيسٍ 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
ِقَراَءًة َعَلْيِه    َأْخرَبَُكْم حَيََْي ْبُن َعِليِّ ْبِن الطَّرَّاحِ   قـُْلُت َلُه:َأان أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب بِِقَراَءِت َعَلْيِه    خربانَ أ  -  1722

حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق  ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّارُ ، ثـَنَا  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن ُعَمَر ْبِن بـُْرَهاَن اْلَغزَّالُ أبنا    قَالَ َوَأاَن َأْْسَُع  
 ،  َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ ، َعْن ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَةِ ، ثـَنَا أَبُو ظََفٍر َعْبُد السَّالِم ْبُن ُمْظِهرٍ ، اَن الصَّاغَاين  

ُ َعزَّ َوَجلَّ َمَساِمَعهُ ممَّا حيُِب  قَاَل: »  ؟َمْن َأْهُل اجْلَنَّةِ   ،ِقيَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن     :ِقيلَ   «اَل مَيُوُت َحَّتَّ مَيْألَ اَّللَّ
ُ َعزَّ َوجل مسامعه ممَّا يكره اَل مَيُوُت َحَّتَّ مَيْألَ قَاَل: » ؟َفَمْن َأْهُل النَّارِ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   « اَّللَّ

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
ُ تـََعاىَل َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َخايل اإِلَماُم اْلَعاملُ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُقَداَمَة اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ  َأْخرَبانَ  - 1725  اَّللَّ

َعْبُد اَّللَِّ ْبُن  ، َأان  احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َشاَذانَ ، َأان  ِن َخرْيُونٍ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد بْ ، أان  َعْبِد اْلبَاِقي ْبِن َأمْحََد ْبِن َسْلَماَن َأْخرَبَُهمْ 
أان ُسَلْيَماُن ْبُن    قَاَل:اْلَمْعِِن  أَبُو احْلَُسنْيِ  ، مثَّ  َعِلي  ْبُن َعْبِد احْلَِميِد اأَلْزِدي  ، اَن  يـَْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ ، اَن  َجْعَفِر ْبِن ُدُرْستُـَوْيهِ 

 ،  َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ ، َعْن اْلُمِغريَةِ 
َيٌة ِمْن َأْصَحاِبهِ   صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  خرج    قَاَل:أنس بن َمالك  َعْن   َمْن َكاَن ِعْنَدهُ طَْوٍل  »   فقال:   ،ِإىَل اْلَمْسِجِد َوِفيِه ِفتـْ

 « فـَْليـَْنِكْح َوِإال فـََعَلْيِه اِبلصَّْوِم فَِإنَّهُ َوَجاء وحمسمة للعرق
  ([5/498. السلسلة الصحيحة )إسناده صحيح]اْللباني:  ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #* 

، أان  َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل ْبِن حُمَمٍَّد َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  1726
ِمي  ، اَن  ٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ أَبُو َبكْ ، أان  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أان  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ  َعْبُد  ، اَن  اْلُمَقدَّ

 ،  َثِبتٍ ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغريَةِ ، اَن السَّالِم ْبُن ُمْظِهرٍ 
فـَْليـَتـََزوَّْج َوَمْن اَل فـَْلَيُصْم فَِإنَّ الصَّْوَم ِوَجاٌء َمْن َكاَن َذا طول ِمْنُكْم  صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس  َعْن  

 « َوحَمَْسَمٌة لِْلِعْرقِ 
 . َوَأْحَسُبِِن َقْد ْسعته من اْبن مظهر  :قَاَل اْبُن َأيِب َعاِصمٍ  *

  ([5/498. السلسلة الصحيحة )إسناده صحيح]اْللباني:  ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
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أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن    ، أانزَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  1727
َأمْحَُد ْبُن  ، اَن أَبُو َعِليٍّ اأَلْسُيوِطي  ُهَو احْلََسُن ْبُن اْْلَِضِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ، اَن احْلَُسنْيِ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ، اَن َأمْحََد اْلبـَقَّالُ 

 ، َثِبٌت اْلبُـنَاين  ، اَن ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَةِ ، اَن آَدمُ ، اَن حُمَمَُّد ْبُن َخَلٍف اْلَعْسَقالين  ، اَن ُشَعْيبٍ 
  ،فأبطت يف اْلَمِسريِ   ،وََكاَن َذِلَك يـَْومَها  ،يف َسَفرٍ   صلى هللا عليه وسلمَكاَنْت َصِفيَّةُ َمَع َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:ِن َماِلٍك  أََنِس بْ َعْن  

صلى هللا عليه َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،مَحَْلَتِِن َعَلى بَِعرٍي َبِطيءٍ   :َوتـَُقولُ   ،َوِهَي تـَْبِكي  ،صلى هللا عليه وسلمفَاْستـَْقبـََلَها َرُسوُل اَّللَِّ  
نـََها َوُيْسِكتُـَها  وسلم فَأََتْت    ،َوتـَرََكَها فـََنِدَمتْ   ،صلى هللا عليه وسلمفـََغِضَب َرُسوُل اَّللَِّ    ،فَأََبْت ِإال بَُكاءً   ،مَيَْسُح بَِيَدْيِه َعيـْ

ِإىَل َِخَارَِها    ،َهَذا َلِك ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم ِإن أَْنت أرضيتيه َعِنِّ يـَْوِمي    َقاَلْت:فَـ   ،َعاِئَشةَ  فـََعِمَدْت َعاِئَشةُ 
َغْتهُ ِبَوَرٍس َوزَْعَفَرانٍ   ،صلى هللا عليه وسلم   َجاَءْت َحَّتَّ قـََعَدْت ِعْنَد رَْأِس َرُسوِل اَّللَِّ ، مثَّ  فـََنَضَحْتهُ ِبَشْيٍء ِمْن َماءٍ   ،وََكاَنْت َصبـَ

صلى هللا  فـََعَرَف َرُسوُل اَّللَِّ    {َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ }  َقاَلْت: فَـ   «َمالك»  :صلى هللا عليه وسلم   فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
َفَما َعَلْيِك َأْن تـُْعِطيَها    ،ن َصِفيَّة قد أعَي ِِبَا بَِعريَُهاإِ »فـََقاَل هَلَا    ،َواْنطََلَق ِإىَل زَيْـَنبَ   ،فـََرِضَي َعْن َصِفيَّةَ   ،احْلَِديثَ   عليه وسلم

اْليـَُهوِديَّةَ   قَاَلْت:  «؟بَِعريَكِ  بَِعرِيي فـَتُـْعِطيِه  ِإىَل  أَتـَْعَمُد  أَ   صلى هللا عليه وسلمفـََهَجَرَها َرُسوُل اَّللَِّ    ،زَيْـَنُب  فـََلْم   ،ْشُهرٍ َثالثََة 
تـََها  يـَْقَربْ  تـََها  ،َوَعطََّلْت زَيْـَنُب نـَْفَسَها  ،بـَيـْ ِر اْلبـَْيتِ   ،َوَعطََّلْت بـَيـْ َوأَِيَسْت َأْن َيَْتِيـََها   ،َوَعَمَدْت ِإىَل السَّرِيِر فََأْسَنَدْتهُ ِإىَل ُمَؤخِّ

نَا ِهَي َذاَت يـَْومٍ  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  فـََوَضَع   ، َقْد َدَخَل اْلبـَْيتَ  صلى هللا عليه وسلمِإَذا ِبَوْجِس َرُسوَل اَّللَِّ  ، فـَبـَيـْ
َها َرُسوُل اَّللَِّ  َفَدَخَل َعَليْـ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َجارَِييِت ُفالنٌَة َقْد طَُهَرْت ِمْن َحْيَضِتَها اْليـَْوَم َلكَ   :فـََقاَلْت زَيْـَنبُ   ،السَّرِيَر َمْوِضَعهُ 

َها صلى هللا عليه وسلم    .َوَرِضَي َعنـْ
 َعاِئَشةَ ، َعْن ُْسَيَّةَ ، َعْن َثِبتٍ ، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ ، َعْن َوَرَواهُ أَبُو ُعَمَر َحْفُص ْبُن ُعَمَر الضَّرِيرُ  ،َكَذا َأْخَرَجهُ النََّساِئي    *

 [ صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*
ِإبْـَراِهيُم ْبُن  ، أان  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  1728

،  ُمَؤمَُّل ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، اَن  احْلََسُن ْبُن الصَّبَّاِح اْلبـَزَّارُ ، اَن  َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  َأمْحَُد ْبُن  ، َأان  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، َأان  َمْنُصوٍر ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ 
 ، َثِبتٍ ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغريَةِ َعْن 
ئًا صلى هللا عليه وسلموجد َرُسول هللا  قَاَل:أََنٍس َعْن  ٌ  ، َشيـْ قَاَل:   ،فـََلمَّا َأْصَبَح ِقيَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ أَثـََر اْلَوَجِع َعَلْيَك لََبنيِّ

 « قـََرْأُت اْلبَارَِحَة السَّْبَع الط َولَ  ،ِإيّنِ َعَلى َما تـََرْونَ »
 ثقات[ [ ]الهيثمي: رجاله (3444. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده ضعيف [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 

داد أْخربُهم ِقَراَءة  أَبُو اْلَفَضاِئِل اْلَفْضُل ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد الصَّْيَدالين  ِإَجازًَة َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحد احلْ  َأْخرَبانَ  -  1729
 َعَلْيِه )ح( 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
ِد ْبِن َأمْحََد اْلُمْقِرَئ  أَبُو غَاِلٍب َصاِبُر ْبُن َعِليِّ ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ اأُلْسَواِري  ِإْذاًن َأنَّ أاََب طَاِهٍر حُمَسََّد ْبَن حُمَمَّ   َوَأْخرَبانَ   -  1730

أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد ، اَن  ِإْسَحاقَ   أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأمْحََد ْبنِ ، َأان  اإِلْسَكاَف َأْخرَبَُهْم قَاال
 ،  َثِبتٍ ، َعْن ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَةِ ، اَن أَبُو ظََفرٍ ، اَن  إِبْـَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق احْلَْريِب  ، اَن الرَّمْحَِن ْبِن زََكرايَّ اأُلْطُروُش ِمْن َلْفِظهِ 

 َوالتَّْأِمنِي« ِإنَّ اْليـَُهوَد حَيُْسُدوَنُكْم َعَلى السَّالِم قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ أَ َعْن 
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ِر ْبِن ُحَساِم ْبِن ِمَصِك ْبِن ظَاملِِ ْبِن َشْيطَاٍن أَبُو  * َرَوى َعْنهُ اْلُبَخاِري  َوأَبُو  ،اأَلْزِدي  اْلَبْصِري  ظََفٍر اْْسُهُ َعْبُد السَّالِم ْبُن ُمطَهِّ
ِجْستَاين    . َداُوَد السِّ

 ([ 1/390. أصل صفة الصَلة )إسناده صحيح إن شاء هللا]اْللباني:  ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
ُ َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  1731 َأمْحَُد ْبُن حَمُْموِد ، َأان زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الضَّرِيُر َرمِحَهُ اَّللَّ

ُعَمُر ُهَو اْبُن حُمَمَِّد ْبِن ، اَن  ُن ِعيَسى اجْلَْوَهِري  أَبُو أَي وبَ ُسَلْيَماُن ُهَو ابْ ، اَن  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ ، َأان  ْبِن َأمْحََد الثَـَّقِفي  
 ،  َثِبتٍ ، َعْن ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَةِ ، اَن َأيِب ، اَن احْلََسِن ْبِن التَّلِّ 

   .َفَمَشى َعْنهُ  ،نـََزَل َعْن زَِميٍل لَهُ  صلى هللا عليه وسلمَأنَّ النَِّبَّ  ،أََنسٍ َعْن 
 . صلى هللا عليه وسلمَثِبٍت َعِن احْلََسِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ، َعْن  ُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغريَةِ ، َعْن  َرَواهُ َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَواِسِطي    *

ُ َأْعَلمُ   .ُسَلْيَمانَ ، َعْن  َوَقْد قَاَل بـَْعُضُهْم ِإنَّ حُمَمََّد ْبَن احْلََسِن تـََفرََّد ِِبََذا احْلَِديثِ   .َوذََكَر أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي  َأنَّ َهَذا َأْشَبهُ َواَّللَّ
َوَقْد َرَوى اْلُبَخاِري  َعِن ابِْنِه ُعَمَر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن َعْنهُ    ، ْبُن ِحبَّانَ َوحُمَمٌَّد َقْد َتَكلََّم ِفيِه حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوأَبُو َحامتِِ   قـُْلُت:

 . َوهللا أعلم  ،َغرْيَ َحِديٍث يف كتاب الصَِّحيح
 [ ِرَجاله مؤثقون َلِكنَُّه َمْعُلولٌ  ]الدهيش: #*

َأاَب َعْبدِ أَ   -  1732 اإِلَماَم  َأنَّ  َها  ِقَراَءًة َعَليـْ ْبِن َعِليٍّ  اْلَوهَّاِب  بِْنُت َعْبِد  اْلَفْضِل َكرميَةُ  أُم   اْلَعبَّاِس  ْخرَبَتـْنَا  ْبَن  احْلََسَن   اَّللَِّ 
 الر ْسُتِميَّ َأْخرَبَُهْم إَجازَة 

 ِفي ِإْسَناده من لم أعرفُه[  ]الدهيش: #*
أَبُو  ، أان  أَبُو اْلُمظَفَِّر حَمُْموُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَكْوَسجُ ، َأان  َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه قَاال  َأنَّ َأاَب َسْعدٍ   اْبِن اْلُمبَاَركِ   أَبُو  َوَأْخرَبانَ   -  1733

َعِلي  ْبُن َعْبِد ، اَن  َأمْحَُد ْبُن َحْربٍ ، اَن   ْبُن ُموَسى األَْنَصاِري  اْلَقاِضي َأمْحَدُ ، اَن  َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن ُسَلْيَماَن اْلبـَْغَداِدي  
 ، َعِليٌّ َأْحَسُبهُ  قال: قالَثِبٍت اْلبُـنَاينِّ ، َعْن ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَةِ ، اَن احْلَِميدِ 

  «اَي زَُوْيِنُب اَي زَُوْيِنبُ يـَُقول: » َوُهَو    ،يالِعُب زَيْـَنَب بِْنَت أُمِّ َسَلَمةَ   صلى هللا عليه وسلمَكاَن النَِّب     قَاَل:َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك   
 ِمَرارًا 

 . َوثَـَّقهُ حيَي بن مِعني َعن َثبت ،َسوَّاُر ْبُن َداُوَد أَبُو مَحَْزَة َصاِحُب احْلُِليِّ  *
  ([5025صحيح الجامع ). صحيح]اْللباني:  ِفي ِإْسَناده من لم أعرفُه[ ]الدهيش: #*

ُ َأنَّ   َأْخرَبانَ   -  1734 حَيََْي ْبَن َثِبِت ْبِن بْنَدار    َخايل اإِلَماُم اْلَعاملُ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن قَُداَمَة َرمِحَهُ اَّللَّ
حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو يـَْعِِن اْبَن  ، أبنا  حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللا بن َبشَران أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن  ، أبنا  طَرَّاُد ْبُن حُمَمٍَّد الزَّيْـَنِب  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

 ، َثِبتٌ ، اَن  َسوَّاٌر أَبُو مَحَْزَة َصاِحُب احْلُِليِّ ، اَن ُمْسِلُم ْبُن إِبْـَراِهيمَ ، اَن حُمَمٌَّد يـَْعِِن اْبَن غَاِلبٍ ، اَن اْلُبْحرُتِيِّ 
 قَاَل: «َكْيف رَأَيْـتـَُهمْ قَاَل: » ،فـََلمَّا َقِدَم َعَلْيهِ  ،اْستـَْعَمَل اْلِمْقَداَد َعَلى َجرِيَدِة َخْيلٍ  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن 

فـََقاَل لَهُ اْلِمْقَداُد    «ُهَو َذاكَ » :صلى هللا عليه وسلم فـََقاَل َلهُ النَِّب     ،رَأَيْـتُـُهْم يـَْرفـَُعوين َوَيَضُعوين َحَّتَّ ظَنـَْنَت َأيّنِ َلْسُت َذاكَ 
ْم فصل بِنَا ،َوالَِّذي بـََعَثَك اِبحْلَقِّ اَل َأْعَمُل َعَلى َأَحٍد أَبًَدا  :ْبُن اأَلْسَودِ   . فيأاب  ،َفَكانُوا يـَُقولُوَن َلهُ تـََقدَّ
 ([ 5/204. مجمع الزوائد )وبقية رجاله رجال الصحيح ضعف،فيه سوار بن داود وفيه  ]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

َلِفي  يف ِكتَاِبِه َأنَّ َأابَ   َأْخرَبانَ   -  1735 َوأاََب َخِضٍر َأمْحََد ْبَن احْلََسِن   احْلَاِفُظ أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد ْبِن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم السِّ
أَبُو احْلسن َأمْحد بن ِإْسَحاق  ، أبنا حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِبْشَرانَ أبنا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن قَاال:  بن اْلُمذكر ِبَا أخرباه
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َزَة أَبُو محَْ ، ثـَنَا  ِعيَسى، ثـَنَا  َأيِب ، ثـَنَا  أَبُو اْلَعبَّاِس َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَارِثِي  َأْخرَبين ُعَمُر ْبُن حُمَمَّدٍ ، ثـَنَا  بن ينخاب الطَّيِِّب  
 ،  َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ ، َعْن َسوَّاِر ْبِن َداُوَد اْلَبْصِريِّ ، َعْن ُهَو حُمَمَُّد ْبُن َمْيُموٍن الس كَِّري  

  ،ِإنَّ أَبـََويَّ َزوََّجاين َومَلْ َيْستَْأِمَراين   َقاَلْت:فَـ   ،صلى هللا عليه وسلمَجاَءْت َجارِيٌَة ِبْكٌر َبنْيَ أَبـََويْـَها ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:أََنٍس  َعْن  
َ َعزَّ َوَجلَّ يف أَبـََوْيكِ وسلم: » صلى هللا عليه  فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ    ؟فـََهْل يل ِمَن األَْمِر َشْيءٌ  ِإيّنِ َعَسْيُت    َقاَلْت: فَـ   «اتَِّق اَّللَّ

نـَُهَما النَِّب   ،َقْد َخَرْجِت ِمْن ِعْنَدهُ  قَاَلْت: «نـََعمْ قَاَل: »  ؟فـََهْل يل ِمَن اأَلْمِر َشْيءٌ  ،َأْن أَفـَْعلَ   . صلى هللا عليه وسلمفـََفرََّق بـَيـْ
 [حسنِإْسَناده  ]الدهيش: #*

َها اإلَماُم أَبُو اْلَفَرِج  أَ   -  1738 بَِلي  ْخرَبَتـْنَا ُشْهَدةُ بِْنُت َأمْحََد ْبِن اْلَفَرِج ِإْذاًن َوأبنا َعنـْ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن جَنِْم ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب احْلَنـْ
بَاينّ أْخربُهم َأمْحَُد ُهَو اْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن حسنون ، أبنا  َأنَّ َأاَب اْلَفْتِح َعْبَد اْلَواِحِد ْبَن ُعْلَواَن ْبِن عقيل بن قيس الشَّيـْ

، اَن أَبُو أَي وَب ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد ْبِن حَيََْي َمْوىَل َبِِن َهاِشمٍ ، ثـَنَا  َعْبُد اْلبَاِقي ُهَو اْبُن قَانٍِع احْلَاِفظُ بنا  ، أ اْلقرِشي ِقَراَءة َعَلْيهِ 
بَاُن ْبُن فـَر وخَ   ،  َثِبتٍ ، َعْن َسالُم ْبُن ِمْسِكنيٍ ، اَن َشيـْ

ُسورٌَة يف اْلُقْرآِن َما ِهَي ِإال َثالِثنَي آيًَة َخاَصَمْت َعْن َصاِحِبَها َحَّتَّ  صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن 
 « َوِهي ُسورَة تبَارك  ،أدخلته اجْلنَّة

 [ الصحيح.رواه الطبراني في الصغير واْلوسط، ورجاله رجال ]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
ْلَواِحِد الثَـَّقِفيَّ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعْبِد ا  َوَأْخرَبانَ   -  1739
بَاُن ْبُن ، اَن  ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد ْبِن حَيََْي الطَِّبيُب اْلَبْصِري  ، اَن  َأمْحََد الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن  ، أبنا  أَبُو َبْكٍر ْبِن رِيَذةَ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ  َشيـْ

 ،  َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ ، َعْن َسالُم ْبُن ِمْسِكنيٍ ، اَن فـَر وخَ 
ِمَن اْلُقْرآِن َما ِهَي ِإال َثالثُوَن آيًَة َخاَصَمْت َعْن ُسورٌَة  وسلم: »َرُسول هللا صلى هللا عليه    قال: قالأََنِس بن َمالك  َعْن  

 « َوِهَي ُسورَةُ تـَبَاَركَ  ،َصاِحِبَها َحَّتَّ َأْدَخَلْتهُ اجْلَنَّةَ 
 قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعن َثبت ِإالَّ َسالم  *

 [ واْلوسط، ورجاله رجال الصحيح.رواه الطبراني في الصغير ]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  يف ِكتَابِِه َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحد َأْخرَبَُهمْ اهليثمي:  أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ    َأْخرَبانَ   -  1740
بَاُن ْبُن فـَر وخَ ، اَن ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد ْبِن حَيََْي الطَّبِيُب اْلَبْصِري  ، اَن ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  أَبُو اْلَقاِسِم ، أبنا  َعْبِد اَّللَِّ  ، اَن  َشيـْ

 ،  َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ ، َعْن َسالُم ْبُن ِمْسِكنيٍ 
ْقَلَتنْيِ اْلُمْنِتنـََتنْيِ َأْن َتَُْكُلوُُهَا َوَتْدُخُلوا  هللا عليه وسلم: »صلى  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن   ُكْم َوَهاَتنْيِ اْلبـَ ِإايَّ

ُتْم اَل بُدَّ آِكلُوُُهَا ،َمَساِجَدانَ  تُـُلوُُهَا اِبلنَّاِر قـَْتال ،فَِإْن ُكنـْ  « فَاقـْ
بَانُ قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعْن َسالِم ْبِن ِمْسكِ  *  نٍي ِإال َشيـْ

 ]الهيثمي: رواه الطبراني في اْلوسط ورجاله موثقون[  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
اِبحْلَِرِْي َأنَّ َأاَب غَاِلٍب َأمْحََد ْبَن احْلََسِن ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َدْهَبِل بن َعلّي بن كازه  َأْخرَبانَ   - 1741

َأمْحَُد ْبُن  ، اَن احْلَاِفظُ حُمَمَُّد ْبُن اْلُمظَفَِّر ْبِن ُموَسى أَبُو احْلَُسنْيِ ، أبنا  احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمٍَّد اجْلَْوَهِري  ، أبنا ْبِن اْلبـَنَّا َأْخرَبَُهمْ 
 ، َثِبتٍ ، َعْن ُشْعَبةُ ، اَن َشبَابَةُ ، اَن حَيََْي ْبُن السَِّريِّ ، اَن حُمَمَِّد ْبِن َبشَّارٍ 

 . ََنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يـُؤَْكَل الث وُم َواْلَبَصلُ  قَاَل:أََنٍس َعْن 
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 . َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة َفال يـَْقَربَنَّ َمْسِجَداَن يـَْعِِن الثَـّْومَ  ،الصَِّحيَحنْيِ رُِوَي يف  *
 [ ِفي ِإْسَناده من لم َأقف َعَلْيهِ  ]الدهيش: #* 

اَد َأْخرَبَُهمْ   أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  يف ِكتَاِبِه َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحَدَ   َأْخرَبانَ   -  1744 ، أبنا  احْلَدَّ
َعْبُد اَّللَِّ ْبُن  ، قثنا  َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم ُهَو اْلبـََغِوي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 

 ،  َثِبٌت اْلبُـنَاين  ، ثـَنَا الز َبرْيِ 
َأَحبـ ُهَما ِإىَل اَّللَِّ َأَشدَُُّهَا َما حَتَابَّ رَُجالِن يف اَّللَِّ ِإال كاَن  وسلم: »َرُسول هللا صلى هللا عليه    قال: قالأََنِس بن َمالك  َعْن  

 « ُحبًّا ِلَصاِحِبهِ 
ارَُقْطِِن    .مَلْ يـَْرِوِه َعْن َثِبٍت ِإال َعْبُد اَّللَِّ ْبُن الز َبرْيِ   :قَاَل الطَّرَبَاين    * َوُهَو   :قَالَ   ،َرَواهُ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َثِبٍت ُمْرَسال  :قَاَل الدَّ

صلى هللا عليه َجاَء رَُجٌل ِمْن َأْهِل اْلبَاِديَِة ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  ،أََنسٍ ، َعْن َثِبتٍ ، َعْن َرَوى ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَةِ  ْلُت:قُـ  .الصََّوابُ 
   .اَّللَُّ  فقال:َمْن َخَلَق السََّماَء  فقال: وسلم

رَِوايَِة ُسَلْيَماَن َهَذا َعْن َثِبٍت َوَقْد َخالََفهُ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة فـََرَواهُ َعْن أََنٍس ُمْرَسال فـََلْم احْلَِديَث َرَواهُ ُمْسِلٌم يف َصِحيِحِه ِمْن   *
 . ُهَو جَمُْهولٌ  :قَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي   ،]َيُضرَُّه[ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن الز َبرْيِ اْلبَاِهِلي  

رِ ثمي:  ]الهي  ِإْسَناده حسن[]الدهيش:   َواْلَبزَّاِر  َيْعَلى،  َأِبي  َوِرَجاُل  ِبَنْحِوِه،  َواْلَبزَّاُر  َيْعَلى،  َوَأُبو  اْْلَْوَسِط،  ِفي  َجاُل  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ 
ِحيِح َغْيَر ُمَباَرِك ْبِن َفَضاَلَة، َوَقْد َوثََّقُه َغْيُر َواِحٍد َعَلى َضْعٍف ِفيِه.  [ الصَّ

َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن أَبُو اْلَعالِء َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اأَلْصبـََهاين  ِإَجازًَة َأنَّ  َأْخرَبانَ  - 1745
، اَن  حُمَمَُّد ْبُن َحِنيَفَة اْلَواِسِطي  ، اَن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ا  ، أبنَأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اأْلَْصبـََهاينّ ، أبنا  َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهمْ 

 ، َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ ، اَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَُذيل  ، اَن حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى احْلََرِشي  
َها  صلى هللا عليه وسلم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن   َفَشمَّْت   ،ِإَذا َأرَاَد ُخطَْبَة اْمَرأٍَة بـََعَث أُمَّ ُسَلْيٍم تـَْنظُُر إِلَيـْ

 . َوَنظََرْت ِإىَل َعَراِقيِبَها ،َأْعطَافـََها
َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَُذيل  َعْن َثِبٍت َرَوى َعْنهُ ِإْْسَاِعيُل   :قَاَل اْبُن َأيِب َحامتٍِ   ،تـََفرََّد ِبِه حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى احْلََرِشي    :قَاَل الطَّرَبَاين    *

َوَقْد َرَوى َعْنهُ حُمَمَُّد   ،ْد ذُِكَر أَنَّهُ َرَوى َعْنهُ ِإْْسَاِعيلُ فـَقَ  قـُْلُت: .َشْيٌخ لَْيَس مِبَْعُروفٍ  َقاَل:فَـ  ،َسأَْلُت َأيِب َعْنهُ  ،ْبُن َعْبِد احْلَِميدِ 
 . ْبُن ُموَسى احْلََرِشي  

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
ُن َأمْحََد اْلَمْقِدِسي  َأنَّ َعْبُد احْلَقِّ ْبُن َعْبِد اْْلَاِلِق ْبِن َأمْحد إَجازَة وأبنا َعْنهُ اإِلَماُم اْلَعاملُ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ بْ  َأْخرَبانَ  -  1748

أَبُو  ، اَن  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِبْشَرانَ ، أبنا  َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَقاِدِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن يُوُسف َأْخرَبَُهمْ 
ارَُقْطِِن  احْلَاِفظُ  اُن  ُعْثمَ ، ثـَنَا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ ، قثنا احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد ْبِن َمْهِديٍّ الدَّ

َبةَ   ، َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ ، َعْن َخاِلُد ْبُن خَمَْلدٍ ، ثـَنَا ْبُن َأيِب َشيـْ
َفَمرَّ بِِه َرُسوُل اَّللَِّ  ،  َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َأيِب طَاِلٍب اْحَتَجَم َوُهَو َصائِمٌ   ،َأوَُّل َما ُكرَِهِت احلَِْجاَمةُ لِلصَّائِمِ   قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  

وََكاَن أََنٌس   ،بـَْعَد َذِلَك يف احلَِْجاَمِة لِلصَّائِمِ   صلى هللا عليه وسلممثَّ رَخََّص النَِّب     «أَْفطََر َهَذانِ »  فقال:  صلى هللا عليه وسلم
 . ائِمٌ حَيَْتِجُم َوُهَو صَ 

 . َوال َأْعَلُم َلهُ ِعلَّةً   ،قَاَل الدَّارَُقْطِِن  ُكل ُهْم ثَِقاتٌ  *
 [حسنِإْسَناده  ]الدهيش: #*
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، أان إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، َأان  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلالَل َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ  -  1755
َثِبٌت  ، اَن  أَبُو َثِبٍت َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َثِبتٍ ، اَن  احْلَجَّاِج السَّاِمي  إِبْـَراِهيُم ْبُن  ، اَن  َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، َأان  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ 

 . أَْو َشْيٍء مَلْ ُتِصْبهُ النَّارُ  ،حيُِب  َأْن يـُْفِطَر َعَلى َثالِث مَتَْراتٍ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن النَِّب    قَاَل:َعْن أََنٍس 
 بن ثابت وهو ضعيف[  دعبد الواح]الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه  [ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: 

أَبُو  ، أبنا  ْم ِقَراَءة َعَلْيهِ بْنا يُوُسُف ْبُن اْلُمتـَوَكِِّل ْبِن َكاِمٍل بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب احْلََسِن حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد الصَّائَِغ َأْخرَبَهُ ا  -  1756
رٍ ، اَن  احْلََسُن ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليٍّ أَبُو حَيََْي ، أبنا  اَّللَِّ ْبُن احْلََسِن بن حُمَمَّد اْْلاللاْلَقاِسِم َعْبُد   ، اَن  َعِلي  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمَبشِّ

 ِعيَسى ُهَو اْبن َشاذان )ح( 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 

أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد  أَبُو احْلَُسنْيِ َعْبُد احْلَقِّ ْبُن َعْبِد اْْلَاِلق بن َأمْحد بن يُوُسف ِإْذان َوأبنا َعْنهُ َخايل اإِلَماُم اْلَعاملُ    َوَأْخرَبانَ   -  1757
أَبُو  ، أبنا  ُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَقاِدِر ْبِن يُوُسَف َأْخرَبَُهمْ اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُقَداَمَة اْلَمْقِدِسي  َأنَّ َأاَب طَاِهٍر َعْبَد الرَّمْحَِن بْ 

أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد ْبِن َمْهِديٍّ احْلَاِفُظ  أبنا    قَالَ َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َبشَران  
ٍر ِبَواِسطَ ، اَن ُقْطِِن  الدَّارَ  ، قثنا  َعبَّاُد ْبُن رَاِشدٍ ، قثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َنْصرٍ ، قثنا ِعيَسى ْبُن َشاَذانَ ، قثنا َعِلي  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمَبشِّ

 ، َثِبٌت اْلبُـنَاينِّ 
َأرَأَْيَت لَْو َكاَن َعَلى أَبِيَك  » قَاَل:َومَلْ حَيُجَّ    ،َهَلَك َأيِب   فقال: ،صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ رَُجال َسَأَل  َعْن  

َتهُ َعْنهُ     «فَاْحُجْج َعْنهُ قَاَل: » ،نـََعمْ  قَاَل: «؟أَيـُتـََقبَّلُ   ،َدْيٌن فـََقَضيـْ
 َواِحدٌ َلْفظُُهَما 

َبلٍ   قـُْلُت:  .َكَذا َأْخَرَجهُ الدَّارَُقْطِِن  يف ِكتَاِبهِ   * َوأَْثَّن َعَلْيِه    ،َوَتَكلََّم ِفيِه اْبُن ِحبَّانَ   ،َوَعبَّاُد ْبُن رَاِشٍد َقْد َوثَـَّقهُ اإِلَماُم َأمْحَُد ْبُن َحنـْ
رِينَ   ،َوَرَوى َعْنهُ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ   ،َغرْيُ َواِحٍد ِمَن األَئِمَّةِ  ُ َأْعَلمُ   ،َواْلُمتـََقدُِّموَن َأْعَلُم بِِه ِمَن اْلُمتََأخِّ َوَقْد َرَواهُ أَبُو    .َواَّللَّ
 . دَعبَّاِد ْبِن رَاش ، َعْن َسِعيٍد َمْوىَل َبِِن َهاِشمٍ 

 ]الهيثمي: رواه البزار والطبراني في اْلوسط والكبير وإسناده حسن[  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
مر بن السََّمْرقـَْنِدي   أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حَمُْموِد ْبِن اْلُمبَاَرِك احْلَاِفُظ بِبـَْغَداَد َأنَّ ِإْْسَاِعيَل ْبَن َأمْحد بن ع  َأْخرَبانَ   -  1758
ُهْدبَةُ  ، اَن  ِن ُحبَابََة ااب َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلبـََغِوي  ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد بْ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحد بن النقور، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

صلى هللا عليه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنِس ْبِن َماِلٍك  ، َعْن  َثِبتٍ ، َعْن  ُعبـَْيُد ْبُن ُمْسِلٍم َصاِحُب السَّابَِريِّ ، اَن  ْبُن َخاِلٍد اْلَقْيِسي  
 مثل )ح( وسلم: 

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 
، أبنا   َأْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك األِديبَ   َوَأْخرَبانَ   - 1759

ُعبـَْيُد ْبُن ُمْسِلٍم َصاِحُب  ، اَن  ُهْدبَةُ ْبُن َخاِلدٍ   ، انَ َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ 
 ، َثِبتٍ ، َعْن السَّابَِري  

بُـَلِة مَتِيُل َأْحيَاانً قَاَل: » َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمَعن أنس َأن     «.َوتـَُقوُم َأْحيَاانً  ،َمَثُل اْلُمْؤِمِن َمَثُل الس نـْ
زِيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الثَـَّقِفي  َعْن َوَرَواهُ أَبُو َعِليٍّ الصَّوَّاُف َعِن احْلََسِن ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن اَنِفٍع الدَّارِِميِّ َعْن ُهْدبََة َوَقْد َرَواهُ يَ   *

َمَثُل اْلُمْؤِمِن َمَثُل اْْلَاَمِة ِمَن الزَّرِْع    صلى هللا عليه وسلم  ُبْسٍر َورُِوَي يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َكْعِب ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبِّ 
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َمَثُل اْلُمْؤِمِن َمَثُل الزَّرِْع  وسلم: »صلى هللا عليه تُِقيُمَها الّرِيُح َمرًَّة احْلَِديَث ]َوَرَوى[ ُمْسِلٌم ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَريْـَرةَ َعِن النَِّبِّ 
 احْلَِديثَ «َوال يـََزاُل اْلُمْؤِمُن ُيِصيُبهُ اْلَبالءُ  ،يُلهُ اَل تـََزاُل الّرِيُح متُِ 

 : رواه البزار وفيه صاحب السابري ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح[ ]الهيثمي [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 
أَبُو  ، أبنا  ْرَجاينَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيٍد ْبِن َأيِب اْلَعبَّاِس اجلُْ   َأْخرَبانَ   - 1760

أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن ، أبنا  ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن الزَّْوَزين  أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد  ، أبنا  احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلَبحَّاِثي  
َعْبِد اَّللَِّ ْبِن   ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد ُهَو اْبُن زَْيِد ْبنِ ، اَن َهْوَذةُ ، اَن َأيِب ، اَن  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن زَُهرْيٍ اجْلُْرَجاين  ، اَن اْلُبْسيِت  

 ،  َثِبتٍ ، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ 
 « فَِإنَّهُ َلْن يـَْهِلَك َمَع الد َعاِء َأَحدٌ  ،اَل تـَْعِجُزوا يف الد َعاءِ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن 

 َوَقْد َرَواهُ ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد َعْن ُعَمَر أَْيضا  َكَذا َأْخَرَجهُ أَبُو َحامتٍِ يف ِكتَابه  *
 [ (.871صحيح ابن حبان ) .إسناده ضعيف لضعف عمر بن محمد بن صهبان]شعيب:  ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #* 

ٍد الصَّرْييفَّ أخربُهْم  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َمْنُصوٍر حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل ْبِن حُمَمَّ  َأْخرَبانَ  - 1761
أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد  ، أبنا َبْكٍر َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد اْلَقبَّابُ أَبُو  ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ بن َشاذان اأْلَْعَرج، أبنا  َوُهَو َحاِضرٌ 

أََنٍس َعِن ، َعْن َثِبتٍ ، َعْن ُعَمُر ْبُن حُمَمَّدٍ ، قثنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسدٍ ، اَن أَبُو حَيََْي حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ، اَن ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ 
 « .فَِإنَّهُ َلْن يـَْهِلَك َمَع الد َعاِء َأَحدٌ  ،اَل تعجزوا يف الد َعاءِ » :قَالَ  صلى هللا عليه وسلم النَِّبِّ 

 ([ 871. صحيح ابن حبان )إسناده ضعيف لضعف عمر بن محمد بن صهبان]شعيب:  [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*
أَبُو  ، أبنا إِبْـَراِهيم بن َمْنُصور، أبنا أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  -  1762

 ،  َثِبٌت اْلبُـنَاين  ، اَن  َغسَّاُن ْبُن بـُْرزِيَن يـَْعِِن الطََّهِويَّ ، اَن  َعْبُد اْلَواِحِد ُهَو اْبُن ِغيَاثٍ ، اَن  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أان  بكر بن اْلُمْقرِئِ 
َماِلٍك  َعْن   ْبِن  َأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:أََنِس  يـَْومٍ   صلى هللا عليه وسلمَغَدا  اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهَلْكنَا َوَربِّ   َقالُوا:فَـ   ،َذاَت 

ُ َوْحَدهُ اَل َشرِيَك َلهُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا قَاَل: » ،النَِّفاُق النَِّفاقُ   :، قَالُوا «َوَما َذاكَ َقاَل: »فَـ  ،اْلَكْعَبةِ  أََلْستُْم َتْشَهُدوَن َأْن اَل ِإلََه ِإال اَّللَّ
 ،َهَلْكنَا َوَربِّ اْلَكْعَبةِ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   َقالُوا:فَـ   ،مثَّ َأَعاُدوا الثَّانَِيةَ   قَاَل:  «لَْيَس َذاَك النَِّفاقَ : »قَالَ بـََلى   :، قَالُوا« َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ 

َوَأنَّ  قَاَل: »   ،النَِّفاُق النَِّفاقُ   :، قَالُوا َوَما َذاكَ   قَاَل:  ُ ِإال اَّللَّ َوَرُسولُهُ أََلْسُتْم َتْشَهُدوَن َأْن اَل إَِلهَ    ،بـََلى  :، قَالُوا« حُمَمًَّدا َعْبُدهُ 
الثَّالَِثةَ   قَاَل:  «لَْيَس َذاَك النَِّفاقَ قَاَل: »  اْلَكْعَبةِ   ،اَي رَُسوَل اَّللَِّ   َقالُوا:فَـ   ،مثَّ َعاُدوا   :، قَالُوا « َوَما َذاكَ قَاَل: »  ،َهَلْكنَا َوَربِّ 
ُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ أََلْسُتْم  قَاَل: »  ،النَِّفاقُ    : ، قَالُوا «لَْيَس َذاَك النَِّفاقَ قَاَل: »  ،بـََلى  :، قَالُوا« َتْشَهُدوَن َأْن اَل ِإلََه ِإال اَّللَّ

نْـيَا  فَِإَذا َخَرْجنَا    ،ِإانَّ ِإَذا ُكنَّا ِعْنَدَك ُكنَّا َعَلى َحالٍ  نَا الد  لَْو أَنَُّكْم ِإَذا َخَرْجُتْم ِمْن ِعْنِدي َتُكونُوَن  قَاَل: »  ،َوَأْهُلوانَ ِمْن ِعْنِدَك َُهَّتـْ
 « َعَلى احْلَاِل الَّيِت َتُكونُوَن ِعْنِدي َلَصاَفَحْتُكُم اْلَمالِئَكةُ ِبطُُرِق اْلَمِديَنةِ 

ئًا ِمْنهُ  ،َغسَّاُن َوثَـَّقهُ حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ  * َورُِوَي يف ُمْسِلٍم َشْيٌء ِمْن َهَذا ِمْن َحِديِث   .َوَقْد َرَوى َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن َثِبٍت َشيـْ
 . َحْنظََلة اْلَكاِتب

 [ (3304. مسند أبي يعلى )صحيح: ِإْسَناده الداراني] ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
زَّاَز َأْخرَبَُهْم ِقَراَءةً  أَبُو اْلُفُتوِح يُوُسُف ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن َكاِمٍل اْْلَفَّاُف بِبـَْغَداَد َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن حُمَمٍَّد اْلقَ   َأْخرَبانَ   -  1763

الصَّْلُت ْبُن َمْسُعوٍد ، اَن  َعْبُد اَّللَِّ يـَْعِِن اْلبـََغِويَّ ، اَن  اَّللَِّ الدَّقَّاقُ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن النـَّق ورِ ، أبنا  َعَلْيهِ 
 ، َثِبٌت اْلبُـنَاين  ، اَن  َكِثرُي ْبُن َحِبيٍب اللَّْيِثي  ، اَن  اجْلَْحَدِري  
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َوال َكاَن اْْلَْرُق يف   ،َن الّرِْفُق يف َشْيٍء َقط  ِإال زَانَهُ َما َكاصلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  
َ َعزَّ َوَجلَّ رَِفيٌق حيُِب  الّرِْفقَ  ،َشْيٍء َقط  ِإال َشانَهُ     «َوِإنَّ اَّللَّ

َوَرَواهُ ِإْسَحاق   اَل أبََْس ِبهِ  فقال:كثري بن حبيب روى َعنهُ َعلّي بن اْلَمِديِِنِّ َوالصَّْلُت َوَغرْيُُُهَا َوُسِئَل َعْنهُ أَبُو َحامتٍِ الرَّازِي    *
صلى هللا أََنٍس َورُِوَي يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َعاِئَشَة َعِن النَِّبِّ  ، َعْن  َثِبتٍ ، َعْن  َمْعَمرٍ ، َعْن  َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن  بن راهويه

 « ِإن هللا رَِفيق حيب الّرِْفق وسلم: »عليه 
ثقات ]الهيثمي:    [حسنِإْسَناده  ]الدهيش:   رجاله  لين وبقية  وفيه  أبي حاتم  ابن  وثقه  بن حبيب  كثير  الزوائد  فيه  . مجمع 

(8/21]) 
ِم اجْلُنـَْيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  أَبُو اْلَقاِسِم حَمُْموُد ْبُن اْلَواِثِق ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَيَّاُط مِبَْرَو قـُْلَت َلهُ َأْخرَبَُكْم أَبُو اْلَقاسِ  َأْخرَبانَ  - 1764

أَبُو َعْبِد  ، أبنا  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ بن حُمَمَّد العمريي ِقَراَءًة َعَلْيهِ ، أبنا  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمُع فَأَقـَرَّ بِهِ   َعِليٍّ اْلَقاِيِِن  
َصْلُت  ، اَن يُوُسُف ْبُن ِإْدرِيَس ْبِن اْلُمبَاَركِ ، اَن  ُن ِإبْـرَاِهيَم ْبِن اَنِفعٍ حُمَمَُّد بْ ، اَن  اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمٍَّد اْلبَاَشاين  

 ،  َثِبتٍ ، َعْن َكِثرُي ْبُن َحِبيٍب اللَّْيِثي  ، اَن  ْبُن َمْسُعوٍد اجْلَْحَدِري  اْلَبْصِري  
 « َوِإيّنِ لعلى أطوهلا وأنورها  ،ِإنَّ ِلُكلِّ َنِبٍّ ِمْنرَبًا ِمْن نُوٍر يـَْوَم اْلِقيَاَمة صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن 
 ([ 6480) تخريج صحيح ابن حبان. إسناده حسن]شعيب:  ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن النـَّق ورِ ، أبنا  يُوُسُف ْبُن اْلُمبَاَرِك بِبـَْغَداَد َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَن بن حُمَمَّد أْخربُهم  َوَأْخرَبانَ   -  1765
 ،  َثِبتٍ ، اَن َكِثرُي ْبُن َحبِيبٍ ، اَن  الصَّْلُت ْبُن َمْسُعودٍ ، اَن َعْبُد اَّللَِّ ، اَن اَّللَِّ الدَّقَّاقُ 

 ،َوِإيّنِ َلَعَلى َأْطَوهِلَا َوأَنْـَورَِها   ،ِلُكلِّ َنِبٍّ يـَْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْنرَبًا ِمْن نُورٍ   ِإنَّ »صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس  َعْن  
اْلُمنَاِدي  أَْيَن النَِّب     يـَُقوُل:فَـ   ؟يـَْعِِن فَِإىَل أَيِّنَا أُْرِسْلتَ -كلنا أَنَِبيًّا اَّللَِّ    :فـَيـَُقول اأْلَْنِبيَاء   ،أَْيَن النَِّب  اأْلُمِّي   :فـَيُـنَاِدي  ،فـََيِجيءُ 

 يَث الشََّفاَعِة ِبطُولِِه َفذََكَر َحدِ  «َحَّتَّ َيَِْتَ اَبَب اجْلَنَّةِ  صلى هللا عليه وسلمفـَيـَْنِزُل حُمَمٌَّد  ؟األُمِّي  اْلَعَريِب  
ُ َأْعَلمُ   ،َوَحِديُث الشََّفاَعِة يف الصَِّحيِح َعَلى َأنَّ َهِذِه األَْلَفاَظ مَلْ َيْذُكُروَها  قـُْلُت:  * َأْخَرَجهُ أَبُو َحامتِِ ْبُن ِحبَّاَن ِبطُولِِه َعْن   .َواَّللَّ

 . َكِثرِي ْبِن َحِبيٍب َأيِب َسِعيدٍ ، َعْن  َعِليِّ ْبِن اْلَمَدينِّ ، َعْن َأيِب َخِليَفةَ 
 ([ 6480) تخريج صحيح ابن حبان. إسناده حسن]شعيب:  [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*

اَد َأْخرَبَُهْم َوُهوَ  َأْخرَبانَ  -  1766 أَبُو نـَُعْيٍم  ، أبنا َحاِضرٌ  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
، حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن َتْسنِيمَ ، قثنا  مْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصَدقَةَ أَ ، اَن  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاينَّ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 

 ،  َثِبٌت اْلبُـنَاين  ، قثنا أَبُو اْلَفْضِل َكِثرُي ْبُن َيَسارٍ ، قثنا  َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ قثنا 
َن  صلى هللا عليه وسلمأََنُس ْبُن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ قثنا    ، َكاَن ِعْنَداَن مَتٌْر بـَْعلٌ   َقالُوا:فَـ  «؟ َأَّنَّ َلُكْم َهَذا»  فقال:ُأِتَ بَِتْمٍر رايَّ

 « ابْـتَاُعوا التَّْمرَ ، مثَّ  رُد وهُ َعَلى َصاِحِبِه فَِبيُعُوه بَِعنْيٍ » :صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ـ،فَِبْعنَا َصاَعنْيِ ِبَصاعٍ 
َوَقْد َرَوى ََنَْوهُ ُمْسِلٌم يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َأيِب    .تـََفرََّد بِِه َرْوحٌ   ،مَلْ يـَْرِوِه َعْن َثِبٍت ِإال َكِثرٍي أَبُو اْلَفْضلِ   :قَاَل الطَّرَبَاين    *

 . َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ 
اْلوسط إَل أنه قال: " ردوه على صاحبه، فبيعوه بعين، ثم ابتاعوا  رواه البزار والطبراني في  ]الهيثمي:    ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  

 [التمر ". وإسناده حسن.
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يٍل اْلُقَرِشي  الدَِّمْشِقي  ِِبَا َأنَّ َعِليَّ   َأْخرَبانَ   -  1770  بن اْلُمسلم بن اْلَفْتح  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب مجَِ
َجْعَفِر ْبِن  حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  َجدِّي حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َأيِب احْلَِديدِ ، أبنا  ْخرَبَُهمْ أَ 

 ،  َثِبتٌ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَعمِّي  ، ثـَنَا أَبُو النَّْضِر َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسمِ ، ثـَنَا َعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري  ، ثـَنَا حُمَمٍَّد السَّاَمرِّي  
  : ، قَالُوا« أَتـَْعِجُزوَن َأْن َتُكونُوا ِمْثَل َأيِب َضْمَضمٍ » أَلْصَحاِبِه  صلى هللا عليه وسلم  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  

َلُكمْ قَاَل: »  ؟َوَما أَبُو َضْمَضٍم اَي َرُسوَل اَّللَِّ  اللَُّهمَّ ِإيّنِ َقْد َتَصدَّْقُت    :قَالَ   ،َكاَن ِإَذا َأْصَبحَ   ،فَِإنَّ َأاَب َضْمَضٍم رَُجٌل َكاَن قـَبـْ
 « اْليـَْوَم ِبِعْرِضي َعَلى َمْن ظََلَمِِن 

 ( بمعناه[4887]رواه أبو داود )  والصواب إرساله[ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن  ]الدهيش: #*
َأنَّ َمسْ   َوَأْخرَبانَ   -  1771 ُ أبَِْصبـََهاَن  اَّللَّ اُد َرمِحَهُ  احْلَدَّ اْلَفْضِل  ْبِن حَمُْموِد ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  احْلََسِن  أَبُو اْلَقاِسِم حَمُْموُد  ْبَن  ُعوَد 

ْمَسارُ ، أبنا  الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَُهمْ  ، ثـَنَا يَم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُخْرِشيَد قُوَلةَ ِإبْـَراهِ ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ السِّ
 ،  َثِبتٍ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَعمِّي  ، قثنا أَبُو النَّْضرِ ، قثنا َفْضٌل اأَلْعَرجُ ، قثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِلي  

ُ َعْنهُ  َعْن   َوَما    :، قَالُوا«أَتـَْعِجُزوَن َأْن َتُكونُوا ِمْثَل َأيِب َضْمَضمٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
 « اللَُّهمَّ أََتَصدَُّق ِبِعْرِضي َعَلى َمْن ظََلَمِِن  :قَالَ  ،َكاَن ِإَذا َأْصَبحَ   ،رَُجٌل ِفيَمْن َكاَن قـَْبِلنَا َأْو قـَْبِلُكمْ قَاَل: »أَبُو َضْمَضٍم 

 ( بمعناه[4887]رواه أبو داود )  والصواب إرساله[ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن  ]الدهيش: #*
اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َوَأْخرَبانَ   -  1772 أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلَدَّ

أَبُو النَّْضِر ، ثـَنَا  احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ ، ثـَنَا  َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا  ْبِن َعْبِد الرَِّحيمِ 
 ،  َثِبتٍ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَعمِّي  ، ثـَنَا َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسمِ 

  ؟َوَما أَبُو َضْمَضمٍ   :، قَالُوا «َأْن َتُكونُوا ِمْثَل َأيِب َضْمَضمٍ   أَتـَْعِجُزونَ » قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم:  أََنٍس  َعْن  
  «اللَُّهمَّ ِإيّنِ أََتَصدَُّق بِِعْرِضي اْليـَْوَم َعَلى َمْن ظََلَمِِن  :ِإَذا َأْصَبَح قَالَ   قـَْبِلُكْم، َكانَ رَُجٌل ِفيَمْن َكاَن قَاَل: »

ارَُقْطِِن    *  ،صلى هللا عليه وسلمَعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْجالَن ُمْرَسال َعِن النَِّبِّ  ، َعْن  َثِبتٍ ، َعْن  َرَواهُ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ   :قَاَل الدَّ
 . َوُهَو الصَِّحيحُ 

 ( بمعناه[4887]رواه أبو داود ) وإرساله أصح[ ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن  ]الدهيش: #*
،  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  1773

 ،  َثِبتٍ ، ثـَنَا َمْسُتوٌر أَبُو َُهَّاٍم اهْلُنَاِئي  ، ثـَنَا َأيِب ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن الضَّحَّاكِ ، ثـَنَا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  أبنا 
  ،َما تـَرَْكُت َحاَجًة َوال َداَجًة ِإال َقْد أَتـَْيتُ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   فقال:  صلى هللا عليه وسلمَجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبَّ    قَاَل: أََنٍس  َعْن  

ُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: »    «فَِإنَّ َذِلك َيَِْت على َذِلكقَاَل: » ،نـََعمْ   قَاَل:َثالث َمرَّاٍت  «أَلَْيَس َتْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإال اَّللَّ
 [ (3433. مسند أبي يعلى ): ِإْسَناده َصِحيحالداراني] ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*[ 1773]مختارة: 
هُ ألُمِِّه َأاَب اْلرَبََكاتِ   َوَأْخرَبانَ   -  1778 ِإْْسَاِعيَل ْبَن َأمْحََد    أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ َجدَّ

َأمْحَُد  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمْخِلصُ ، أبنا  غَاِلٍب اْلَعطَّارُ أَبُو َمْنُصوٍر َعْبُد اْلبَاِقي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ، أبنا  النـَّْيَسابُوِريَّ َأْخرَبَُهمْ 
 ،  َثِبتٍ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َعْبُد الرَّزَّاقِ ، ثـَنَا اْلُمَؤمَُّل ْبُن ِإَهاٍب مِبَكَّةَ ، ثـَنَا ُهَو اْبُن ِإْسَحاَق ْبِن اْلبُـْهُلوِل اْلَقاِضي 

 « َوال نُزَِع ِمْن َشْيٍء ِإال شانه ،َما َكاَن الّرِْفُق يف َشْيٍء ِإال زَانَهُ »  :قَالَ  صلى هللا عليه وسلملنَِّبِّ َعِن ا ،أََنسٍ َعْن 
 [ (13531. مسند أحمد )حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف]شعيب:  ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
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اَد َأْخرَبَُهْم َوهُ   َوَأْخرَبانَ   -  1790 َأمْحَُد ، أبنا  َو َحاِضرٌ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
،  َعْبُد الرَّزَّاقِ ، ثـَنَا  حيَي بن مِعني ، ثـَنَا  لطَّيَاِلِسي  أَبُو أَي وبَ َأمْحَُد ْبُن َبِشرٍي ُهَو ا، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 

 َثِبٍت ، َعْن َمْعَمرٌ أبنا 
َها»  :َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: قالَعن أنس   « ِإَذا َأرَاَد َأَحدُُكْم َأْن يـَتـََزوََّج اْلَمْرأََة َفال أبََْس َأْن يـَْنظَُر إِلَيـْ

أَبُو َحامتِِ اْبن ِحبَّاَن يف ِكتَابِهِ   * ْبِن ُموَسى ، َعْن  َرَواهُ  اْلَعِظيمِ ، َعْن  ِعْمَراَن  ْبِن َعْبِد  الرَّزَّاقِ ، َعْن  َعبَّاَس  احْلَاِفُظ    .َعْبِد  قَاَل 
َأْخَرَجهُ أَبُو   .تـََفرََّد ِبِه َعْبُد الرَّزَّاقِ  ،مَلْ يـَْرِوِه َعْن َثِبٍت ِإال َمْعَمرٌ   :َوقَاَل الطَّرَبَاين    ،تـََفرََّد بِِه َمْعَمٌر َوَعْنهُ َعْبُد الرَّزَّاقِ   :الدَّارَُقْطِِن  

 . ِك ُكل ُهْم َعْن عبد الرَّزَّاق َعْبِد اَّللَِّ ْبُن َماَجْه َعِن احْلََسِن ْبِن حُمَمٍَّد اْْلالِل َوزَُهرْيِ ْبِن حُمَمٍَّد َوحُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَملِ 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

،  َد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصِر ْبِن َأيِب اْلَفْتِح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّا  َأْخرَبانَ   -  1798
، ثـَنَا ِهَشامٌ ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن ََبْرٍ ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َْسََّوْيهِ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، أبنا  اَّللَِّ أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  أبنا  

 ،  َثِبٍت َوُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ ، َعْن َمْعَمرٌ 
اللَُّهمَّ أَْقِبْل بقلوِبم  »  فقال:  ،َواْلَيَمِن اَل َأْدِري أِبَيِِّهْم َبَدأَ  اْلِعَراِق َوالشَّاِم  َنظََر ِقَبلَ   صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ  َعْن  

 « .َوحط من ورائهم  ،ِإىَل طَاَعتك 
رواه الطبراني في الصغير واْلوسط، ورجاله رجال الصحيح غير علي بن بحر بن بري، ]الهيثمي:   ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

 [ثقة.وهو 
ْلَواِحِد الثَـَّقِفيَّ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعْبِد ا  َوَأْخرَبانَ   -  1799
َعِلي  ْبُن ََبِْر  ، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن َخالََوْيِه اْلَواِسِطي  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ ، أبنا َأْخرَبَُهمْ 
َعاينّ ، ثـَنَا ْبِن بَِريٍّ   ،  َثِبٌت َوُسَلْيَماُن التـَّْيِمي  ، أبنا  معمر ، أبنا  ِهَشام بن يُوُسف الصَّنـْ

الَعْن   َأنَّ  َماِلٍك  ْبِن  َواْلَيَمنِ   صلى هللا عليه وسلمنَِّبَّ  أََنِس  َوالشَّاِم  اْلِعَراِق  ِقَبَل  َعَلى »   فقال:  ،َنظََر  ِبُقُلوِِبِْم  أَْقِبْل  اللَُّهمَّ 
   «.َوِحْط َمْن َورَائِِهمْ  ،طَاَعِتكَ 

َأيِب طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َنْصٍر  ، َعْن  َورََواهُ متَّاُم ْبُن حُمَمٍَّد الرَّازِي   .َعِليِّ ْبِن ََبْرٍ ، َعْن َوَرَواهُ احْلَُسنْيُ ْبُن ُمَعاذٍ  *
، ٌر َومَلْ يـَْرِوِه َغرْيُ َعِليِّ ْبِن ََبْرٍ تـََفرََّد ِبِه َمْعمَ  :قَاَل الدَّارَُقْطِِن    . َعِليِّ ْبِن ََبْرٍ ، َعْن  ِإْسَحاَق ْبِن َخاَلَوْيِه اْلبَاَبِسرِييِّ ، َعْن  اْلَقاِضي 

 . َوهللا أعلم  ،ِهَشاِم ْبِن يُوُسَف َعْنهُ َعْن 
رواه الطبراني في الصغير واْلوسط، ورجاله رجال الصحيح غير علي بن بحر بن بري، ]الهيثمي:   ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

 [وهو ثقة.
، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ ، أبنا َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ   - 1811

 . نوح بن عباد اْلقرِشي اْلَبْصِريّ ، ثـَنَا  اأَلْسَوِد النَّْضُر ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ أَبُو  ، ثـَنَا  د اْلِمْقَداُم ْبُن داو ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
َماِم]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  :  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َعْن َشْيِخِه اْلِمْقَداِم ْبِن َداُوَد َوُهَو َضِعيٌف، َوَقاَل اْبُن َدِقيِق اْلِعيِد ِفي اإلِْ

 [ ثِ َق، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.ِإنَُّه وُ 
اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َوَأْخرَبانَ   -  1812 ، أبنا  أَبُو نـَُعْيٍم اأَلْصبـََهاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ

نُوُح ْبُن ، ثـَنَا أَبُو اأَلْسَوِد اْلِمْصِري  ُهَو النَّْضُر ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ   ، َحدََّثِِن ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، اَن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن فَاِرسٍ 
 ، َثِبتٍ ، َعْن َعبَّادٍ 
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ُلُغ َِبُْسِن ُخُلِقِه َعِظيَم َدرََجاِت اآلِخَرةِ قَاَل: »   صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ  ، َعْن  أََنسٍ َعْن    ،َوَشَرَف اْلَمنَاِزلِ   ،ِإنَّ اْلَعْبَد لَيـَبـْ
ُلُغ ِبُسوِء ُخُلِقِه َأْسَفَل َجَهنَّمَ  ،َوِإنَّهُ َلَضِعيُف اْلِعبَاَدةِ   « . َوُهَو َعاِبدٌ  ،َوإِنَّهُ لَيـَبـْ

 . اللَّْفُظ َواِحٌد َغرْيَ َأنَّ يف رَِوايَِة اْلِمْقَداِم َأْسَفَل َدرََجٍة يف َجَهنََّم َومَلْ يـَُقْل َوُهَو َعاِبدٌ 
 ([3030) السلسلة الضعيفة .  منكر]اْللباني:  ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

، أبنا  س َلِميَّ َأْخرَبَُهمْ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمْسِلِم اللَّْخِمي  َأنَّ َعِليَّ ْبَن اْلُمْسِلِم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلَفْتِح ال   َوَأْخرَبانَ   -  1813
أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا َأمْحََد ْبِن ُعْثَماَن بن أيب احْلَِديد  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َأيِب احْلَِديِد َأْخرَبين َجدِّي أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ 

، النَّضر بن عبد اجْلَبَّار اْلمَراِدي ، ثـَنَا  حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلحٍ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَعْسَكِري  ، ثـَنَا  َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد السَّاَمرِّي  
 . أََنِس ْبِن َماِلٍك مِبِْثِلِه ِإىَل قـَْوِلِه َلَضِعيُف اْلِعبَاَدِة َومَلْ َيْذُكْر َما يف آِخرِهِ ، َعْن َثِبٌت اْلبُـنَاين  ، ثـَنَا ْبُن َعبَّاٍد اْلُقَرِشي   نُوحُ أبنا 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

ٍر حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلبَاِقي  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َدْهَبِل ْبِن َكازَْه اِبجْلَاِنِب اْلَغْريِبِّ ِمْن بـَْغَداَد َأنَّ اْلَقاِضي أاََب َبكْ  َأْخرَبانَ  -  1814
أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ، أبنا  احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َخَلٍف ِإْمالءً اإِلَماُم أَبُو يـَْعَلى حُمَمَُّد ْبُن  ، ثـَنَا  األَْنَصاِريَّ َأْخرَبَُهمْ 

، قثنا  َفٍر اْلَمْرَوِزي  َأمْحَُد ْبُن َجعْ ، قثنا  أَبُو َنْصٍر اللَّْيُث ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اللَّْيِث اْلَمْرَوِزي  ، قثنا  َماِلٍك اْلبـَيُِّع ِقَراَءًة َعَلْيِه َوَأاَن َأْْسَعُ 
 ،  َثِبتٍ ، َعْن َوْرقَاءُ ، قثنا َعْبُد هللا اْبن اْلُمبَاَركِ ، قثنا ُسَوْيُد ْبُن َنْصٍر اْلَمْرَوِزي  

أَلنَّ  ،َمْن أهُْلَِم الد َعاَء مَلْ حُيَْرِم اإِلَجابَةَ  ،َمْن أهُْلَِم ََخَْسًة مَلْ حُيَْرْم ََخَْسةً صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن 
َ تـََعاىَل يـَُقوُل }َوقَاَل رَب ُكُم اْدُعوين َأْسَتِجبْ  َ تـََعاىَل يـَُقوُل }َوُهَو الَِّذي يـَْقَبُل    ،لكم{ َوَمْن أهُْلَِم التـَّْوبَةَ   اَّللَّ مَلْ حُيَْرِم اْلُقبُوَل أَلنَّ اَّللَّ

مَلْ    ،مَلْ حُيَْرِم الّزاَِيَدَة أَلنَّ هللا تـََعاىَل يـَُقول }لَِئن شكرمت ألزيدنكم{ َوَمْن أهُْلَِم االْسِتْغَفارَ   ،عباده{ َوَمْن أهُْلَِم الش ْكرَ   التـَّْوبََة َعن
َ يـَُقوُل }اْستـَْغِفُروا رَبَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّارًا{ َوَمْن أهلِْ  تـََعاىَل يـَُقوُل    ،َم النـََّفَقةَ حُيَْرِم اْلَمْغِفَرَة أَلنَّ اَّللَّ  َ َوَما  }مَلْ حُيَْرِم اْْلََلَف أَلنَّ اَّللَّ

 « { أَنْـَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو خيلفه
   .َواْلَمْسُعوِدي  َوَغرْيُُهمْ َرَوى َعْنهُ ُشْعَبةُ َوِمْسَعٌر َوَحجَّاٌج َواحْلََسُن ْبُن ُعبـَْيِد اَّللَِّ َواْلَقاِسُم ْبُن ُشَرْيٍح َورَقـََبةُ  *

 ِفي ِإْسَناده من لم أعرفُه[  ]الدهيش: #*
اَّللَِّ اْلرُبِْجيَّ أْخربُهم  أَبُو َرِشيٍد َحِبيُب ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد اَّللَِّ الص ويف  ِإَجازًَة َأنَّ غَاِِنَ ْبَن حُمَمَِّد ْبِن ُعبـَْيِد    َأْخرَبانَ   -  1824

َبلٍ ، ثـَنَا  افِ حُمَمَُّد بن َأمْحد بن احْلسن بن الصَّوَّ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  ِقَراَءة َعَلْيهِ  إِبْـَراِهيُم  ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ
 ، َُثَاَمَة ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أََنسٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا ْبُن احْلَجَّاجِ 

َقِة َأْو َضْغطًَة اْلَقرْبِ لََنَجا َهَذا قَاَل: » َصلَّى َعَلى َصِبٍّ َأْو َصِبيٍَّة  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن  َلْو جَنَا َأَحٌد ِمَن َضيـْ
 الصَِّب « 

 [ رجاله موثقون ]الهيثمي:  ولكنه معلول باإلرسال[ِرَجاُلُه ِثَقاٌت ]الدهيش: 
يِب َذرٍّ أْخربُهم َوُهَو أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب الطَّيِِّب طَْلَحَة ْبَن احْلَُسنْيِ ْبِن أَ   َأْخرَبانَ   - 1825
، أَبُو يـَْعَلى ، أبنا  اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد بن َجْعَفر بن حبَانأَبُو حُمَمٍَّد َعْبدُ ، أبنا َجدِّي أَبُو َذرٍّ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم الصَّاحْلَاين  ، أبنا َحاضر

 . أََنسٍ ، َعْن َُثَاَمةَ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن احْلَجَّاجِ ثـَنَا 
 صلى هللا عليه وسلمالنَِّب مَحَّاد َعن َُثَاَمة َأن ، َعْن َرَواهُ أَبُو َسَلَمَة ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيلَ 

ُهْم اْلُمَؤمَُّل ْبُن ِإْْسَاِعيَل َواْلَعالءُ ْبُن َعْبِد ا قـُْلُت:ُمْرسل  * ُ َأْعَلمُ  ،جْلَبَّارِ َوَقْد َرَواهُ َغرْيُ َواِحٍد ُمتَِّصال َكَما َأْخَرْجنَاهُ ِمنـْ   .َواَّللَّ
 [رجاله موثقون ]الهيثمي:  [واْلصح أنه مرسل ،ِثَقاتٌ ِرَجاُلُه  ]الدهيش: 
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، إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الضَّرِيُر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  1826
 ، َُثَاَمَة ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ، َعْن ادٌ مَحَّ ، ثـَنَا إِبْـَراِهيُم السَّاِمي  ، ثـَنَا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ أبنا 
َلْو جَنَا َأَحٌد ِمْن َضمَِّة اْلَقرْبِ لََنَجا َهَذا  »  فقال:َصلَّى َعَلى َصِبيٍَّة َأْو َصِبٍّ  صلى هللا عليه وسلمأََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ النَِّبَّ َعْن 

   الصَِّب «
ارَُقْطِِن    * أََنٍس َوَخالََفُهَما  ، َعْن  َُثَاَمةَ ، َعْن  مَحَّادٍ ، َعْن  َرَواهُ َحَرِمي  ْبُن ُعَمارََة َوَسِعيُد ْبُن َعاِصٍم اللَّْخِمي  َشْيٌخ َبْصِريٌّ   :قَاَل الدَّ

 . َوُهَو الصَِّحيح  ،وَِكيٌع َوأَبُو ُعَمَر احْلَْوِضي  َرَواَيهُ َعْن مَحَّاٍد َعْن َُثَاَمَة ُمْرَسال
َواُب ِإْرَساُلُه[: ]الدهيش  [رجاله موثقون ]الهيثمي:  ِرَجاُلُه ِثَقاٌت َوالصَّ
ن أيب سعيد اجْلِْرَجاينّ  َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َأْسَعَد اهْلََرِوّي ِبَا َأن تيميم ب  َأْخرَبانَ   -  1827
َزرُوِذي  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ  ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ ، أبنا  َأمْحََد ْبِن مَحَْدانَ حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اجْلَنـْ

ِه َُثَاَمةَ ، َعْن َأيِب  ، َحدََّثِِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ األَْنَصاِري  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْرزُوٍق اْلبَاِهِلي    ،  َعمِّ
ُ َعَلْيِه َوسلم قَالَ أََنِس ْبنِ َعْن   « لَْيَس املعاين كاملخرب »  : َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

اَد َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  1828 أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاوِيََة الص ويف  ِكتَابِِه َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
،  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ األَْنَصاِري  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َمْرزُوقٍ ، ثـَنَا َوزِي  حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ اْلَمرْ ، ثـَنَا أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، أبنا اَّللَِّ 
 ،  َُثَاَمةُ ، ثـَنَا َأيِب ثـَنَا 
 « َكاْلُمَعايـََنةِ لَْيَس اْْلرََبُ  » :قَالَ  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن 

 . تـََفرََّد بِِه حُمَمَُّد ْبُن َمْرزُوق   :قَاَل الطَّرَبَاين   *
 ]الهيثمي: رواه الطبراني في اْلوسط ورجاله ثقات[  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

ِإبْـَراِهيُم ْبُن  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ د زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل  خرباَن أَبُو اجملأ  -  1829
أبنا  َمْنُصورٍ  اْلُمْقِرئِ ،  بن  ِإبْـَراِهيم  ْبُن  أبنا  حُمَمَُّد  اْلَمْوِصِلي  ،  َعِليٍّ  ْبُن  ثـَنَا  َأمْحَُد  َمْرزُوقٍ ،  ْبُن  ثـَنَا  حُمَمَُّد  اَّللَِّ  ،  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد 

 « جزوهم جزا» :يـَْوم حنني قَالَ  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ ، َعْن َُثَاَمةَ ، َعْن َأيِب ، اَن األَْنَصاِري  
 ]الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات[ ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

ِإبْـَراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج  ، اَن  أَبُو يـَْعَلى ، أبنا  حُمَمَّد بن، أبنا  إِبْـَراِهيم، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد َأنَّ احْلَُسنْيَ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  1830
 ،  َُثَاَمةُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، اَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمَثّنَّ ، اَن السَّاِمي  

ُ َمْن فـََعَل َهَذا»  فقال:رََأى مِحَارًا َقْد ُوِسَم يف َوْجِهِه  َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ َعْن     «َلَعَن اَّللَّ
 . ِإبْـَراِهيَم بن احْلجَّاج ، َعْن َكَذِلَك رََواهُ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي    *

 ورجال البزار ثقات[]الهيثمي: رواه البزار والطبراني في اْلوسط  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمَثّنَّ ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيمُ ، اَن  أَبُو يـَْعَلى، أبنا حُمَمَّد، أبنا إِبْـَراِهيمُ ، أبنا خرباَن زَاِهٌر َأنَّ احْلَُسنْيَ َأْخرَبَُهمْ أ  - 1831

 ، َُثَاَمةُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أََنسٍ 
،  ؟" ملع َخَلْعُتمْ " فقال:نـَْعَلْيِه يف الصَّالِة ِإال َمرًَّة َخَلَع َفَخَلَع النَّاُس    صلى هللا عليه وسلممَلْ خَيَْلْع َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:أََنٍس  َعْن  
   «َقَذرًاِإنَّ ِجرْبِيَل صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َأْخرَبين َأنَّ ِفيَها »  فقال: ،َفَخَلْعنَا ،َخَلْعتَ  :قَالُوا 

ْضَرِمي  *   . ِإبْـَراِهيَم ْبِن احْلَجَّاِج َكرَِوايَة أيب يعلى، َعْن َوَرَواهُ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احلَْ
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 ]الهيثمي: رواه الطبراني في اْلوسط ورجاله رجال الصحيح[  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َأْخرَبانَ   -  1832 ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

َثُم ْبُن مجَِيلٍ ، قثنا َأمْحَُد ْبُن َمْسُعوٍد ُهَو اْلَمْقِدِسي  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   َُثَاَمَة ْبِن ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمَثّنَّ ، قثنا اهْلَيـْ
 ،  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أََنسٍ 

 . عق َعن نَفسه بـَْعَدَما بعث نَبيا  صلى هللا عليه وسلمالنَِّب َأنَّ   ،أََنسٍ َعْن 
وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود   ثقة، ]الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خَل الهيثم بن جميل وهو  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

 [ الخياط المقدسي ليس هو في الميزان.
اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد ْبِن  أَبُو اهْلَْيَصِم َشْذرَةُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَعالِء اْلَمِديِِن  اْْلَيَّاُط مِبَِديَنِة َأْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب    َوَأْخرَبانَ   -  1833

مَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي ْبِن َمْنَدْه أنبا أَبُو أَبُو َعْمرٍو َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن حمَُ ، أبنا  حُمَمٍَّد الباغبان أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيهِ 
  أَبُو َعْمرٍو َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َحِكيٍم اْلَمِديِِن  ، قثنا  حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن يُوُسَف ْبِن يُوْه ِقَراَءًة َعَلْيهِ 

َثُم ْبُن مجَِيلٍ ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن حُمَمٍَّد النَّاِقدُ ، ثـَنَا أَبُو َحامتٍِ ُهَو حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس الرَّاِزي  ، ثـَنَا ِإْمالءً  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمَثّنَّ ْبِن  ، اَن اهْلَيـْ
 ، َُثَاَمةُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ، َحدََّثِِن أََنٍس األَْنَصارِي  

ُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعقَّ َعْن نـَْفِسِه بـَْعَدَما َجاَعْن  ةُ أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ   .َءْتهُ النـ بُـوَّ
 ( في مشكل اآلثار[ 1053. رقم )إسناده ضعيف]شعيب:  ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

ِإبْـَراِهيُم ْبُن ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  1834
َبةَ أَبُو َبْكِر  ، ثـَنَا  أبويعلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  أَبُو بكر بن اْلُمْقِرئ ، أبنا  َمْنُصورٍ  ، َعْن َعْزرََة ْبِن َثِبتٍ ، َعْن  وَِكيعٌ ، ثـَنَا  ْبُن َأيِب َشيـْ

 ،  َُثَاَمةَ 
َلْو ُقِضَي   قَاَل:َفَما َأْرَسَلِِن يف َحاَجٍة َقط  فـََلْم َْتَيَّْأ ِإال  ،َعْشَر ِسِننيَ  صلى هللا عليه وسلمَخَدْمُت َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:أََنٍس َعْن 
   .أَْو َلْو قُدَِّر َكانَ  ،َكانَ 

 . َأمَّا ِذْكُر احْلَِديِث فـََقْد ذُِكَر يف الصَِّحيح *
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

ِقرَاَءًة َعَلْيِه َوَأاَن َأْْسَُع اِبجْلَاِنِب اْلَغْريِبِّ ِمْن بـَْغَداَد ِقيَل لَهُ َأْخرَبَُكْم أَبُو َبْكٍر   أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َمَعايل ْبِن شدِقيِِنٍّ   َأْخرَبانَ  -  1835
، أبنا  احْلَُسنْيِ ْبِن ِإبْـَراِهيَم اْْلفافأَبُو اْلَقاِسِم ُعَمُر ْبُن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلبَاِقي األَْنَصاِري  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت تسمع فَأقر ِبهِ 

أَبُو َعتَّاٍب َسْهُل ْبُن  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمرٍ ، اَن  حَيََْي ْبُن َصاِعدٍ ، ثـَنَا  أَبُو اْلَفْضِل ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمٍَّد الز ْهِري  
 ْلُمَثّنَّ قَالَ مَحَّاٍد ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ا 

َثِِن َُثَاَمةُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أََنٍس   أََنٌس ِبِِْصَبِعِه فـََغَمَسهُ يف اْلَماِء   َقاَل:ِس ْبِن َماِلٍك فـََوَقَع ُذاَبٌب يف ِإاَنٍء فَـ ُكنَّا ِعْنَد أَنَ   قَاَل:َحدَّ
َويف   ،َأَحُد َجنَاَحْيِه َداءٌ قَاَل: »وَ   ،َأَمَرُهْم َأْن يـَْفَعُلوا َذِلكَ   هللا عليه وسلمَرُسول هللا صلى  ِإن    َوقَاَل:ِبْسِم هللا    َوقَاَل:َثالًث  

   «اآلَخِر ِشَفاءٌ 
 . رُِوَي يف اْلُبَخاِريِّ ََنوه َعن أيب ُهَريْـَرة *

 ]الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح[  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
أاََب َسِعيٍد َعبْ   َأْخرَبانَ   -  1836 َأنَّ  ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن اَنِصٍر األَْنَصاِري  بِنـَْيَسابُوَر  اْلَمَعايل حُمَمَُّد ْبُن اَنِصِر  اْلَوهَّاِب ْبَن أَبُو  َد 

ريَاِزي  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ، ثـَنَا  احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ اْلَكْرَماينَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ  ، أبنا   ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َخَلٍف الشِّ
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َثِِن احْلَاِكُم أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَاِفظُ  إِبْـَراِهيُم  ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َوْهبٍ ، ثـَنَا  أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليِّ ْبِن يَزِيَد احْلَاِفظُ   ، َحدَّ
ِه َُثَاَمةَ ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ األَْنَصارِيِّ ، َعْن َسْهِل ْبِن مَحَّادٍ ، َعْن ُن َبشَّاِر ْبِن مَحَّاٍد اأَلْزِدي  بْ   ،  َعمِّ

اجْلََماَعِة تـَْفُضُل َعَلى َصالِة الرَُّجِل َوْحَدهُ َصالةُ الرَُّجِل يف  »  :قَالَ   َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َرِضَي هللا َعنهُ َأن  َعْن  
َعٍة َوِعْشرِيَن ِضْعًفا َ تـََعاىَل َجاِعٌل   ،فـَْلَيْجَعْل يف بـَْيِتِه َنِصيبًا ِمْن َصالتِهِ   ،فَِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم يف اْلَمْسِجدِ   ،يف بـَْيِتِه ِبَسبـْ فَِإنَّ اَّللَّ

تًا ِفيِه يـُْقَرأُ اْلُقْرآن  ،يف بـَْيِتِه ِمْن َصالتِِه َخرْيًا  « َوِإنَّ الشَّْيطَاَن اَل َيْدُخُل بـَيـْ
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

، أبنا  ِإبْـَراِهيُم اْْلَبَّازُ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ   - 1837
َثَمةَ ، اَن أبويعلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيم ْضَرِمي  ، ثـَنَا  ْبُن يَزِيَد اْلُمْقِرئُ َعْبُد اَّللَِّ ، ثـَنَا أَبُو َخيـْ  قَاَل:َعيَّاُش ْبُن ُعْقَبَة احلَْ

ْعُت ُجوثََة ْبَن ُعبـَْيٍد الدِّيِليَّ حُيَدُِّث    ْسَِ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك   رَِجاٌل اَل َُيَاِوُز َحنَاِجَرُهْم مَيُْرقُوَن  َسيـَْقرَأُ اْلُقْرآَن  »  :يـَُقولُ   صلى هللا عليه وسلمْسَِ

 « ِمَن الدِّيِن َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَّةِ 
 . َوهللا أعلم  ،رُِوَي يف الصَِّحيِح َشْيٌء ِمْن َهَذا ِمْن َحِديِث َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ يف ِصَفِة اْْلََوارِجِ  *

 ( في صحيح الجامع.[ 3660]اْللباني: صحيح. رقم ) َصِحيح[ِإْسَناده  ]الدهيش: #*
اَد َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  1851 حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن  ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

َأْشَعُث ، ثـَنَا َأيِب ، ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُمَعاذٍ ، ثـَنَا ْبِن َأيِب َعاِصمٍ َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا َعْبِد الرَِّحيمِ 
 ،  َعِن احْلََسنِ 

  صلى هللا عليه وسلم رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:  -يـَْعِِن أََنَس ْبَن َماِلكٍ -  صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  رَُجٍل ِمْن َأْصَحاب  َعْن  
ُ ِبِه َبنْيَ ِفئـََتنْيِ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ يـَُقول: » وَ  ،َواحْلََسَن قَاِعٌد َعَلى َفِخِذهِ   « ِإيّنِ أَلْرُجو َأْن َيُكوَن اْبِِن َهَذا َسيًِّدا ُيْصِلُح اَّللَّ

َلِة َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد    * بـَْعِض ، َعْن  َأْشَعَث َعِن احْلََسنِ ، َعْن  َخاِلِد ْبِن احْلَاِرثِ ، َعْن  اأَلْعَلىَأْخَرَجهُ النََّساِئي  يف اْليـَْوِم َواللَّيـْ
َمْسُعودٍ  ْبِن  ِإْْسَاِعيَل  َعْن  اْلَمنَاِقِب  َويف  أََنًسا  يـَْعِِن  َعْن  َأْصَحابِِه  األَْنَصاِري  ،  َوَرَواهُ  اأَلوَِّل  ِمَن  َأمتَ   َعْن  َخاِلٍد  َعِن ،  َأْشَعَث 

 . َأيِب َبْكَرةَ ، َعْن َوَرَواهُ اْلُبَخاِري  ِمْن َحِديِث ِإْسَرائِيَل َعِن احْلََسنِ   .َأيِب َبْكَرةَ ، َعْن احْلََسنِ 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

ِة اَّللَِّ ْبِن احْلََسِن ْبِن َعلّي أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبِن حُمَمٍَّد اْلُقَرِشي  ِبِدَمْشَق َأنَّ َأاَب اْلَمْجِد َمَعايلَ ْبَن ِهبَ   َأْخرَبانَ   -  1852
َعِلي  ْبُن ُمِنرِي ْبِن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن أبنا  قَالَ  أَبُو اْلَفَرِج َسْهُل ْبُن ِبْشِر بن َأمْحد اإِلْسِفَرايِيِِنّ ، أبنا الثَـّْعَلِبّ َأْخرَبَُهمْ 

َعْيِب أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن َأمْحَُد ْبُن شُ ، أبنا  ُمِنرٍي اْْلَالُل قَاَل أبنا أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زََكرايَّ ْبِن َحيـ َوْيِه النـَّْيَسابُوِري  
 ،  َأْشَعُث َعِن احْلََسنِ ، قثنا َخاِلدٌ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اأَلْعَلى، أبنا ْبِن َعِليٍّ بن ِسنَان بن ََبر النََّساِئيّ 

خَيُْطُب َواحْلََسُن    صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:يـَْعِِن ]أََنًسا[    صلى هللا عليه وسلمبـَْعِض َأْصَحاِب النَِّبِّ  َعْن  
ُ ِبِه َبنْيَ ِفئـََتنْيِ ِمْن أُمَّيِت  ،ِإيّنِ أَلْرُجو َأْن َيُكوَن اْبِِن َهَذا َسيًِّدا » :َويـَُقولُ  قَاَل:َعَلى َفِخِذِه     «َوِإيّنِ أَلْرُجو َأْن ُيْصِلَح اَّللَّ

 . َأْرَسَلهُ َعْوف َوَداُود  :َعْبِد الرَّمْحَنِ قَاَل أَبُو  *
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
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، أبنا  احْلَرِيِريَّ َأْخرَبَُهمْ الشَّرِيُف َعْبُد الرَّزَّاِق ْبُن َعْبِد السَِّميِع ْبِن حُمَمٍَّد اهْلَاِِشِي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ بن َأمْحد    َأْخرَبانَ   -  1853
بَِقيَّةُ ، ثـَنَا  ِإْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيهِ ، ثـَنَا  َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلِفْراَييِب  ، أبنا  َجْعَفرِ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن  ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن ُعَمَر اْلرَبَْمِكي  

َثِِن ْبُن اْلَولِيدِ   ،  ِهَشاُم ْبُن َحسَّاٍن َعِن احْلََسنِ  ، َحدَّ
نَا َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن   صلى هللا عليه َقاَل النَِّب   َوََنُْن يـَْوَمِئٍذ َشبَاٌب ُكل نَا فَـ   صلى هللا عليه وسلمَخَرَج َعَليـْ

   «فَِإنَّهُ لَهُ ِوَجاءٌ  ،فـََعَلْيِه اِبلصَّْومِ  يستطعَفمن مل  ،َعَلْيُكْم اِبْلبَاَءةِ وسلم: »
  .َوَقْد تقدم يف تـَْرمَجته  ،أََنسٍ ، َعْن َثِبتٍ ، َعْن َوَرَواهُ ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَةِ  *

 ( في صحيح الجامع.[ 4058]اْللباني: صحيح. رقم ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
َد  َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحد بن عبد اْلَواِحد اْلَمْعُروف بطفلجي يف ِكتَابِِه َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمحَْ   َوَأْخرَبانَ   -  1854

بَِقيَّةُ ْبُن ، أبنا  ِإْسَحاق، ثـَنَا  ُموَسى ُهَو اْبن َهارُون ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهمْ 
َثِِن اْلَولِيدِ   ، ِهَشاُم ْبُن َحسَّاٍن َعِن احْلََسنِ  ، َحدَّ
 َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمخرج علينا  قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 

  «فَِإن لَهُ ِوَجاءٌ  ،َفَمْن مل يْسَتطع فـََعَليِه اِبلصَّْومِ  ،اِبْلبَاَءةِ َعَلْيُكْم َقاَل: »َوََنُْن َشبَاٌب ُكل نَا فَـ 
ارَُقْطِِن    .أََنٍس ِإال بَِقيَّةُ َعْن    مَلْ يـَْرِوِه َعْن ِهَشاٍم َعِن احْلََسنِ   :قَالَ   * ِهَشاٍم َعِن  َعْن    فـََرَواهُ   ،َوَخاَلَفهُ أَبُو ِشَهاٍب احْلَنَّاطُ   :قَاَل الدَّ

َوَلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ بن    . َوُهَو الصََّوابُ   ،صلى هللا عليه وسلم احْلََسِن َعْن بـَْعِض َأْصَحاِب النَِّبِّ  
 . َمْسُعود

 ]الهيثمي: رواه البزار والطبراني في اْلوسط ورجال الطبراني ثقات[ ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك األِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  1855

 ،  احْلََسنُ ، ثـَنَا َمْيُموُن ْبُن جنَِيٍح أَبُو احْلََسِن النَّاِجي  ، ثـَنَا  ْبُن احْلَجَّاجِ   إِبْـَراِهيمُ ، ثـَنَا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا ِإبْـَراِهيَم ْبِن اْلُمْقرِئِ 
َهْل بَِقَي ِمْن َواِلَدْيَك قَاَل: »َوال أَْقِدُر َعَلْيِه    ،َأْشَتِهي اجْلَِهادَ   َقاَل:فَـ   َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمأََتى رجل    قَاَل:  أََنسٍ َعْن  
َ يف بِّرَِهاقَاَل: » ،أُمِّي قَاَل: «َأَحدٌ  فَاتق  ،فَِإَذا َرِضَيْت َعْنك أمك ،فَأَْنَت َحاجٌّ َوُمْعَتِمٌر َوجُمَاِهدٌ   ،فَِإَذا فـََعْلَت َذِلكَ  ،فَأَْبِل اَّللَّ
 « برَها يف هللا 

 يـَْرِوي َعْنهُ ُمْسِلُم ْبُن ِإبْـَراِهيَم َوأَبُو َعاِصم َومل يذكر ِفيِه جرحا  َوقَاَل:َمْيُموُن ْبُن جنَِيٍح ذََكَرهُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ  *
 ]البوصيري: إسناده جيد[  ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

حُمَمَُّد ْبُن ، أبنا  مْ َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعْبِد اْلَواِحِد الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَهُ   َأْخرَبانَ   -  1856
احْلََسُن  ، ثـَنَا  َمْيُموُن ْبُن جنَِيحٍ ، ثـَنَا  ْبُن احْلَجَّاِج السَّاِمي    ِإبْـَراِهيمُ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم اْلبـََغِوي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، أبنا  رِيَذةَ 
 ... ِإيّنِ ألشتهي َقاَل:فَـ  صلى هللا عليه وسلمالنَِّب أََتى رجل  قَاَل:

 [ ، لكنه مرسلِإْسَناده حسن ]الدهيش: #*
أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن ، أبنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  يف ِكتَابِِه َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهمْ  َوَأْخرَبانَ  - 1857
َمْيُموُن ْبُن جنَِيٍح ، ثـَنَا  إِبْـَراِهيُم ْبُن احْلَجَّاجِ ، ثـَنَا  َو اْلبـََغِوي  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم هُ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  َعْبِد اَّللَِّ 

 ،  احْلََسنُ ، ثـَنَا أَبُو احْلََسنِ 
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َهْل قَاَل: »  ،َوِإيّنِ اَل أَْقِدُر َعَلْيهِ   ،ِإيّنِ َأْشَتِهي اجْلَِهادَ   َقاَل:فَـ   صلى هللا عليه وسلمأََتى رَُجٌل النَِّبَّ    قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  
َ ُعْذرًا يف ِبّرَِهاقَاَل: »  «أُمِّي قَاَل: »   «بَِقَي َأَحٌد ِمْن َواِلَدْيكَ  فَأَْنَت َحاجٌّ َوُمْعَتِمٌر َوجُمَاِهٌد   ،فَِإنََّك ِإَذا فـََعْلَت َذِلكَ   ،فَأَْبِل اَّللَّ
َ يف ِبّرَِها ،ِإَذا َرِضَيْت َعْنَك أُم كَ   « فَاتَِّق اَّللَّ

 فَأَْبِل ُعْذرًا يف ِبّرَِها َويف آِخرِِه َوبـَرََّها اللَّْفُظ َواِحدٌ  *
ِحيِح َغْيَر َمْيُموِن ْبِن  َرَواُه َأُبو َيْعَلى  ]الهيثمي:    ِإْسَناده حسن[]الدهيش:   ِغيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

 [ َنِجيٍح َوَوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن.
َلِفي  ِإَجازًَة  َأْخرَبانَ   - 1858 َعْنهُ اإِلَماُم أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حَمُْموِد ْبِن   َوَأْخرَبانَ اإِلَماُم احْلَاِفُظ أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد السِّ

ْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأمْحََد ْبِن زََكرايَّ اْلِمْصِريَّ َأْخرَبَُهْم َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ اْلَمْحُموِدي  َأنَّ َأاَب ُمِطيٍع حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن عَ 
ْبِن ِإبْـَراِهيَم    أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن َمْهِديٍّ احْلَاِفُظ ِإْمالءً ، ثـَنَا ِفيَما قُِرَئ َعَلْيهِ 

 ،  مُحَْيٍد َعِن احْلََسنِ ، َعْن اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّدٍ َعْبُد ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن مَحَْزَة الز برَْيِي  ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، ثـَنَا الشَّاِفِعي  
نْـيَا َواآلِخَرةِ   ،َمْن َنَصَر َأَخاهُ اِبْلَغْيبِ قَاَل: » َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ َعْن  ُ يف الد   « َنَصَرهُ اَّللَّ

 ِعْمَراَن بن ُحَصنْي َوهللا أعلم ، َعْن َوَخاَلَفهُ يُوُنُس ْبُن ُعبـَْيٍد فـََرَواهُ َعِن احْلََسنِ   :قَاَل الدَّارَُقْطِِن   *
 ( في السلسلة الصحيحة[ 1217]اْللباني: رجاله ثقات. رقم ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #* 

، رَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأخْ   َوَأْخرَبانَ   -  1859
، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َحيَّانَ ا  ، أبنأَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َوأَبُو َذر حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم الصاحلاين قَاالأبنا  

، َعْن  َعِن احْلََسنِ   ،مُحَْيدٍ ، َعْن  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّدٍ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن مَحَْزةَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َأيِب َبْكرٍ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ْبِن زَُهرْيٍ 
   «َنَصَرهُ هللا عز َوجل يف الد نْـيَا واالخرة  ،َمْن َنَصَر َأَخاهُ اِبْلَغْيبِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »أََنٍس 

 ( في السلسلة الصحيحة[ 1217]اْللباني: رجاله ثقات. رقم ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
ُ َأنَّ أاََب اْلَفْتِح حُمَمََّد ْبنَ َوَأْخرَبَتـْنَا َواِلَدِت    -  1860 َعْبِد اْلبَاِقي ْبِن   أُم  َأمْحََد رُقـَيَّةُ بِْنُت َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُقَداَمَة َرمِحََها اَّللَّ

َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِبْشَراَن َوُعْثَماُن بن حُمَمَّد  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخرْيُونَ ، أبنا ربُهم يف ِكتَابه َأمْحد بن سلَمان أخْ 
إِبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي  أبنا    قَالَ بن يُوُسف العالف   ْبِن  َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  النَّاِقدُ ، ثـَنَا  أَبُو  ْبُن مَحَْزةَ  ، ثـَنَا  أَبُو حَيََْي  إِبْـَراِهيُم 

 ،  َسنِ مُحَْيٍد َعِن احلَْ ، َعْن َعْبُد اْلَعزِيزِ ، ثـَنَا الز َبرْيِي  
نْـيَا َواآْلِخَرة  ،َمْن َنَصَر َأَخاهُ اِبْلغَْيبِ » :قَالَ  صلى هللا عليه وسلمالنَِّب أََنٍس َأن َعْن  ُ يف الد   « َنَصَرهُ اَّللَّ
 ( في السلسلة الصحيحة[ 1217]اْللباني: رجاله ثقات. رقم ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

ِد اْلَواِحِد الثَـَّقِفيَّ  أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم الصَّْيَدالين  ِقَراَءًة َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعبْ   َأْخرَبانَ   -  1862
َأمْحد بن َعْمرو القطراين  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  أَبُو اْلَقاِسِم  أبنا    قَالَ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 
 اْلَبْصِريّ 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #* 
اَد َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  1863 َأمْحَُد ْبُن َعْبِد ، أبنا  ُهمْ ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإَجازًَة َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

اْلُمَعلَّى ْبُن ، قثنا  مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ ، قثنا  ُهْدبَةُ ْبُن َخاِلدٍ ، ثـَنَا  ين  َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو اْلَقِطَرا ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  اَّللَِّ 
 ،  زاَِيٍد َعِن احْلََسنِ 

َ تـَبَاَرَك َوتـََعاىَل يـَُؤيُِّد َهَذا الدِّيَن أِبَقـَْواٍم اَل َخالَق قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن   ِإنَّ اَّللَّ
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 « هَلُمْ 
 .أََنسٍ ، َعْن  َوَقْد رََواهُ مُحَْيدٌ   قـُْلُت:  .تـََفرََّد ِبِه ُهْدبَةُ   ،مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديَث َعْن اْلُمَعلَّى ْبِن زاَِيٍد ِإال مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ   :قَاَل الطَّرَبَاين    *

ُهَما، َعْن  َرَواهُ يُوُنُس ْبُن ُعبـَْيٍد َعِن احْلََسنِ   :قَاَل الدَّارَُقْطِِن    ،َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمَغفٍَّل قَالَهُ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َوَلَعلَّ احْلََسَن َأَخَذهُ َعنـْ
ُ َأْعَلمُ  َعِن  ،َأيِب َبْكَرةَ ، َعْن  مُحَْيٍد الطَّوِيِل َعِن احْلََسنِ ، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ ، َعْن  َعْن آَدَم ْبِن َأيِب ِإاَيسٍ َوَقْد رُِويَ  قـُْلُت: .َواَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوسلم  . النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ البزار ثقات الرجال.رواه البزار، والطبراني في اْلوسط، وأحد أسانيد ]الهيثمي:   [صحيحإسناده  ]الدهيش: 

َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا أْخربُهم إَجازَة   َأمْحَُد ْبُن مَحَْزَة الس َلِمي  َأنَّ أاََب َعلّي احْلداد  َأْخرَبانَ  -  1864
يُوُنَس ْبِن ُعبـَْيٍد َعِن ، َعْن ُهَشْيُم ْبُن َبِشريٍ ، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن َعَرَفةَ ، ثـَنَا نُوُح ْبُن حُمَمٍَّد األُبـُلِّي  ، ثـَنَا ْبِن ُعْثَماَن احْلَاِفُظ اْلَواِسِطي  

 ،  احْلََسنِ 
َومل ير أحد   ،َوَجلَّ َأيّنِ ولدت خمتوان ِمْن َكَراَميِت َعَلى َريبِّ َعزَّ  »  :قَالَ   صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ    ،أََنِس ْبِن َماِلكٍ َعْن  

 « سوأِت 
يِصيِّ ، َعْن  َوَقْد َرَواهُ الطَّرَبَاين  َعْن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن اْلَفَرجِ   * ُهَشْيٍم ِبِِْسنَاِدِه َغرْيَ َأنَّ  ، َعْن  ُسْفيَاَن ْبِن حُمَمٍَّد اْلَفَزارِيِّ اْلِمصِّ

 . ُسْفيَاَن ُمَتَكلم ِفيهِ 
 ( في ضعيف الجامع.[5310]اْللباني: ضعيف. رقم ) [ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: #*

ُ َأنَّ   َأْخرَبانَ   -  1866 َمْسُعوَد ْبَن احْلََسِن    أَبُو اْلَقاِسِم حَمُْموُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَمُْموِد ْبِن اْلَفْضِل ْبِن احْلَدَّاِد أبَِْصبـََهاَن َرمِحَهُ اَّللَّ
ْمَسارُ ، أبنا  الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَُهمْ  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ  ، ثـَنَا  َراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُخرَِّشيَذ قـَْولَهُ ِإبْـ ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ السِّ

ِشي  أَي وُب ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلُقرَ ، ثـَنَا  اْلُمَعلَّى ْبُن َأَسدٍ ، ثـَنَا  أَبُو حَيََْي حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ، ثـَنَا  احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِلي  
ُ تـََوضَّأَ ِلَصالِة الظ ْهرِ   قَاَل: اَي أاََب   َقالُوا:فَاْستـَْقبـََلهُ اَنٌس ِمْن َأْهِل ُخَراَساَن فَـ   ،َخَرجَ ، مثَّ  رَأَْيُت احْلََسَن ْبَن َأيِب احْلََسِن َرمِحَهُ اَّللَّ

نَا اْلُوُضوءُ  َفَدَعا  ،فـَنـََزَل َعْن َدابَِّتهِ  ،َوَلِكْن َسأُِعيُد ُوُضوِئي ،َقْد تـََوضَّْأُت لِلظ ْهرِ  قَاَل: ،فـَُنِحب  َأْن تـُْرِشَدانَ  ،َسِعيٍد اْشتُِبَه َعَليـْ
، مثَّ  فـََغَسَل يََدهُ َثالَث َمرَّاتٍ   ،َفَصبَّ يف تـَْورٍ   ،َفَجاَءْت ِبُكوزٍ   ،اَي َجارِيَةُ َهاِت تِْلَك اْلُقلَّةَ   َقاَل:فَـ   ،َجارِيًَة لَهُ يـَُقاُل هَلَا َمِليَحةُ 

، مثَّ َوَغَسَل ِذرَاَعْيِه َثالَث َمرَّاٍت ِإىَل اْلِمْرفـََقنْيِ   ،َوَغَسَل َوْجَههُ َثالَث َمرَّاتٍ   ،اْستـَْنَشَق َثالَث َمرَّاتٍ ، مثَّ  َمْضَمَض َثالَث َمرَّاتٍ 
ُ َعْنهُ َأنَّ َهَذا ُوُضوَء َرُسوِل اَّللَِّ  قَاَل:، مثَّ حِلْيـََتهُ  َوَخلَّلَ  ،َوَمَسَح أُُذنـَْيهِ  ،َمَسَح رَْأَسهُ َمرَّةً  صلى هللا عليه َحدََّثِِن أََنٌس َرِضَي اَّللَّ

  وسلم
أَي وَب ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ، َعْن ُسَلْيَمانَ حُمَمَِّد ْبِن ، َعْن َسْيٍف ِكالُُهَا ِإْسَحاَق ْبِن زَْيٍد َوُسَلْيَماَن ْبنِ ، َعْن َوَرَواهُ أَبُو َعُروبََة احْلَرَّاين   *

 َشِهْدُت احْلسن َوَجاء نفر من ُخَراَسان   قَاَل:اْلَبْصِريِّ 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

ُ َأنَّ َعْبَد احْلَقِّ ْبَن َعبْ   َأْخرَبانَ   -  1867 ، ِد اْْلَاِلِق ْبِن َأمْحََد َأْخرَبَُهمْ َخايل اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ اَّللَّ
ارَُقْطِِن  ، ثـَنَا  اْلَمِلِك ْبِن ِبْشَرانَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  َعمِّي َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحَدَ أبنا   أَبُو ، قثنا  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر الدَّ

ُد ْبُن َعِليٍّ  مَّ أَبُو حَيََْي حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم َصاِحُب السَّابِريِّ َوحُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َزجْنَُوْيِه َوحمَُ ، قثنا  حُمَمَِّد ْبُن َساِعدٍ 
أَي وُب ْبُن َعْبِد اَّللَِّ أَبُو َخاِلٍد  ، قثنا  ُمَعلَّى ْبُن َأَسدٍ ، ثـَنَا  اْلَورَّاُق َوحُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َأيِب احْلَِننِي َواللَّْفُظ الْبِن َزجْنَُوْيِه قَالُوا 
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احْلََسِن    قَاَل:اْلُقَرِشي    َأيِب  ْبَن  احْلََسَن  بُِوُضوءٍ رَأَْيُت  َماءٍ   ،َدَعا  ِبُكوِز  تـَْورٍ   ،َفِجيَء  يف  َمرَّاٍت    ،َفَصبَّ  َثالَث  يََدْيِه  فـََغَسَل 
 َفذََكَر ََنَْوهُ َوِفيِه )َوَغَسَل رِْجَلْيِه ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ(  ...َوَمْضَمضَ 

 [حسنِإْسَناده  ]الدهيش: #*
ارمِ  َأْخرَبانَ  -  1871 ، ّي َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد ِِبَرَاَة َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن َأمْحد الدَّ

أبوبكر َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َسْهِل ْبِن ، أبنا  حُمَمَّد اْلَفاِرِسيأَبُو َعْبِد اَّللَِّ ْبُن َأيِب َمْسُعوٍد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز بن  أبنا  
حُمَمَُّد ْبُن  أَبُو ُعَمَر  ، ثـَنَا  أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َحاِمِد ْبِن َمْعَمِر ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َحيَّاَن السَّاِمي  ، ثـَنَا  ِبْشِر ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الضَّرَّابُ 

َبَسَة ْبِن حَيََْي ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن أَُميَّةَ  َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن يُوُسَف  ، ثـَنَا  َمْرَواَن ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْرَواَن ْبِن َعنـْ
 ،  ْيٍر َعِن احْلََسنِ َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث َعِن اأَلْشَعِث َوِعْمَراَن ْبِن ُحدَ ، ثـَنَا اأَلْزَرقُ 

   .َأْن ُيَصلَّى َعَلى اجْلَنَائِِز َبنْيَ اْلُقُبورِ  َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمَنى  قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 
 ([ 3/39]الهيثمي: إسناده حسن. مجمع الزوائد ) [والصواب إرساله ِرَجاُلُه ِثَقاٌت ]الدهيش: 

َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ، أبنا  ُهمْ أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد الص ويف  ِِبََراَة َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيٍد اجْلُْرَجاينَّ َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  1872
َعْبُد اَّللَِّ ْبُن  ، أبنا  و َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن ْبِن َأمْحََد اْلُبْسيِت  أَبُ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن الزَّْوَزين  ، أبنا  ْبِن َعِليٍّ اْلَبحَّاِثي  

َوأَبُو ُموَسى الزَِّمُن قَاال ، ثـَنَا  َأمْحََد ْبِن ُموَسى َعْبَدانُ  َأْشَعَث َعِن  ، َعْن  َحْفُص ْبُن ِغيَاثٍ ، ثـَنَا  َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن اْلَعْسَكِري  
 ،  احْلََسنِ 

 . ََنَى َأْن ُيَصلَّى َبنْيَ اْلُقبُورِ  صلى هللا عليه وسلمِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ،أََنِس ْبِن َماِلكٍ  َعنْ 
ارَُقْطِِن  َرَواهُ ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاذٍ   قَاَل:َكَذا رََواهُ أَبُو َحامتٍِ يف ِكتَابِِه   *  َأْشَعَث َعِن احْلََسِن ُمْرسال واملرسل أصح ، َعْن الدَّ
[الدهيش:  ] َأَصحُّ َوِإْرَساُلُه  ِثَقاٌت  لغيره]اَللباني:    ِرَجاُلُه  )  . صحيح  حبان  ابن  ]شعيب:  (.1698صحيح  رجال  [  ثقات  رجاله 

صحيح ابن حبان    فإنه ثقة، إَل أن فيه عنعنة الحسن وهو البصري.  -وهو ابن عبد الملك الحمراني-الصحيح غير أشعث  
 [البزار ورجاله رجال الصحيح.رواه (: 2062]الهيثمي ) [(.1698)

يٍل اْلُقَرِشيِّ َوََنُْن َنْسَمُع ِبِدَمْشَق َأْخرَبَُكُم  قُِرَئ    -  1873 اْلَفِقيهُ أَبُو احْلََسِن َعِلي   َعَلى َأيِب َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَِّد ْبِن مَحَْزَة ْبِن َأيِب مجَِ
، أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد بن حُمَمَّد بن أيب احْلَِديد ، أبنا اْلَفْتِح الس َلِمي  ِقَراَءًة َعَلْيِه فَأقر ِبهِ ْبُن اْلُمْسِلِم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن 

أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  ، أبنا اره مِبَكَّة حرسها هللاأَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلََسِن ْبِن َجْهَضٍم اهْلَْمَداين  ِقَراَءًة َعَلْيِه يف دَ أبنا 
اْلبـَزَّازُ  ْبِن َحامتٍِ  احْلََسِن  ثـَنَا  ْبُن  التـَّْيِمي  ،  ْبُن ُسَلْيَماَن  ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم  ْبُن ُموَسى،  اْلُعطَارِِدي  َعِن  ، قثنا  ُعبـَْيُد اَّللَِّ  اأَلْشَهِب  أَبُو 

 ،  احْلََسنِ 
َع النَِّبَّ   قَاَل:اِلٍك أََنِس ْبِن مَ َعْن  صلى هللا عليه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،احْلَْمُد َّللَِِّ اِبإِلْسالمِ  يـَُقوُل:رَُجال   صلى هللا عليه وسلمْسَِ

َ َعَلى نِْعَمٍة َعِظيَمةٍ وسلم: »  « إِنََّك لََتْحَمُد اَّللَّ
 أَبُو اأَلْشَهِب اْْسُهُ َجْعَفر بن َحيَّان  *
 ِإْسَناده حسن[ الدهيش:] #* 

ْبنِ   َوَأْخرَبانَ   -  1874 َأمْحََد  ْبَن  َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ  ِبِدَمْشَق  النَّْحِوي   اْلِكْنِدي   ْبِن زَْيٍد  احْلََسِن  ْبُن  اْلُيْمِن زَْيُد  احْلَرِيِريَّ  أَبُو   ُعَمَر 
أبنا  َأْخرَبَُهمْ  اْلُعَشاِريِّ ،  اِبْبِن  اْلَمْعُروُف  اْلَفْتِح  ْبِن  ْبُن َعِليِّ  ِإْْسَاِعيَل  ثـَنَا  ،  أَبُو طَاِلٍب حُمَمَُّد  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد  أَبُو 

عبيد هللا  ، ثـَنَا إِبْـَراِهيُم ْبُن ُسَلْيَماَن التـَّْيِمي  الّنهِمي  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأمْحََد الصَّرْييف  ، ثـَنَا اْلَمْعُروُف اِبْبِن َْسُْعوَن اْلَواِعظُ 
 ، أَبُو اأَلْشَهِب َعِن احْلََسنِ أبنا  ،بن ُموَسى 
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وسلم:  صلى هللا عليه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،احْلَْمُد َّللَِِّ اِبإِلْسالمِ   يـَُقوُل:رَُجال    صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  ْسع    قَاَل:أََنٍس  َعْن  
 « ِإنََّك لََتْحَمُد هللا عز َوجل على نْعَمة َعِظيَمة»
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #* 

 ْبِن َأمْحََد اْْلَيَّاَط  أَبُو اْلُفُتوِح يُوُسُف ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن َكاِمِل ْبِن احْلَُسنْيِ اْْلَفَّاُف بِبـَْغَداَد َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعِليِّ   َوَأْخرَبانَ   -  1875
أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ، ثـَنَا  أَْمَلى أَبُو اْلَقاِسِم ِعيَسى ْبُن َعِليِّ ْبِن ِعيَسى ْبِن اجْلَرَّاحِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن النـَّق وِر قَاَل  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

أَبُو اأَلْشَهِب اْلُعطَارِِدي  َعِن ، ثـَنَا  ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعبـَْيِد ْبِن َأيِب َهارُونَ ، ثـَنَا  ْبُن َعِليِّ ْبِن ِإْْسَاِعيَل األُبـُلِّي  
 ،  احْلََسنِ 

َع َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن  صلى هللا  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،احْلَْمُد َّللَِِّ اِبإِلْسالمِ  يـَُقوُل:رَُجال  صلى هللا عليه وسلمْسَِ
 « نْعَمة َعِظيَمة إِنََّك لََتْحَمُد هللا على وسلم: »عليه 

 [حسنِإْسَناده  ]الدهيش: #*
ْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمٍَّد  أَبُو َعِليٍّ َعْبُد السَّالِم ْبُن َأيِب اْْلَطَّاِب ْبِن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب احْلَْريِب  ِِبَا َأنَّ َأاَب َمْنُصوٍر عَ   َأْخرَبانَ  -  1876

، ثـَنَا أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمَخلِّصُ ، أبنا  اْلُمْسِلَمةِ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن  ، أبنا  اْلَقزَّاَز َأْخرَبَُهمْ 
، َعْن  ين  اْلَمِلِك احْلُْمَرا ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنرَبِي  َعِن اأَلْشَعِث َوُهَو اْبُن َعْبِد ، ثـَنَا  َسوَّاُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَعْنرَبِي  اْلَقاِضي، ثـَنَا  حَيََْي 

َحْوِضي َما َبنْيَ َكَذا ِإىَل َكَذا ِفيِه ِمَن اآلنَِيِة َعَدُد جُنُوِم السََّماِء وسلم: »َرُسول هللا صلى هللا عليه    قال: قالأََنِس بن َمالك  
   «َوَمْن مَلْ َيْشَرْب ِمْنهُ مَلْ يـُْرَو أَبًَدا  ،َوأَبْـَيُض ِمَن اللََّبِ َمْن َشِرَب ِمْنهُ مَلْ َيْظَمْأ أََبًدا ،َوأَبْـَرُد ِمَن الثَـّْلجِ  ،َأْحَلى ِمَن اْلَعَسلِ 

 . ِفيِه أَْلَفاظ لَيست ِهَي يف الُبَخاِرّي َوُمسلم ِمْن قـَْولِِه َأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل ِإىَل آِخرِهِ  *
 في السلسلة الضعيفة[  (6700رقم )... ومن لم يشرب  بزيادة:منكر ]اْللباني:  [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*

، أبنا القايِن أْخربُهم أَبُو اْلَقاِسِم زَْنِكي  ْبُن حَمُْموِد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَيَّاُط مِبَْرَو َأنَّ اجْلُنـَْيَد ْبَن حُمَمَّد بن َعليّ  َأْخرَبانَ  -  1877
حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمٍَّد اْلبَاَشاين  َوثنا أَبُو َعْبِد اَّللَِّ اْلُعْصِمي  ُهَو حُمَمَُّد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمٍَّد اْلُعَمرْيِي  ِقَراَءًة َعَلْيهِ 

اْبُن  ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُوَهْيبٍ نَا ، ثَـ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اأَلْرزاَُنين  الثَِّقةُ اْلَمْأُمونُ ، ثـَنَا  ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّدٍ 
 ،  أَبِيِه َعِن احْلََسنِ ، َعْن اْلُمْعَتِمرُ ، ثـَنَا َأيِب السَِّريِّ 

 .َكاَن ُيِسر  ِب }ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ َوأَبُو بكر َوعمر  َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمأََنِس ْبِن َمالك َأن َعْن 
 [ رواه الطبراني في الكبير واْلوسط ورجاله موثقون.: (2631) ]الهيثمي ِإْسَناده حسن[الدهيش: ]

َعْبِد اَّللَِّ  حُمَمَُّد ْبُن  ، أان  هُ أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ َوَأْخرَبانَ   -  1878
،  اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب السَِّريِّ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُوَهْيٍب اْلَغّزِي  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  أان  ،ْبِن رِيَذةَ 

 ،  أَبِيِه َعِن احْلََسنِ َعْن 
ُهَما  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن  ُ َعنـْ  .َكاَن ُيِسر  ب }ِبسم هللا الرَّمْحَن الرَِّحيم{ َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرِضَي اَّللَّ

 [ رواه الطبراني في الكبير واْلوسط ورجاله موثقون.: (2631) ]الهيثمي ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا ُهمْ أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْعَمٍر اْلُمَؤدُِّب ِقَراَءًة َعَلْيِه َأنَّ حَيََْي ْبَن َعِليٍّ الطَّرَّاَح َأْخربََ  َأْخرَبانَ   - 1879

ِقَراَءًة َعَلْيِه ِقيَل لَهُ َحدََّثُكْم أَبُو َحاِمٍد حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمَخلُِّص  ، أبنا  حُمَمَِّد ْبِن النـَّق ورِ 
ْضَرِمي  ِقَراَءًة َعَلْيهِ   أََنُس ْبُن َماِلٍك  ، ثـَنَا َعِن احْلََسنِ  ،َعْوفٍ ، َعْن ُهَشْيمٌ ، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن َشاِهنيَ ، ثـَنَا احلَْ

 [ الصواب إرسالهِثَقاٌت   ِرَجاُلهُ ]الدهيش: 
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اَد  أَبُو اْلَعالِء َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اأَلْصبـََهاين  ِإَجازًَة َأنَّ    َوَأْخرَبانَ   -  1880 َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ
، ُهَشْيمٌ ، قثنا  ِإْسَحاُق ْبُن َشاِهنَي اْلَواِسِطي  ، قثنا  ْبُن زَُهرْيٍ َأمْحَُد  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

 ،  َعْوٍف َعِن احْلََسنِ َعْن 
يًا ِمْن  فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدهِ هَلَُو َأَشد   ، تـََعاَهُدوا اْلُقْرآنَ قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ َعْن  تـََفصِّ

  «ُصُدوِر الّرَِجاِل ِمَن اإِلِبِل اْلُمَعقََّلِة ِإىَل َأْعطَاَِنَا 
ْضَرِمي   ،َلْفُظ َأمْحََد ْبِن زَُهرْيٍ  يًا ِمَن اإِلِبِل اْلُمَعقََّلِة ِإىَل َأْوطَاَِنَا َوقَاَل احلَْ   .َواَبِقيِه ِمثـُْلهُ هَلَُو َأَشد  تـََفصِّ

ارَُقْطِِن    .تـََفرََّد ِبِه ِإْسَحاُق ْبُن َشاِهنيَ   ،َعْوٍف ِإال ُهَشْيمٌ َعْن    مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديثَ   :الطَّرَبَاين  قَاَل    * َحدََّث ِبِه ِإْسَحاُق    :َوقَاَل الدَّ
َوهِلََذا    .َعْوٍف َعِن احْلََسِن ُمْرَسال َوُهَو اْلَمْحُفوظُ َعْن    ،ُهَشْيمٍ ، َعْن  أََنٍس َوَغرْيِِه يـَْرِويهِ ، َعْن  ُهَشْيٍم َعِن احْلََسنِ ، َعْن  ْبُن َشاِهنيَ 

 . احْلَِديِث َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث اْبِن َمْسُعوٍد َواْبِن ُعَمرَ 
[]الدهيش:   الطبراني أحمد لم ينسبه،  رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله ثقات، إَل أن  ]الهيثمي:    ِرَجاُلُه ِثَقاٌت َوِإْرَساُلُه َأَصحُّ

 [ فإن كان هو ابن الخليل فهو ضعيف، وإن كان غيره فلم أعرفه.
ٍد حَيََْي ْبَن َعِليِّ ْبِن  احْلَاِفُظ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حَمُْموِد ْبِن اْلُمبَاَرِك اْبِن اأَلْخَضِر بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب حُمَمَّ   َأْخرَبانَ   -  1881

أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اَّللَِّ ْبُن  ، قثنا  ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُحبَابَةَ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بن النقور ، أبنا  مَِّد ْبِن الطَّرَّاِح َأْخرَبَُهمْ حمَُ 
َثِِن اَّللَِّ ْبِن ُمْصَعِب ْبِن َثِبِت ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الز برَْيِ ْبِن اْلَعوَّامِ ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد ، قثنا حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبـََغِوي   َعْبُد   ، َحدَّ

 ،  َحْفِص ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َوَصَوابُهُ ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن أََنسٍ ، َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد اللَّْيِثيِّ ، َعْن اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّدٍ 
  - قَاَل ُأَساَمةُ اَل َأْعَلُمهُ ِإال قَالَ - «ُربَّ َأْشَعَث ِذي ِطْمَرْيِن َأْغربََ » :قَالَ  صلى هللا عليه وسلمَجدِِّه أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعْن 

 « ُمْصِفًحا َعِن األَبْـَواِب لَْو أَْقَسَم َعَلى اَّللَِّ تـََعاىَل ألَبـَرَّهُ »
 . ََنوه َوقد روى َثبت َعن أنس  *
رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه عبد هللا بن موسى التيمي، وقد وثق، وبقية  (: 17918]الهيثمي ) ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  

 [ رجاله رجال الصحيح
ُ أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعْبِد    َأْخرَبانَ   -  1883 اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  الضَّرِيُر َرمِحَهُ اَّللَّ

، ثـَنَا اْبُن مُنرَْيٍ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  ْلُمْقِرئُ حُمَمَّد بن ا، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر اْْلَبَّازُ ، أبنا  اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ 
 ،  َحْفِص ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ، َعْن ُأَساَمةُ ْبُن زَْيدٍ ، ثـَنَا َرْوحٌ 
َا َتطُْلُع يف قـَْريَنْ   ،الشَّْمِس َوال ِعْنَد ُغُروِِبَا اَل ُتَصل وا ِعْنَد طُُلوِع صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن  فَِإَنَّ

ُتمْ  ،َشْيطَانٍ     «َوَصل وا َبنْيَ َذِلَك َما ِشئـْ
 . َوَأْخَرَج ُمْسِلٌم ِمْن طَرِيِق ُأَساَمَة َعْن َحْفٍص َحِديثًا َغرْيَ هَذْين *

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال  (:  3359]الهيثمي )  [(4216مسند أبي يعلى )  .: ِإْسَناده حسنالداراني]  ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  
 [ الصحيح.
أَ قُ   -  1897 َأْخرَبَُكْم  َأْْسَُع أبَِْصبـََهاَن  َوَأاَن  َنْصٍر الصَّْيَدالين   ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َأيِب َجْعَفٍر حُمَمَُّد  َوأَْنَت  ِرَئ َعَلى  اُد  احْلَدَّ بُو َعِليٍّ 

ِبهِ  فَأَقـَرَّ  َتْسَمُع  أبنا  َحاِضٌر  اَّللَِّ ،  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  نـَُعْيٍم  أبنا  أَبُو  َأمْحََد الطَّرَبَاين  ،  ْبُن  ُسَلْيَماُن  اْلَقاِسِم  ثـَنَا  أَبُو  حَيََْي  ،  ْبُن  َأمْحَُد 
 ،  َحْفص بن َأِخي أََنسٍ ، َعْن َخِليَفةَ َخَلِف ْبِن ، َعْن َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ ، قثنا احْلُْلَواين  

َعِة َأْمَعاءٍ  ،اْلُمْؤِمُن َيَُْكُل يف َمِعيٍّ َواِحدٍ » :قَالَ  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن   « َواْلَكاِفُر يف َسبـْ
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 . قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديَث َعْن َحْفٍص ِإالَّ خلف  *
 [(5/36. مجمع الزوائد )]الهيثمي: رجاله ثقات  ِإْسَناده حسن[الدهيش: ] 

أَبُو نـَُعْيٍم ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  أَْيًضا َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َوَأْخرَبانَ   -  1898
َثِم األَنْـ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْـَراِهيُم ْبُن احْلََسِن  ، ثـَنَا  بَاِري  بِبـَْغَدادَ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اهْلَيـْ

 ،  َحْفِص ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ، َعْن َخَلُف ْبُن َخِليَفةَ ، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثـَنَا احْلَْريِب  
زَ قَاَل: » فـََلمَّا َأْمَسى  ،يـَْوًما َصائًِما  َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمظّل  قَاَل: أََنٍس َعْن    ، فََأْداَنَها ِمْنهُ  «اَي أََنُس َأْدِن ِمِنِّ اْلَعنـْ

ِمَن   صلى هللا عليه وسلمَأْصَبَح َرُسوُل اَّللَِّ ، مثَّ َفَشرِبَهُ  ،فـََرفـََعهُ ِإلَْيهِ  ،صلى هللا عليه وسلمَفَحَلَب َرُسوُل اَّللَِّ  ،َفَجاَء َأْعَرايِبٌّ 
َز ِمِنِّ قَاَل: »فـََلمَّا َأْمَسى  ،اْلَغِد َصائًِما  صلى هللا  َوحْيََك َظلَّ َرُسوُل اَّللَِّ   ُقْلُت:فَـ  ، َفَجَلسَ  ،َفَجاءَ اأَلْعَرايِب   «اَي أََنُس َأْدِن اْلَعنـْ
َوَأْصَبَح    ،َفَشرِبَهُ   ،َفَدفـََعهُ إِلَْيهِ   ،َفَحَلَب الشَّاةَ   ،اَل َواَّللَِّ اَل أَفـَْعلُ   َقاَل:فَـ   ، َلْو َتََخَّْرَت َعْنهُ َأْمُس َصائًِما فَآثـََرَك اِبللََّبِ   عليه وسلم

صلى هللا  فـََلمَّا َجاَء ِِبَا َأْمَسَك َرُسوُل اَّللَِّ  ،َوَجاَء اأَلْعَرايِب   ،َفِجْئُت ِِبَا  «ِجْئِِن اِبْلَعْنزِ قَاَل: »يـَْوَم الثَّاِلِث َصائًِما فـََلمَّا َأْمَسى 
َوَفَضَلْت   ،َفَشِرَب اأَلْعَرايِب  َحَّتَّ رُِويَ  صلى هللا عليه وسلمَوَْسَّى َرُسوُل اَّللَِّ   «ُقْل ِبْسِم اَّللَِّ قَاَل: »اإِلاَنَء بَِيِدِه وَ  عليه وسلم

َواْليـَْوَم َيْشَرُب   ،فـََلْم َيُكْن يـُْرَوى  ،ِإنَّهُ ِإىَل اْليـَْوِم َيْشَرُب يف ِمَعاِء َكاِفرٍ قَاَل: » وَ   ،صلى هللا عليه وسلم َفَشرَِِبَا َرُسوُل اَّللَِّ    ،َفْضَلةٌ 
   «فـَُرِويَ  ،يف ِمَعاِء ُمْؤِمنٍ 

َعِة أَْمَعاٍء ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمرَ َقْد رُِوَي يف الصَِّحيِح    * َوَأيِب ُموَسى َوَجاِبِر    ،اْلُمْؤِمُن َيَُْكُل يف ِمَعاٍء َواِحٍد َواْلَكاِفُر َيَُْكُل يف َسبـْ
 ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َوَأيِب ُهَريْـَرةَ 

 [ حسنِإْسَناده ]الدهيش: 
اَد َأْخربََ   َأْخرَبانَ  -  1917 ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أبنا  ُهمْ ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإَجازًَة َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

، َعْن  ُسَلْيَماُن ْبُن َحيَّاَن أَبُو َخاِلٍد اأَلمْحَرُ ، ثـَنَا  َهاِشٍم اْلَبرْيُوِت  َعْمُرو ْبُن  ، ثـَنَا  َبْكُر ْبُن َسْهلٍ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
 ، مُحَْيٍد الطَّوِيلِ 

الُوَها َعَصُموا  فَِإَذا قَ   ،أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحَّتَّ يـَُقولُوا اَل ِإلََه ِإال اَّللَُّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: » أََنٍس  َعْن  
  «. فـَيُـْقَتُل بِهِ  ،َأْو قـَْتُل نـَْفسٍ  ،قَاَل ِزًَّن بـَْعَد ِإْحَصاٍن أَْو ُكْفٌر بـَْعَد ِإْسالمٍ  ،ِقيَل َوَما َحق َها  ،ِمِنِّ ِدَماَءُهْم َوَأْمَواهَلُْم ِإال َِبَقَِّها

ثـَنَا أََنٌس قَالَ ، َعْن حَيََْي ْبِن أَي وبَ ، َعْن َوقَاَل اْبُن َأيِب َمْرْيََ  :َرَواهُ اْلُبَخاِري  فـََقالَ  * ، ثـَنَا  َوقَاَل يل َعِلي  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  :مُحَْيٍد َحدَّ
ُ َمْوقُوفٌ   َقاَل:فَـ   ،الَهُ َما حُيَّرُِم َدَم اْلَعْبِد َومَ   ،مُحَْيٌد َسَأَل َمْيُموُن ْبُن ِسيَاٍه أََنًسا، ثـَنَا  َخاِلُد ْبُن احْلَاِرثِ    .َمْن َشِهَد َأْن اَل ِإلََه ِإال اَّللَّ

ُ   ،َولَْيَس ِفيِه الشََّهاَدةُ   ، َوَقْد َرَوى اْلُبَخارِي  ِمْن طَرِيِق َمْيُموِن ْبِن ِسيَاٍه َحِديثًا ََنَْو َهَذا  َفِفي َهَذا ِإًذا زاَِيَدًة َعَلى َذِلَك َواَّللَّ
أَ   .َأْعَلمُ  اْلُمبَاَركِ َورََواهُ  اْبِن  َعِن  الطَّاْلَقاينِّ  يـَْعُقوَب  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  ِْمِذي  يف ِكتَابـَْيِهَما  َوالرتِّ َداُوَد  َعْن   .بُو  َداُوَد  أَبُو  َوَأْخَرَجهُ 

ِْمِذي  َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيٌب ِمْن  مُحَْيٍد َوقَالَ ، َعْن  حَيََْي ْبِن أَي وبَ ، َعْن  ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد اْلَمْهِريِّ َعِن اْبِن َوْهبٍ   الرتِّ
ِحبَّاَن َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك َوَعْن َهارُوَن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن  ، َعْن  َوَأْخَرَجهُ النََّساِئي  يف ُسَنِنِه َعْن حُمَمَِّد ْبِن َحامتِِ ْبِن نـَُعْيمٍ   .َهَذا اْلَوْجهِ 

َوقَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي  اَل ُيْسِنُد َهَذا احْلَِديِث ِإال َثالثَةُ أَنْـُفٍس اْبُن   ،مُحَْيدٍ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى ْبِن ُْسَْيعٍ ، َعْن َبكَّاِر ْبِن ِباللٍ 
 . محيد بَِنْحِوهِ َعْن ، فـََقْد َرَواهُ أَبُو َخاِلٍد اأَلمْحَرُ  قـُْلُت: .اْلُمبَاَرِك َوحَيََْي ْبُن أَي وَب َواْبُن ُْسَْيعٍ 

 [ رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه عمرو بن هاشم البيروتي، واْلكثر على توثيقه.]الهيثمي:   ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
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نَّ أاََب اْلُمْظِهِر اْلَقاِسَم  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َأيِب اْلَفْتِح ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب طَاِهٍر الصَّائُِغ اْلُمَعلُِّم أبَِْصبـََهاَن أَ   َأْخرَبانَ   - 1962
أَبُو احْلََسِن َعِلي  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفٍر األِديُب اْلبـَيِّعُ أَبُو طَاِلٍب  ، أبنا  ْبَن اْلَفْضِل ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد الصَّْيَدالينَّ َأْخرَبَُهمْ 

َلَة اْلَفِقيهُ  ُمْنِذِر  أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس ْبِن الْ ، ثـَنَا  أَبُو َعْمرٍو َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َحِكيٍم اْلَمِديِِن  ، ثـَنَا  ْبُن َميـْ
َثِِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ األْنَصارِي  ، ثـَنَا احْلَْنظَِلي  اِبلرَّيِّ   ، مُحَْيدٌ  ، َحدَّ

مَنْنـَُعَك ممَّا مَنَْنُع ِبِه أَنْـُفَسنَا   َقاَل:فَـ   ،اْلَمِديَنةَ   صلى هللا عليه وسلمَخَطَب َثِبُت ْبُن قـَْيٍس َمْقِدَم َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:أََنٍس  َعْن  
 . َرِضينَا اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قَالُوا:، « اجْلَنَّةُ قَاَل: » ،َفَما لَنَا  ،َوَأْوالَدانَ 

 ([ 6/51. مجمع الزوائد )رجاله رجال الصحيح]الهيثمي:  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  
ِإبْـَراِهيُم  ، أبنا  ْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  الضَّرِيُر َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اَّللَِّ اْْلالَل أَ   َوَأْخرَبانَ   -  1963

، َعْن َخاِلُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َوْهُب ْبُن بَِقيَّةَ ، ثـَنَا  َثّنَّ َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلمُ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ ، أبنا  ْبُن َمْنُصورٍ 
 ،  مُحَْيدٍ 
  ، مَنْنـَُعَك ممَّا مَنَْنُع ِمْنهُ النَِّساءَ   َقاَل:فَـ   صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ َثِبَت ْبَن قـَْيٍس األْنَصاِريَّ َخَطَب َمْقَدَم َرُسوِل اَّللَِّ  َعْن  

 . َرِضينَا قَاَل: ،«َلُكُم اجْلَنَّةُ قَاَل: »  ،َفَما لَنَا اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ،َويف ُنْسَخٍة أَنْـُفَسنَا َوَأْوالَدانَ 
 محيد بَِنْحِوهِ ، َعْن َخالِد ْبِن احْلَاِرثِ ، َعْن َأْخَرَجهُ النََّساِئي  يف اْلَمنَاِقِب َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمَثّنَّ  *

 [ (6/51. مجمع الزوائد )]الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
َعْبُد  ، أبنا  ْخرَبَُهمْ أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن اإِلْخَوةِ أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ أَ   َأْخرَبانَ   -  2010

أَبُو  ، أبنا أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْْلَفَّافُ ، أبنا  اْلَكرِِْي ْبُن َهَواِزَن اْلُقَشرْيِي  َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن َخَلٍف اْلَمْغِريِب  
 ،  مُحَْيدٍ ، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ ، ثـَنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر الضَّرِيرُ ، ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َجرِيرٍ ، ثـَنَا اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاجُ 

َكاَن يـَْقَرأُ يف اْلوِْتِر ِب }َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى{ و }قل اَي أَيَها اْلَكاِفُروَن{ و }قل    صلى هللا عليه وسلمأََنٍس ِإنَّ النَِّبَّ  َعْن  
 ُهَو هللا أحد{ 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #* 
أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد  ، أبنا  أَبُو اْلَمَفاِخِر ُعْثَماُن ْبُن حَمُْموِد ْبِن أيب بكر جبويه َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد اْلبَاْغبَاَن َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  2011

ْمَسارُ  ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َجرِيِر ، ثـَنَا   ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِلي  احْلَُسنْيُ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُخرَِّشيَذ قـَْولَهُ ، أبنا  ْبُن َعِليٍّ السِّ
 ،  مُحَْيدٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا أَبُو ُعَمَر الضَّرِيرُ ، ثـَنَا ْبِن َجبـََلةَ 

َكاَن يـَْقَرأُ يف اْلوِْتِر ِب }سبح اْسم رَبك اأْلَْعَلى{ و }قل اَي أَيَها اْلَكاِفُروَن{ و }قل    صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ  َعْن  
 ُهَو هللا أحد{ 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
هُ ألُمِّ   َأْخرَبانَ   -  2025 ِه ِإْْسَاِعيَل ْبَن َأمْحََد ْبِن  أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليِّ ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ َجدَّ

حَيََْي ْبُن  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمَخلِّصُ ، أبنا  ْلَعطَّارُ َعْبُد اْلبَاِقي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن غَاِلٍب ا، أبنا  حُمَمٍَّد النـَّْيَسابُوِري  َأْخرَبَُهمْ 
 ،  مُحَْيدٌ ، ثـَنَا َعْبُد اْلَوهَّاِب الثَـَّقِفي  ، ثـَنَا بـُْنَداٌر حُمَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، ثـَنَا حُمَمَِّد ْبِن َصاِعدٍ 

  ،َوِإَذا رََفَع رَأسه من الر ُكوع   ،َوِإَذا رََكعَ   ،يـَْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا َدَخَل يف الصَّالةِ   صلى هللا عليه وسلم  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل: أََنٍس  َعْن  
 . َوِإذا سجد 

 [والصواب وقفهِرَجاله ِثَقات  ]الدهيش: #*
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َعِلي  ، أبنا يَّ َأْخرَبَُهمْ اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر َعْبُد الرَّزَّاِق ْبُن َعْبِد اْلَقاِدِر اجْلِيِلي  احْلَاِفُظ َأنَّ حُمَمََّد ْبَن ُعَمَر األْرَموِ   َوَأْخرَبانَ  -  2026
َبةَ ، ثـَنَا   ُهَو اْلبـََغِوي  َعْبُد اَّللَِّ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمَخلِّصُ ، أبنا  ْبُن َأمْحََد اْلُبْسِريِّ  َعْبُد اْلَوهَّاِب  ، ثـَنَا  أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشيـْ

 ،  مُحَْيدٍ ، َعْن الثَـَّقِفي  
 . َكاَن يـَْرَفُع َيَدْيِه يف الر ُكوِع َوالس ُجودِ   صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن 

 َأْخَرَجهُ اْبُن َماَجْه يف سَننه َعن بْنَدار بَِنْحِوِه  *
 [ (3752مسند أبي يعلى ) .]الداراني: إسناده ضعيف ِرَجاله ِثَقات َواْلَمْحُفوظ َأنه َمْوُقوف[ ]الدهيش: #*

، أبنا  اِميَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو َعْبِد اَّللَِّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر األْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّ   َوَأْخرَبانَ   -  2027
أَبُو َبْكٍر َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ، ثـَنَا حُمَمَِّد ْبِن َعِقيلٍ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن  َأْخرَبانَ َسِعيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد اْلبحرِييَّ 

 ، مُحَْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َهارُونَ ، َعْن َأيِب ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأمْحََد ْبِن َأَسٍد َوايل ُخَراَسانَ ، ثـَنَا َعل َوْيِه اْلَقاِضي 
 . َوِإَذا رََفَع رَْأَسهُ ِمَن الر ُكوع ،َوِإَذا رََكعَ  ،يـَْرَفُع يََدْيِه ِإَذا َكربََّ  صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:اِلٍك أََنَس ْبَن مَ َعْن 

ارَُقْطِِن  يـَْرِويِه َعْبُد اْلَوهَّاِب الثَـَّقِفي    * َوُهَو اْلَمْحُفوُظ    ،أََنٍس َوَغرْيُهُ يـَْرِويِه َعْن مُحَْيٍد َمْوقُوفًا ، َعْن  مُحَْيدٍ ، َعْن  قَاَل أَبُو احْلََسِن الدَّ
ُ َأْعَلمُ  قـُْلُت: ارَُقْطِِن  تـََفر َد الثَـَّقِفيِّ ِبذِْكِر الرَّْفِع  قـُْلُت: .َفرَِوايَةُ يَزِيَد ْبِن َهارُوَن ممَّا يـَُقوِّي رَِوايََة َعْبِد اْلَوهَّاِب َواَّللَّ َا يُرِيُد الدَّ ِإمنَّ

 يف الس ُجودِ 
 بل َمْوُضوع[  ،ِإْسَناده َمْتُروك ]الدهيش: #*

إِبْـَراِهيُم ِسْبُط ، أبنا  ُهمْ زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخربََ   َأْخرَبانَ   -  2028
، حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َبْكرٍ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ اْلَمْوِصِلي  ، أبنا َعِليِّ ْبِن َعاِصمٍ   أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبنِ ، أبنا  ََبَْرَوْيهِ 

 ،  مُحَْيدٍ ، ثـَنَا َعْبُد اْلَقاِهِر ْبُن السَِّريِّ السََّلِمي  ثـَنَا 
ُعوَن أَْلًفا»  :قَالَ   صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َعِن النَِّبِّ  َعْن   ِلُكلِّ  »   :قَالَ   ،زِْداَن اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :، قَالُوا « َيْدُخُل اجْلَنََّة ِمْن أُمَّيِت َسبـْ

ُعوَن أَْلًفا    : ، قَالُواَوَحَثى بَِيِدهِ   «َهَذاَقاَل: »زِْداَن اَي َرُسوَل اَّللَِّ فَـ  :، قَالُوا َفَحَثى بَِيِدهِ  ،زِْداَن وََكاَن َعَلى َكِثيبٍ  :، قَالُوا «رَُجٍل َسبـْ
ُ َمْن دخل النَّار بعد َهَذا   . اَي َنِبَّ اَّللَِّ أَبْـَعَد اَّللَّ

 [ رواه أبو يعلى.(: 18688]الهيثمي ) ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
، أبنا  َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن اْلَفاِخِر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ ا َعاِئَشةُ بِْنُت َمْعَمِر ْبِن َوَأْخرَبَتـْنَ  - 2029

يَسى ْبِن حُمَمٍَّد اجْلَْوَهِري   أَبُو أَي وَب ُسَلْيَماُن ْبُن عِ ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم بن اْلُمْقِرئِ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن حَمُْموٍد الثَـَّقِفي  
ْعُت مُحَْيًدا حُيَدِّثُ  قَاَل:َعْبُد اْلَقاِهِر ْبُن السَِّريِّ الس َلِمي  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب الشََّواِربِ ، ثـَنَا اِبألْهَوازِ   ،  ْسَِ

ُعوَن أَْلًفا وسلم: » عليه  صلى هللاَرُسول هللا    قال: قالأََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن   اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :، قَالُوا « َيْدُخُل اجْلَنََّة ِمْن أُمَّيِت َسبـْ
ُعوَن أَْلًفاقَاَل: »زِْداَن    :، قَالُوا « َوَِبْذى َهَذاَقاَل: »َفَمأل َكفَّْيِه ِمَن الرَّْمِل فَـ   قَاَل:اَي َرُسوَل اَّللَِّ زِْداَن    :، قَالُوا « ِلُكلِّ َواِحٍد َسبـْ

ُ َمْن َدَخَل    :فـََقاَل أَبُو َبْكٍر أَْو ُعَمرُ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ زِْدانَ   َقالُوا:فَـ   «َِبْذى َهَذاقَاَل: »اَي َرُسوَل اَّللَِّ زِْداَن َفَمأل َكفَّْيِه وَ  أَبْـَعَد اَّللَّ
 . النَّاَر بـَْعَد َهَذا

 ُسِئَل حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َعْن َعْبِد اْلَقاِهِر فـََقاَل َصاِلحٌ  *
 [ رواه أبو يعلى.(: 18688]الهيثمي ) [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 
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حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك األِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2035
يَنَة  ، ثـَنَا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا ِإبْـَراِهيَم اْلُمْقِرئُ   ،  مُحَْيدٍ ، َعْن ُمْعَتِمرٌ ، ثـَنَا اْلَبْصِري  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ اْبُن َأيِب ْسَِ

أَمَّا أاََن فَأَِفيُض  قَاَل: »َفَما يُْكِفينَا ِمْن ُغْسِل اجْلَنَابَِة    ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َأْرَضنَا َأْرٌض اَبرَِدةٌ   :، قَالُوا أََنٍس َأنَّ َوْفَد ثَِقيفٍ َعْن  
 « ثً َعَلى رَْأِسي َثال

 َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث ُجَبرْيِ ْبِن مطعم  *
 [ (7397مسند أبي يعلى ) . ]الداراني: إسناده ضعيف [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: 

، مْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهمْ َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد األْصبـََهاين  ِكتَابًَة َأنَّ احْلََسَن ْبَن أَ   َأْخرَبانَ   -  2036
، قثنا  َجْنَدُل ْبُن َواِلِق ْبِن َهْجَرٍش التـَّْغِلِب  ، قثنا  اَّللَِّ احْلَْضَرِمي  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ أبنا  

 ،  مُحَْيدٍ ، َعْن َشرِيكٌ 
 . َعَلى أُمِّ َسَلَمَة بَِتْمٍر َوَْسْنٍ  صلى هللا عليه وسلم َأْومَلَ َرُسوُل هللا قَاَل:أََنٍس َعْن 

 َعْن محيد ِإالَّ شريك قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه  *
 ]الهيثمي: رواه الطبراني في اْلوسط ورجاله ثقات[  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

، أبنا  ِويَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو حُمَمٍَّد بـَْرَغُش ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َعِتيِق ْبِن محدي بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب اْلَفْضِل حُمَمَُّد ْبَن ُعَمَر األْرمَ   َأْخرَبانَ   -  2037
أَبُو هاَّنء  ، ثـَنَا  أَبُو َعْمرو يُوُسف بن يـَْعُقوب، ثـَنَا  الدَّارَُقْطِِن  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر  ، أبنا  َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَمْأُمونِ 

 ،  مُحَْيدٍ ، َعْن ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َبكَّارٍ 
َتَُْمُراَن َأْن ُنَصلَِّي    :قَاَل بـَْعُضُهمْ   «اِشي  قُوُموا َصل وا َعَلى َأِخيُكُم النَّجَ »قَاَل ألْصَحاِبِه    صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ  َعْن  

ُ عز    ،َعَلى ِعْلٍج ِمَن احْلََبَشةِ  َلَمْن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َوَما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم{ ِإىَل قـَْوله }ِإن هللا سريع  َوجل }َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب  فَأَنْـَزَل اَّللَّ
 . فـَنـََزَلْت ِفيِه َهِذِه اآليَةُ  قَاَل:احْلساب{ 

أََنٍس َوَرَواهُ  ، َعْن َثِبتٍ ، َعْن تـََفرََّد ِبِه اْلُمْعَتِمُر َوال نـَْعَلُم َرَواهُ َعْنهُ غري ايب هاَّنء َأمْحَُد ْبُن َبكَّاٍر َرَواهُ مَحَّادٌ   :قَاَل الدَّارَُقْطِِن   *
 . أَبُو َبْكٍر َعْن مُحَْيدٍ 

رواه على الوجهين عن الحسن مرسًَل  حميد مدلس ولم يصرح بالتحديث والظاهر أنه  ]الوادعي:    ِإْسَناده حسن[]الدهيش:   
 ( في صحيح أسباب النزول[ 70. رقم )وعن أنس وهللا أعلم ولكن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحجية

، أبنا  َقِفيَّ َأْخرَبَُهمْ اإِلَماُم أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمكِّيِّ ْبِن َأيِب الرََّجاِء أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َمْسُعوَد ْبَن احْلََسِن الثَـّ   َوَأْخرَبانَ   - 2038
حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيمَ ، أبنا ْيهِ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدوَ ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  

 ،  مُحَْيدٍ ، َعْن أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاشٍ ، ثـَنَا يَزِيُد ْبُن ِمْهَراَن اْْلَبَّازُ ، ثـَنَا ْبِن ُشَعْيبٍ 
اَي َرُسوَل اَّللَِّ    :، قَالُوا« َصل وا َعَلْيهِ وسلم: »صلى هللا عليه  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،َلمَّا َجاَء نـَْعُي النََّجاِشيِّ   قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  

ُ تـََعاىَل }َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب ملن يُؤمن اِبَّللَّ َوَما  قَاَل: ،ُنَصلِّي َعَلى َعْبٍد َحَبِشيٍّ   أنزل ِإلَْيُكم{ اآْليَة فَأَنْـَزَل اَّللَّ
حميد مدلس ولم يصرح بالتحديث والظاهر أنه رواه على الوجهين عن الحسن مرسًَل  ]الوادعي:    ِإْسَناده حسن[]الدهيش:   

 ( في صحيح أسباب النزول[ 70. رقم )وعن أنس وهللا أعلم ولكن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحجية
اَد َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2039 ، ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أبنا  بِِه ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعِليٍّ الص ويف  ِإْذاًن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ

 ىَل قـَْولِِه }َوَما أُْنِزَل إِلَْيُكم{ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُشَعْيٍب ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ َومَلْ يـَُقِل اآليََة إِ ثـَنَا 
 .[رواه البزار، والطبراني في اْلوسط، ورجال الطبراني ثقات (: 4201]الهيثمي ) [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 
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أَبُو  ، أبنا  حُمَمٌَّد بن اْلُمْقِرئِ ، أبنا  إِبْـَراِهيُم اْلَبَّازُ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ األِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2043
 ،  مُحَْيدٌ ، قثنا َسَلَمةَ مَحَّاُد ْبُن ، ثـَنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ ، ثـَنَا َهارُوُن احْلَمَّالُ ، ثـَنَا يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  

 « فـَْلَيُشنَّ َعَلْيِه اْلَماَء اْلبَارَِد َثاَلث لَيَال من السحر  ،ِإَذا ُحمَّ َأَحدُُكمْ قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعْن 
 [ (3794يعلى )مسند أبي  . إسناده صحيح على شرط مسلم]الدارني:  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  

أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ  َوَأْخرَبانَ   - 2044
ُعبـَْيُد اَّللَِّ بن ، ثـَنَا  أَبُو غَاِلٍب َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن النَّْضرِ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ اْلَقاِضي أَبُو َأمْحٍَد  ، ثـَنَا  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 

 مُحَْيٌد الطَّوِيل )ح( ، ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا حُمَمَّد بن َعاِئَشةَ 
 ([ 3794. مسند أبي يعلى )يح على شرط مسلمإسناده صح ]الدارني:  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

ْبِن    َوَأْخرَبانَ   -  2045 اْلبَاِقي  ْبَن َعْبِد  َأنَّ حُمَمََّد  بِبـَْغَداَد  اْلوَِكيُل  ْبِن َكاِمٍل  ْبُن ِهَبِة اَّللَِّ  اْلَفَرِج حُمَمَُّد  ْبِن َسْلَماَن أَبُو  َأمْحََد 
،  قُِرَئ َعَلى َأيِب َبْكٍر حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ الشَّاِفِعيِّ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َشاَذاَن قَالَ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخرْيُونَ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 
َثِِن   ،  مُحَْيٌد الطَّوِيلُ ، قثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا اْبُن َعاِئَشةَ ، ثـَنَا أَبُو غَاِلٍب َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن النَّْضرِ  َحدَّ

 « فـَْلَيُشنَّ َعَلْيِه اْلَماَء اْلبَارَِد ِمَن السََّحِر َثالثً  ،ُحمَّ َأَحدُُكمْ  ِإَذا» قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: أََنٍس َعْن 
ُ َأْعَلُم    َلْفظُُهَما َواِحٌد َغرْيَ َأنَّ يف رَِوايَِة الشَّاِفِعيِّ فـَْليـَُنشَّ َعَلْيِه َوَلَعلَّهُ َتْصِحيٌف َواَّللَّ

صلى هللا عليه مُحَْيٍد َعِن احْلََسِن َعِن النَِّبِّ ، َعْن َرَواهُ ُموَسى ْبِن ِإْْسَاِعيَل َوَغرْيُهُ َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ  :قَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي   *
 َوُهَو َأْشَبهُ وََكَذِلَك رُِوَي َعْن َأيِب زْرَعة ََنْو َهَذا َوهللا أعلم  وسلم

رواه (:  8344]الهيثمي )  ([ 3794. مسند أبي يعلى )إسناده صحيح على شرط مسلم]الدارني:    ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  
 [الطبراني في اْلوسط ورجاله ثقات.

اْلَفَرِج َعْبُد الرَّ أَ   -  2048 أَبُو  َها اإلَماُم  ِإَجازًَة َوأبنا َعنـْ اْلَفَرِج اإلبَِري   ْبِن  َأمْحََد  بِْنُت  ْبِن َعْبِد ْخرَبَتـْنَا ُشْهَدةُ  ْبُن جَنِْم  مْحَِن 
، أبنا  احْلََسُن ُهَو اْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َشاَذانَ ، أبنا  ِن َأمْحََد ْبِن اْلبَاِقالينِّ َأْخرَبَُهمْ اْلَوهَّاِب األْنَصاِري  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن احْلََسِن بْ 

،  َعارُِم ْبُن اْلَفْضلِ ، ثـَنَا َصاِلٍح اْلَوزَّانُ َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ، ثـَنَا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْـَراِهيَم اْْلَُراَساين  اْلُمَعدَّلُ 
 ،  مُحَْيدٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ثـَنَا 
 « اتَـُّقوا النَّار َولَو بشق مَتَْرة » :قَالَ  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن 

 [ الصحيحرجال البزار رجال  : ( 4585) ]الهيثمي ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
، أبنا  اِح َأْخرَبَُهمْ ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْعَمٍر اْلُمَؤدُِّب بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب حُمَمٍَّد حَيََْي ْبَن َعِليِّ بن حُمَمَّد بن الطَّرَّ   َوَأْخرَبانَ   -  2049

ْمنَاين   ْبِن حُمَمٍَّد السِّ َأمْحََد  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  َأمْحَُد  احْلَُسنْيِ  أَبُو  أبنا  اْلَقاِضي  َمْهِديٍّ ،  ْبِن  ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  ْبُن َعِليِّ  أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد 
أَبُو أَُميََّة ُهَو حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن  ، ثـَنَا مَِّد ْبِن َهارُوَن السََّمْرقـَْنِدي  أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن حمَُ ، قثنا األنْـبَاِري  

 ، مُحَْيدٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا َعارِمٌ ، ثـَنَا ُمْسِلٍم الطََّرُسوِسي  
 « َوَلْو ِبِشقِّ مَتَْرةٍ  ،اتَـُّقوا النَّارَ َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »  قَاَل: قَالَ أََنٍس َعْن 

 َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديث عدي بن َحامتِ  *
 [ رجال البزار رجال الصحيح: ( 4585) ]الهيثمي ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

َسِن ْبِن حُمَمَِّد أَبُو َعاِمٍر َعْداَنُن ْبُن َنْصِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْداَنَن َوأَبُو َمْنُصوٍر َسِعيُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َنْصِر ْبِن احلَْ  َأْخرَبانَ  - 2050
،  أَبُو اْلَفْتِح َنْصُر ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم احْلََنِفي  ، أبنا  مْ ْبِن َسِعيٍد اْلُبوَشْنِجيَّاِن ِِبَا َأنَّ َأاَب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َمْنُصوِر ْبِن احْلَُسنْيِ َأْخرَبَهُ 
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بُو  أَ ، أبنا أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ الرَّفَّاءُ ، أبنا  أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد الدَّابَّسُ أبنا 
 ، مُحَْيدٍ ، َعْن ُهَشْيُم ْبُن َبِشريٍ ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن َعْونٍ ، ثـَنَا احْلََسِن َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ 

ِإَذا َصاَفَح رَُجال مَلْ يـَْنزِْع َيَدهُ ِمْن َيِدِه َحَّتَّ َيُكوَن الرَُّجُل ُهَو  صلى هللا عليه وسلم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 
 . الَِّذي يـَْنزُِع يََدهُ ِمْن يَِدهِ 

 [ (3680. تخريج شرح السنة )إسناده ضعيف]شعيب:  ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
ُ َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ أَ  َأْخرَبانَ   - 2051 حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا ْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  َرمِحَهُ اَّللَّ

أَبُو لَِبيٍد حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس  ، أبنا  ِن حُمَمٍَّد التَِّميِمي  اْلَبْصرِي  أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ِبْشِر ْبِن اْلَعبَّاِس بْ ، أبنا  َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَكْنَجُروِذي  
 ،  مُحَْيدٍ ، َعْن ُمْعَتِمرُ ، ثـَنَا ُسَوْيٌد ُهَو اْبُن َسِعيدٍ ، ثـَنَا السََّرْخِسي  

 « اَل تزدن على َهَذاقَاَل: »َفَشرَبَ ِمْن َذيِْلَها ِشرْبًا َأْو ِشرْبَْيِن وَ  ،أَقَاَم بـَْعَض ِنَسائِهِ  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن 
 [ رجال الصحيح هرجال]الهيثمي:  [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 

َن اْلمشرِف ْبِن َعِليِّ  أَبُو اْلَقاِسِم ِهَبةُ اَّللَِّ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُسُعوِد ْبِن َثِبٍت األَْنَصارِي  مِبِْصَر َأنَّ َأاَب َجْعَفٍر حَيََْي بْ   َأْخرَبانَ   -  2054
أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن احْلََسِن ، أبنا َأمْحََد ْبِن نَِفيٍس اْلُمْقِرئُ أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن َسِعيِد ْبِن أبنا  قَالَ ْبِن اْْلَِضِر التَّمَّاَر َأْخرَبَُهْم 

أَبُو طَاِهٍر احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن ِفيٍل اأَلَسِدي  اْلبَاِلِسي  ، قثنا  ْبِن بـُْنَداِر ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن بـُْنَداٍر قَاِضي َأَذنََة مِبِْصرَ 
 ،  مُحَْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن أَبُو َضْمَرَة أََنُس ْبُن ِعيَاضٍ ، ثـَنَا َهارُوُن ْبُن ُموَسى اْلَفْرِوي  ، ثـَنَا ْفظًا لَ 

َ اْحَتَجَر التـَّْوبََة َعَلى ُكلِّ َصاحب ِبدَعة  ِإنَّ »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم:  أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن   « .اَّللَّ
 : رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله رجال الصحيح[ الهيثمي] ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

َسِن ْبِن َأمْحََد ْبِن  احْلَاِفُظ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حَمُْموِد ْبِن اأَلْخَضِر بِبـَْغَداَد َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأمْحََد ْبَن احلَْ  َوَأْخرَبانَ  - 2055
حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد  ، أبنا  ِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َشاَذانَ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد بْ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخرْيُونَ ، أبنا  َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَُهمْ 

َثِِن أَبُو َضْمَرَة أََنُس ْبُن ِعيَاضٍ   :َهارُوُن ْبُن ُموَسى اْلَفْرِوي  اْلَمِديِِن  قَالَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمْسِلمٍ ، ثـَنَا  اأَلَدِمي   ، َعْن َحدَّ
 ،  مُحَْيدٍ 
َ َعزَّ َوَجلَّ اْحَتَجَر التـَّْوبََة َعْن ُكلِّ َصاِحِب ِبْدَعةٍ  ِإنَّ » قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: أََنٍس َعْن   « اَّللَّ

 َأيِب َمْنُصوٍر ُسَلْيَماَن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلَفْضِل اْلنـَْهَرَواينِّ َعن َهارُون بن ُموَسى ِبِِْسنَاِدهِ ، َعْن َوَرَواهُ أَبُو َبْكٍر الشَّاِفِعي   *
 ]الهيثمي: رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله رجال الصحيح[  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

َأمْحَُد ْبُن ، أبنا  ُهمْ أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن اإِلْخَوِة َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخربََ   َأْخرَبانَ   -  2056
َمْرَواُن ُهَو ، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ُعَمَر اْلَعَدين  ، ثـَنَا  اَنِفعٍ ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد ْبِن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن اْلُمْقرِئِ ، أبنا  النـ ْعَمانِ 

 ، مُحَْيدٍ ، َعْن اْبُن ُمَعاِويَةَ 
َها بـَْعَدَها  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :َسْعُد ْبُن ُعبَاَدةَ   قال: قالأََنٍس  َعْن   َفُعَها َأْن أََتَصدََّق َعنـْ   ، ِإنَّ أُمَّ َسْعٍد َكاَنْت حتُِب  الصََّدَقَة أَفـَيـَنـْ

 « َوَعَلْيَك اِبْلَماءِ  ،نـََعمْ قَاَل: »
 : رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله رجال الصحيح[ الهيثمي] ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

ْفٍص ُعَمَر ْبَن َأمْحََد ْبِن  أَبُو اْلُمظَفَِّر َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َعْبِد اْلَكِرِْي ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َمْنُصوٍر اْلَمْرَوِزي  ِِبَا َأنَّ َأاَب حَ  َأْخرَبانَ   -  2057
نَا، أبنا َمْنُصوِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلَقاِسِم الصَّفَّارَ  َقِهي  َقِدَم َعَليـْ َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلَُسنْيِ السَّْوِري  اْلبـَيـْ
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السَّْهِمي  يـَْعِِن َعْبَد  ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َبْكٍر املَْرَوزِي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن يُوُسَف األَُمِوي  ، ثـَنَا  احْلََسِن ْبِن َأمْحََد اْلَقاِضي 
 ، مُحَْيٌد الطَّوِيلُ ، ثـَنَا اَّللَِّ 

ُ َعْنهُ َعْن  َوَدْعَوةُ   ،اَل تـَُرد  َدْعَوةُ اْلَواِلدِ  َثالُث َدَعَواتٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
 « .َوَدْعَوةُ اْلُمَساِفر  ،الصَّائِمِ 

 ( في صحيح الجامع[3032]اْللباني: حسن. رقم ) ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَقاِدِر  أَبُو احْلَُسنْيِ َعْبُد احْلَقِّ ْبُن َعْبِد اْْلَاِلِق ْبِن َأمْحََد ِإَجازًَة َأنَّ أاََب طَاِهٍر َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن    َأْخرَبانَ   -  2061
احْلَاِفُظ أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد ، ثـَنَا ْبِن ِبْشَرانَ  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

ارَُقْطِِن    ،  مُحَْيدٌ ، قثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب الثَـَّقِفي  ، قثنا بـُْنَدارٌ ، ثـَنَا أَبُو حُمَمَِّد ْبُن َصاِعٍد ِإْمالءً ، ثـَنَا ْبِن َمْهِديٍّ الدَّ
 . فـََعَل َذِلكَ  صلى هللا عليه وسلم رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  َوقَاَل: ،َفَمَسَح ظَاِهَر أُُذنـَْيِه َواَبِطنـَُهَما ،أَنَّهُ َكاَن يـَتـََوضَّأُ  ،أََنسٍ َعْن 

، َعْن  َرَواهُ احْلََسُن ْبُن َعَرَفةَ   قـُْلُت:أََنٍس َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ِمْن ِفْعِلِه  ، َعْن  قَاَل اْبُن َصاِعٍد َهَكَذا يـَُقوُل الثَـَّقِفي  َوَغرْيُهُ يـَْرِويهِ   *
 مُحَْيدٍ ، َعْن أََنٍس َعِن اْبِن َمْسُعوٍد وََكَذِلك َرَواهُ َمْرَواُن ْبُن ُمَعاوِيَةَ ، َعْن مُحَْيدٍ ، َعْن ُهَشْيمٍ 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #* 
ْبَن    َوَأْخرَبانَ   -  2062 ِإْْسَاِعيَل  َأنَّ َجدَّهُ ألُمِِّه  بِبـَْغَداَد  ْبِن َعِليٍّ الص ويف   ْبُن َعِليِّ  اْلَوهَّاِب  َأمْحََد َعْبُد  ْبِن حُمَمٍَّد  أَبُو  َأمْحََد 

حَيََْي ُهَو اْبُن  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمَخلِّصُ ، أبنا  َعْبُد اْلبَاِقي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن غَاِلٍب اْلَعطَّارُ ، أبنا  النـَّْيَسابُوِري  َأْخرَبَُهمْ 
 ، مُحَْيدٌ ، ثـَنَا َعْبُد اْلَوهَّاِب الثَـَّقِفي  ، ثـَنَا بـُْنَدارٌ ، ثـَنَا َصاِعدٍ 

 . يـَْفَعُل َذِلكَ  صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  َوقَاَل: ،َفَمَسَح أُُذنـَْيِه ظَاِهَرُُهَا َواَبِطنـَُهَما ،أَنَّهُ َكاَن تـََوضَّأَ  ،أََنسٍ َعْن 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

َلِفي  اأَلْصبـََهاين    َأْخرَبانَ   -  2063 ِإَجازًَة َأنَّ َأاَب اْلَفَواِرِس   احْلَاِفُظ أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد ْبِن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيَم السِّ
أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ، أبنا  اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِبْشَراَن ِإْمالءً أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد  ، قثنا  ُعَمَر ْبَن اْلُمبَاَرِك اْْلَِرِقيَّ َأْخرَبَُهمْ 

 ،  مُحَْيدٍ  ، َعنْ أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاشٍ ، ثـَنَا يَزِيُد ْبُن ِمْهَرانَ ، ثـَنَا ِعيَسى ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الطَّيَاِلِسي  زغاث ، ثـَنَا ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الشَّاِفِعي  
َ َعزَّ َوَجلَّ لَيُـَؤيُِّد الدِّيَن مِبَْن اَل َخالقَ صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن   « لَهُ  ِإنَّ اَّللَّ

 . َوَقْد ُكِتَب يف تـَْرمَجته  ،َوَقْد َرَواهُ أَبُو ِقالبََة َعْن أََنسٍ  *
 [ رواه البزار، والطبراني في اْلوسط، وأحد أسانيد البزار ثقات الرجال.(: 9564]الهيثمي ) [إسناده صحيح]الدهيش: 

َلِفي  اأَلْصبـََهاين  ِإَجازًَة َأنَّ َأاَب اَيِسٍر حمَُ   َأْخرَبانَ   -  2066 مََّد ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن  احْلَاِفُظ أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد ْبِن َأمْحََد السِّ
أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِبْشَراَن ِإْمالءً   أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَّدِ ، أبنا  َعْبِد اَّللَِّ اْْلَيَّاَط َأْخرَبَُهمْ 

، َعْن  ُسْفيَانُ ، ثـَنَا اْلَفْضُل ْبُن اْلَعالِء اْلُكويف  ، ثـَنَا  أَبُو َحْفٍص يـَْعِِن َعْمَرو ْبَن َعِليٍّ اْلَفالسَ ، ثـَنَا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، أبنا  الصَّوَّافُ 
 ،  ْيدٍ محَُ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعْنهُ َعَذابَهُ   ،َمْن َكفَّ َغَضَبهُ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس  َعْن     ، َوَمْن َخَزَن ِلَسانَهُ   ،َكفَّ اَّللَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعْورََتهُ  ُ ُسْبَحانَهُ ُعْذرَهُ  ،َوَمِن اْعَتَذَر ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  ،َسرَتَ اَّللَّ  « قَِبَل اَّللَّ

 . َوَقْد َرَوى َهَذا أَبُو ُعَمرْيِ ْبُن أََنٍس َعن أَبِيه  ،َومَلْ َيْذُكْر ِفيِه َجْرًحا ،اْلَفْضُل ذََكَرهُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ  *
 [ رواه أبو يعلى، وفيه الربيع بن سليمان اْلزدي، وهو ضعيف.(: 18143]الهيثمي ) ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  
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هُ ألُمِِّه َأاَب اْلَقاِسِم ِإْْسَاِعيَل ْبَن حُمَمَّدِ  َوَأْخرَبانَ  - 2067  ْبِن اْلَفْضِل احْلَاِفَظ  حَيََْي ْبُن حَمُْموِد ْبِن َسْعٍد الثَـَّقِفي  ِبِدَمْشَق َأنَّ َجدَّ
بَِلي  ، أبنا  رِْزُق اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب التَِّميِمي  بِبـَْغَدادَ ، أبنا  َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ  ،  أَبُو اْلَفْضِل َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز احْلَنـْ

،  ُسْفيَانُ ، ثـَنَا  اْلَفْضُل ْبُن اْلَعالِء اْلُكويف  ، ثـَنَا  َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ اْلَفالس  ، ثـَنَا  ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثـَنَا  أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ ثـَنَا  
 ،  مُحَْيدٍ َعْن 
ُ َعْنهُ  َعْن   ُ َعْنهُ َعَذابَهُ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس َرِضَي اَّللَّ َوَمْن َخَزَن ِلَسانَهُ    ،َمْن َكفَّ َغَضَبهُ َكفَّ اَّللَّ

ُ َعْورََتهُ   « َوَمِن اْعَتَذَر ِإىَل هللا قبل هللا عذره  ،َسرَتَ اَّللَّ
 [ رواه أبو يعلى، وفيه الربيع بن سليمان اْلزدي، وهو ضعيف.(: 18143]الهيثمي ) ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

بِْنُت َمْعَمِر ْبِن اْلَفاِخِر َواللَّْفُظ هَلَا َأنَّ َسِعيَد بْ   َأْخرَبانَ   -  2068 َن َأيِب الرََّجاِء ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن اإِلْخَوِة َوَعاِئَشةُ 
، أبنا ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد ْبِن اَنِفعٍ ، أبنا  ْبِن اْلُمْقرِئِ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن النـ ْعَمانِ ، أبنا  الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ 

 ،  َمْرَوانُ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن َأيِب ُعَمَر اْلَعَدين  
َعِة َأْحُرٍف ُكلٌّ    صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ    ،أََنسٍ ، َعْن  مُحَْيدٍ َعْن   َأنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّالُم َأَمَرهُ َأْن يـَْقَرأَ اْلُقْرآَن َعَلى َسبـْ

 . َشاٍف َكافٍ 
ارَُقْطِِن  َرَواهُ َمْرَواُن  ، َعْن  أََنسٍ ، َعْن  مُحَْيدٍ ، َعْن  َواهُ حَيََْي ْبُن َسِعيدٍ رَ   * أََنٍس  ، َعْن  مُحَْيدٍ ، َعْن  اْلَفَزارِي  ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب قَاَل الدَّ

 ُأيبَِّ ْبِن َكْعب ، َعْن أََنسٍ ، َعْن َوالصَِّحيُح مُحَْيدٌ 
 ِرَجاله ِثَقات َلِكن ِفيِه ِعل ة[  ]الدهيش: #*

َها اْبُن َعمِّي اْلَفِقيهُ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  ْخرَبَتـْنَا ُشْهَدةُ بِْنُت َأمْحََد ْبِن اْلَفَرِج ْبِن ُعَمَر اإِلبَِري  ِإَجازًَة َوأبنا  أَ   -  2078 َعنـْ
ُ َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعِليِّ ْبِن َأمْحََد ْبِن اْلُبْسِريِّ َأْخرَبَُهمْ  احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن َشاَذاَن  ، أبنا ِإبْـَراِهيَم اْلَمْقِدِسي  ِرمِحَهُ اَّللَّ

، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيُل اْبُن ُعَليَّةَ ، أبنا  ُموَسى ْبُن َسْهٍل اْلثـَْغِري  اْلَوشَّاءُ ، ثـَنَا  أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ الدَّقَّاقُ أبنا    الَ قَ 
 ، مُحَْيٌد الطَّوِيلُ 

َ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن   َ لَُيْدِخُل اْلَعْبَد اجْلَنََّة اِبأَلْكَلِة َأِو الشَّْربَِة حَيَْمُد اَّللَّ ِإنَّ اَّللَّ
َها  «َعزَّ َوَجلَّ َعَليـْ

َ َلرَيَْضى َعِن اْلَعْبِد َأْن َيَُْكَل  * َها  ،اأَلْكَلةَ رُِوَي يف الصَِّحيِح ِإنَّ اَّللَّ  . َأو يشرب الشربة فيحمده َعَليـْ
 ([ 1650]اْللباني: ضعيف. في ضعيف الجامع برقم ) [ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: #*

ْبِن حُمَمَّ   َأْخرَبانَ   -  2081 َأمْحََد  اْلَفْضِل ْبِن  ْبَن  َأنَّ ِإْْسَاِعيَل  ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن  ْبُن َأمْحََد  ْبِن اأَلْخِشيِذ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  ِد 
أَبُو ، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن فـَْوَرَك اْلَقبَّابُ ، أبنا أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَِّحيمِ ، أبنا َأْخرَبَُهمْ 

، ي  أَبُو َجْعَفٍر الرَّازِ ، ثـَنَا َعْبُد الصََّمِد ْبُن النـ ْعَمانِ ، ثـَنَا أَبُو حَيََْي حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ، ثـَنَا َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ 
 ،  مُحَْيدٍ َعْن 
َثِبِت ْبِن قـَْيِس ْبِن ِشَّاٍس ِإىَل النَِّبِّ   قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن   اَي َنِبَّ اَّللَِّ ِإيّنِ   َقاَلْت:فَـ   صلى هللا عليه وسلم   َجاَءِت اْمَرأَةُ 

ُخْذ  َقاَل: »فَـ   ،فََأْرَسَل ِإىَل َثِبتٍ   ،نـََعمْ   قَاَلْت:  «أَتـَُردِّيَن احْلَِديَقَة الَّيِت َأَخْذتِيَها ِمْنهُ َقاَل: » فَـ   ،َأَخاُف َأْن َأْدُخَل النَّاَر اَل َأْصرِبُ 
َها احْلَِديَقةَ  َها ،ِمنـْ  َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم بَينهَمافـََفرََّق النَِّب   «َوَخلِّ َعنـْ

 . أَبُو َجْعَفر اْْسَْعهُ ِعيَسى بن ماهان َوثَـَّقهُ َعلّي بن اْلَمِديِِنّ َوحيَي بن مِعني  *
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 [ رواه البزار وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه ضعف.(: 7824]الهيثمي ) [ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: 
أاََب َعِليِّ ْبَن َأمْحََد أَبُو اْلَعالِء َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اأَلْصبـََهاين  ِإَجازًَة َأنَّ    َأْخرَبانَ   -  2082

حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعبـَْيِد ، قثنا  َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيٍ ، ثـَنَا ين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَا، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهمْ 
 ،  مُحَْيدٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، قثنا ُمْسِلُم ْبُن إِبْـَراِهيمَ ، قثنا ْبِن َعِقيٍل اْلُمْقِرئُ 

 . َعَلْيِه َوَسلََّم ُكفَِّن يف َثالثَِة أَثْـَواٍب َأَحُدَها َقِميصٌ َصلَّى اَّللَّ  أََنِس ِبْن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعْن 
 . َوال َعْن مَحَّاٍد ِإال ُمْسِلٌم تـََفرََّد ِبِه اْبُن عقيل  ،مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديَث َعْن مُحَْيٍد ِإال مَحَّادٌ   :قَاَل الطَّرَبَاين   *

 حسن[  هاْلوسط، وإسناد]الهيثمي: رواه الطبراني في  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
َعِلي  ْبُن ، أبنا  ِقَراَءًة َعَلْيهِ أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيٍد اجْلُْرَجاينَّ َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ   - 2083

، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق َمْوىَل ثَِقيفٍ ، ثـَنَا  َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن اْلُبْسيِت  أَبُو  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُونَ ، أان  حُمَمٍَّد اْلَبحَّاِثي  
 ،  مُحَْيدٌ ، ثـَنَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة اْلَفَزارِي  ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن ََبْرٍ ، ثـَنَا أَبُو حَيََْي حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ 

فـََقاَل   «َوَلهُ اجْلَنَّةُ   ،َمْن يـَْنطَِلُق ِبَصِحيَفيِت َهِذِه ِإىَل قـَْيَصرَ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  
َوُهَو َيَِْت بـَْيَت اْلَمْقِدِس َقْد ُجِعَل َلهُ   ،فـََواَفَق قـَْيَصرَ  ،فَاْنطََلَق الرَُّجُل ِبهِ  «َوِإْن مَلْ تـُْقَتلْ »  قَاَل: ،أُقـَْتلْ  َوِإن مل :رَُجٌل ِمَن اْلَقْومِ 

َدَعا رَْأَس اجلاثليق ، مثَّ فـََلمَّا انْـتـََهى قـَْيَصُر ِإىَل اْلِكتَاِب َأَخَذهُ  ،َوتـََنحَّى ،فـََرَمى اِبْلِكتَاِب اْلِبَساطَ  ،ِبَساٌط اَل مَيِْشي َعَلْيِه َغرْيُهُ 
  َقاَل: فَـ  ،َفَجاَء الرَُّجلُ  ،َمْن َصاِحُب اْلِكتَاِب فـَُهَو آِمنٌ   :فـَنَاَدى قـَْيَصرُ  ،َما ِعْلِمي يف َهَذا اْلِكتَاِب ِإال َكِعْلِمكَ   َقاَل:فَـ  ،أقرأه 

فـَنَاَدى ِإالَّ َأن قيصرا َقِد اتَـَّبَع حُمَمًَّدا   ،ايً مثَّ َأمر اَندِ   ،فغلقت   ، فََأَمَر قـَْيَصُر أِبَبْـَواِب قصره   ،فـََلمَّا َقِدَم َأًَتهُ   ،ِإَذا َأاَن َقِدْمُت فَْأِتِِن 
َبَل ُجْنُدهُ َوَقْد َتَسلَُّحوا َحَّتَّ َأطَافُوا بَِقْصرِهِ   ،َوتـََرَك النَّْصرَانِيَّةَ   صلى هللا عليه وسلم صلى هللا فـََقاَل لَِرُسوِل َرُسوِل اَّللَِّ    ،فَأَقـْ

َا َخرِبَُكْم لِيـَْنظَُر َكْيَف  ،َأَمَر ُمنَاِديَهُ ، مثَّ ى مَمَْلَكيِت َقْد تـََرى ِإيّنِ َخاِئٌف َعلَ  :عليه وسلم فـَنَاَدى َأال ِإن قيصرا َقْد َرِضَي َعْنُكْم ِإمنَّ
  ، بـََعَث ِإلَْيِه ِبَداَننريَ ِإيّنِ ُمْسِلٌم وَ  صلى هللا عليه وسلموََكَتَب قـَْيَصُر ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  ،فَاْنَصَرفُوا ،فَاْرِجُعوا ،َصرْبُُكْم َعَلى ِديِنُكمْ 

 م الدَّاَنِنري سوق «َوُهَو على النَّْصَرانِيَّة  ،َكَذَب َعُدو  اَّللَِّ لَْيَس مِبُسلم وسلم: »صلى هللا عليه فـََقاَل 
 [ (.4504صحيح ابن حبان ) .إسناده صحيح]شعيب:  ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

يٍل اْلُقَرِشي  ِبِدَمْشَق َأنَّ َعِليَّ ْبَن اْلُمْسِلِم ْبِن حُمَمٍَّد َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2084 احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبِن َأيِب مجَِ
أَبُو ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر ُهَو أَبُو َبْكٍر اْلَواِسِطي  ، ثـَنَا عٍ أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن مُجَيْ ، أبنا ْبِن َأمْحََد ْبِن ِطالٍب اْْلَِطيبُ 

صلى هللا عليه  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس ْبِن َماِلٍك  ، َعْن  مُحَْيٌد الطَّوِيلُ ، أبنا  يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ، ثـَنَا  أَُميََّة حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ 
 « اْلُقرَّاءُ ُعَرفَاءُ َأْهِل اجْلنَّةوسلم: »

 [ متروكِإْسَناده  ]الدهيش: #*
َعْبُد الصََّمِد ، أبنا رَبَُهمْ َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن حُمَمَِّد اْلَقزَّاَز َأخْ  َأْخرَبانَ  -  2085

، قثنا  أَبُو ُسْفيَاَن احْلِْمرَيِي  ، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعبَاَدةَ ، ثـَنَا  َكْعبٍ َأمْحَُد ْبُن  ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن ُعَمَر احْلَْريِب  ، أبنا  ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَمْأُمونِ 
 ُهَشْيٌم )ح( 

 ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش:  
، َأمْحَُد ْبُن حَمُْموٍد الثَـَّقِفي  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ َأْخرَبَتـْنَا َعاِئَشةُ بِْنُت َمْعَمِر ْبِن اْلَفاِخِر َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ  وَ   -  2086

، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َكْعِب ْبِن َعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن أَبُو ُعبـَْيِد اَّللَِّ احْلَنَّاُط اْلَعْدُل اْلَواِسِطي  ِِبَا ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيم بن اْلُمْقِرئِ أبنا  
 ، مُحَْيدٍ ، َعْن ُهَشْيمٍ ، َعْن أَبُو ُسْفيَاَن احْلِْمرَيِي  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ُعبَاَدةَ 
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َا اْلِغَّن غّن النَّفس   ،لَْيَس اْلِغَّن َعْن َكثـَْرِة اْلَعَرضِ وسلم: » قَاَل َرِضي هللا َعْنهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه  قَاَل:َعن أنس   «ِإمنَّ
 . َوَلِكنَّ اْلِغَّن ِغَّن النـَّْفسِ اللَّْفُظ َواِحٌد َغرْيَ َأنَّ يف رَِوايَِة احْلَْريِبِّ 

أََنٍس  ، َعْن ُهَو َصُدوٌق َوَقْد رُِوَي َعْن قـَتَاَدةَ  :قَاَل أَبُو زُْرَعَة الرَّاِزي   ،أَبُو ُسْفيَاَن احْلِْمرَيِي  اْْسُهُ ]َسِعيُد ْبُن حَيََْي[ ْبِن َمْهِديٍّ  *
   .َوِمثـُْلهُ يف الصَِّحيِح من َحِديث أيب ُهَريْـَرة

 : رواه الطبراني في اْلوسط، وأبو يعلى، ورجال الطبراني رجال الصحيح[ ( 17748) ]الهيثمي ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
، أَبُو نـَُعْيٍم اأَلْصبـََهاين  ، أبنا  أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإْذاًن َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهمْ  َوَأْخرَبانَ  -  2087

حُمَمَُّد ْبُن ُعبَاَدَة ، ثـَنَا  اْبُن َعْجالَن أَبُو َشْيٍخ اأَلْصبـََهاين  األَِْبَِري  حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ُهَو  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمَحََد الطَّرَبَاين  أبنا  
 ، مُحَْيدٍ ، َعْن ُهَشْيمٍ ، َعْن أَبُو ُسْفيَاَن احْلِْمرَيِي  ، ثـَنَا اْلَواِسِطي  

َا اْلِغَّن ِغَّن النـَّْفسِ لَْيَس اْلِغَّن َكثْـ صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن   « َرةُ اْلَعَرِض ِإمنَّ
 َعْن ُهَشْيٍم ِإالَّ أَبُو ُسْفيَاَن تـََفرََّد ِبِه حُمَمَُّد ْبُن ُعبَاَدةَ َعْن مُحَْيٍد ِإال ُهَشْيٌم َوال قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه  *

 ورجال الطبراني رجال الصحيح[  يعلى،: رواه الطبراني في اْلوسط، وأبو  (17748) ]الهيثمي ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
ْبَن َعِليِّ ْبِن َأيِب َذرٍّ   أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َبْكٍر حُمَمَّدَ  َأْخرَبانَ  -  2088

َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن ، أبنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا  أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَِّحيمِ ، أبنا  الصَّاحْلَاينَّ َأْخرَبَُهمْ 
 ،  حَيََْي ْبِن أَي وبَ ، َعْن اْبُن َوْهبٍ ، ثـَنَا َصاِلحٍ  ُعْثَماُن ْبنُ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َسْهِل ْبِن َعْسَكرٍ ، ثـَنَا َأيِب َعاِصمٍ 

ْعَت َرُسوَل اَّللَِّ  قـُْلُت: قَاَل:مُحَْيٍد الطَّوِيِل َعْن   . نعم  قَاَل: «النََّدُم تـَْوبَةٌ »  :يـَُقولُ  صلى هللا عليه وسلمألََنٍس ْسَِ
 إسناده ضعيف[ ]الدهيش:  

ُ َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َعْبِد الْ  َوَأْخرَبانَ  - 2089 ،  بَاِقي ْبِن َأمْحََد َأْخرَبَُهمْ َخايل اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ اَّللَّ
، ثـَنَا  ِرَئ َعَلى َأيِب َبْكٍر حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ الشَّاِفِعيِّ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َشاَذاَن قَاَل قُ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخرْيُونَ أبنا  

  قَاَل: حَيََْي ْبِن أَي وَب ، َعْن َعْمُرو ْبُن طَاِرقٍ ، ثـَنَا رََجاءُ ْبُن ُمَرجَّى احْلَاِفظُ ، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر ِإْْسَاِعيُل ْبُن اْلَفْضِل ْبِن ُموَسى اْلبـَْلِخي  
ْعَت ِمْن أََنٍس َعِن النَِّبِّ حلُِ  قـُْلُت:  . نعم  قَاَل:« النََّدُم تـَْوبَةٌ وسلم: »صلى هللا عليه  َمْيٍد الطَّوِيِل َأْسَِ

رواه البزار عن شيخه: عمرو بن مالك الرواسي، وضعفه غير واحد، ووثقه  (: 17517]الهيثمي ) إسناده ضعيف[]الدهيش: 
 [ رجاله رجال الصحيح.ابن حبان، وقال: يغرب ويخطئ، وبقية 

ِد اْلبَاِقي ْبِن قـََفْرَجٍل  أَبُو اْلَمَعايل َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ْبِن ِهَبِة اَّللَِّ اْلبـَيُِّع بِبـَْغَداَد َأنَّ َأمْحََد ْبَن اْلُمبَاَرِك ْبِن َعبْ   َوَأْخرَبانَ   -  2090
، أبنا  ِهَبةُ اَّللَِّ ْبُن َعْبِد الرَّزَّاِق ْبِن حُمَمٍَّد األَْنَصاِري  ، أبنا  ِن َعْبِد احْلَِميِد احْلَرَّاينَّ َأْخرَبَاُهمْ َواإِلَماَم حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلَعبَّاِس بْ 

َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُمَعاِويَةَ  ، ثـَنَا  اْلِمْصِري  اْلَواِعظُ َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد  ، أبنا  َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِبْشرَاَن اْلُمَعدَّلُ 
 ،  مُحَْيدٍ ، َعْن َأْخرَبين حَيََْي ْبُن أَي وبَ  قَاَل:اْبُن َوْهٍب ، ثـَنَا َخاِلُد ْبُن َعْبِد السَّالِم الصََّديف  ، ثـَنَا اْلُعْتِب  
 . « تـَْوبَةٌ  النََّدمُ »صلى هللا عليه وسلم:   قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 

 َخاِلِد ْبِن َعْبِد السَّالِم َوَأْخرَبين أَنَّهُ َكتـََبهُ َعنهُ ، َعْن قَاَل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُمَعاِويََة أَفَاَدنِيِه َحْرَمَلةُ ْبُن حَيََْي  *
 إسناده ضعيف[ ]الدهيش: 

،  أَبُو َحاِمٍد اأَلْزَهرِي  ، أبنا  أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الصَّفَّاُر بِنـَْيَسابُوَر َأنَّ َوِجيَه ْبَن طَاِهٍر َأْخرَبَُهْم ِإَجازَةً   َوَأْخرَبانَ   -  2091
، اْبُن َوْهبٍ ، ثـَنَا  ُعْثَماُن ْبُن َصاِلحٍ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر الصَّغَاين  ، ثـَنَا  اجْلَُوْيِِن  ُموَسى ُهَو اْبُن اْلَعبَّاِس  ، أبنا  أَبُو حُمَمٍَّد اْلَمْخَلِدي  أبنا  
 ،  حَيََْي ْبِن أَي وبَ َعْن 
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ْعَت النَِّبَّ  قـُْلُت: قَاَل:مُحَْيٍد َعْن   . نعم  قَاَل: «النََّدم تـَْوبَةيـَُقول: » صلى هللا عليه وسلم ألََنٍس َأْسَِ
 إسناده ضعيف[ الدهيش: ]

ين  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ اَّللَُّ   َأْخرَبانَ   -  2094 أَبُو اْلَفْتِح حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  َخايل اإِلَماُم اْلَرابَّ
،  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الشَّاِفِعي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسِم النـَّْرِسي  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخرْيُونَ ، أبنا  اْلبَاِقي ْبِن َأمْحَدَ 

 ،  مُحَْيدٍ ، َعْن َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعْبِد اْلَمِجيدِ ، ثـَنَا احْلََجِب  ، ثـَنَا ُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثّنَّ ثـَنَا 
 . َكاَن ُيَسلُِّم َتْسِليَمًة َواِحَدة   عليه وسلم صلى هللا أََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن 
 (.[ 2/34]اْللباني: إسناده صحيح. في إرواء الغليل ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

ُسَلْيَماُن ْبُن  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أبنا  ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإَجازًَة َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  2095
،  َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعْبِد اْلَمِجيِد الثَـَّقِفي  ، ثـَنَا  اِب احْلََجِب  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ، ثـَنَا  ُمَعاٌذ ُهَو اْبُن اْلُمَثّنَّ ، ثـَنَا  َأمْحََد الطَّرَبَاين  

 ،  مُحَْيدٍ َعْن 
 . َكاَن ُيَسلُِّم َتْسِليَمًة َواِحَدةً   صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن 

أََنٍس أَنَّهُ  ، َعْن مُحَْيدٍ ، َعْن رََواهُ أَبُو َخاِلٍد اأَلمْحَرُ  قـُْلُت: ،مَلْ يـَْرِوِه َعْن مُحَْيٍد ِإال َعْبُد اْلَوهَّاِب تـََفرََّد بِِه احْلََجِب    :قَاَل الطَّرَبَاين   *
 . َكاَن يسلم َتْسِليَمة َواِحَدة 

 (.[ 2/34]اْللباني: إسناده صحيح. في إرواء الغليل ) ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
اَد َأْخرَبَهُ َوُهَو َحاِضرٌ  – 2096 ثـَنَا َأمْحَُد    ،أان أَبُو نـَُعْيٍم ثـَنَا الطَّرَبَاين    ، َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َعْن أََنٍس َأن النَِّب   ،َعْن مُحَْيدٍ   ،ثـَنَا ِإْْسَاِعيَل ْبِن َجْعَفرٍ   ،ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اَّللَِّ التَِّميِمي    ،ْبُن ُخَلْيدٍ  َصلَّى اَّللَّ
 . َخلََّل حِلْيـََتهُ 

 ٍد ِإال ِإْْسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر تـََفرََّد ِبِه ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد هللا قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعْن مُحَيْ 
 [ رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله وثقوا.(: 1206]الهيثمي ) ]الدهيش: ِإْسَناده َصِحيح[

َلِفي  يف ِكتَابِِه َأنَّ أاََب طَاِلٍب َأمحَْ   َأْخرَبانَ   -  2097 َد ْبَن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد  اإِلَماُم احْلَاِفُظ أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد السِّ
أَبُو ، أبنا  اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِبْشَراَن ِإْمالءً أَبُو  ثـَنَا    قَالَ ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن اْلَبْصِريَّ َأْخرَبَُهْم بِبـَْغَداَد  

الطِّيِب   نيَخاَب  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  َأمْحَُد  ثـَنَا  احْلََسِن  اْلِكَساِئيِّ ،  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم  الرَّبِيعِ ،  ْبُن  ثـَنَا  احْلََسُن  إِ ،  ْسَحاَق  أَبُو 
 ، مُحَْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن الَفزَاِري  

َتِقُموَن َأْو نُرِيـَنََّك الَّ َعْن   ُهْم ُمنـْ   ِذي َوَعْداَنُهْم فَإانَّ َعَلْيِهم مقتدرون{أََنِس ْبِن َماِلٍك يف قـَْولِِه َعزَّ َوَجلَّ }فَِإمَّا نَْذَهَبَّ ِبَك فَِإانَّ ِمنـْ
ُ َعزَّ  قَاَل:    .َوبقيت النقَمة  ،فـََرفـََعهُ ِإلَْيهِ  ،َوَجلَّ نَِبيَّهُ َأْن يُرِيَهُ يف أُمَِّتِه َما َيْكَرهُ  َأْكَرَم اَّللَّ

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
مََّد ْبَن رََجاِء ْبِن أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمٍَّد اْلَمْعُروِف ِبقفك أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حمَُ  َوَأْخرَبانَ  - 2098

َأمْحَُد ْبُن ، أبنا  نْيِ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  أَبُو احْلُسَ ، أبنا  ِإبْـَراِهيَم ْبِن احْلََسِن ْبِن ُعَمَر ْبِن يُوُنَس َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن ِإْسَحاَق  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُبْسِريِّ التَِّميِمي  َوَدْعَلُج ْبُن َأمْحََد قَاال، ثـَنَا  ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيِه احْلَاِفظُ 

 ي  التَِّميمِ 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #* 

احْلََسُن  ، ثـَنَا  إِبْـَراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ اهْلََمَذاين  قَاال ، قثنا  َوَحدَّثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن نيَخاب الطِّيِب  قَاَل اْبُن َمْرُدَوْيِه    -  2099
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أََنِس ْبِن َماِلٍك َفذََكَر ِمثـَْلهُ َسَواًء َورََواهُ زََكرايَّ بن عدي َعن ، َعْن  مُحَْيدٍ ، َعْن  ِإْسَحاَق اْلَفَزاِري  أَبُو  ، قثنا  ْبُن الرَّبِيِع اْلُبورَاين  
 اْلَفزاِريّ 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #* 
َأمْحَُد ْبُن ُموَسى  ، أبنا أَبُو احْلَُسنْيِ الذَّْكَواين  ، أبنا  أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ  - 2100
 ،  أَبُو ِإْسَحاَق اْلَفَزارِي  ، قثنا  زََكرايَّ ْبُن َعِديٍّ ، قثنا  ْبِن ََبْرٍ   احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ُموَسى ْبِن اْلَولِيدِ ، ثـَنَا  احْلَاِفظُ 

ُهم منتقمون{ ، َعْن  مُحَْيدٍ َعْن  ُ َأْن يُِرَي نَِبيَّهُ َعَلْيِه السَّاَلم  قَاَل:أََنٍس يف قـَْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ }فَِإمَّا نَْذَهَبَّ ِبَك فَِإانَّ ِمنـْ َيْكَرهُ اَّللَّ
 . يف أمته َما يكره 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
، أبنا َلِميَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو طَاِهٍر بـَرََكاُت ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن طَاِهٍر اْلُقَرِشي  َأنَّ َعْبَد اْلَكِرِْي ْبَن مَحَْزَة ْبِن اْْلَِضِر الس    َأْخرَبانَ  -  2101

أَبُو َعِليٍّ ِإْْسَاِعيُل ْبُن  ، ثـَنَا أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن ُشَعْيبٍ ، أبنا متَّاُم ْبُن حُمَمٍَّد الرَّازِي  ، أبنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأمْحََد اْلَكتَّاين  
 ،  مُحَْيٌد الطَّوِيلِ ، ثـَنَا َمْسُعوُد ْبُن َعْمرٍو اْلَبْكِري  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، ثـَنَا حُمَمٍَّد اْلُعْذِري  

َماِلٍك  َعْن   ْبِن  ِمَن  وسلم: » صلى هللا عليه  َرُسول هللا    قَالَ   اَل:قَ أََنِس  َوََثَاِننَي رَْكَعًة  اثْـنـََتنْيِ  ِمْن  اْلُمتََأهِِّل َخرْيٌ  ِمَن  رَْكَعتَاِن 
 « اْلَعَزبِ 

أََنٍس بَِنْحِوِه َوَهِذِه الطَّرِيُق َغرْيُ  ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  َأْسَلمَ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زَْيِد ْبِن  ، َعْن  ذََكَرهُ اْلُعَقْيِلي  ِمْن رَِوايَِة جُمَاِشِع ْبِن َعْمرٍو  *
 . تِْلَك ِإال َأنَّ َمْسُعوَد ْبَن َعْمرٍو اْلَبْكرِيَّ مَلْ َيْذُكْرهُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ يف ِكتَابه 

 ( في ضعيف الجامع[3133]اْللباني: موضوع. رقم ) [متروكِإْسَناده  ]الدهيش: #*
أَبُو َعْمرٍو َعْبُد اْلَوهَّاِب  ، أبنا ُعْثَماُن ْبُن حَمُْموِد ْبِن َأيِب َبْكٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  - 2110

اْلَوضَّاُح  ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن ُشَعْيبٍ ، ثـَنَا  ُن ِإْْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِلي  احْلَُسنْيُ بْ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  ْبُن َأيِب َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْنَدهْ 
 ، َعاِصِم ْبِن ُسَلْيَمانَ ، َعْن َسالٌم أَبُو األْحَوصِ ، ثـَنَا ْبُن َحسَّانَ 

 . َكاَن َيْكَتِحُل ِوتـًْرا  صلى هللا عليه وسلمأََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ النَِّبَّ ، َعْن َحْفَصَة بِْنِت ِسريِينَ َعْن 
نـَُهَما َواِحَدةً  ،وََكاَن اْبُن ِسريِيَن َيْكَتِحُل َمرََّتنْيِ يف ُكلِّ َعنْيٍ     .َويقسُم بـَيـْ

 َوقـََفهُ بـَْعُضُهمْ  *
 [ البزار، وفيه الوضاح بن يحيى، وهو ضعيف.رواه : (8355) ]الهيثمي إسناده ضعيف[]الدهيش: 

أَبُو احْلََسِن  ، أبنا  أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب َأنَّ أاََب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلبَاِقي األَْنَصاِريَّ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   - 2111
،  أَبُو ُمْسِلٍم ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا  ِإْمالءً أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن مَحَْداَن  ، ثـَنَا  َعِليٌّ ُهَو اْبن ِإبْـَراِهيم بن ِعيَسى املقريء

 ،  َخَلٌف أَبُو الرَّبِيعِ ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن مَحَْزَة اْلَقْيِسي  أَبُو َأِسيدٍ ، ثـَنَا ُمْسِلُم ْبُن إِبْـَراِهيمَ ثـَنَا 
ْقَبُل ِبُكمْ   ،َماَذا َتْستـَْقبُِلونَ قَاَل: » لََّم َلمَّا َحَضَر رََمَضاُن  أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوسَ َعْن   قَاهَلَا َثالًث   «َوُيْستـَ

َلٍة ِمْن رََمَضاَن أَلْهِل    ، اَل قَاَل: »َأَوْحٌي نـََزَل َأْو َعُدوٌّ َحَضَر    :فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابِ  َ َعزَّ َوَجلَّ يـَْغِفُر يف َأوَِّل لَيـْ َوَلِكنَّ اَّللَّ
َلةِ  َصْدُرَك  َكأَنَّهُ َضاَق  صلى هللا عليه وسلم: »َقاَل النَِّب   فَـ   ،َبٍخ َبخٍ   يـَُقوُل:وَ   ،َويف اَنِحَيِة اْلَقْوِم رَُجٌل يـَُهز  رَْأَسهُ   قَاَل:  «َهِذِه اْلِقبـْ
ْعتَ    ،اْلُمنَاِفُق َكاِفرٌ »  :صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،َوَلِكْن ذََكْرُت اْلُمنَاِفِقنيَ   ،اَل َواَّللَِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :قَالَ   «مِبَا ْسَِ

 . َعَلْيِه َوسلمَأْو َكَما قَاَل النَِّب  َصلَّى هللا  «ْيَس ِلَكاِفٍر يف َهَذا َشْيءٌ َولَ 
 [يه خلف أبو الربيع ولم أجد له راو غير عمرو بن حمزة كما ذكر ابن أبي حاتم ]الهيثمي: ف  إسناده ضعيف[]الدهيش:  
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أَبُو  ، أبنا أَبُو بكر بن اْلُمْقِرئِ ، أبنا ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبَْرَوْيهِ ، أبنا زَاِهُر ْبُن َأمْحََد َأنَّ احْلَُسنْيَ اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ  َوَأْخرَبانَ  - 2112
 ْسنَاِدِه ََنَْوهُ ُمْسِلُم ْبُن ِإبْـَراِهيَم ِبِِ ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْرَعَرةَ ، ثـَنَا يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  

 َوَرَواهُ زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب َعن َعْمرو بن مَحَْزة   *
 إسناده ضعيف[ ]الدهيش: 

أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأيِب  ، أبنا  أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمَِّد الص ويف  ِِبََراَة َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  2113
حُمَمَُّد  ، ثـَنَا  َجدِّي يـَْعِِن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ ، أبنا  ُخَزمْيَةَ أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن  ، أبنا  اْلَفْضِل اْلغَازِي  اهْلراسُ 

 : َخَلٌف أَبُو الرَّبِيِع ِإَماُم َمْسِجِد اْبِن َأيِب َعُروبََة قَالَ ، ثـَنَا  َعْمُرو ْبُن مَحَْزَة اْلَقْيِسي  ، ثـَنَا زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ ، ثـَنَا ْبُن رَاِفعٍ 
فـََقاَل ُعَمُر ْبُن    «َوَتْستـَْقبُِلوَن َثالَث َمرَّاتٍ   ،َماَذا َيْستـَْقبُِلُكمْ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  ا أََنِس ْبِن َماِلٍك  ثـَنَ 

َلٍة قَاَل: »َفَماَذا    :قَالَ   «اَل قَاَل: »  ،َعُدوٌّ َحَضرَ   :قَالَ   «اَل قَاَل: »  ،َوْحٌي نـََزلَ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :اْْلَطَّابِ  َ يـَْغِفُر يف َأوَِّل لَيـْ ِإنَّ اَّللَّ
َلةِ  َها  «ِمْن َشْهِر رََمَضاَن ِلُكلِّ َأْهِل َهِذِه اْلِقبـْ فـََقاَل َلهُ    ،َبٍخ َبخٍ   يـَُقوُل:وَ   ،َفَجَعَل رَُجٌل َبنْيَ يََدْيِه يـَُهز  رَْأَسهُ   ،َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإلَيـْ

ِإنَّ اْلُمنَاِفِقنَي ُهُم َقاَل: »فَـ  ،َوَلِكْن ذََكْرُت اْلُمنَاِفقَ ، اَل  :قَالَ  «َضاَق ِبِه َصْدُركَ  ،اَي ُفالنُ وسلم: »صلى هللا عليه َرُسوُل اَّللَِّ 
   «َولَْيَس لْلَكاِفِر من َذِلك َشْيء ،اْلَكاِفُرونَ 

 [يه خلف أبو الربيع ولم أجد له راو غير عمرو بن حمزة كما ذكر ابن أبي حاتم ]الهيثمي: ف إسناده ضعيف[]الدهيش: 
أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ، أبنا  املفاخر ُعْثَمان بن حَمُْمود جبويه أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد اْلبَاْغبَاَن َأْخرَبَُهمْ َوأْخرباَن أَبُو    -  2114

ْمَسارُ ْبُن   َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ، ثـَنَا  احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِلي  ، ثـَنَا  إِبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُخرَِّشيَد قـَْولَهُ ، أبنا  َعِليٍّ السِّ
َثِِن زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ ، ثـَنَا حَيََْي  أََنُس  ، ثـَنَا َخَلٌف أَبُو الرَّبِيِع ِإَماُم َمْسِجِد َسِعيِد ْبِن َأيِب َعُروبَةَ ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن مَحَْزَة اَلَقْيِسي   ، َحدَّ

 . َفذََكَر ِمثـَْلهُ ِإىَل قـَْولِِه َبٍخ َبخٍ  ...ْبُن َماِلكٍ 
َوال َعْمَرو ْبَن مَحَْزَة    ،ِإْن َصحَّ اْْلرََبُ فَِإيّنِ اَل َأْعِرُف َخَلًفا َأاَب الرَّبِيِع ِبَعَداَلٍة َوال َجْرحٍ   :قَاَل اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ   *

َخَلُف ْبُن ِمْهَراَن    :َوقَالَ   ،ْرًحاذََكَرُُهَا اْبُن َأيِب َحامتٍِ َومَلْ َيْذُكْر ِفيِهَما جَ   قـُْلُت:  ،اْلَقْيِسيَّ الَِّذي َدوَّنَهُ َهَذا بـَْعَد ذِْكرِِه يف َصِحيِحهِ 
َأْعَلمُ   ،أَبُو الرَّبِيِع ِإَماُم َمْسِجِد اْبِن َأيِب َعُروبَةَ   ُ َوَلَعلَُّهَما َواِحٌد َواَّللَّ اْلَقْيِسي  آَخُر َغرْيُهُ    ، َوَخَلٌف أَبُو الرَّبِيِع الَِّذي َرَوى َعْنهُ 

 َوحُمَمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَولِيِد اْْلَُزاِعيِّ   ،َرَوى َعْنهُ ُمْسِلُم ْبُن ِإبْـَراِهيمَ  :يِّ َوقَاَل يف َعْمرِو ْبِن مَحَْزَة اْلَقْيسِ 
 إسناده ضعيف[ ]الدهيش: 

احْلَدَّاَد قُِرَئ َعَلْيِه    أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحَدَ   َأْخرَبانَ   -  2116
، َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم ُهَو اْبُن ُمَساِورٍ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  أَبُو اْلَقاِسِم  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، َأان  َوُهَو َحاِضرٌ 

 ، احْلََسُن ْبُن َحِبيِب ْبِن نُْدبَةَ ، ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر اْلَقَوارِيِري  ثـَنَا 
صلى هللا  حُلُُفنَا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ    فـََقاَل: َكاَنتْ   ، َنَس ْبَن َماِلٍك َعَلْيِه فـَْرٌو َأمْحَرُ رَأَْيُت أَ   :رَاِشٌد أَبُو حُمَمٍَّد احْلِمَّاين  قَالَ ثـَنَا  

 . َوُنَصلِّي ِفيَها  ،نـَْلَبُسَها عليه وسلم
 . مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديَث َعْن رَاِشٍد ِإال احْلََسُن بن ندبة   :قَاَل الطَّرَبَاين   *

رواه الطبراني في اْلوسط، عن أحمد بن القاسم، فإن كان هو ابن الريان فهو ضعيف،  ]الهيثمي:    ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  
 [ وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

اَد َأْخربََ   َأْخرَبانَ   -  2117 َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  ُهمْ أَبُو طَاِهٍر ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإَجازًَة َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
 ، َبكَّاُر ْبُن ُسَقرْيٍ ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج السَّاِمي  ، ثـَنَا اْلبـََغِوي  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا اَّللَِّ 
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  وسلم صلى هللا عليه َأْخرِبْين َعْن ُوُضوِء َرُسوِل اَّللَِّ  ُقْلُت:فَـ  ،رَأَْيُت أََنَس ْبَن َماِلٍك اِبلزَّاوِيَةِ  :رَاِشٌد أَبُو حُمَمٍَّد احْلِمَّاين  قَالَ ثـَنَا 
ئُهُ  ،َكْيَف َكانَ  فـَُوَضَع   ،فَُأِتَ ِبَطْسٍت َوِبَقَدٍح َنَُِت َكَما َنَُِت يف َأْرِضهِ  ،َفَدَعا ِبَوُضوءٍ  ،نـََعمْ  :قَالَ  ،فَِإنَّهُ بـََلَغِِن أَنََّك ُكْنَت تـَُوضِّ

َأْخَرَج ، مثَّ  َوَغَسَل َوْجَههُ َثالثً   ،َواْستـَْنَشَق َثالثً   ،َمْضَمَض َثالثً ، مثَّ  فَأَنْـَعَم َغْسَل َكفَّْيهِ   ،فََأْكَفأَ َعَلى َيِدِه ِمَن اْلَماءِ   ،َبنْيَ َيَدْيهِ 
، مثَّ أُُذنـَْيِه َفَمَسَح َعَلْيِهَما َمَسَح ِبَرْأِسِه َمرًَّة َواِحَدًة َغرْيَ أَنَّهُ أََمرَُُّهَا َعَلى ، مثَّ  َغَسَل اْلُيْسَرى َثالثً ، مثَّ َيَدهُ اْلُيْمَّن فـََغَسَلَها َثالثً 

 . َأْدَخَل َكفَّْيِه يف اْلَماءِ 
 َواْلَقَوارِيِري  َوَغرْيُُهمْ  ،ْبُن اْلُمبَاَركِ  َوعبد الرَّمْحَن ،وُموَسى بن ِإْْسَاِعيل ،بكار بن سقري روى َعنهُ َعلّي بن اْلَمِديِِنّ  *

 ]الهيثمي: إسناده حسن[  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
َأْخربََُكْم أَبُو اْلَفْتِح َعْبُد    قـُْلُت َلُه:أَبُو الضَّْوِء ِشَهاُب ْبُن حَمُْموِد ْبِن َأيِب احْلََسِن احْلَامتِي  ِبِقرَاَءِت َعَلْيِه ِِبََراَة    َأْخرَبانَ  -  2118

ِبهِ  َتْسَمُع فَأَقـَرَّ  َوأَْنَت  ِقَراَءًة َعَلْيِه  َبْكرَبَةُ  ْبِن حُمَمٍَّد  ِإْْسَاِعيَل  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  أبنا  السَّالِم  َمْسُعوٍد  ،  َأيِب  ْبُن  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد 
َخاِلُد  ، ثـَنَا  َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، ثـَنَا  أَبُو حُمَمٍَّد حَيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِعدٍ ، أبنا   الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب ُشَرْيحٍ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبدُ ، أبنا  اْلَفاِرِسي  

 ،  أَبُو َجْعَفٍر الرَّاِزي  َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنسٍ ، اَن ْبُن يَزِيَد َصاِحُب الل ْؤلُؤِ 
ُتْم َعَلى َأْرٍض خُمِْصَبةٍ  ِإَذا »صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن  َوِإَذا    ،فََأْعطُوا الدََّوابَّ َحقََّها ،أَتـَيـْ

ُتْم َعَلى َأْرٍض َجْدٍب فَاجْنُوا   ، فَِإنَّهُ َمْأَوى ُكلِّ َدابَّةٍ   ،َوال تـََعرُِّسوا َعَلى الطَّرِيقِ   ،فَِإنَّ اأَلْرَض ُتْطَوى اِبللَّْيلِ   ،َوَعَلْيُكْم اِبلد جْلَةِ   ،أَتـَيـْ
َ تـَبَاَرَك َوتـََعاىَل حيُِب  الّرِْفقَ   « َويُِعنُي َعَلى الّرِْفِق َما اَل يُِعنُي َعَلى اْلُعْنفِ  ،َوَعَلْيُكْم اِبلّرِْفِق فَِإنَّ اَّللَّ

  أَبُو َداُوَد َعْن َعْمرِو ْبِن َعِليٍّ َرَواهُ  *
 [رواه البزار ورجاله ثقات.(: 9315]الهيثمي ) ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

الِم ْبَن َأمْحََد ْبِن أَبُو الضَّْوِء ِشَهاٌب َوُيَسمَّى حُمَمٌَّد أَْيًضا اْبن حَمُْموٍد الشذاَبين  ِِبََراَة َأنَّ َأاَب اْلَفْتِح َعْبَد السَّ  َأْخرَبانَ   - 2129
أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب ، أبنا  َأيِب َمْسُعوٍد اْلَفاِرِسي  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  ِإْْسَاِعيَل ْبِن حُمَمٍَّد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 

َثُكْم أَبُو حُمَمٍَّد حَيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِعدٍ  ى َعبَّاُد ْبُن ُموسَ ، ثـَنَا  إِبْـَراِهيُم ْبُن اْلَعالءِ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْوفٍ ، ثـَنَا ُشَرْيٍح ِقيَل َلهُ َحدَّ
 ،  أَبُو َجْعَفٍر الرَّاِزي  َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنسٍ ، ثـَنَا ْبِن يُوُسَف اْلِكْنِدي  أَبُو ُعْثَمانَ 

  : قَالَ   ،َوَمَعهُ أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َورَِجاٌل ِمَن األَْنَصارِ   ،َحاِئطًا ِلألَْنَصارِ   صلى هللا عليه وسلمَدَخَل النَِّب     :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن  
َبِغي َقاَل: »فَـ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإانَّ ََنُْن َأَحق  اِبلس ُجوِد َلَك ِمْن َهِذِه اْلغََنمِ   :قَاَل أَبُو َبْكرٍ   ،َويف احْلَاِئِط َغَنٌم َفَسَجَدْت لَهُ  إِنَّهُ اَل يـَنـْ

َبِغي َأن يْسجد أحد أل ،َأْن َيْسُجَد َأَحٌد أَلَحدٍ   « حد ألمرت اْلَمْرَأة َأن تْسجد لَزوجَهاَوَلو َكاَن يـَنـْ
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

َّللَِّ ْبَن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر الشَّرِيُف أَبُو اْلَكَرِم َعْبُد الرَّزَّاِق ْبُن َعْبِد السَِّميِع ْبِن حُمَمٍَّد اْلَعبَّاِسي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ِهَبَة ا  َوَأْخرَبانَ   -  2130
َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ، ثـَنَا  اَّللَِّ ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َجْعَفِر ْبِن بـَيَانٍ َعْبُد  ، أبنا  إِبْـَراِهيُم ْبُن ُعَمَر اْلرَبَْمِكي  ، أبنا  احْلَرِيِريَّ َأْخرَبَُهمْ 

رَّاِزيِّ  َأيِب َجْعَفٍر ال، َعْن  َعبَّاُد ْبُن يُوُسَف اْلِكْنِدي  أَبُو ُعْثَمانَ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيم بن الز بـَْيِديِّ احْلِْمِصي  ، ثـَنَا  بن املستفاض اْلفْراَييِبّ 
 ،  َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنسٍ 

ُهَما يف رَِجاٍل   ،َحائِطًا ِلألَْنَصارِ  صلى هللا عليه وسلمَدَخَل النَِّب   : أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن  ُ َعنـْ َوَمَعهُ أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرِضَي اَّللَّ
ُ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُكنَّا ََنُْن َأَحق  اِبلس ُجوِد َلَك ِمْن    ،َفَسَجَدْت َلهُ   ،َويف احْلَاِئِط َغَنمٌ   :قَالَ   ،ِمَن األَْنَصارِ  فـََقاَل أَبُو بَْكٍر َرمِحَهُ اَّللَّ
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َبِغي يف أُمٍَّة َأْن َيْسُجَد َأَحٌد أَلَحدٍ َقاَل: »فَـ   ،َهِذِه اْلغََنمِ  َبِغي أَلَحٍد َأْن َيْسُجَد أَلَحٍد ألََمْرُت اْلَمْرأََة َأْن   ،إِنَّهُ اَل يـَنـْ َوَلْو َكاَن يـَنـْ
 « َتْسُجَد لَزوجَها 

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
ْلَواِحِد ْبِن حُمَمَِّد أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعْبِد ا   َأْخرَبانَ  -  2131

َأْخرَبَُهمْ  أبنا  ْبِن حَمُْموٍد الثَـَّقِفي   َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ،  ْبُن  ثـَنَا  ُسَلْيَماُن  أَبُو َسِعيٍد  ،  ْبُن ُعَمَر  َعْبُد اْلَكِبرِي 
 ، الرَّبِيُع ْبُن أََنسٍ ثـَنَا ، أَبُو َجْعَفٍر الرَّاِزي  ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعبَّاٍد اْلِكْرَماين  ، ثـَنَا اْْلَطَّايِب  التَِّميِمي  اْلَبْصِري  

قال  فَ  ،فـََرَأى يف اْلَمْسِجِد رَُجال اَل يُِتم  رُُكوَعهُ َوال ُسُجوَدهُ  ، صلى هللا عليه وسلم َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ  :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن 
 « اَل تـُْقَبُل َصالةُ رَُجٍل اَل يُِتم  الر ُكوَع َوالس ُجودَ »َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: 

 قَاَل الطَّرَبَاين  اَل يـُْرَوى َعْن أََنٍس ِإال ِِبََذا اإِلْسنَاِد تـََفرََّد بِِه حَيََْي ْبُن َأيِب بكري  *
رواه الطبراني في اْلوسط والصغير وفيه إبراهيم عن عباد الكرماني ولم أجد  الهيثمي:  ]  أعرفُه[ِفي ِإْسَناده من لم  ]الدهيش:  

 [من ذكره.
َد ْبِن حُمَمٍَّد يـُْعَرُف  حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي  اْلُمَؤدُِّب أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َأمحَْ   َأْخرَبانَ   -  2132

أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن  ، أبنا  ْيهِ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن ُموَسى ْبِن َمْرُدوَ ، أبنا  بكلي َأْخرَبَُهمْ 
أَبُو اْلَفْضِل اْلَعبَّاُس ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ، ثـَنَا  اْلَقاِضي أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم اْلَعسَّالُ ، أبنا احْلَُسنْيِ اْْلَْرَجاين  

بَِلي    َأيِب  َعْبُد الرَّمْحَِن  ، ثـَنَا  ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ُعَمَر ْبِن َثِبٍت األَْنَصاِري    ، َحدََّثِِن أَبُو َُهَّاٍم اْلَولِيُد ْبُن ُشَجاعٍ ، ثـَنَا  َشْحَمَة احْلَنـْ
 ،  الرَّمْحَنِ رَبِيَعَة ْبِن َأيِب َعْبِد ، َعْن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب الّرَِجالِ 

َعَليَّ قَاَل: »، مثَّ  عد اْلِمْنربََ ص ف   ،يف َمَرِضِه الَِّذي توفاه هللا ِفيهِ   صلى هللا عليه وسلم  َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ   :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن  
َ أَنْـَزَل ِكتَابَهُ َعَلى ِلَساِن نَِبيِّهِ قَاَل: »  ،فَاْجَتَمَع َلهُ من َذِلك َما اْجتمع  :قَالَ  «النَّاسَ  فََأَحلَّ َحالَلهُ َوَحرََّم  ،اَي أَيَها النَّاُس ِإنَّ اَّللَّ
َوَما َحرََّم يف ِكتَابِِه َعَلى ِلَساِن نَِبيِِّه فـَُهَو َحَراٌم ِإىَل يـَْوِم   ،َفَما َأَحلَّ يف ِكتَابِِه َعَلى ِلَساِن نَِبيِِّه فـَُهَو َحالٌل ِإىَل يـَْوِم اْلِقيَاَمةِ   ،َحَراَمهُ 
َعةٌ ،ٍ اَي أَيـ َها النَّاُس اَل تـَُعلُِّقوا َعَليَّ ِبَشْيء   ،اْلِقيَاَمة فاحفظوين    ،َأال َوِإنَّ تركيت وضيعيت اأْلَْنَصار  ، َأال َوِإنَّ ِلُكلِّ َنِبٍّ َترَِكٌة َوَضيـْ

   «فيهم
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

نَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد  أَبُو اْلَعالِء َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اأَلْصبـََهاين  يف ِكتَاِبِه أَ  َوَأْخرَبانَ   - 2133
َثَمةَ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  َعْبِد اَّللَِّ َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهمْ  اْلَولِيُد ْبُن  ، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب َخيـْ

أََنِس  ، َعْن يَعَة ْبِن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَنِ رَبِ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب الّرَِجالِ ، َعْن ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن َثِبٍت األَْنَصاِري  ، ثـَنَا ُشَجاعٍ 
نَا َرُسوُل اَّللَِّ    :ْبِن َماِلٍك قَالَ  َعةً َقاَل: »فَـ   ،صلى هللا عليه وسلمَخَرَج َعَليـْ َوِإنَّ َترَِكيِت وضيعيت    ،َأال ِإنَّ ِلُكلِّ َنِبٍّ َترَِكًة َوَضيـْ

 « فاحفظوين فيهم  ،اأْلَْنَصار
 [ رواه الطبراني في اْلوسط، وإسناده جيد.: (16486) ]الهيثمي ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

ِن ْبَن َأمْحََد ْبِن َسْهٍل  أَبُو اْلَفْتِح َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلَُسنْيِ الصَّابُوين  ِإَجازًَة َأنَّ أاََب َنْصٍر َعْبَد الرَّمحَْ   َوَأْخرَبانَ   -  2134
َزرُوِذي  ، أبنا  السَّرَّاُج النـَّْيَسابُوِريَّ َأْخرَبَُهمْ  ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ   أَبُو َسْعٍد اجْلَنـْ احْلَاِكُم أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ، أبنا  ُهَو حُمَمَّ

، َولِيَد ْبَن ُشَجاعٍ أَبُو َُهَّاٍم يـَْعِِن السَُّكوينَّ الْ ، أبنا  أَبُو اللَّْيِث َنْصُر ْبُن اْلَقاِسِم اْلَفَراِئِضي  بِبـَْغَدادَ ، أبنا  َأمْحََد ْبِن ِإْسَحاَق احْلَاِفظُ 
 : رَبِيَعَة ْبِن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن قَالَ ، َعْن  َعْبُد الرَّمْحَنِ ، ثـَنَا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن َثِبٍت األَْنَصاِري  قثنا 
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ِفيِه فـََقَعَد َعَلى اْلِمْنربَِ يف َمَرِضِه الَِّذي تـََوفَّاهُ    صلى هللا عليه وسلمثـَنَا أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل َخَرَج َرُسوُل هللا    ُ قَاَل:  ، مثَّ  اَّللَّ
َ أَنْـَزَل ِكتَابَهُ َعَلى ِلَساِن نَبِيِِّه فََأَحلَّ َحالَلهُ َوَحرََّم َحَراَمهُ قَاَل: »فـََلمَّا اْجَتمُعوا  «َعلّي النَّاس » َفَما َأَحلَّ  ،اَي أَيَها النَّاُس ِإنَّ اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم فـَُهَو َحالٌل ِإىَل يـَْوِم اْلِقيَاَمةِ  َوَما َحرََّم يف ِكتَاِبِه َعَلى ِلَساِن نَِبيِِّه فـَُهو َحَراٌم ِإىَل    ،يف ِكتَاِبِه َعَلى ِلَساِن نَِبيِِّه َصلَّى اَّللَّ
َعةً  ،وا َعَليَّ ِبَشْيءٍ فـَيَا أَيـ َها النَّاُس اَل تـَُعلِّقُ  ،يـَْوِم اْلِقيَاَمةِ   « فَاْحَفظُوين ِفيِهمْ  ،فَِإنَّ َترَِكيِت األَْنَصارُ  ،َأال َوِإنَّ ِلُكلِّ َنِبٍّ َترَِكًة َوَضيـْ

،  َوال َأْعَلُم َأَحًدا َحدََّث بِِه َغرْيَ ُعَمَر ْبِن َحْفصٍ   ،َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب َعاٍل ِمْن َحِديِث رَبِيَعَة َعْن أََنسٍ   :قَاَل أَبُو َأمْحََد احْلَاِكمُ   *
  َعْنهُ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحارِثَةَ ْبِن النـ ْعَماِن األَْنَصاِريَّ َعْن 
 [حسنِإْسَناده  ]الدهيش: #*

ِد اْلَمِلِك اْْلَالَل  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعبْ   َأْخرَبانَ   -  2135
أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن  ، أبنا  ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر اْْلَبَّازُ ، أبنا  اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ 
 ،  َرْوحٌ ، ثـَنَا زََكرايَّ ْبُن حَيََْي اْلَواِسِطي  ، ثـَنَا اْلُمَثّنَّ اْلَمْوِصِلي  

ْبُن َأيِب احْلالِل اْلَعَتِكي  قَالَ ثـَنَا   ْعُت أََنًسا    :زُرَارَةُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    يـَُقوُل:ْسَِ َمْن َصلَّى يف »   :يـَُقولُ   صلى هللا عليه وسلمْسَِ
ُ حَلَْمهُ َعَلى النَّارِ   . َفَما تـَرَْكتُـُهنَّ بـَْعدُ  :قَالَ  «اْليـَْوِم اْثَِنْ َعْشَرَة رَْكَعًة َحرََّم اَّللَّ

َوَرَوى ُمْسِلُم ِمْن َحِديِث أُمِّ َحِبيَبَة َزْوِج    ،َورَْوٌح ُهَو اْبُن ُعبَاَدَة َقْد َرَوى َعْن زُرَارََة َغرْيَ َحِديث  ،زُرَارَةُ َوثَـَّقهُ حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ *  
تًا يف  :صلى هللا عليه وسلمالنَِّبِّ  ُ لَهُ بـَيـْ  . اجْلَنَّةِ  َمْن َصلَّى يف يـَْوٍم ثِْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة َغرْيَ اْلَفرِيَضِة َبَّن اَّللَّ

 [ صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*
َيُكْن َْسَاقُرَِئ َعَلى    -  2136 ِإْن مَلْ  ِإَجازًَة  الرََّجاِء الصَّرْييف   َأيِب  ْبُن  َأْخرَبَُكْم َسِعيُد  َأمْحََد الثَـَّقِفيِّ  ْبِن  َنْسَمُع  زَاِهِر  َوََنُْن  ًعا 

حُمَمَُّد ، أبنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد بن إِبْـَراِهيم بن اْلُمْقِرئِ ، أبنا أَبُو اْلَفْتِح َمْنُصوُر ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلَقاِسمِ أبنا  قَالَ أبَِْصبـََهاَن 
َبَة اْلَعْسَقالين   َثِِن ُمَعاِويَةُ ُهَو اْبُن َصاِلحٍ ، ثـَنَا َحْرَمَلةُ ْبُن حَيََْي ، ثـَنَا ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ ِعيَسى ْبُن  ، َحدََّثِِن اْبُن َوْهٍب قَاَل َوَحدَّ

 ،  زِرِّ ْبِن ُحبـَْيشٍ ، َعْن َعاِصمٍ 
نَا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َعْن  نَا ُهَو يف الصَّالِة َمدَّ َيَدْيهِ  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس قَاَل َصلَّيـْ َأخََّرَها فـََلمَّا  ، مثَّ َصالَة الص ْبِح قَاَل َوبـَيـْ

َلَها فَـ فـَرََغ ِمَن الصَّالِة قـُْلنَا اَي َرُسوَل اَّللَِّ   َورَأَْيُت    ،ِإيّنِ رَأَْيُت اجْلَنَّةَ َقاَل: »رَأَيْـنَاَك َصنـَْعَت يف َصالِتَك َهِذِه َما مَلْ َتُكْن َتْصَنُع قـَبـْ
ءِ   ،قُطُوفـَُها َدانِيةٌ   ،ِفيَها َدالَِيةً  َها  ،َحبـ َها َكالد ابَّ َها َأِن اْستَأْ   ،فََأرَْدُت َأْن أَتـَنَاَوَل ِمنـْ ُعِرَضْت  ، مثَّ  فَاْستَْأَخَرتْ   ،ِخِريفَأُوِحَي إِلَيـْ

َنُكْم َحَّتَّ رَأَْيُت ِظلِّي َوِظلَُّكمْ  فَأُوِحَي ِإيَلَّ َأْن أَِقرَُّهْم فَِإنََّك َأْسَلْمَت   ،فََأْوَمْأُت ِإلَْيُكْم َأِن اْستَْأِخُروا   ،َعلّي النَّار ِفيَما بِن َوبـَيـْ
ةَ  ،َوَجاَهْدَت َوَجاَهُدوا  ،َوَهاَجْرَت َوَهاَجُروا  ،َوَأْسَلُموا  « فـََلْم َأَر يل َعَلْيُكْم َفْضال ِإال النـ بُـوَّ

 ْبِن َنْصٍر  يف َصِحيِحِه َعْن ََبْرِ  رُِوَي يف الصَِّحيِح َشْيٌء ِمْن َهَذا َويف َهَذا أَْلَفاٌظ لَْيَسْت َمْذُكورًَة ِفيِه رََواهُ أَبُو َعَوانََة اْلُبْسيِت   *
  ِإىَل ِمْصَر َهَذا احْلَِديثَ َعِن اْبِن َوْهٍب َوقَاَل أَبُو َعَوانََة ُيَساِوي أَْلَفْي َحِديٍث َوُحِكَي َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب رََجاٍء قَاَل َأْزَعَجِِن 

 [حسنإسناده  ]الدهيش: #*
اَد أَ   َأْخرَبانَ  -  2139 ، ْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

، زَُهرْيٌ ، ثـَنَا  َماِلُك ْبُن ِإْْسَاِعيَل النـَّْهِدي  ، ثـَنَا  َّللَِّ َْس َوْيهِ ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد ا، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ أبنا  
 ،  َوْهُب ْبُن ُعْقَبةَ ثـَنَا 
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تـََوجَّهَ  ، مثَّ َلى ُخفَّْيهِ تـََوضَّأَ َوَمَسَح عَ ، مثَّ أَبِيِه َأنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك أََتى اْلِمْهَراَس فـَبَاَل قَائًِما، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َسْعٍد األَْنَصاِريِّ َعْن 
ئًا يُْكَرهُ   ُقْلُت:فَـ   ،ِإىَل اْلَمْسِجِد َأِو الصَّالةِ  تـََوجَّْهَت ِإىَل ، مثَّ  َوَمَسْحَت َعَلى ُخفَّْيكَ   ،تـََوضَّْأتَ ، مثَّ  بـُْلَت قَائًِما  ،َلَقْد فـََعْلَت َشيـْ

 . ِتْسَع ِسِننَي يـَْفَعُل َذِلكَ  صلى هللا عليه وسلمَخَدْمُت َرُسوَل اَّللَِّ  :فـََقالَ  ،اْلَمْسِجِد َأِو الصَّالةِ 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحَدَ   َأْخرَبانَ  -  2143
، َعْن ِعْكرَِمةُ ، ثـَنَا أَبُو ُحَذيْـَفةَ ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا َجْعَفرٍ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ، أبنا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا َحاِضرٌ 

 ،  َسِعيِد ْبِن طَْهَمانَ ، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثريٍ 
َماِلٍك  َعْن   ْبِن  قالأََنِس  اَّللَِّ    قال:  َرُسوُل  عليه  لَنَا  َا  وسلم: »صلى هللا  َعْن ِإَنَّ الصَّالَة  ُروَن  يـَُؤخِّ أَُمَراءُ  َعَلْيُكْم  َسَتُكوُن 

 « فَاْجَعُلوا َصالَتُكْم َمَعُهْم ُسْبَحةً  ،فَِإْن َأْدرَْكُتُموَها ،َصل وَها لَِوْقِتَها » :قَالَ  ؟وََكْيَف َنْصَنعُ  :، قَالُوا « َمَواِقيِتَها 
 . َذر َلهُ َشاِهٌد يف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث أيب  *

 [ رواه الطبراني في اْلوسط وأبو يعلى، وفي إسناده من َل يعرف.(: 1826]الهيثمي ) [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 
ُ أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهِر ْبنِ   َأْخرَبانَ   -  2144  حُمَمٍَّد الشَّحَّاِميَّ  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  َرمِحَهُ اَّللَّ
ثـَنَا احْلَسَ ، أبنا أَبُو َعْمرِو ْبُن مَحَْدانَ ، أبنا َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَبِحرِيي  ، أبنا َأْخرَبَُهمْ  ُن ْبُن ُسْفيَاَن النََّسِوي  ث ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َحدَّ

 ، َسِعيدٍ ، َعْن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن يَزِيَد ْبِن َجاِبرٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ُشَعْيبٍ 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    ، َعَليَّ لَُعاُِبَا َيِسيلُ   صلى هللا عليه وسلمأََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل ِإيّنِ لََتْحَت اَنقَِة َرُسوِل اَّللَِّ  َعْن   صلى هللا عليه  ْسَِ

َ َجَعَل ِلُكلِّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ يـَُقول: » وسلم َأال اَل يـَتـََولَّنَيَّ رَُجٌل   ،َولِْلَعاِهِر احْلََجرُ  ،َواْلَوَلُد لِْلِفَراشِ  ،َأال اَل َوِصيََّة لَِواِرثٍ  ،ِإنَّ اَّللَّ
َوال تـُْنِفُق اْمَرأٌَة ِمْن بـَْيِت َزْوِجَها    ،َفَمْن فـََعَل َذِلَك فـََعَلْيِه لَْعَنةُ اَّللَِّ ُمتـَتَاِبَعًة ِإىَل يـَْوِم اْلِقيَاَمةِ   ،َوال يُدََّعى ِإىَل َغرْيِ أَبِيهِ   ،َغرْيَ َمَوالِيهِ 

َواْلِمْنَحةَ    ،َأال ِإنَّ اْلَعارِيََة ُمَؤدَّاةٌ   ،َوَهْل أَْفَضُل َأْمَوالِنَا ِإال الطََّعامُ قَاَل: »،َوِمَن الطََّعاِم اَي َرُسوَل اَّللَِّ    :فـََقاَل رَُجلٌ   «ِإالَّ ِبِِذن زوج 
ْيَن َمْقِضيٌّ  ،َمْرُدوَدةٌ   . «والزعيم غَارِم ،َوالدَّ

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
ُ َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  2145 ، أبنا  ُهْم َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َرمِحَهُ اَّللَّ

ِهَشاُم ْبُن  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب ِعَصامٍ ، أبنا  ٍد اْلَقبَّابُ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَّ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ 
 ،  َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيدٍ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد ْبِن َجاِبرٍ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن ُشَعْيٍب ِبْن َشابُورَ ، ثـَنَا َعمَّارٍ 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َعْن   « واملنحة َمْرُدوَدة  ،اْلَعارِيَةُ ُمَؤدَّاة يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلمأََنِس ِبْن َماِلٍك قَاَل ْسَِ
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َوبِهِ  - 2146  « ِلَواِرثٍ اَل َوِصيََّة يـَُقول: » صلى هللا عليه وسلمقَاَل ْسَِ
   .َوَرَواهُ ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن بن يزِيد 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد  أَبُو احْلَُسنْيِ َعْبُد احْلَقِّ ْبُن َعْبِد اْْلَاِلِق ْبِن يُوُسَف ِإَجازًَة َوأبنا َعْنهُ َخايل اإِلَماُم أَبُو حُمَمَّدٍ   َأْخرَبانَ  -  2147

ُ َأنَّ أاََب طَاِهٍر َعْبَد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الْ  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك  ، أبنا  َقاِدِر ْبِن يُوُسَف َأْخرَبَُهمْ اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ اَّللَّ
،  ُرَشْيدٍ   َداُوُد ْبنُ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ، ثـَنَا  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر الدَّارَُقْطِِن  احْلَاِفظُ ، أبنا ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِبْشَرانَ 

َثِِن َسِعيُد ْبُن َأيِب َسِعيدٍ ، َعْن ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَواِحدِ ثـَنَا   ،  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد ْبِن َجاِبٍر قَاَل َحدَّ
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َ َقْد َأْعَطى ُكلَّ  » :َفَسِمْعُتهُ يـَُقولُ  ،َيِسيُل َعَليَّ لُغَاُمَها صلى هللا عليه وسلمِإيّنِ لََتْحَت اَنقَِة َرُسول هللا  :أََنٍس قَالَ َعْن  ِإنَّ اَّللَّ
َتِمي ِإىَل َغرْيِ َمَوالِيهِ  ،َولِْلَعاِهِر احْلََجرُ  ،َواْلَوَلُد لِْلِفَراشِ  ،َفال َوِصيََّة ِلَواِرثٍ  ،ِذي َحقٍّ َحقَّهُ    ،اَل َيدَِّعنَيَّ رَُجٌل ِإىَل َغرْيِ أَبِيِه َوال يـَنـْ

ئًا ِإال ِبِِْذنِهِ   ،َفَمْن فـََعَل َذِلَك فـََعَلْيِه َلْعَنةُ اَّللَِّ ُمتـَتَابَِعةً  ُسوَل َوال الطََّعاَم اَي رَ   :فـََقاَل رَُجلٌ   «اَل تـُْنِفُق اْمَرَأٌة ِمْن َماِل َزْوِجَها َشيـْ
 « . َوالزَِّعيَم غَارِمٌ  ،َوالدَّْيَن َمْقِضيٌّ  ،َأال ِإنَّ اْلَعارِيََة ُمَؤدَّاةٌ »  :قَالَ مثَّ  :قَالَ  «َذاَك أَْفَضُل َأْمَوالِنَا» :قَالَ  ،اَّللَِّ 

ارَُقْطِِن  َوَقْد َأْخَرَج اْبُن َماَجْه يف ُسَنِنِه بـَْعَضهُ َعْن   *  . ِهَشاِم ْبِن َعمَّارٍ َكَذا َأْخَرَجهُ الدَّ
 [ صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*

ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّريَْ   َأْخرَبانَ   -  2151 َأنَّ حَمُْموَد  َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َوُهَو  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  َأْخرَبَُهْم  يفَّ 
، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ ، أبنا  حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ ، أبنا  َحاِضرٌ 

 ،  أَبِيهِ ، َعْن ُمْعَتِمرٌ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اأَلْعَلى
 « اَي َحّي اَي قيوم وسلم: » صلى هللا عليه َكاَن ِمْن ُدَعاِء النَِّبِّ   :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن 

 ِإْسَناده َصِحيح[  الدهيش:] #* 
أَبُو  ، أبنا  ُهمْ أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  2152

حُمَمَُّد  أَبُو َسْعٍد    َأْخرَبانَ قَاال:    لرَّمْحَِن الصَّابُوين  َسْعٍد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَكْنَجُروِذي  َواأُلْستَاذُ أَبُو يـَْعَلى ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد ا
اْلُمْعَتِمُر ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اأَلْعَلى، ثـَنَا  اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ ، ثـَنَا  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ُموَسى اْلِسْمَسارُ 

 ، ُسَلْيَماَن َعْن أَبِيهِ ْبُن 
 « َأْي َحي  َأْي قـَي ومُ وسلم: » صلى هللا عليه َكاَن ِمْن ُدَعاِء النَِّبِّ   :َعْن أََنٍس قَالَ 

َلٍة َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اأَلْعَلى قَاَل    * ارَُقْطِِن  َرَواهُ النََّساِئي  يف ِكتَاِب َعَمِل يـَْوٍم َولَيـْ َوَعْنهُ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد   ،تـََفرََّد بِِه ُمْعَتِمرٌ   :الدَّ
 . اأْلَْعَلى

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
َعْبُد  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ   أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمِر ْبِن اْلَفاِخِر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ   َأْخرَبانَ   -  2158

َيُد اَّللَِّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاقَ ، أبنا  اْلَواِحِد ْبُن مَحِْد ْبِن حُمَمَّدٍ  ، أبنا  ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن مجَِيلٍ   َجدِّي، أبنا  ُعبـْ
أَنَّهُ َكاَن يـَْقَرأُ   ،صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن ُسَلْيَماُن التـَّْيِمي  ، ثـَنَا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ 

تِّنَي ِإىَل ِماَئِة آيَةٍ   . يف اْلَفْجِر َما َبنْيَ السِّ
 . َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيح من َحِديث أيب بَرزَة  ،تـََفرََّد بِِه أَبُو يُوُسَف يـَْعُقوُب ْبُن ِإبْـَراِهيَم اْلَقاِضي :قَاَل الدَّارَُقْطِِن   *

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
 َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ   َأْخرَبانَ   -  2159

أَبُو َعُروبََة ُهَو احْلَُسنْيُ ْبُن َأيِب َمْعَشٍر احْلَرَّاين  َوَما بنا ، أحُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم بن اْلُمْقِرئِ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن حَمُْموٍد الثَـَّقِفي  ، أبنا  َعَلْيهِ 
ُتهُ ِإال َعْنهُ   ، ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة َعِن اْلَفَزاِريِّ ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن ِهَشامٍ ، ثـَنَا َكتـَبـْ

يًعا   صلى هللا عليه وسلمْْلَْنَدِق َرُسول هللا  َأوَُّل َمْن َضَرَب يف ا  :أََنٍس قَالَ َعْن   ِبْسِم اَّللَِّ  »  :مثَّ قَالَ   ،َأَخَذ اْلِمْعَوَل بَِيَدْيِه مجَِ
 . مثَّ ضرب «َأال حَلَبََّذا رابًّ وحبذا دينا  ،َوَلْو َعَبْداَن َغرْيَهُ َشِقينَا ،َبَديْـنَا َوِبهِ 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
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ِل حُمَمََّد ْبَن ُعَمَر ْبِن أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْـَراِهيُم ْبُن ِهَبِة اَّللَِّ ْبِن حُمَمَِّد ِبن ِإبْـَراِهيَم اْلبـَْغَداِدي  مِبِْصَر َأنَّ أاََب اْلَفضْ   َأْخرَبانَ   -  2162
أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  أبنا    قَالَ مَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلُبْسِريِّ  أَبُو اْلَقاِسُم َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حمَُ ، أبنا  يُوُسَف األُْرَمِويَّ َأْخرَبَُهمْ 
ْعُت َأيِب قَاَل  ، قثنا  حَيََْي ُهَو اْبُن َصاِعدٍ ، ثـَنَا  الرَّمْحَن اْلَعبَّاس اْلُمَخلِّصُ  حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق اْلَمْرَوِزي  قَاَل ْسَِ

 ،  ُسَلْيَمانَ ، َعْن ُسَلْيَماَن اأَلْعَمشِ ، َعْن أَبُو مَحَْزةَ  َأْخرَبانَ 
صلى هللا عليه  فـََتِبَعَها َرُسوُل اَّللَِّ  ،وََكاَنِت اْمَرأًَة ِمْسَقاَمةً  صلى هللا عليه وسلم تـُُوفَِّيْت زَيْـَنُب ابْـَنةُ َرُسوِل اَّللَِّ  :أََنٍس قَالَ َعْن 

  ، رَأَيْـنَا ِمْنَك َأْمرًا َساَءانَ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :فـَُقْلنَا  ،َأْسَفَر َوْجُههُ ، مثَّ  فـََلمَّا َدَخَل اْلَقرْبَ اْلُتِمَع َوْجُههُ ُصْفَرةً   ،َفَساَءاَن َحالُهُ   ،وسلم
  ،ذََكْرُت َضْعَف بـُنـَيَّيِت َوِشدََّة َعَذاِب اْلَقرْبِ »   :قَالَ   ؟َفِممَّ َذاكَ   ،َأْسَفَر َوْجُهكَ ، مثَّ  ا َدَخْلَت اْلَقرْبَ اْلُتِمَع َوْجُهَك ُصْفَرةً فـََلمَّ 

َها َع َصْوَْتَا َما َبنْيَ اْْلَاِفَقنْيِ  ،فَُأْخرِبُْت أَنَّهُ َقْد ُخفَِّف َعنـْ  « َولََقْد ُضِغَطْت َضْغطًَة ْسَِ
 أَبُو مَحَْزَة اْْسُهُ حُمَمَُّد ْبُن َمْيُموٍن السكِري  *

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
حُمَمَُّد  ، أبنا  َجْعَفُر ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد الثَـَّقِفي  ، أبنا  َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهانَ   َأْخرَبانَ   -  2163

حُمَمَُّد ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى ْبِن َأيِب ُعْثَماَن اأَلمْنَاِطي  اْلبـَْغَداِدي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ 
 ، أَبِيهِ ، َعْن ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثـَنَا ْبُن َعْبِد اَّللَِّ األَرُزِّي  

 « َوَما أبٌَْس ِبَذِلَك َرحْيَانٌَة َيُشم َها »  :فـََقالَ  ،أَيـَُقبُِّل الصَّائِمُ  صلى هللا عليه وسلم ُسِئَل َرُسوُل هللا :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن 
 . مَلْ يـَْرِوِه َعْن ُسَلْيَماَن ِإال ابْـنُهُ ُمْعَتِمرٌ   :قَاَل الطَّرَبَاين   *

 [ رواه الطبراني في الصغير واْلوسط.: ( 4968) ]الهيثمي ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
اِحِد ْبِن حُمَمٍَّد اْلَمغَاِزيلَّ  َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َعْبِد اْلَكِرِْي ْبِن حُمَمٍَّد اْلَمْرَوِزي  ِِبَا َأنَّ أاََب اْلَفْضِل حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلوَ  َأْخرَبانَ  -  2164

أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيِه ، أبنا  أَبُو اْْلرَْيِ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ررا اأَلْصبـََهاين  ِقَراَءًة َعَلْيهِ ، أان  َأْخرَبَُهْم ِقرَاَءًة َعَلْيهِ 
، َعْن اْبُن اْلُمبَاَركِ ، ثـَنَا  ُسَوْيُد ْبُن َنْصرٍ ، ثـَنَا  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعِليِّ ْبِن َخْشَرمٍ ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعِليِّ ْبِن ِإْْسَاِعيلَ ، ثـَنَا  احْلَاِفظُ 

 ،  ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ 
ُ َعْنهُ َعْن   « َأََب َعَليَّ َأْن ََيَْعل لَقاتل اْلُمؤمن تـَْوبَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: » أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
 [ صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*

نَا َأنَّ َأاَب اْلُمظَفَِّر َأمْحََد ْبَن حُمَمَِّد ْبنِ   َأْخرَبانَ   -  2165 َعِليِّ ْبِن َصاِلٍح    ِإبْـَراِهيُم ْبُن ُعْثَماَن ْبِن يُوُسَف ْبِن أَي وَب َقِدَم َعَليـْ
ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد ، أبنا  ُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َشاَذانَ احْلَسَ ، أبنا  اْلُمبَاَرُك ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر ْبِن َأمْحََد الصَّرْييف  ، أبنا  اْلَواِرَق َأْخرَبَُهمْ 

َثِم اْلبـََلِدي  ، ثـَنَا اَّللَِّ   ،  ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ ، َعْن َعِلي  ْبُن ُفَضْيلٍ ، قثنا َعِلي  ْبُن َعيَّاشٍ ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن اهْلَيـْ
 . َفمسح على خفيه وعمامته ،قـَْبَل َوفَاتِِه ِبَشْهرٍ  صلى هللا عليه وسلم َوضَّْأُت َرُسوَل اَّللَِّ  :قَالَ أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 
َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  2166
َثِِن بَِقيَّةُ ، ثـَنَا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد اأَلْزَرقُ ، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن النََّسِوي  ، أبنا  أَبُو َعْمرِو ْبُن مَحَْدانَ ، أبنا اْلَبِحرِيي   َعِلي  ْبُن   ، َحدَّ

ْعُت ُسَلْيَماَن التـَّْيِميَّ    يـَُقوُل:اْلُفَضْيِل قَاَل ْسَِ
ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك يـَُقولُ   . َفَمَسَح َعَلى اْلِعَماَمِة واْلفني  ،قـَْبَل َمْوتِِه ِبَشْهرٍ  صلى هللا عليه وسلمَوضَّْأُت َرُسوَل اَّللَِّ  :ْسَِ

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 
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أَبُو نـَُعْيٍم ، أبنا  ُهمْ أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإَجازًَة َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  2167
َثِِن َعِلي  ْبُن ، قثنا  و أَبُو زُْرَعةَ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  اأَلْصبـََهاين   َعِلي  ْبُن َعيَّاٍش قَاَل َحدَّ

 ، اْلُفَضْيِل ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز احْلََنِفي  قَاَل َحدََّثِِن ُسَلْيَماُن التـَّْيِمي  
 . َفَمَسَح َعَلى اْْلُفَّنْيِ َواْلِعَماَمةِ  ،قـَْبَل َمْوتِِه ِبَشْهرٍ  صلى هللا عليه وسلمَوضَّْأُت َرُسوَل هللا  :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن 

 . لَهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث اْلُمغريَة بن ُشْعَبة ،مَلْ يـَْرِوِه َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ ِإال َعِلي  ْبُن اْلُفَضْيلِ   :قَاَل الطَّرَبَاين   *
رواه الطبراني في اْلوسط، ورواه ابن ماجه خَل قوله: قبل موته بشهر، وفيه  :  (1356)  ]الهيثمي  [إسناده حسن]الدهيش:  

 [ علي بن الفضيل بن عبد العزيز، ولم أجد من ذكره.
َها اْبُن َعمِّي اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد   َوَأْخرَبانَ ْخرَبَتـْنَا ُشْهَدةُ بِْنُت َأمْحََد اإِلبَِريِّ ِإَجازًَة  أَ   -  2168 َعنـْ

أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن حَيََْي ، أبنا اْلَفْتِح ِهالُل ْبُن َجْعَفِر ْبِن َسْعَدانَ  أَبُو، أبنا اْلَمْقِدِسي  َأنَّ ِطَراَد ْبَن حُمَمٍَّد الزَّيْـَنِبَّ َأْخرَبَُهمْ 
 ُسَلْيَماُن التـَّْيِمي  )ح(  ، ثـَنَا َسْهُل ْبُن زاَِيدٍ ، ثـَنَا َحْفُص ْبُن َعْمرٍو الرَّاَبيل  ، ثـَنَا ْبِن َعيَّاٍش اْلَقطَّانُ 

 الصواب وقفه[، و ِرَجاله موثقون ]الدهيش: 
، ُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهِر ْبِن حُمَمٍَّد الشَّحَّاِميَّ َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  2169

إِبْـَراِهيُم ْبُن  ، ثـَنَا  احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ، أبنا  أَبُو َعْمرٍو حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْدانَ ، أبنا  َسِعيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد اْلَبِحرِيي  أبنا  
 ،  ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ ، َعْن َسْهُل ْبُن زاَِيدٍ ، ثـَنَا احْلَجَّاجِ 

واستجيب   ،ِإَذا نُوِديَّ اِبلصَّالِة فُِتَحْت أَبْـَواُب السََّماءِ صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  
 « الد َعاء 

 اللَّْفظ َواِحد  *
ِحيح َأنه َمْوُقوف[]الدهيش:   ضعفه  رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه زمعة بن صالح، وقد  ]الهيثمي )(:    ِرَجاله موثقون َوالصَّ

 [ الناس.
أَبُو طَاِلٍب  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ   اْلَعاِلَمةُ مَتَاُم بِْنُت احْلَُسنْيِ ْبِن قـَنَاٍن بِبـَْغَداَد َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ ْبَن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر احْلَرِيِريَّ   َوَأْخرَبَتـْنَا  -  2170

أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن َسْلٍم ، أبنا احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإْْسَاِعيَل اْلَمْعُروُف اِبْبِن َْسُْعونَ أَبُو  ، قثنا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَفْتحِ 
 أَبُو زاَِيٍد َسْهُل ْبُن زاَِيٍد ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ َسَواءً ، ثـَنَا َحْفُص ْبُن َعْمرٍو الرَّاَبيل  ، ثـَنَا اْلَكاِتبُ 

ُْم رََوْوهُ   ،َعْن أََنسٍ  ،َعْن قـَتَاَدةَ  ،َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ  ،َرَواهُ َأِسيُد ْبُن زَْيٍد َعِن اْبِن اْلُمبَاَركِ  :اَل الدَّارَُقْطِِن  قَ  * َوذََكَر مَجَاَعٌة أَنَّ
 . َوالصَِّحيُح اْلَمْوقُوفُ  :قَالَ  ،َعْن قـَتَاَدَة َعْن أََنٍس َمْوقُوفًا  ،َعِن التـَّْيِميِّ 
ِحيح َوقفه[ ]الدهيش:   ِرَجاله موثقون َوالصَّ

أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ، أبنا زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  - 2173
َبَة ، أبنا  بْـَراِهيَم ْبِن اْلُمْقِرئِ حُمَمَُّد ْبُن إِ ، أبنا  ْبُن حَمُْموٍد َوأَبُو اْلَفْتِح َمْنُصوُر ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َعلّي قَااَل  حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ

َع  ، ثـَنَا  اْبُن َوْهبٍ ، ثـَنَا  َحْرَمَلةُ ْبُن حَيََْي ، قثنا  مِبَِديَنِة الرَّْمَلةِ  َوة َأن ِسنَاُن األَْنَصاِري  ِمْن َبِِن َعْمرِو ْبِن َعْوٍف َأْخرَبَهُ أَنَّهُ ْسَِ َحيـْ
ْعَت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ    :َيْسَأُل أََنَس ْبَن َماِلكٍ رَُجال   ئًا يف اجْلََرادِ   صلى هللا عليه وسلمَهْل ْسَِ َلْسُت مِبُْخرِبَِك َعْن   :فـََقاَل أََنسٌ   ،َشيـْ

ئًا  صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ   َرُسوِل اَّللَِّ    ،َشيـْ َمَع  ْبِن    ،ِإىَل ُحَننْيٍ   صلى هللا عليه وسلمَوَلِكْن َقْد َخَرْجنَا  َوَمَع ُعَمَر 
هللا عليه صلى  َوَرُسوُل اَّللَِّ    ،فـَنَْأُكلُ   ،َويـُنَاِولُنَا  ،فـَيَْأُكلُ   ،فـَيَْأُخذُ   ،َفَجَعَل خُيِْلُف َيَدهُ   ،اْْلَطَّاِب َغَرارََة ِفيَها َجَراٌد َقِد اْحتـََقبـََها

   .وجنففه على ظُُهور اْلبُيوت  ،فنكثر ، فـََنْشرَتِي ِمْنهُ  ،َفُكنَّا نـُْؤَتى بِهِ  ،رَِجْعنَا ِإىَل اْلَمِديَنةِ ، مثَّ يـَْنظُرُ  وسلم
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 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
ِليِل ْبَن حُمَمَِّد  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َحاِمِد ْبِن َأيِب َمْسُعوٍد كوًته أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َجدَّهُ أاََب َمْسُعوٍد َعْبَد اجلَْ   َوَأْخرَبانَ   -  2174

َأْخرَبَاُهمْ  الثَـَّقِفيَّ  احْلََسِن  ْبَن  َوَمْسُعوَد  اْلَواِحِد  َعْبِد  أبنا  ْبِن  ْبنُ ،  اْلَقاِسُم  أبنا  اْلَفْضلِ   الرَّئِيُس  إِبْـَراِهيَم  ،  ْبُن  حَيََْي  زََكرايَّ  أَبُو 
، أبنا  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد احْلََكِم ْبِن َأْعنَيَ اْلِمْصرِي  مِبِْصرَ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب اأَلَصم  ، ثـَنَا النـَّْيَسابُوِري  
َوَة ْبَن ُشَرْيٍح  اْبُن َوْهٍب قَ  ْعُت َحيـْ ْعُت ِسنَاَن ْبَن َعْبِد اَّللَِّ األَْنَصاِريَّ   يـَُقوُل:اَل ْسَِ َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َعِن اجْلََراِد   يـَُقوُل:ْسَِ

ِفيَها َجَراٌد َقِد اْحتـََقبـََها َورَاَءهُ   ِإىَل ُحَننْيٍ َوَمَع ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ   صلى هللا عليه وسلمَخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ    :فـََقالَ    ، قـَْفَعةٌ 
َها  ،رَِجْعنَا ِإىَل اْلَمِديَنِة َفُكنَّا نـُْؤَتى ِبهِ مثَّ    :قَاَل أََنسٌ   ،يـَْنظُرُ   صلى هللا عليه وسلمَوَرُسوُل اَّللَِّ    ،َوَنَُْكلُ   ،فـَيُـنَاِولُنَا  ،فـَيَْأُخُذ ِمنـْ

 . فـَنَْأُكُل ِمْنهُ زََماانً  ،َوجُنَفُِّفهُ فـَْوَق اأَلَجاِجريِ  ،فـََنْشرَتِيِه َونُْكِثرُ 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، أبنا  إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2179
َثَمَة زَُهرْيُ ْبُن َحْربٍ ، ثـَنَا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي   َثِِن َأيِب اْبُن َأيِب  ، ثـَنَا أَبُو َخيـْ   : أََنٍس قَالَ ، َعْن َشرِيٍك َأيِب منَِرٍ ، َعْن أَُوْيٍس قَاَل َحدَّ

اَي َعْبَد اَّللَِّ اَل تسر  صلى هللا عليه وسلم: »َقاَل النَِّب   فَـ   ،فـََلَعَن بَِعريَهُ   ،َعَلى بَِعريٍ   صلى هللا عليه وسلمَساَر رَُجٌل َمَع النَِّبِّ  
 « َمْلُعونَمعنا على بعري 

 [(3622مسند أبي يعلى ) .: ِإْسَناده حسنالداراني] ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
، أبنا  َد َأْخرَبَُهمْ َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اأَلْصبـََهاين  ِإْذاًن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمحَْ   َوَأْخرَبانَ   -  2180

َثِِن  ، قثنا اُس ْبُن اْلَفْضلِ اْلَعبَّ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس قَاَل َحدَّ
َنَما رَُجٌل َمَع النَِّبِّ  :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ ، َعْن َشرِيِك ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب منَِرٍ ، َعْن َأيِب  َعَلى بَِعريِِه ِإْذ   صلى هللا عليه وسلم بـَيـْ

 « اَل َتِسْر َمَعنَا َعَلى بَِعرٍي َمْلُعونٍ صلى هللا عليه وسلم: »َقاَل النَِّب  فَـ  ،َلَعَنهُ 
   .مَلْ يـَْرِوِه َعْن َشرِيِك ْبِن َأيِب منٍَِر ِإال أَبُو أَُوْيٍس تـََفرََّد ِبِه ِإْْسَاِعيلُ   :قَاَل الطَّرَبَاين   *

 ]الهيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني في اْلوسط، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح[  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
أَبُو نـَُعْيٍم ، أبنا  ِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحا  َوَأْخرَبانَ   -  2181

اْلَعبَّاُس  ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلِم ْبِن َوارَةَ ، ثـَنَا نَ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحيَّا، أبنا َأمْحَُد َوأَبُو َذرٍّ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم قَاال
أََنِس ْبِن  ، َعْن  َأيِب قَاَل َأْخرَبين َشرِيُك ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب منٍَِر اْلِكنَاين  ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيسٍ ، ثـَنَا  ْبُن اْلَفْضِل اأَلْسبَاِطي  

َنَما رَُجٌل َمَع َرُسوُل اَّللَِّ  :َماِلٍك قَالَ  اَي َعْبَد اَّللَِّ اَل َتِسْر َمَعنَا َعَلى  َقاَل: »فَـ  ،فـََلَعَن بَِعريَهُ  ،َعَلى بَِعريٍ  صلى هللا عليه وسلمبـَيـْ
 « بَِعرٍي َمْلُعونٍ 

 . ُحَصنْي َوأيب بَرزَة َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث ِعْمَراَن ْبِن  *
   ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

أَبُو َسْعٍد حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2182
،  َجدِّي َهو اإِلَماُم حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ ، أبنا  طَاِهٍر ُهَو حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ أَبُو  ، أبنا  َعْبِد الرَّمْحَنِ 

  : أََنٍس قَالَ ، َعْن اَّللَِّ َوُهَو اْبُن َأيِب منَِرٍ َشرِيِك ْبِن َعْبِد ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َعمَّاٍر يـَْعِِن األَْنَصاِريَّ ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن ُحْجٍر السَّْعِدي  ثـَنَا 
فـَنـََهى   «َأَصالًَتِن َمًعاَقاَل: » فَـ   ،ِحنَي أُِقيَمِت الصَّالةُ فـََرَأى اَنًسا ُيَصل وَن رَْكَعَتنْيِ اِبْلَعَجَلةِ   صلى هللا عليه وسلمَخَرَج النَِّب   

 . الصَّاَلةَأْن يصلى يف اْلَمْسِجد ِإذا أُِقيَمت 
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رواه البزار وهو من رواية شريك بن أبي نمر عنه قال البخاري:  (:  2397]الهيثمي )  ِرَجاله موثقون لكنه َمْعُلول[ ]الدهيش:  
واْلصح عن شريك عن أبي سلمة مرسَل وفيه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ضعفه ابن القطان، وقال عبد الحق:  

 [الوهم.الغالب على روايته  
َثِِن َحْفُص ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعِقيلٍ ، ثـَنَا  َجدِّي   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  2183 ، َعْن َشرِيكٍ ، َعْن  إِبْـَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ   ، َحدَّ

 . مَلْ يَزِْد َعَلى َهَذا  ،أََنٍس مِبِْثِلِه ِإىَل قـَْولِِه َأَصالًَتِن َمًعا
َأيِب َسَلَمَة ، َعْن  َشرِيِك ْبِن َأيِب منَِرٍ ، َعْن  َرَوى َهَذا اْْلرََبَ َماِلُك ْبُن أََنٍس َوِإْْسَاِعيُل ْبُن َجْعَفرٍ   :َوقَاَل أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ُخَزمْيَةَ   *

ثـَنَا ِِبَِما حُمَمَُّد ْبُن َعِقيلٍ ، َعْن  َشرِيٍك ِكال اْْلرََبَْينِ ، َعْن  ُمْرَسال َوَرَوى ِإبْـَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ  يًعا َوَحدَّ ،  أََنٍس َوَعْن َأيِب َسَلَمَة مجَِ
َفرًِداِإبْـَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن اِبإِلسْ ، ثـَنَا  َحْفِص ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َعْن   َفرًِدا َوَخرَبُ َأيِب َسَلَمَة ُمنـْ َفرَِدْيِن َخرَبُ أََنٍس ُمنـْ يًعا ُمنـْ َكَذا    .نَاَدْيِن مجَِ

َوالثَـّْوِري    َأيِب َقْد َخاَلَفُهَما َماِلكٌ  قال: قالوَ  ،َوقَاَل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َحامتٍِ َوذََكَر احْلَِديثَ  ،َأْخَرَجهُ اْبُن ُخَزمْيََة يف َصِحيِحهِ 
َعْن  َوالدَّرَاَوْرِدي   َعْن  َشرِيكٍ ،  قَالَ ،  َسَلَمَة  النَِّب     :َأيِب  وسلمرََأى  عليه  َوذََكَر    صلى هللا  َوَأَصح   َأْشَبهُ  َوَهَذا  ُيَصلِّي  رَُجال 

ُ أعلم اِبلصََّوابِ  ،الدَّارَُقْطِِن  ََنًْوا ِمْن َهَذا اْلَكالمِ   . َواَّللَّ
 ِرَجاله موثقون لكنه َمْعُلول[ ]الدهيش: 

احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحَدَ   َأْخرَبانَ  -  2184
َعبَّاُس ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ ، أبنا  اْلَقبَّابُ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَِّحيمِ ، أبنا  َحاِضرٌ 

شريك بن  ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َعمَّاٍر اْلُمَؤذِّنُ ، ثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن رَبِيَعةَ ْبِن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَنِ ، ثـَنَا ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري  
  .منر أيب 

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 
، مْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَعالِء َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد ِإَجازًَة َأنَّ احْلََسَن ْبَن أَ   َوَأْخرَبانَ   -  2185

، ثـَنَا  اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحامتٍِ ، قثنا  َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيٍ ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ أبنا  
 ،  رٍ َشرِيُك ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب منَِ ، قثنا حُمَمَُّد ْبُن َعمَّاِر ْبِن َسْعٍد اْلُمَؤذِّنُ ، قثنا ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْثَماَن اْلُعْثَماين  

   «اْلُمْؤِمُن ِمْرآةُ اْلُمْؤِمنِ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 
 .تـََفرََّد بِِه ُعْثَمان بن حُمَمَّد بن ُعْثَمان   ، مَلْ يـَْرِوِه َعْن َشرِيِك ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب منٍَِر ِإال حُمَمَُّد ْبُن َعمَّاِر ْبِن َسْعدٍ   :قَاَل الطَّرَبَاين    *

بن أبي عبد  رواه البزار والطبراني في اْلوسط، وفيه عثمان بن محمد من ولد ربيعة ]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
 [الرحمن، قال ابن القطان: الغالب على حديثه الوهم، وبقية رجاله ثقات.

أَبُو يـَْعَلى  ، أبنا  َءًة َعَلْيهِ أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمَِّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَرا  َوَأْخرَبانَ  -  2186
اْلَعبَّاُس ْبُن  ، ثـَنَا و اْلَفْضِل يـَْعُقوُب ْبُن يُوُسَف ْبِن َعاِصمٍ أَبُ ، قثنا أَبُو حُمَمٍَّد اْلَمْخَلِدي  ، أبنا  ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الصَّابُوين  

اْلُمَؤذُِّن َعْن َشرِيِك  حُمَمَُّد ْبُن َعمَّاٍر  ، ثـَنَا  ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن رَبِيَعَة ْبِن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن الرَّْأيُ ، ثـَنَا  حُمَمٍَّد ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
 ،  ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب منَِرٍ 

 « اْلُمْؤِمُن ِمْرآةُ اْلُمْؤِمنِ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 
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َد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  ِقَراَءةً َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمحَْ   َأْخرَبانَ   -  2191
أبنا  َوُهَو َحاِضرٌ  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ،  أبنا  َأمْحَُد  ْبُن َأمْحََد  ،  ثـَنَا  الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن  ْبِن َصَدَقةَ ،  ْبُن حُمَمَِّد  ثـَنَا  َأمْحَُد  َمْعَمٍر يـَْعِِن ،  اْبُن 

 ،  َشِبيِب ْبِن ِبْشرٍ ، َعْن أَبُو َعاِصمٍ ، ثـَنَا حُمَمًَّدا 
وختوين    ،ماَوَقِطيَعة األرح  ،َفح شُ ِمْن َأْشَراِط السَّاَعِة اْلُفْحُش َوالتـَّ َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »  قَاَل: قَالَ أََنٍس  َعْن  

 « وائتمان اْلائن ،اأْلمني 
 [ رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله ثقات وفي بعضهم خَلف.]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َأْخرَبانَ   -  2197
 ، َأيِب ، ثـَنَا َأيِب ، ثـَنَا َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ َأمْحَُد ْبُن ، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ 

 ، َشِبيبٌ ثـَنَا 
ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك قَالَ   اَل َيَُِد َعْبٌد َحالَوَة اإِلميَاِن َحَّتَّ يـَْعَلَم َأنَّ َما َأَصابَهُ »  :صلى هللا عليه وسلم  قَاَل َرُسوُل هللا  :قَاَل ْسَِ

 « لُِيْخِطَئهُ َوَما َأْخطَأَهُ مَلْ َيُكْن ليصيبهمَلْ َيُكْن 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

ِإبْـَراِهيم بن ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك األديب أْخربُهم  َأْخرَبانَ   -  2198
، ثـَنَا  َأيِب ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن الضَّحَّاِك ْبِن خَمَْلدٍ ، ثـَنَا  اْلُمَثّنَّ َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ ، أبنا  َمْنُصور اْلبار 

 ، َشِبيِب ْبِن ِبْشرٍ 
نَاِن اَل مَتَس ُهَما النَّاُر أََبًدا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن     َعنْيٌ اَبَتْت َتْكألُ اْلُمْسِلِمنيَ   ،َعيـْ

  «َوَعنْيٌ َبَكْت ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  ،يف َسِبيِل اَّللَِّ 
 ]الهيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني في اْلوسط، ورجال أبي يعلى ثقات[  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َأْخرَبانَ   -  2199 حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
، ثـَنَا َأيِب َعْمُرو ْبُن الضَّحَّاكِ ، ثـَنَا  َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا  ْبِن َعْبِد الرَِّحيمِ 

 ،  َشِبيِب ْبِن ِبْشرٍ ، أبنا َأيِب الضَّحَّاُك ْبُن خَمَْلدٍ 
 « إايك وكل َأمر يْعَتذر ِمْنهُ قَاَل النَِّب  صلى هللا عليه وسلم: » :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

احْلَاِفَظ ِإْْسَاِعيَل ْبَن حُمَمَِّد ْبِن اْلَفْضلِ   َأْخرَبانَ   -  2200 هُ   َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة  حَيََْي ْبُن حَمُْموِد ْبِن َسْعٍد الثَـَّقِفي  ِبِدَمْشَق َأنَّ َجدَّ
ْمَسارُ ، أبنا  َعَلْيهِ  َلةَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد السِّ ، َعْن أَبُو َعاِصمٍ ، ثـَنَا  أَبُو أَُميَّةَ ، ثـَنَا  بُو َعْمرِو ْبُن َحِكيمٍ أَ ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َميـْ

 ، َشِبيِب ْبِن ِبْشرٍ 
ُ َعْنهُ َعْن   ،َصْوُت ِمْزَماٍر ِعْنَد نِْعَمةٍ  ،َصْوًَتِن َمْلُعواَننِ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

 « َوَصْوُت رَنٍَّة ِعْنَد ُمِصيَبةٍ 
 ]الهيثمي: رواه البزار، ورجاله ثقات[ ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  

اَد أَ  َوَأْخرَبانَ  - 2201 ،  ْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
اْلَقاِضي  ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى اْْلَشَّابُ ، أبنا  أَبُو َسِعيٍد احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحْسنُـَوْيِه ِإَجازَةً أبنا  

 ، َشِبيبٌ ، ثـَنَا َأيِب ، ثـَنَا َأيِب ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ 
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َوَصْوُت    ،َصْوُت ِمْزَماٍر ِعْنَد النِّْعَمةِ   ،ِخَرةِ َصْوًَتِن َمْلُعواَنِن يف الد نْـيَا َواآل»  :صلى هللا عليه وسلم قَاَل َرُسول هللا    :أََنٌس قَالَ ثـَنَا  
 . يـَْعِِن اِبللَّْعِن اْلَوْيَل هَلَا  «اللَّْعِن ِعْنَد اْلُمِصيَبةِ 

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 
ْخِشيِذ َأْخرَبَُهْم َوُهَو  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ َأاَب اْلَفْتِح ِإْْسَاِعيَل ْبَن اْلَفْضِل ْبِن َأمْحََد ْبِن األَ  َأْخرَبانَ  - 2202
اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد  ، أبنا  اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ َعْبدُ ، أبنا أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَِّحيمِ ، أبنا َحاِضرٌ 

 ، َشِبيُب ْبِن ِبْشرٍ ، أبنا َأيِب ، ثـَنَا َأيِب َعْمُرو ْبُن الضَّحَّاكِ ، ثـَنَا ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ 
 « َوال ِعْتَق من غري ملك  ،اَل َطالَق ِمْن َغرْيِ ِنَكاحٍ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

طَاِهٍر حُمَمََّد ْبَن َأيِب  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد اْْلَِرِقي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب    َأْخرَبانَ   -  2203
أَبُو ُعَمَر َعْبُد  ، أبنا  ُن َعْبِد اْلَواِحِد اْلبُـَزاين  أَبُو اْلَفْضِل اْلُمطَهَُّر بْ ، أبنا  نصر بن أيب اْلَقاِسم يعرف مَهاجر َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 

َعمِّي َعْبُد الرَّمْحَِن ، ثـَنَا  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن يَزِيَد الز ْهِري  ، أبنا  اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب السلِمي  
 ،  َشِبيُب ْبُن ِبْشٍر اْلَبَجِلي  ، ثـَنَا أَبُو َعاِصمٍ ، ثـَنَا ْسَتةُ ْبُن ُعَمَر رُ 

َمِن   َمْلُعوٌن َمْلُعونٌ   ،َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمِن ادََّعى ِإىَل َغرْيِ أَبِيهِ »  :صلى هللا عليه وسلم قَاَل َرُسوُل هللا    :أََنُس ْبُن َماِلٍك قَالَ ثـَنَا  
 « انْـَتَمى ِإىَل غري مَوالِيه

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
أَبُو  ، أبنا   َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهوَ   َأْخرَبانَ   -  2204

،  اْبُن َمْعَمٍر َوُهَو حُمَمَّدٌ ، قثنا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصَدقَةَ ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 
 ،  َشِبيَب ْبِن ِبْشرٍ ، َعْن أَبُو َعاِصمٍ قثنا 
َقصََّر َأْو بـَلََّغ َكاَن َلهُ ِمْثُل َأْجِر َأْربـََعِة  َمْن رََمى رَْمَيًة يف َسِبيِل اَّللَِّ  صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس  َعْن  

 « أاَُنٍس ِمْن َوَلِد ِإْْسَاِعيَل أعتقهم 
 [ َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه َشِبيُب ْبُن ِبْشٍر َوُهَو ِثَقٌة َوِفيِه َضْعٌف.]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  

،  الصَّاحْلَاينَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َعِليِّ ْبِن َأيِب َذرٍّ    َوَأْخرَبانَ   -  2205
َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ، أبنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد الرَِّحيمِ ، أبنا  أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَِّحيمِ َأان  

 َشِبيبٌ ، ثـَنَا َأيِب ، ثـَنَا َأيِب ، ثـَنَا اْبُن َأيِب َعاِصٍم ُهَو َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن الضَّحَّاكِ ، أبنا َجْعَفِر ْبِن َحيَّانَ 
ُ َعْنهُ يـَُقولُ   ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ َمْن رََمى رَْمَيًة يف َسِبيِل اَّللَِّ َقصََّر  » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :قَاَل ْسَِ

 « َأْو بـَلََّغ َكاَن لَهُ َأْجُر َأْربـََعِة أاَُنٍس ِمْن َوَلِد ِإْْسَاِعيَل َلو أعتقهم 
 ِإْسَناده حسن[ الدهيش: ]

  ، بنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي  اْلُمَؤدُِّب َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم أ   -  2208
  ،ثـَنَا َعِلي  ْبُن ُعْثَماَن الالِحِقي    ،ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن غَاِلِب ْبِن َحْربٍ   ،ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن إِبْـَراِهيمَ   ،أبنا َأمْحَُد ْبَن ُموَسى احْلَاِفظَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأِتَ ِبِقنَاٍع ِمْن بسر صَ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ النَِّب   ،قثنا ُشَعْيُب ْبُن احَلَْبَحاِب َوقـَتَاَدةُ   ،ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  لَّى اَّللَّ
 }َمَثاًل َكِلَمًة طَيَِّبًة{ فـََقاَل 

 َوَرَواهُ أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  َعْن َغسَّاَن َعْن مَحَّاد َمْرفُوعا 
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 [ رجاله ثقات والصحيح أنه موقوف. ]الدهيش: #*
أَبُو َسْعٍد  ، أبنا  ُهمْ أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخربََ   َأْخرَبانَ   -  2209

َعْبُد اْلُقد وِس ْبُن  ، ثـَنَا  َعْبَداُن اجْلََوالِيِقي  ، ثـَنَا  ْبِن مَحَْدانَ أَبُو َعْمرٍو حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَكْنَجُروِذي  
 ،  ُشَعْيِب ْبِن احْلَْبَحابِ ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُقْحطَُبةَ ، ثـَنَا حُمَمَِّد ْبِن ُشَعْيِب ْبِن احْلَْبَحابِ 

 « السَّْمُت احْلََسُن ُجْزٌء ِمْن ََخَْسٍة َوَسْبِعنَي ُجْزًءا من النـ بُـوَّة» صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن 
 [ في إسناده من لم أعرفه ]الدهيش: #*

،  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، أبنا ِإبْـَراِهيُم اْْلَبَّازُ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  -  2210
 ،  ُشَعْيُب ْبُن احْلَْبَحابِ ، ثـَنَا ْبُن حَيََْي الطَّاِئي  أَبُو َماِلكٍ زََكرايَّ ، ثـَنَا أَبُو ُموَسى حُمَمَُّد ْبُن الَُمَثّنَّ ، أبنا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  أبنا 
ُلُغ   ،َأْكَمُل النَّاِس ِإميَااًن َأْحَسنُـُهْم ُخُلًقاقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن   َوِإنَّ ُحْسَن اْْلُُلِق لَيـَبـْ

 « َدرََجَة الصَّْوم َوالصَّاَلة 
رواه البزار، ورجاله  (:  195]الهيثمي )  [(4166مسند أبي يعلى )  .رجاله رجال الصحيح]الداراني:    [حسنإسناده  ]الدهيش:  

 [ثقات.
أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن اْلَفْضِل  ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2213

ْنِديِّ ْبِن َعِليٍّ ، ثـَنَا  َأمْحََد ْبِن َجْعَفرٍ أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن  ، ثـَنَا  ْبِن حُمَمٍَّد اْلبَاِطْرقَاين  ِإَجازَةً  َعْبُد اْلُقد وِس  ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم بن السِّ
َثِِن َعمِّي َصاِلُح ْبُن َعْبِد اْلَكِبرِي ْبِن ُشَعْيِب ْبِن احْلَْبَحابِ ، ثـَنَا  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَكِبرِي ْبِن ُشَعْيِب ْبِن احْلَْبَحابِ  َعْبُد    ، َحدَّ

 ، أَبِيهِ ، َعْن السَّالِم ْبُن ُشَعْيبٍ 
أُْدَماِن يف ِإاَنٍء اَل آُكُلهُ َوال  »   :ِبَقْعٍب أَْو َقَدٍح ِفيِه َلَبٌ َوَعَسٌل فـََقالَ  صلى هللا عليه وسلمأََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل ُأِتَ النَِّب   َعْن  

 « أحرمهُ 
 . فَأنكرهُ  ،ُسِئَل الُبَخاِرّي َعنهُ  *

 لم أعرفه[  ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَكِبيرِ ]الهيثمي: رواه الطبراني في اْلوسط وفيه  [ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: 
اَد َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2214 ُسَلْيَماُن ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أبنا  أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاوِيََة الص ويف  ِإَجازًَة َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلَدَّ

، َعْن  َعْبُد السَّالِم ْبُن ُشَعْيِب ْبِن احْلَْبَحابِ ، قثنا زَِماٍم اْلَعالفُ ُوَهْيُب ْبُن حَيََْي ْبِن ، قثنا َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيٍ ، ثـَنَا  ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
 ،  أَبِيهِ 
 « َصالةُ اجْلََماَعِة تـُْفُضُل على َصاَلة اْلَفذ َخس َوِعْشرِينَ »  :صلى هللا عليه وسلم قَاَل َرُسول هللا :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن 

ارَُقْطِِن    ،مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديَث َعْن ُشَعْيٍب ِإال ابْـُنهُ َعْبُد السَّالمِ   :الطَّرَبَاين  قَاَل    * اْختـََلَف َعْنهُ فـََرَواهُ َصاِلُح ْبُن َعْبِد    :قَاَل الدَّ
ْبِن ُشَعْيبٍ  ِه َعْبِد السَّالمِ ، َعْن  اْلَكِبرِي  النَِّبِّ  أََنٍس عَ ، َعْن  أَبِيِه ُشَعْيبٍ ، َعْن  َعمِّ أَبُو َعتَّاٍب    صلى هللا عليه وسلمِن  َوَرَواهُ 

َوقد أْسندهُ َشاِهَداِن    ،فـََهِذِه رَِوايـَتُـنَا َغرْيُ رَِوايَة َصاحل  قـُْلُت:  . الدَّالُل َعْن َعْبِد السَّالِم ْبِن ُشَعْيٍب َمْوقُوفًا َوَهَذا َأْشَبهُ اِبلصََّوابِ 
 . يف الصَِّحيحِ 
 [رواه البزار والطبراني في اْلوسط ورجال البزار ثقات.(: 2135]الهيثمي ) [معلول بالوقفِإْسَناده ]الدهيش: 

احْلََسِن  أَ   -  2218 أاََب  َأنَّ  بِنـَْيَسابُوَر  َأمْحََد  ْبِن  احْلََسِن  ْبِن  الرَّمْحَِن  بِْنُت َعْبِد  زَيْـَنُب  احْلُرَّةُ  ْبِن  ْخرَبَتـْنَا  ْبَن َجاِمِع  َعِليٍّ َعِليَّ 
اأُلْستَاذُ أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ، ثـَنَا  أَبُو َسْهٍل َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد الدَّْشيِت  ، أبنا  اْلَقاِضي َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
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، ثـَنَا  ُعَمُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َرزِينٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن يَزِيدَ ، ثـَنَا مَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّانُ أَبُو َبْكٍر حمَُ ، أبنا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَمَْمٍش الّزاَِيِدي  
َبَة ْبِن ُمساِورٍ ، َعْن ُسْفيَاُن ْبُن ُحَسنْيٍ   ، َشيـْ

َخل وا  »  :فـََقالَ   ،فَُأِخَذ اْلَقْومُ   ،ه الشَّْهبَاءُ لت فـَنـََفَرْت بغ  ،ِبَقرْبٍ   صلى هللا عليه وسلمَسوََّل اَّللَِّ  ر مر    :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن  
َها    «فَِإنَّهُ اَل َيْستـَْنزِهُ ِمَن اْلبـَْول  ،فَِإنَّ َصاِحَب اْلَقرْبِ يـَُعذَّبُ  ،َعنـْ

 [ صحيحإسناده  ]الدهيش: #*
َد ْبِن بـَرََكَة اْلِكْنِديَّ أَبُو اْلُفُتوِح يُوُسُف ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن َكاِمٍل اْْلَفَّاُف بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب حُمَمٍَّد اْلُمبَاَرَك ْبَن َأمحَْ  َأْخرَبانَ  - 2219
أَبُو  ، ثـَنَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْهِديِّ أَبُو ُعَمَر  ، أبنا أَبُو احْلَُسنْيِ َعاِصُم ْبُن احْلََسِن ْبِن َعاِصمٍ ، أبنا َأْخرَبَُهمْ 

، قثنا  ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى، ثـَنَا  احْلََسُن ْبُن َسالٍم السَّوَّاقُ ، ثـَنَا  َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلَمْعُروُف اِبْبِن السَّمَّاكِ 
  : ْبُن ِعيَسى قَالَ َصَدَقةُ 

ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك     ،نـََعمْ   َقالُوا:فَـ   «؟َأَعَلْيِه َدْينٌ »   :فـََقالَ   ،ِبَرُجٍل ُيَصلَّى َعَلْيهِ   صلى هللا عليه وسلمُأِتَ َرُسوُل اَّللَِّ   يـَُقوُل:ْسَِ
تُ » :قَالَ   « َصَدَقةُ  ْم َديْـَنهُ َصلَّْيُت َعَلْيهِ فَِإْن َضِمنـْ

َع أََنًسا َرَوى َعْن عُ مَلْ  * بـَْيِد اَّللَِّ ْبِن ُموَسى َومَلْ يَزِْد َعَلى َأرَهُ يف ِكتَاِب اْبِن َأيِب َحامتٍِ َوذََكَرهُ اْلُبَخارِي  يف ًَتِرخِيِه اْلَكِبرُي فـََقاَل ْسَِ
 َهَذا 
 [ ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: #*

َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد   أَبُو حُمَمٍَّد ُسْفيَاُن ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َمْنَدْه أبَِْصبـََهانَ  َأْخرَبانَ  - 2230
أَبُو َجْعَفٍر ، ثـَنَا َأيِب ، أبنا َوهَّاِب ْبُن َأيِب َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْنَدهْ أَبُو َعْمرٍو َعْبُد الْ ، أبنا ْبَن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر اْلبَاْغبَاَن َأْخرَبَُهمْ 

ُروُف ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَراِهيَم ُهَو اْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن بَُكرْيِ ْبِن زَْيٍد النـَّْهَشِلي  أَبُو َبْكٍر اْلَمعْ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ُهَو اْبُن َحْفٍص التَّاِجرُ 
 ، َأيِب ُسْفيَانَ ، َعْن اأَلْعَمشُ ، ثـَنَا َسْعُد ْبُن الصَّْلتِ ، ثـَنَا ِبَشاَذاَن اْلَفاِرِسيِّ 

فَِإَذا َأرَاَد َأْمًرا بَعثهْم  ،ِعْشُروَن َشااًب ِمَن األَْنَصاِر يـَْلَزُمونَهُ حِلََواِئِجهِ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن لِلنَِّبِّ   :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن 
 . ِفيهِ 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

ُ ِبِقَراَءِت   َأْخرَبانَ   -  2232 َأْخرَبَُكْم    قـُْلُت َلُه:َعَلْيِه    أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأيِب َبْكٍر ْبِن َعِليٍّ اْْلَُراَساين  الدَّالُل أبَِْصبـََهاَن َرمِحَهُ اَّللَّ
أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ، أبنا  َأيِب ، أبنا  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْنَدهْ َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َأيِب  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحد بن عمر الباغيان فَأَقـَرَّ ِبهِ 

َأيِب ، َعْن  اأَلْعَمشُ ، ثـَنَا  ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ُهَو النـَّْهَشِلي اْلَفاِرِسي ِإْسَحاق َسْعُد ْبُن الصَّْلتِ ، ثـَنَا  َوُهَو اْبُن َحْفٍص التَّاِجرُ 
 ، ُسْفيَانَ 

فـََقاَل َرُسوُل    ،اَي ُبَِنَّ لتُـَهنِّْئَك الشََّهاَدةُ  َقاَلْت:ُأِصيَب رَُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يـَْوَم ُأُحٍد َفَجاَءْتهُ أُم هُ فَـ   : أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ   َعنْ 
   «اَل يـُْغِنيهِ  اَويْبَخل مبَِ  ،َوَما يُْدرِيِك َلَعلَّهُ َكاَن يَتَكلَّم مِبَا اَل يعنيه » :صلى هللا عليه وسلم هللا
ْبُن الصَّْلِت َعِن اأَلْعَمشِ  *  َسْعُد  َرَواهُ  َعِن  ، َعْن  َأيِب ُسْفيَانَ ، َعْن  قَاَل الدَّارَُقْطِِن   َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث فـََرَواهُ  أََنٍس َوَخالََفهُ 

 أََنٍس َوقـَْوُل َسْعِد ْبِن الصَّْلِت أشبه ، َعْن اأَلْعَمشِ 
 ِإْسَناده حسن[ الدهيش:] #*
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 اأَلْسَعِد ِهَبَة الرَّمْحَِن أَبُو اْلُمظَفَِّر َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َعْبِد اْلَكِرِْي ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َمْنُصوٍر السَّْمَعاين  مِبَْرَو َأنَّ أابَ   َأْخرَبانَ   -  2233
أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ، أبنا َجدِّي أَبُو اْلَقاِسِم اْلُقَشرْيِي  ، أبنا ْبَن َعْبِد اْلَواِحد بن عبد اْلَكِرْي بن هَوازن أخربهُ 

بَِقيَّةُ ْبُن ، ثـَنَا  َفْضلِ َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد أَبُو الْ ، ثـَنَا  أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن إِبْـَراِهيَم الثَـَّقِفي  أبنا    قَالَ   ،ْبِن ُعَمَر اْْلَفَّافُ 
َبَة ْبِن َأيِب َحِكيٍم قَاَل َحدََّثِِن طَْلَحةُ ْبُن اَنِفٍع قَالَ ، َعْن اْلَولِيدِ   : ُعتـْ

ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َوَجاِبَر ْبَن َعْبِد اَّللَِّ قَاال   فَِإمَّا  :قَالَ  -يف َغَزاةٍ َأْحَسبُهُ قَاَل  -  صلى هللا عليه وسلمُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ   :ْسَِ
  صلى هللا عليه وسلمَوبَِيِد َرُسوِل اَّللَِّ    ،َوِإمَّا َكاَن َمْقطُوًعا َقْد َهاَج َورََقهُ   ،ِبِعْذٍق فـَُقِطعَ  صلى هللا عليه وسلمَأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ  

َعْت َخطَااَيهُ َفُجِعَلْت فـَْوَق رَْأِسهِ   ؟َتْدرُوَن َما َمَثُل اْلُمْؤِمِن ِإَذا قَاَم ِإىَل َصالتِهِ َهْل  »  :َوَورَقُهُ يـَتـَنَاثـَُر قَالَ   ،َقِضيٌب َيْضِرُب ِبهِ    ،مجُِ
 « ِإَذا َخرَّ َساِجًدا تـَنَاثـََرْت َعنهُ مَيِينا َوِشَااًل 

 [حسنِإْسَناده  ]الدهيش: #*
إِبْـَراِهيُم ْبُن  ، أبنا ُهمْ زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك األِديَب َأْخربََ  َأْخرَبانَ  -  2234
َأيِب َعِن ، ثـَنَا  اْبُن َأيِب ُعبـَْيَدةَ ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن عبد هللا بن منعري، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، أبنا  َمْنُصورٍ 

 ،  َأيِب ُسْفيَانَ ، َعْن اأَلْعَمشِ 
ُ    :أََنٍس قَالَ َعْن   ُ َعْنهُ   ،َعَلْيِه َوَسلََّم َمرًَّة َحَّتَّ ُغِشَي َعَلْيهِ لََقْد َضَربُوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَجَعَل    ،فـََقاَم أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ

 . اْبُن َأيِب ُقَحاَفَة اْلَمْجنُون  :، قَالُوا َمْن َهَذا  َقالُوا:فَـ  ،َويْـَلُكْم أَتْقتلوَن رجال َأن يـَُقول َريبِّ هللا  :يـُنَاِدي
)  [ صحيحِإْسَناده  ]الدهيش:   والبزار،  (:  9815]الهيثمي  أبو يعلى،  رجال  رواه  ورجاله  وأقبلوا على أبي بكر.  وزاد: فتركوه، 

 [ الصحيح.
،  َد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصِر ْبِن َأيِب اْلَفْتِح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّا  َأْخرَبانَ   -  2243

حُمَمَُّد ْبُن ، أبنا  اْلَقاِضي أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم اْلَعسَّالُ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ُمْصَعبٍ أَبُو َبْكٍر  أبنا  
َثُم ْبُن الرَّبِ ، ثـَنَا زاَِيُد ْبُن حَيََْي ، ثـَنَا يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق اْْلَِطيبُ   ،  َأيِب ِقالبَةَ ، َعْن أَي وبَ ، َعْن ِْسَاُك ْبُن َعِطيَّةَ ، ثـَنَا يعِ اهْلَيـْ

َنَما َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:أََنٍس َعْن  َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا    :َوأَبُو َبْكٍر َيَُْكالِن ِإْذ نـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ  صلى هللا عليه وسلمبـَيـْ }َفَمْن يـَْعَمْل ِمثـْ
َقاَل َذرٍَّة شرا يره{ فـََرَفَع أَبُو َبْكٍر يََدهُ  َقاِل َذرٍَّة ِمْن َشرٍّ   :فـََقالَ   ،يـََرهُ َوَمْن يـَْعَمْل ِمثـْ   ؟اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ َلَراٍء َما َعِلْمُت ِمْن ِمثـْ

نْـيَا ممَّا َتْكَرهُ َمثَاِقيلَ َأرَأَْيَت مَ  ،اَي َأاَب َبْكرٍ َقاَل: »فَـ  ُ َمثَاِقيَل َذرِّ اْْلرَْيِ  ،ا تـََرى يف الد     «َحَّتَّ تـَُوفَّاهُ يـَْوَم اْلِقيَاَمةِ  ،َوَيدَِّخُر اَّللَّ
ئًا ِمْن طَرِيِق ِْسَاِك ْبِن َعِطيََّة َعْن أَي وبَ   *  َوال َعْن ِْسَاٍك ِإال  ،مَلْ يـَْرِوِه َعْن أَي وَب ِإال ِْسَاكٌ   :قَاَل الطَّرَبَاين    ،َرَوى اْلُبَخاِري  َشيـْ

َثمُ   . َولَْيَس َكَما قَاَل الطَّرَبَاينّ  قـُْلُت: .تـََفرََّد بِِه زاَِيُد ْبُن حَيََْي   ،اهْلَيـْ
 إسناده ضعيف[ ]الدهيش:  

، أبنا  ُهْم َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َهاِشٍم احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَْراَبْذقَاين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر َأْخربََ   َأْخرَبانَ   -  2244
َعْبُد  ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه احْلَاِفظُ ، أبنا  الذَّْكَواين  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن  

 َأمْحد بن يُوُسف بن الضَّحَّاك ، قثنا  اَّللَِّ ْبُن َخاِلِد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُرْسُتمَ 
 إسناده ضعيف[ ]الدهيش: 

َثِِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلََسنِ  اَل اْبُن َمْرُدَوْيهِ قَ  - 2245 زاَِيُد ْبُن حَيََْي ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ُموَسى قَاال ، قثنا َوَحدَّ
َثُم ْبُن الرَّبِيعِ ، قثنا أَبُو اْْلَطَّابِ   ،  َأيِب ِقالبَةَ ، َعْن أَي وبَ ، َعْن ِْسَاُك ْبُن َعِطيَّةَ ، قثنا  اهْلَيـْ
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نَا أَبُو َبْكٍر َيَُْكُل َمَع َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن   }َفَمْن   :طََعاًما ِإْذ نـََزَلْت َعَلْيِه َهِذِه اآليَةُ   صلى هللا عليه وسلمبـَيـْ
َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يره{   َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يـََرهُ َوَمْن يـَْعَمْل ِمثـْ فـََقاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه   قَاَل:  ،فـََرَفَع أَبُو َبْكٍر َيَدهُ   قَاَل:يـَْعَمْل ِمثـْ

َأرَأَْيَت َما تـََرى يف الد نْـيَا   ،اَي َأاَب َبْكرٍ قَاَل: »   ،َما عملت من ِمثـَْقال ذرة من شرة  اَي َرُسول هللا ِإيّنِ لرءا  قَاَل:  «َمالكوسلم: »
 « َحَّتَّ توفاه يـَْوم اْلِقيَاَمة   ،يُدََّخُر َلَك َمثَاِقيَل َذرٍّ ِمَن اْْلرَْيِ   ،ممَّا َتْكَرهُ ِمثَاِقيَل َذرٍَّة ِمْن َشرٍّ 

رواه الطبراني في اْلوسط عن شيخه موسى بن سهل، والظاهر أنه الوشاء (:  11514]الهيثمي )  إسناده ضعيف[ ]الدهيش:  
 [ وهو ضعيف.

ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد  ، قثنا  َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن اجْلُنـَْيِد النـَّْيَسابُورِي  ، قثنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَّد بن، ثـَنَا  اْبُن َمْرُدَوْيهِ َوقَالَ  - 2246
َثم بن الّربيع مثله َسَواء ، قثنا اَّللَِّ النـَّْيَسابُوِري    اهْلَيـْ

 إسناده ضعيف[ ]الدهيش: 
رٍ قَاَل  - 2247 َثُم َوَحدَّثـَنَا َسرَّاُر ْبُن جُمَشِّ  أََنٍس مِبِْثِل َحِديث ْساك ، َعْن َأيِب ِقالبَةَ ، َعْن  أَي وبَ ، َعْن اهْلَيـْ

 إسناده ضعيف[ الدهيش: ]
،  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  - 2248

ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َعْمرٍو  ، ثـَنَا  خَمَْلُد ْبُن َأيِب زَُمْيلٍ ، ثـَنَا  اْلَمْوِصِلي  أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ  ، أبنا  حُمَمَُّد بن إِبْـَراِهيم بن املقريءأبنا  
 ،  َأيِب ِقالبَةَ ، َعْن أَي وبَ ، َعْن الرَّقِّي  
بَِوْجِههِ   صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن   أتقرؤن يف  »   : قَالَ َصلَّى أبَِْصَحابِِه فـََلمَّا قضى صاَلته أقبل َعَلْيِهم 

َفال  »  :قَالَ   ،ِإانَّ لَنـَْفَعلُ   :َأْو قَاَل قَائُِلونَ   :فـََقاَل قَاِئلٌ   ،فـََقاهَلَا َثالَث َمرَّاتٍ   ،َفَسَكُتوا   «َواإِلَماُم يـَْقَرأُ   ،َصالِتُكْم َخْلَف اإِلَمامِ 
 « لِيـَْقَرْأ َأَحدُُكْم بَِفاحِتَِة اْلِكتَاِب يف نَفسه ،تـَْفَعُلوا 

 [ (2805مسند أبي يعلى )  .إسناده جيد]الداراني:  ، واْلصح إرساله[ِرَجاله ِثَقات ]الدهيش: 
َأيِب أَبُو َعْبِد  ، ثـَنَا  الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َعْبِد اَّللَِّ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد  ، أبنا  احْلََسُن ْبُن َعْبِد اْلَمِلكِ ، َأان  زَاِهٌر أَْيًضا   َوَأْخرَبانَ   -  2249

أَبُو تـَْوبََة الرَّبِيُع ْبُن اَنِفٍع  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى الطََّرُسوِسي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حَمُْبوٍب اْلَمْرَوِزي  ، أبنا  هللا حُمَمَّد ِإْسَحاقَ 
 ، َأيِب ِقالبَةَ ، َعْن أَي وبَ ، َعْن ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َعْمرٍو، ثـَنَا َوأَبُو َجْعَفٍر النـ َفْيِلي  قَاال

  : ، قَالُوا«تقرؤن َورَاِئي َقاَل: »فَـ   ،ِإْحَدى َصالِتَِ اْلَعِشيِّ   صلى هللا عليه وسلمَصلَّى بِنَا َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:أََنٍس ْبِن َماِلٍك  َعْن  
 « فَِإنَّهُ الصالة ِلَمْن اَل يـَْقَرأُ ِِبَا ،َفال تـَْفَعُلوا ِإال أِبم اْلُقْرآنقَاَل: » ،نـََعمْ 

، َعْن  فـََرِج ْبِن رََواَحةَ ، َعْن  ْبِن ِسنَانٍ خَمَْلٍد َوَعْن ُعَمَر ْبِن َسِعيِد  ، َعْن  َرَواهُ أَبُو َحامتِِ ْبُن ِحبَّاَن يف َصِحيِحِه َعْن َأيِب يـَْعَلى   *
َع َهَذا اْْلرََبَ أَبُو ِقالبََة َعْن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َعاِئَشةَ   َوقَاَل:ُعبـَْيِد اَّللَِّ الرَّقِّيِّ     صلى هللا عليه وسلمبـَْعِض َأْصَحاِب النَِّبِّ  ، َعْن  ْسَِ
َعهُ ِمْن أََنسٍ  َواحْلَِديُث َما َرَواهُ َخاِلٌد    ،َوِهَم ِفيِه ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َعْمرٍو   :َوقَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي    .يًعا حَمُْفوظَانِ فَالطَّرِيَقاِن مجَِ   ،َوْسَِ

صلى هللا  َعِن النَِّبِّ    ،صلى هللا عليه وسلم رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ  ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َعاِئَشةَ ، َعْن  َأيِب ِقالبَةَ ، َعْن  احْلَذَّاءُ 
ُ َأْعَلُم اِبلصََّوابِ  ،عليه وسلم ارَُقْطِِن   ،َواَّللَّ  . واملرسل أصح :َوقَاَل الدَّ
َواب انه ُمْرسل]الدهيش:   [والطبراني في اْلوسط ورجاله ثقات.رواه أبو يعلى :  (2642) [ ]الهيثمي ِرَجاله ِثَقات َوالصَّ

  بن طَاِهر الشحامي َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َعْبِد اْلَكِرِْي ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َمْنُصوٍر اْلَمْرَوِزي  ِِبَا َأنَّ َعْبَد اْْلَاِلق بن زَاِهر    َأْخرَبانَ   -  2250
َعْبُد الرَّمْحَِن  ، أبنا ُعْثَماُن ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمْحِمي  ، أبنا َوعبد الرَّمْحَِن َوَأمْحََد اْبَِنْ حَيََْي ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَُسنْيِ النَّاِصِحيِّ َأْخرَبُوُهمْ 

حَيََْي  ، ثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّارِِمي  ، ثـَنَا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبُدوَس الطََّرائِِفي   أَبُو احْلََسِن َأمْحَدُ ، أبنا ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي 
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صلى ُسوُل اَّللَِّ قَاَل رَ قَاَل:  أََنٍس ، َعْن  َأيِب ِقالبَةَ ، َعْن  أَي وبُ ، ثـَنَا َعْبُد اْلَوهَّاِب الثَـَّقِفي  ، ثـَنَا ْبُن اجْلَْهِم السَُّدوِسي  ُمَؤذُِّن َعارِمٍ 
َوِإَذا  ،َوِإذا أمتن َخانَ  ،ِإذا وعد أخلف  ،َثالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه فـَُهَو ُمنَاِفٌق َوِإْن َصاَم َوَصلَّى َوزََعَم أَنَّهُ ُمْسِلمٌ هللا عليه وسلم: » 

 « َحدََّث َكَذبَ 
 . َوَلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث ايب ُهَريْـَرة  ،َوَوقـََفهُ ُوَهْيٌب َعْن أَي وبَ  *

 [ وهو ضعيف.  رواه أبو يعلى، وفيه يزيد الرقاشي،(: 412]الهيثمي ) ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2251 اجْلُْرَجاينَّ  َأيِب َسِعيٍد  ْبَن  مَتِيَم  ِِبَا َأنَّ  اهْلََرِوي   ْبُن حُمَمٍَّد  اْلُمِعزِّ  أبنا  أَبُو َرْوٍح َعْبُد  ْبُن حُمَمٍَّد  ،  َعِلي  
، َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى الس كِّيِِن  ِبَواِسطَ ، أبنا  ُد ْبُن ِحبَّاَن اْلُبْسيِت  أَبُو َحامتٍِ حُمَمَّ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن الزَّْوَزين  ، أبنا  اْلَبحَّاِثي  

َعاين  ، ثـَنَا  ِإْسَحاُق ْبُن زُرَْيٍق الرَّْسَعِِن  ثـَنَا   ، َعْن ِقالبَةَ َأيِب  ، َعْن  أَي وبَ ، َعْن  َمْعَمرٍ ، َعْن  راََبُح ْبُن زَْيدٍ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َخاِلٍد الصَّنـْ
ُ َهَذا الدِّيَن بَِقْوٍم اَل َخالَق هَلُمْ يليؤ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنِس ْبِن َماِلٍك   « دن اَّللَّ

َوَقْد رُِوَي   ،راََبحٍ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َوَأْخَرَجهُ النََّساِئي  َعْن حُمَمَِّد ْبِن َسْهِل ْبِن َعْسَكرٍ  ،َكَذا َأْخَرَجهُ اْبُن ِحبَّاَن يف ِكتَابِهِ   *
 . َوَقْد تقدم يف تـَْرمَجته  ،َعْن مُحَْيٍد َعْن أََنسٍ 

َصِحيح[]الدهيش:   صحيح]شعيب:    ِإْسَناده  )  . حديث  حبان  ابن  صحيح(.4517صحيح  ]اْللباني:  حبان    .[  ابن  صحيح 
 [ رواه البزار، والطبراني في اْلوسط، وأحد أسانيد البزار ثقات الرجال.(: 9564]الهيثمي ) [(.4517)

مَِّد ْبِن َأيِب َسْعٍد  أَبُو اْلُفُتوِح يُوُسُف ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن َكاِمٍل اْْلَفَّاُف بِبـَْغَداَد َأنَّ اإِلَماَم َأاَب َسْعٍد َأمْحََد ْبَن حمَُ   َأْخرَبانَ   -  2252
أَبُو َعِليٍّ احْلسن بن َعلّي بن َأمْحد  ، أبنا  َفٍر اْلَكْوَسجُ أَبُو اْلُمظَفَِّر حَمُْموُد ْبُن َجعْ ، أبنا  اْلبـَْغَداِديَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه بِبـَْغَدادَ 

َعفَّاُن  ، ثـَنَا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعاِمٍر اْلبـَزَّاز  اْلبـَْغَداِدي  ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن ِإْسَحاَق األَْنَصارِي  ، ثـَنَا بنس مليان اْلبـَْغَداِدي  
 ،  َأيِب ِقالبَةَ ، َعْن أَي وبَ ، َعْن ُوَهْيبٌ  ، ثـَنَاْبُن ُمْسِلمٍ 

 . ََنََر بَِيِدِه َسْبَع َبَداَنٍت ِقيَاًما صلى هللا عليه وسلمَأنَّ النَِّبَّ  ،أََنسٍ َعْن 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

ادَ  َأْخرَبانَ  - 2255 ، َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
حُمَمَِّد ، َعْن َحامِتُ ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن ََبْرٍ ، ثـَنَا َعْبِد اَّللَِّ ِإْْسَاِعيُل ْبُن  ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ أبنا 

 ،  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب طَْلَحةَ ، َعْن ْبِن ُعَمارَةَ 
،  « السَّنَا َوالسَّن وتُ   ،ِفيِهنَّ ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء ِإال السَّامَ َثالٌث  »  :قَالَ   صلى هللا عليه وسلم أََنٍس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبِّ  َعْن  
ُ َلَعرََّفُكُموهُ »  :قَالَ  ؟َفَما السَّن وتِ  ،َهَذا السَّنَا َقْد َعَرفـْنَاهُ  :قَالُوا   . َوَنِسيُت الثَّالِثَةَ  :قَاَل حُمَمَّدٌ  «َلْو َشاَء اَّللَّ

 . َوثَـَّقهُ حَيََْي ْبُن مِعني  ،َعْمرِو ْبِن َحْزٍم َرَوى َعْنهُ َماِلٌك َوَغرْيُهُ حُمَمَُّد ْبُن ُعَمارََة ْبِن  *
 [حسنإسناده  ]الدهيش: #* 

دَّاَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإَجازًَة َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احلَْ   َأْخرَبانَ   -  2257
حُمَمَُّد  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ثَنا إِبْـَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم ُهَو اْلبـََغِوي  أَبُو اْلَقاِسِم  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َعَلْيهِ 

ِمي   َثِِن َأيِب  قَاَل:ُمَعاذُ ْبُن ِهَشاٍم ، ثـَنَا ْبُن َأيِب َبْكٍر اْلُمَقدَّ َبَة َمْوىَل ، َعْن قـَتَاَدةَ ، َعْن َحدَّ  ،   أََنسٍ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب ُعتـْ
ئًا صلى هللا عليه وسلمَكاَن النَِّب    قَاَل:أََنٍس َعْن   . رُئَِي َذِلَك يف َوْجِههِ  ،ِإَذا َكرَِه َشيـْ

 قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعْن قـَتَاَدَة ِإال ِهَشاٌم تـََفرََّد ِبِه ُمَعاذٌ  *
ِميِ  َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه ]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  ِحيِح َغْيَر ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر اْلُمَقدَّ  [ اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن  ، أبنا زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  - 2265
َأْخَضُر  ، ثـَنَا  َرْوحٌ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ ، أبنا  ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيمَ َجدِّي  ، أبنا  ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاقَ ، أبنا  َأمْحََد اْلبـَقَّالُ 

َع َشْيًخا ِمْن َبِِن حنيَفة يـَُقال   حُيَدُِّث   ،أَبُو بَْكرٍ   لهْبُن َعْجالَن التَِّميِمي  أَنَّهُ ْسَِ
وَ  َأَصابَهُ  ِمَن األَْنَصاِر  َماِلٍك َأنَّ رَُجال  ْبِن  أََنِس  اجْلَْهِد َواجْلُوعِ   ، َفَدَخَل َعَلْيِهمْ   ،َأْهَل بـَْيِتِه فـَْقرٌ َعْن   ،فـََوَجَدُهْم ُمَصرَِّعنَي ِمَن 

 ،اَي َنِبَّ اَّللَِّ   َقاَل:فَـ   ،صلى هللا عليه وسلمفَاْنطََلَق األَْنَصارِي  َحَّتَّ أََتى َرُسوَل اَّللَِّ    ،اجْلُوُع َأِغثـْنَا ِبَشْيءٍ   :قَالُوا  ؟َما ِبُكمْ   َقاَل:فَـ 
ُتَك ِمْن ِعْنِد َأْهِل بـَْيٍت َما َأرَاين َأْرِجُع ِإلَْيِهْم َحَّتَّ يـَْهِلُكوا َأْو يـَْهِلَك بـَْعُضُهمْ  َما  وسلم: » َعَلْيِه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   ،أَتـَيـْ

فَْأِت مِبَا   ،فَاْذَهبْ قَاَل: »  ،َما ِعْنِدي  قَاَل:  «؟َأَما ِعْنَدَك َشْيءٌ وسلم: »صلى هللا عليه  فـََقاَل َنِب  اَّللَِّ    ،اجْلُْوعُ   قَاَل:  «؟ يهلكم
َهَذا احْلِْلُس    َقاَل:فَـ   ،فَأََتى ِبِه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَِّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،فـََرَجَع األَْنَصاِري  فـََلْم َيَِْد ِإال ِحْلًسا َوَقَدًحا  «َكاَن ِعْنَدَك ِمْن َشْيءٍ 

َقاَل فَـ   ،ْنهُ َأمَّا احْلِْلُس َفَكانُوا يـَْفرَتُِشوَن طَائَِفًة ِمْنهُ َويـَْلَبُسوَن طَائَِفًة َوأَمَّا اْلَقَدُح َفَكانُوا َيْشَربُوَن مِ   ،َواْلَقَدُح ُكل  َشْيٍء َكاَن ِعْنَدانَ 
النَِّب  صلى هللا   َقالَ فَـ  ،ِبِدْرَهمٍ  أاََن آُخُذُُهَا :فـََقاَل رَُجلٌ  «؟َمْن َيْشرَتِي ِمْنهُ َهَذا احْلِْلَس َواْلَقَدحَ صلى هللا عليه وسلم: » النَِّب  

َأاَن آُخُذُُهَا    :فـََقاَل رَُجلٌ   «؟َمْن يَزِيُد َعَلى ِدْرَهمٍ َقاَل: »فَـ   ،َفَسَكَت اْلَقْومُ   :قَاَل أََنسٌ   «؟َمْن يَزِيُد َعَلى ِدْرَهمٍ عليه وسلم: »
واشرتي أبََِحِدُِهَا فأسا مثَّ أتِن    ، اْذَهْب فاشرتي أبََِحِدُِهَا طََعاما فانبذه ِإلَْيِهمَقاَل: »فَـ   ،فََأْعطَاُُهَا  «ُُهَا َلكَ َقاَل: » فَـ ،ِ اِبثْـَننْي 

اَل َواَّللَِّ َما ُهَو    :فـََقالَ   «َهْل ِعْنَدَك ِنَصاٌب أُثـَبِّتُـَهاَقاَل: »فَـ   ،بَِيِدهِ   صلى هللا عليه وسلمفََأَخَذَها َنِب  اَّللَِّ    ،فـََفَعَل َذِلكَ   «ِبهِ 
فََأَخَذ َنِب  اَّللَِّ    ،فَأََتى ِِبَا   «اْئِت ِِبَا ِإْن ِشْئتَ َقاَل: »فَـ   ،أبَِيِب َوأُمِّي ِعْنِدي ِنَصاٌب َعَسى يـََواِفَقهُ   :فـََقاَل بـَْعُض اْلَقْومِ   ،ِعْنِدي

وسلم: صلى هللا عليه  فـََقاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ    ،َدفـََعَها ِإىَل األَْنَصاِريِّ ، مثَّ  فَأَثْـبـَتـََها يف النَِّصابِ   ،اْلَفْأسَ   صلى هللا عليه وسلم
ُ َلكَ   ،اْحَتزِْم ِحْزَمَتَك فَْأِت ِِبَا الس وقَ ، مثَّ  اْذَهْب ِِبَِذِه اْلَفْأِس فَاْحِطْب َما َوَجْدَت ِمْن َشْوٍك أَْو َحَطبٍ » ،  فَِبْعَها مِبَا َقَضى اَّللَّ

َلةً مثَّ   َيَِيءُ َِبَطَِبِه ِإىَل الس وِق فـََيِبيُعهُ بِثـُلَُثْي ، مثَّ  َفَجَعَل الرَُّجُل ُكلَّ يـَْوٍم يـَْغُدو فـََيْحَتِطبُ   «اَل َتتِن َواَل َأرَاك ََخَْسة عشر لَيـْ
َلًة فََأَصاَب ِفيَها َعَشَرَة َدرَا َقْد   ،اَي َنِبَّ اَّللَِّ   :فـََقالَ   ،صلى هللا عليه وسلمأََتى َنِبَّ  ، مثَّ  ِهمَ ِدْرَهٍم َحَّتَّ أََتْت َعَلْيِه ََخَْس َعَشَر لَيـْ

ُ يل يف الَِّذي أَمرتِِن برَكة َلًة َعَشَرَة َدرَاِهمَ   ،َجَعَل اَّللَّ   ، فَابْـتـَْعُت َِبَْمَسِة َدرَاِهَم لِْلِعيَاِل طََعاًما  ،قد أصبت يف ََخَْسة عشر لَيـْ
اْلِقيَاَمِة َويف  وسلم: »صلى هللا عليه  فـََقاَل َرُسوَل اَّللَِّ    ،َوابْـتـَْعُت هَلُْم ِكْسَوًة َِبَْمَسِة َدرَاِهمَ  يـَْوَم  َأْن َتَِْتَ  َلَك ِمْن  َهَذا َخرْيٌ 

 « .َأو فقر مدقع  ،َأْو غرم مفظع  ،ِلِذي َدٍم ُموِجعٍ   ،ْسأَلََة اَل َتْصُلُح ِإال لَِثالثَةٍ ِإنَّ اْلمَ  ،َوْجِهَك نَُكُت اْلَمْسأََلةِ 
 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*

،  حَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن َأمْحََد ْبِن اأْلُخوة أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّ   َأْخرَبانَ   -  2267
أَبُو اْلَعبَّاِس السَّرَّاُج َأْخرَبين  ، أبنا َسنْيِ اْْلَفَّافُ أَبُو احلُْ ، أبنا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم اإِلْْسَاِعيِلي  يف آَخرِيَن قَالُوا أبنا 

 ، ُشْعَبةُ ، ثـَنَا أَبُو زَْيٍد اهْلََرِوي  َسِعيُد ْبُن الرَّبِيعِ ، أبنا أَبُو حَيََْي 
يـَْقَطُع الصَّالَة احلَِماُر َواْلَمْرَأةُ  » :قَالَ   عليه وسلمصلى هللا  ْسَِعت أََنٍس َعِن النَِّبِّ   قَاَل:ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َبْكِر ْبِن أنس  َعْن  

 « َواْلَكْلبُ 
  .َواْلَمْوقُوف أصح  ،َوَوقـََفهُ غُْنَدٌر َوأَبُو اْلَولِيِد َوحُمَمَُّد ْبُن َكِثريٍ  ،تـََفرََّد بَِرْفِعِه َعْن ُشْعَبَة أَبُو زَْيدٍ  :قَاَل الدَّارَُقْطِِن   *

 [ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.(: 2292]الهيثمي ) ِرَجاله ِثَقات َوَوقفه أصح[]الدهيش: 
احْلََسِن ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َدْهَبِل ْبِن َعِليِّ ْبِن َكارِهٍ احْلَرميِي  ِِبَا َأنَّ َأاَب غَاِلٍب َأمْحََد ْبَن   َأْخرَبانَ   - 2268

حُمَمَُّد ْبُن اْلُمظَفَِّر ْبِن ُموَسى أَبُو  ، أبنا  حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اجْلَْوَهِري  أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن  ، أبنا  اَّللَِّ ْبِن اْلبـَنَّاِء َأْخرَبَُهمْ 
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أَبُو  ثـَنَا  ،  أَبُو يُوُسَف اْلُقُلوِسي  ، ثـَنَا  أَبُو اْلَقاِسِم النـ ْعَماُن ْبُن َهارُوَن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َهارُوَن اْلبـََلِدي  ، ثـَنَا  احْلَُسنْيِ احْلَاِفُظ اْلبـَزَّازُ 
 ، ُشْعَبةُ ، ثـَنَا زَْيدٍ 

ْعُت أََنَس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبِّ    قَاَل:ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َبْكٍر  َعْن   يـَْقَطُع الصَّالَة اْلَكْلُب َواْلَمْرأَةُ  »  :قَالَ   صلى هللا عليه وسلمْسَِ
 « َواحْلَِمارُ 

 يَزِيَد ْبِن اأَلَصمِّ َعن أيب ُهَريْـَرة مثله َويف ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث   *
 ِرَجاله ِثَقات َوَوقفه أصح[ ]الدهيش: 

َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2269 اجْلُْرَجاينَّ  َأيِب َسِعيٍد  ْبَن  مَتِيَم  ِِبَا َأنَّ  اهْلََرِوي   ْبُن حُمَمٍَّد  اْلُمِعزِّ  أبنا  أَبُو َرْوٍح َعْبُد  ْبُن حُمَمٍَّد  ،  َعِلي  
،  َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ْبِن زَُهرْيٍ بُِتْسرتََ ، أبنا  َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن اْلُبْسيِت  أَبُو  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن الزَّْوَزين  ، أبنا  اْلَبحَّاِثي  

َبَة ْبِن مُحَْيٍد  ، َعْن  ثـَنَا زَُهرْيُ ْبُن ُمَعاِويَةَ ،  َماِلُك ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، ثـَنَا  يُوُسُف ْبُن ُموَسى اْلَقطَّانُ قثنا   َثِِن ُعبـَْيدُ   قَاَل:ُعتـْ  اَّللَِّ ْبُن  َحدَّ
َع أََنَس ْبَن َماِلٍك     َوِإْن َيكُ   ،َوالطِّرَيَةُ َعَلى َمْن َتَطريََّ   ،اَل ِطرَيَةَ »  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    يـَُقوُل:َأيِب َبْكٍر أَنَّهُ ْسَِ

اِر َواْلَفَرِس َواْلَمْرأَةِ   « يف َشْيٍء َفِفي الدَّ
 َكَذا َأْخَرَجهُ اْبُن ِحبَّاَن َويف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر ََنوه   *

 [ (.6123صحيح ابن حبان ) .إسناده حسن]شعيب:  [حسنإسناده  ]الدهيش: #*
َعْبُد الصََّمِد ، أبنا رَبَُهمْ َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن حُمَمَِّد اْلَقزَّاَز َأخْ  َأْخرَبانَ  -  2270

حُمَمَُّد ، قثنا ُر ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن الصَّبَّاِح اجْلَْرَجَراِئي  أَبُو اْلَفْضِل َجْعفَ ، قثنا  َعِلي  ْبُن ُعَمَر احْلَْريِب  ، أبنا ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَمْأُمونِ 
َبَسةُ ْبُن َساملٍِ ، ثـَنَا ْبُن ُصْدرَاَن أَبُو َجْعَفرٍ   ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن أنس بن َمالك أَنه )ح( ، ثـَنَا َعنـْ

 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*
أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن ، أبنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  يف ِكتَابِِه َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهمْ  َوَأْخرَبانَ  - 2271
َبَسةُ ْبُن  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ُصْدرَانَ ، ثـَنَا  َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد ْبِن ِسنَانٍ ا  ، ثـَنَ أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  َعْبِد اَّللَِّ  َعنـْ

 ، ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب َبْكرٍ ، ثـَنَا َساملٍِ َصاِحُب األَْلَواحِ 
 . اَمٍة َسْوَداءَ يـَْعَتم  ِبِعمَ  صلى هللا عليه وسلمأََنِس ْبِن َماِلٍك أَنَّهُ رََأى َرُسوَل اَّللَِّ َعْن 

َبَسةُ   :قَاَل الطَّرَبَاين  * َرَوى ُمْسِلٌم ِمْن َحِديِث َأيِب الز َبرْيِ َعْن َجاِبٍر النَِّب    ،تـََفرََّد ِبِه اْبُن ُصْدرَانَ   ،مَلْ يـَْرِوِه َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ِإال َعنـْ
 . َدَخَل َمكََّة َوَعَلْيِه ِعَماَمٌة َسْوَداءُ  :صلى هللا عليه وسلم

 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*
احْلََسَن ْبَن اْلَعبَّاِس الر ْسُتِميَّ   اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمٍَّد اللَّْنَجاين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ   َأْخرَبانَ   -  2277
أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد  ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُخرَِّشيَذ قـَْوَلهُ ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيَم الطَّيَّانُ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

َعْبِد الرَّمْحَِن ، َعْن  أَبِيهِ   ، َعنْ يـَْعُقوُب ْبُن عبد الرَّمْحَن الز ْهرِي    ، َحدََّثِِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُوَهْيبٍ ، أبنا  يُوُنسُ ، ثـَنَا  ْبِن زاَِيٍد النـَّْيَسابُوِري  
َا   قَاَل:  صلى هللا عليه وسلمَجاَء ِجرْبِيُل اِبْلرُبَاِق ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ    امل   قَاَل: َوقاص َعن أنس  يَب ْبِن َهاشم بن عتَبة بن أ َفَكَأمنَّ

َها فَِإَذا ُهَو ِبَعُجوٍز   ،صلى هللا عليه وسلمَفَساَر َرْسُوُل اَّللَِّ    ،َمْه اَي بـَُراُق َواَّللَِّ ِإْن رَِكَبَك ِمثـُْلهُ   :فـََقاَل هَلَا ِجرْبِيلُ   ،َصرَّْت أُذُنـَيـْ
ُ َأْن َيِسريَ   قَاَل:  ،ِسْر اَي حُمَمَّدُ   قَاَل:  «؟َما َهِذِه اَي ِجرْبِيلُ َقاَل: »فَـ   ،تَِئن  َعَلى َجْنِب الطَّرِيقِ  َوَسَقَط ِمْن    ،َفَساَر َما َشاَء اَّللَّ
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ُ َأْن َيِسريَ   ،ِسْر اَي حُمَمَّدُ   :قَاَل َلهُ ِجرْبِيلُ   ،َهُلمَّ اَي حُمَمَّدُ   :فَِإَذا َشْيٌء َيْدُعوهُ ُمتـََنحٍّ َعِن الطَّرِيقِ   :َْسَاِعنَا ِإىَل    .َفَساَر َما َشاَء اَّللَّ
   .ُهنَا َسَقطَ 

فـََقاَل َلهُ   ،َوالسَّالُم َعَلْيَك اَي َحاِشرُ   ،السَّالُم َعَلْيَك اَي آِخرُ   ،السَّالُم َعَلْيَك اَي َأوَّلُ   َقاَل:فَـ   ،َلِقَيهُ َخْلٌق ِمَن اْْلَْلقِ مثَّ    :قَالَ 
َلِقَيهُ الثَّاِلُث فـََقاَل لَهُ ِمْثَل  ، مثَّ  لَِقَيهُ الثَّاين فـََقاَل َلهُ ِمْثَل َمَقاَلِة اأَلوَّلِ ، مثَّ  فـََردَّ السَّالمَ   قَاَل:  ،اْرُدِد السَّالَم اَي حُمَمَّدُ   :ِجرْبِيلُ 

  صلى هللا عليه وسلم فـَتـَنَاَوَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،فـََعَرَض َعَلْيِه اْلَماَء َواْْلَْمَر َواللََّبَ  ،ِدسِ َحَّتَّ انْـتـََهى ِإىَل بـَْيِت اْلَمقْ  ،َمَقالَِة األُولََينْيِ 
،  َولَْو َشرِْبَت اْْلَْمَر َلَغَوْيَت وغويت أُمَُّتكَ   ،اء َلَغرِْقَت َوَغرَِقْت أُمَُّتكَ امل َلو شربت    ،أصبت اْلفْطَرة  :فـََقاَل َلهُ ِجرْبِيل   ،اللََّبَ 

َلةَ   صلى هللا عليه وسلم فَأَمَُّهْم َرُسوُل اَّللَِّ    ،بُِعَث َلهُ آَدُم َفَمْن ُدونَهُ ِمَن األَْنِبيَاءِ مثَّ   َأمَّا اْلَعُجوُز   :قَاَل َلهُ ِجرْبِيلُ ، مثَّ  تِْلَك اللَّيـْ
نْـيَا ِإال َما بَِقَي ِمْن تِْلَك اْلَعُجوزِ  َوَأمَّا الَِّذي َأرَْدَت مَتِيُل ِإلَْيِه َفَذاَك َعُدو    ،الَّيِت رَأَْيَت تَِئن  َعَلى َجْنِب الطَّرِيِق فـََلْم يـَْبَق ِمَن الد 

 . لَِّذيَن َسلَُّموا َعَلْيَك َفَذاَك إِبْـَراِهيُم َوُموَسى َعَلْيِهُم السَّالمُ َوَأمَّا ا ،اَّللَِّ ِإبِْليُس َأرَاَد َأْن مَتِيَل ِإلَْيهِ 
 [ في إسناده من لم أقف عليه ]الدهيش: #*

أَبُو  ، أبنا   َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهوَ   َأْخرَبانَ   -  2290
رُ ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا نـَُعْيمٍ  حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة احْلَرَّاين  َوَخطَّاُب ْبُن  ، ثـَنَا ُمعّلُل ْبُن نـَُفْيلٍ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأَلابَّ

 ،  َأيِب اْلَواِصِل َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َواِصلٍ ، َعْن اْلَقاِسمِ 
 « ثـَبِّْتِِن ِبِه َحَّتَّ أَْلَقاكَ  ،ْسالِم َوَأْهِلهِ اَي َويلَّ اإلِ يـَُقول: »َكاَن    صلى هللا عليه وسلمأََنِس ِبْن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعْن 

،  ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َخاِلٍد اْلُقَرِشيِّ ، َعْن أََنٍس ِإال ِِبََذا اإِلْسنَاِد َرَواهُ أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  اَل يـُْرَوى َعْن  :قَاَل الطَّرَبَاين   *
، َعْن  حَيََْي ْبِن َصاِلحٍ ، َعْن  َوَرَواهُ أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َوارَةَ   ،أََنسٍ ، َعْن  َعْبِد احْلَِميدِ ، َعْن  َبِشريٍ َعشَّاِب ْبِن  َعْن  

 . أََنسٍ ، َعْن َأيِب اْلَواِصلِ ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َعطَاءٍ 
 [ رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله ثقات.: (17384) ]الهيثمي [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 

اَد َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  - 2291 أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ، أبنا أَبُو طَاِهٍر ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعِليٍّ الص ويف  ِكتَابِِه َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
َخاِلُد ْبُن خَمَْلٍد  ، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َكرَاَمةَ ، قثنا  َأمْحَُد ُهَو اْبُن زَُهرْيٍ الت ْسرَتِي  ، ثـَنَا  َأمْحََد الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن  ، أبنا  اَّللَِّ 

 ،  َأيِب ِعْمَراَن اجْلَْوينِّ ، َعْن َعْبُد السَّالِم ْبُن َحْفصٍ ، قثنا اْلَقطََواين  
َجاَء ِجرْبِيُل يف َكفِِّه َكاْلِمْرآِة اْلبـَْيَضاِء يف   ،صلى هللا عليه وسلمُعِرَضِت اجْلُُمَعةُ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:اِلٍك  أََنِس ْبِن مَ َعْن  

َهِذهِ اجْلُُمَعةُ يـَْعِرُضَها َعَلْيَك رَب َك لَِتُكوَن َلَك ِعيًدا َوِلَقْوِمَك ِمْن   :قَالَ   «َما َهَذا اَي ِجرْبِيلُ َقاَل: »فَـ   ،َوَسِطَها َكالن ْكَتِة السَّْوَداءِ 
َوِفيَها َساَعٌة اَل َيْدُعو َأَحٌد رَبَّهُ َِبَرْيٍ ُهَو    ،َوَيُكوُن اْليـَُهوُد َوالنََّصاَرى ِمْن بـَْعِدكَ   ،َتُكوُن أَْنَت اأَلوَّلُ   ،َوَلُكْم ِفيَها َخرْيٌ   ،بـَْعِدكَ 

َوَذِلَك َأنَّ رَبََّك   ،يـَْوَم اْلَمزِيدِ  :هُ يف اآلِخَرةِ َوََنُْن َنْدُعو  ،أَْو يـَتـََعوَّذُ ِمْن َشرٍّ ِإال ُدِفَع َعْنهُ َما ُهَو َأْعظَُم ِمْنهُ  ،َلهُ َقْسٌم ِإال أُْعطَاهُ 
َوَحفَّ اْلُكْرِسيَّ   ،فَِإَذا َكاَن يـَْوُم اجْلُُمَعِة نـََزَل ِمْن ِعلِّيِّنَي َفَجَلَس َعَلى ُكْرِسيِّهِ   ،ِمْن ِمْسٍك أَبْـَيضَ   ،اختَََّذ يف اجْلَنَِّة َواِداًي أَفـَْيحَ 

َها  ،َكلََّلٍة اِبجْلَْوَهرِ مِبَنَاِبَر ِمْن َذَهٍب مُ  دِّيُقوَن َوالش َهَداءُ َفَجَلُسوا َعَليـْ َوَجاَء َأْهُل اْلُغَرِف ِمْن ُغَرِفِهْم َحَّتَّ ََيِْلُسوَن    ،َوَجاَء الصِّ
َأْذفـَرَ  ِمْسٍك  ِمْن  أَبْـَيُض  َوُهَو َكِثيٌب  اْلَكِثيِب  ُتُكْم َوْعِدي  يـَُقوُل:فَـ   ،يـََتَجلَّى هَلُمْ ، مثَّ  َعَلى  الَِّذي َصَدقـْ َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم   ،أاََن 

الرَِّضا   ، َفَسُلوين   ،َوَهَذا حَمَل  َكَراَميِت   ،نِْعَميِت  فـََيْسأَلُونَهُ    ،وأانلكم َكَراَميِت َفَسُلوين   ،رضائي أحلكم َداري  يـَُقوُل:فَـ   ،فـََيْسأَلُونَهُ 
َومَلْ خَيْطُْر َعَلى قـَْلِب َبَشٍر ِإىَل ِمْقَداِر ُمْنَصَرِفِهْم ِمَن اجْلُُمَعِة َوِهَي زَبـَْرَجَدةٌ    ،يـَْفَتُح هَلُْم َما مَلْ تـََر َعنْيٌ ، مثَّ  فـَُيْشِهُدُهُم الرَِّضا  ،الرَِّضا 
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ُهْم ِإىَل ُمَتَذلَِّلٌة ِفيَها َثَارَُها ِفيَها َأْزوَ   ،ُمطَّرَِدٌة ِفيَها َأَْنَارَُها   ،َخْضَراءُ َأْو اَيقُوَتٌه مَحَْراءُ  اُجَها َوَخَدُمَها فـََلْيَس ُهْم يف اجْلَنَِّة أبَِْشَوَق ِمنـْ
ِْم تـَبَاَرَك َوتـََعاىَل وََكَراَمِتِه ِلَذِلَك ُدِعيَ   . يـَْوُم اْلَمزِيدِ  :يـَْوِم اجْلُُمَعِة لِيـَْزَداُدوا َنظًَرا ِإىَل َرِبِّ

َأيِب ، َعْن  َوَقْد َرَواهُ َعِلي  ْبُن ِإْشَكابَ   ،تـََفرََّد بِِه َخاِلدٌ   ،مَلْ يـَْرِوِه َعْن َأيِب ِعْمَراَن ِإال َعْبُد السَّالِم ْبُن َحْفصٍ   :قَاَل الطَّرَبَاين    *
َثَمةَ ، َعْن  َبْدرٍ  نَا َرُسولُ   قَاَل:أََنٍس  ، َعْن  ُعْثَماَن ْبِن ُمْسِلمٍ ، َعْن  زاَِيِد ْبِن َخيـْ   ،َذاَت يـَْومٍ   صلى هللا عليه وسلم اَّللَِّ  أَْلَقى َعَليـْ

َئِة اْلِمْرآِة اْلبـَْيَضاِء ِفيَها نُْكَتٌة َسْوَداءُ َفذََكَر ََنًْوا ِمْن َهَذا احْلَِديثِ   َقاَل:فَـ   ،قـُْلنَا َلَقْد َأْحَسْنتَ   ،فـََلمَّا فـَرَغَ    ،ِإنَّ ِجرْبِيَل أًََتين َكَهيـْ
بَاُن ْبُن فـَر وخَ   . أنس ، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلََكِم اْلبُـنَاينِّ ، َعْن َعِن الصَّْعِق ْبِن َحْزنٍ  ،َوَرَواهُ َشيـْ

 : رجال الطبراني ثقات[( 18771) ]الهيثمي ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
،  ِد اَّللَِّ اْلغَازِي َأْخرَبَُهمْ زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َنْصٍر َأمْحََد ْبَن ُعَمَر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعبْ   َأْخرَبانَ   -  2296

أَبُو َعْبِد اَّللَِّ َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ، ثـَنَا  َسِن ْبِن َشاَذاَن احْلَْريِب  َعِلي  ْبُن ُعَمِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احلَْ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن النـَّق ورِ أبنا  
 ،  ُصَهْيبٍ َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ، َعْن زََكرايَّ ْبُن حَيََْي ْبِن ُعَمارَةَ ، ثـَنَا أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ ، ثـَنَا ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الص ويف  

 «واألنواء   ، والنياحة  ،التـََّفاُخُر يف األحساب   ، َلْن تـََزْلَن يف أُمَّيِت   َثالثٌ » صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس  َعْن  
 [ رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.(: 4008]الهيثمي ) ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  

أَبُو  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  زَاِهٌر َهَذا َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  2297
ْعُت َعْبَد اْلَعزِيِز ْبَن ُصَهْيٍب حُيَدُِّث َعْن ، ثـَنَا  َعْبُد اأَلْعَلى ْبُن مَحَّادٍ ، ثـَنَا  يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي   زََكرايَّ ْبُن حَيََْي الذَّارُِع اْلَبْصِري  قَاَل ْسَِ

تـَُقوَم السَّاَعةُ   صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس   أُمَّيِت َحَّتَّ  يـََزْلَن يف  ةُ يف  َواْلُمَفاَخرَ   ،النِّيَاَحةُ   ،َثالٌث اَل 
   «واألنواء ،األحساب
 [ (3911. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده صحيح ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد  ، أبنا  ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْعَمٍر اْلُمَؤدُِّب َأنَّ حَيََْي ْبَن َعِليِّ ْبِن الطَّرَّاِح َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ   َوَأْخرَبانَ   -  2298
َثُكْم أَبُو حَ ، أبنا  ْبِن النـَّق ورِ  َعْمُرو  ، ثـَنَا  اِمٍد حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمَخلُِّص ِقيَل َلهُ َحدَّ

 ، َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيبٍ ، َعْن زََكرايَّ ْبُن حَيََْي ْبِن ُعَمارَةَ ، ثـَنَا ْبُن َعِليٍّ 
النِّيَاَحةُ َواْلُمَفاَخَرةُ يف    ،اَل َيرْتُُكُهنَّ النَّاُس ِإىَل َأْن تـَُقوَم السَّاَعةُ   َثالثَةٌ »صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس  َعْن  

 « اأَلْحَساِب َواألَنْـَواءُ 
الرَّازِي  َعْن زََكرايَّ ْبِن الذَّارِِع َفَحسََّن اْلَقْوَل ِفيِه لَهُ َشاِهٌد يف  زََكرايَّ ْبِن حَيََْي بَِنْحِوِه ُسِئَل أَبُو زُْرَعَة  ، َعْن َوَرَواهُ َنْصُر ْبُن َعِليٍّ  *

 َوالطَّْعُن يف األَْنَسابِ  َوزَادَ  ...َأْرَبٌع يف أُمَّيِت  َوقَاَل: صلى هللا عليه وسلمالنَِّبِّ  ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث َأيِب َماِلٍك اأَلْشَعِريِّ َعنِ 
 ([ 3911]الداراني: إسناده صحيح. مسند أبي يعلى ) ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

ْبِن حُمَمٍَّد يـُْعَرُف بكلي  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َبْكٍر اْلُمَؤدُِّب أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َأمْحَدَ   َأْخرَبانَ  -  2299
اْلَقاِضي ، أبنا  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلَُسنْيِ اْْلَْرَجاين  ، أبنا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيهِ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن  ، ثـَنَا أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َسِعيِد ْبِن َشْهَراَيَر الرَّقِّي  ، ثـَنَا أَبُو َأمْحٍَد حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم اْلَعسَّالُ 
 ،  َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيبٍ ، َعْن ُشْعَبةُ ، ثـَنَا ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ ، ثـَنَا ُسَلْيَماَن اْلَقْرَقَساين  

 « فـَُهَو َشِهيدٌ  ،َمْن قُِتَل ُدوَن َماِلهِ وسلم: »صلى هللا عليه َرُسوُل هللا  قال: قالأََنٍس َعْن 
 اْلُبَخاِري  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص ِمثـَْلهُ َرَوى  *

 [ والطبراني في اْلوسط، وفيه مبارك بن سحيم، وهو متروك.  رواه البزار(: 10466]الهيثمي ) إسناده ضعيف[]الدهيش: 
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ْبِن َخاِلٍد  أَ   -  2300 ْبُن غَاِنِِ  ُرَشْيٍد ِإْْسَاِعيُل  أَبُو  ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد  نبَأاَن  َأنَّ َأاَب َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد  اْلبـَيُِّع اأَلْصبـََهاين  
ِقَراَءًة َعَلْيهِ  أبنا  اْلُمطَّرَِز َأْخرَبَُهْم  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ،  َأمْحَُد  نـَُعْيٍم  َأمْحَدَ ، ثـَنَا  أَبُو  ْبُن  ثـَنَا  ُسَلْيَماُن  اْلعَ ،  ْبُن  ثـَنَا  بَّاسِ حُمَمَُّد  ُعبـَْيُد ْبُن  ، 

ثـَنَا َقطَِريٌّ اْْلَشَّابُ   ،  َعْبِد اْلَواِرثِ ، َعْن ِإْسَحاَق َحدَّ
  : َفِقيلَ  «َفَما يـُْرَفُع َحَّتَّ يـُْغَفَر َلهُ  ،ِإنَّ الرَُّجَل لَُيوَضُع طََعاُمهُ َبنْيَ َيَدْيهِ صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن 

 « َواحْلَْمُد َّللَِِّ ِإَذا رُِفعَ  ،ِبْسِم اَّللَِّ ِإَذا ُوِضعَ : يـَُقول » :قَالَ  ؟ِِبَ َذِلكَ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ 
 . َرَوى َعْنهُ وَِكيعٌ  َوقَاَل:َقطَِريٌّ ذََكَرهُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ  *

رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه عبد الوارث مولى أنس، وهو ضعيف، وعبيد  (: 7903]الهيثمي ) ضعيف[إسناده  ]الدهيش: 
 [ بن إسحاق العطار، والجمهور على تضعيفه.

أَبُو احْلَُسنْيِ  ، أبنا  ْخرَبَُهمْ ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ اْلَقطَّاُن بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب غَاِلٍب َأمْحََد ْبَن احْلََسِن ْبِن اْلبـَنَّاِء أَ   َأْخرَبانَ   -  2307
ْضَرِمي  ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيَم اْلَكتَّاين  أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمْهَتِدي اِبَّللَِّ  أَبُو َهاِشٍم  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن احلَْ

 ،  َعاِصٌم اأَلْحَولُ ، ثـَنَا أَبُو ُمَعاِويَةُ الضَّرِيرُ ، ثـَنَا زاَِيُد ْبُن أَي وبَ 
َوَمْن    ،َمْن أَْفطََر فـَُرْخَصةٌ َقاَل: »فَـ   :قَالَ   ،ِن الصَّْوِم يف السََّفرِ عَ   صلى هللا عليه وسلم  أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َعْن  

 « . َصاَم فَالصَّْوُم أَْفَضلُ 
 أََنٍس َمْوقُوفا ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َورُِوَي َعْن ُموَسى ْبِن َأْعنَيَ  *

 [ رجاله ثقات، لكنه معلول بالوقف ]الدهيش: #*
اأُلْستَاذُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2308

َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن الشَّْرِقيِّ َأنَّ َحامِتَ  ، أبنا  ٍد احْلَامتِي  أَبُو الطَّيِِّب الرَّبِيُع ْبُن حُمَمَّ ، أبنا  احْلََسِن اْلُمْقرُِئ اْْلَبَّاِزي  الطَّرَبِي  
 ،  َعاِصٌم اأَلْحَولُ ، ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن ُعْثَمانَ ، ثـَنَا ْبَن يُوُنَس اجْلُْرَجاينَّ َحدَّثـَُهْم ِحْفظًا 

َصالةُ الرَُّجِل يف اجْلَِميِع َتزِيُد َعَلى َصالِة الرَُّجِل َوْحَدهُ ِبْضَعًة َوِعْشرِيَن  صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس  َعْن  
 « َدرََجةً 

َهاٍل َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ   :قَاَل الدَّارَُقْطِِن    *  صلى هللا عليه وسلمَعاِصٍم يـَْعِِن َعْن أََنٍس َعِن النَِّبِّ  ، َعْن  تـََفرََّد ِبِه َحجَّاُج ْبُن ِمنـْ
َفرِْد ِبِه ِإًذا َفرَِوايـَتُـنَا َهِذِه َغرْيُ   قـُْلُت:  . َوَرَواهُ أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسي  َعْن مَحَّاٍد َمْوقُوفًا َوُهَو الصَِّحيحُ  َولَهُ   ، رَِوايَِة احْلَجَّاِج فـََلْم يـَنـْ

 َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث أيب ُهَريْـَرة 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

،  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ  -  2309
أََنٍس  ، َعْن  َعاِصمٍ ، َعْن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اأَلْجَلحِ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكرٍ ، أبنا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيم بن اْلُمْقِرئِ أبنا  
 . يف ثـَْوٍب َواِحٍد َخالف َبني طَرفـَْيهِ  صلى هللا عليه وسلمَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  :قَالَ 

َم َهَذا يف َغرْيِ رَِوايَِة َعاِصمٍ  ،اَل أبََْس ِبهِ  :قَاَل الرَّاِزي   ،اأَلْجَلحِ عبد هللا ْبُن   *  . َوَقْد تـََقدَّ
رواه أبو يعلى والبزار  (:  2209]الهيثمي )  [ (4030. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده صحيح  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  

 [ بنحوه ورجاله موثقون.
َعْنهُ َخايل اإِلَماُم   َوَأْخرَبانَ أَبُو احْلَُسنْيِ َعْبُد احْلَقِّ ْبُن َعْبِد اْْلَاِلِق ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَقاِدِر ْبِن يُوُسَف ِإَجازًَة  َأْخرَبانَ   - 2310

ين  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد اْلَمْقِدِسي  َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن   حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك  ، أبنا  ْبَن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَقاِدِر َأْخرَبَُهمْ الرَّابَّ
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ارَُقْطِِن  ، أبنا  ْبِن ِبْشَرانَ  ، ثـَنَا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّدٍ ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّارُ ، ثـَنَا  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمِر ْبِن َأمْحََد الدَّ
 ،  َعاِصٍم اأَلْحَولُ ، َعْن َحْفُص ْبُن ِغيَاثٍ ، ثـَنَا اْلَعالءُ ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلَعطَّارُ 

رََكَع َحَّتَّ اْستـََقرَّ ُكل  ِمْفَصٍل ِمْنهُ  ، مثَّ  َكربََّ َحَّتَّ َحاَذى ِبِِِْبَاَمْيِه أُُذنـَْيهِ   صلى هللا عليه وسلم رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    :أََنٍس قَالَ َعْن  
 . َفَسبـََقْت رُْكبـَتَاهُ يََدْيهِ  ،اَْنَطَّ اِبلتَّْكِبريِ ، مثَّ يف َمْوِضِعهِ 

ُ َأْعَلمُ  ،اإِلْسنَادِ تـََفرََّد بِِه اْلَعالءُ ْبُن ِإْْسَاِعيَل َعْن َحْفٍص ِِبََذا   *  . َواَّللَّ
 [ ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: #*

أَبُو  ، أبنا   َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهوَ   َأْخرَبانَ   -  2311
، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَواِسِطي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اأَلمْنَاِطي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 

 ، َعاِصٍم اأَلْحَولِ ، َعْن ِإْْسَاِعيُل ْبُن زََكرايَّ 
َوِطيُب النَِّساِء َما   ،حُيهُ َوَخِفَي لَْونُهُ ِطيُب الّرَِجاِل َما ظََهَر رِ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 

 « ظََهَر َلْونُهُ وخفي ِرحيه 
 [رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.الهيثمي: حسن[ ]ِإْسَناده ]الدهيش: 

َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن  ، أبنا  أَبُو رَْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ حُمَمََّد ْبَن ِإْْسَاِعيَل اْلُفَضْيِليَّ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2319
،  َسَلَمةُ ُهَو اْبُن َشِبيبَ ، ثـَنَا  أَبُو يَزِيُد َحامِتُ ْبُن حَمُْبوٍب الشَّاِمي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفُصَوْيِه السََّرْخِسي  ، ثـَنَا  َأمْحََد اْلَمِليِحي  

 ُعْثَماُن ْبُن َمْوَهٍب َمْوىَل َبِِن َهاِشمٍ ، ثـَنَا زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ ثـَنَا 
ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك     ،َما مَيْنـَُعِك َأْن ُتْسِمِعيِِن َما أوصيتك ِبهِ »اِطَمَة  لِفَ   صلى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    يـَُقوُل:قَاَل ْسَِ

 « َوال َتِكلِِن ِإىَل نَفِسي طرَفة عني  ،َأْصِلْح يل َشْأين ُكلَّهُ   ،اَي َحي  اَي قـَي وُم ِبَرمْحَِتَك َأْسَتِغيثُ   :َأن تـَُقوِلنَي ِإَذا َأْصَبْحِت َوأَْمَسْيتِ 
 [رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن موهب، وهو ثقة.(: 17008]الهيثمي ) ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

، أبنا  اْلُقَرِشي  ِبِدَمْشَق َأنَّ َمَعايل ْبَن ِهَبِة اَّللَِّ َأْخرَبَُهمْ   أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب مجَِيلٍ   َوَأْخرَبانَ   -  2320
َأمْحَُد ْبُن  ، أان  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ النـَّْيَسابُوِري  ، أبنا  َأمْحََد اْْلاللُ َعِلي  ْبُن ُمِنرِي ْبِن  ، أبنا  َسْهُل ْبُن ِبْشِر ْبِن َأمْحََد اإِلْسَفَرايِيِِن  

ْعُت  زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب قَاَل َأْخرَبين ُعْثَماُن ْبُن َمْوَهٍب اهْلَاِِشِي  قَ ، ثـَنَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسالمٍ ، أبنا ُشَعْيٍب النََّساِئي   اَل ْسَِ
َهاقَاَل النَِّب  صلى هللا عليه وسلم    يـَُقوُل:أََنَس ْبَن َماِلٍك   ُ َعنـْ َأْن    ،َما مَيْنـَُعِك َأْن َتْسَمِعي َما أُوِصيِك بِهِ » :لَِفاِطَمَة َرِضَي اَّللَّ

 «َوال َتِكْلِِن ِإىَل نَفِسي طرَفة عني  ،َأْصِلْح يل َشْأين ُكلَّهُ   ،اَي َحي  اَي قـَي وُم ِبَرمْحَِتَك َأْسَتِغيثُ   :تـَُقويل ِإَذا َأْصَبْحِت َوِإَذا أَْمَسْيتِ 
 ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  

َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ِبِدَمْشَق َأنَّ َعِليَّ ْبَن اْلُمْسِلِم ْبِن اْلَفْتِح الس َلِميَّ َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  2321
أَبُو اْلَعبَّاِس ِإْْسَاِعيُل ْبُن احْلََسِن  ، ثـَنَا  ْعَفٍر السَّاِمِري  حُمَمَُّد ْبُن جَ ، أبنا  َجدِّي حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ ، أبنا  حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َأيِب احْلَِديدِ 

احْلََلَواين   ْبُن َعِليٍّ  احْلََسُن  نَا  ثـَنَا  احْلَرَّاين  قَاَل َكَتَب ِإلَيـْ احْلُبَابِ ،  ثـَنَا  زَْيُد ْبُن  ْبَن َماِلٍك  ،  ْعُت أََنَس  َمْوَهٍب قَاَل ْسَِ ُعْثَماُن ْبُن 
 « ...ِبِه َأن تقويل ِإذا َأصَبحت  ،َما مَيْنـَُعِك َأْن ُتْسِمِعيِِن َما أُوِصيكِ » لَِفاِطَمَة    صلى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    يـَُقوُل:
 َفذكره 

 ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  
َأنَّ َجدَّهُ عُ   َوَأْخرَبانَ   -  2322 بِنـَْيَسابُوَر  ْبِن َمْنُصوٍر  َأمْحََد  ْبِن  ْبِن ُعَمَر  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  اْلَقاِسُم  َبْكٍر  أَبُو  َأمْحََد اإِلَماُم  ْبَن  َمَر 
ْبُن َخَلفٍ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ  أبنا  َأمْحَُد  ثـَنَا  اِفظُ احْلَاِكُم أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احلَْ ،  َأيِب  ، ثـَنَا  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ الصَّفَّارُ ،  اْبُن 



180 
 

نْـيَا َثِِن زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ ، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن الصَّبَّاِح َوَغرْيُهُ قَالُوا ، ثـَنَا الد  ْعُت أََنَس ْبَن   ، َحدَّ ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْوَهٍب قَاَل ْسَِ
 َماِلٍك َفذََكَرهُ بَِنْحِوهِ 

 َأْخَرَجهُ احْلَاِكُم يف اْلُمْسَتْدَركِ  *
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 

حُمَمَُّد  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ   َسِعيُد ْبُن َرْوِح ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإْبرَِوْيِه الصَّاحْلَاين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ   َأْخرَبانَ   -  2323
، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن اْلُمتـَوَكِّلِ ، ثـَنَا  ُن ْبُن ُسْفيَاَن ْبِن َعاِمرٍ احْلَسَ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْدانَ ، أبنا  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَكْنَجُروِذي  

َتِصرِ  قَاَل ُكنَّا ِعْنَد َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَواَن ِحنَي َقِدَم َعَلْيِه أََنُس ْبُن َماِلٍك فـََقاَل َلهُ َعْبُد   ُعْرَوةُ ْبُن رَُوْيٍْ ، ثـَنَا  َصَدَقةُ ْبُن اْلُمنـْ
ْعَتهُ ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ  ثْـنَا َِبَِديٍث ْسَِ َنهُ َأَحدٌ  صلى هللا عليه وسلماْلَمِلِك َحدِّ َنَك َوبـَيـْ   ،ال نـُْقَصانٌ لَْيَس ِفيِه تـََزي ٌد وَ  ،لَْيَس بـَيـْ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ   َأال ِإنَّ اْلُكْفَر َوَقْسَوَة اْلُقُلوِب يف   ،اإِلميَاُن مَيَاٍن ِإىَل َْلٍْم َوُجَذامٍ يـَُقول: »   صلى هللا عليه وسلمقَاَل أََنٌس ْسَِ
 « َهَذْيِن احْلَيَّنْيِ من ربيَعة َوُمضر

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َمْسُعوٍد  ، أبنا  ِشَهاُب ْبُن حَمُْموٍد احْلَامتِي  ِِبََراَة َأنَّ َعْبَد السَّالِم ْبَن َأمْحََد ْبِن ِإْْسَاِعيَل َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2325
َثُكْم حَيََْي ْبُن حُمَمَّدِ ، أبنا  اْلَفاِرِسي   َعْبُد ، ثـَنَا  يُوُسُف ْبُن َسِعيِد ْبِن ُمْسِلمٍ ، ثـَنَا   ْبِن َصاِعدٍ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب ُشَرْيٍح ِقيَل َلهُ َحدَّ

 ، َشرِيٌك َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َذرِيٍح َعِن الشَّْعِبِّ ، ثـَنَا اْلَكِبرِي ْبُن اْلُمَعاىَف 
َلةٍ ِإنَّ َمِن اْقرِتَاِب  قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن   َلَتنْيِ   :فـَيُـَقالُ   ،السَّاَعِة َأْن يـَُرى اهلِْالُل لَِليـْ َوَأْن    ،لَِليـْ

 « . َوَأن تتَّخذ اْلَمَساِجد طرقا ،َيْظَهَر َمْوُت اْلُفَجاَءةِ 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 

،  َدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ َأْسَعُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َخَلٍف أَبُو اْلُفتُوِح اْلِعْجِلي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلُوزْ   َوَأْخرَبانَ   -  2326
 حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللا بن ريذة أبنا 

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 
اَد َأْخرَبَُهْم َوهُ   َوَأْخرَبانَ   -  2327 َأمْحَُد ، أبنا  َو َحاِضرٌ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

يِصي  ، أبنا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ قَاال:    ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  َثُم ْبُن َخاِلٍد اْلِمصِّ ، َعْبُد اْلَكِبرِي ْبُن اْلُمَعاىَف ْبِن ِعْمَرانَ ، ثـَنَا  اهْلَيـْ
 ،  َشرِيٌك َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َذرِيٍح َعِن الشَّْعِبِّ ثـَنَا 
َلَتنْيِ  :فـَيُـَقالُ  ،السَّاَعِة َأْن يـَُرى اهلِْالُل قـََبالِمَن اْقرِتَاِب قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس ْبِن َماِلٍك رَفـََعهُ ِإىَل النَِّبِّ َعْن   ،لَِليـْ

 « َوَأْن يَْظَهَر َمْوُت اْلُفَجاَءةِ  ،َوَأْن تـُتََّخَذ اْلَمَساِجُد طُُرقًا
ارَُقْطِِن  َهِذِه الّرَِوايَةَ   .مَلْ يـَْرِوِه َعِن الشَّْعِبِّ ِإال اْلَعبَّاُس َوال َعْنهُ ِإال َشرِيٌك تـََفرََّد بِِه َعْبُد اْلَكِبريِ   :الطَّرَبَاين    قَالَ   * ، مثَّ  ذََكَر الدَّ

ُ َأْعَلُم يف رَِوايَِة َأمحَْ  ،َوَغرْيُهُ يـَْرِويِه َعِن الشَّْعِبِّ ُمْرَسال :قَالَ   . َد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َعِن الطَّرَبَاينِّ يـَْرفـَُعهُ َواْلبَاِقي ِمثـُْلهُ َواَّللَّ
يِصيُّ ]الهيثمي: رواه الطبراني في اْلوسط والصغير عن شيخه  ِإْسَناده حسن[]الدهيش:   وهو ضعيف[  اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِلٍد اْلِمصِ 

َجاِبُر ْبُن  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ  احْلَاِفُظ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حَمُْموٍد اْلبـَزَّاُز بِبـَْغَداَد َأنَّ حُمَمََّد ْبَن ُعَمَر األُْرَمِويَّ   َأْخرَبانَ   - 2328
أَبُو طَاِلٍب النََّساِئي  ُهَو َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن ، ثـَنَا   ُهَو اْلبـََغِوي  َعْبُد اَّللَِّ ، ثـَنَا  ُعَمُر ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد اْلَكتَّاين  ، أبنا  اَيِسنَي اْلَعطَّارُ 

َثِِن َعاِصمٍ   َهاِنُئ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب عبلة اْلعقيِلّي )ح(  ، َحدَّ
 ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  
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َن َعِليِّ ْبِن َأمْحََد  أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليِّ ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ احْلَُسنْيَ بْ   َوَأْخرَبانَ   -  2329
،  أَبُو طَاِلبٍ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ُهَو اْلبـََغِوي  ، ثـَنَا  مْحَِن اْلُمَخلِّصُ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن النـَّق ورِ ، أبنا  اْْلَيَّاَط َأْخرَبَُهمْ 

َلَة اْلُعَقْيِلي  ثـَنَا   َثِِن ُعْقَبةُ ْبُن َوسَّاجٍ ، َعْن  َهاِنُئ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َعبـْ َلَة قَاَل َحدَّ ِلٍك  أََنِس ْبِن َما ، َعْن  ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأيِب َعبـْ
َع قـَْويل صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل:  ُ َمْن ْسَِ َع قـَْويل  -َوقَاَل اْلَكتَّاين  -َنضََّر اَّللَّ ُ قـَْلَب َمْن ْسَِ مَلْ  ، مثَّ َنضََّر اَّللَّ

  ، َولُُزوُم مَجَاَعِة اْلُمْسِلِمنيَ   ،َوُمنَاَصَحةُ ُوالةِ األَْمرِ   ،ِإْخالُص اْلَعَمِل َّللَِِّ تـََعاىلَ   :َثالٌث اَل يُِغل  َعَلْيِهنَّ قـَْلُب اْمِرٍئ ُمْسِلمٍ   ، يَزِْد ِفيهِ 
 « فَِإنَّ َدْعَوَْتُْم حتُِيُط ِمْن َورَاَءُهمْ 

ارَُقْطِِن  َهِذِه  * يًعا ُمْضطَرب  َوقَاَل: ،الّرَِوايََة َوَغرْيََها ذََكَر الدَّ  . مجَِ
 [ رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف.(: 591]الهيثمي ) ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

ا َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر  أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد ْبِن َأيِب اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َأْسَعَد اهْلََرِوي  ِبَِ   َأْخرَبانَ   -  2330
َأْخرَبَُهمْ  أبنا  الشَّحَّاِميَّ  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن  ،  أبنا  اْلَكْنَجُروِذي  أَبُو َسْعٍد حُمَمَُّد  ْبِن َعْبِد ،  ْبِن حُمَمَِّد  اْلَفْضِل  ْبُن  أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد 

ْبُن   َجدِّي اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر حُمَمَّدُ ، أبنا  أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ ، أبنا  الرَّمْحَِن اْلَكْنَجُروِذي  
 ، َعطَاءٍ ، َعْن اْبُن فـَر وَخ َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ أبنا  قَالَ اْبُن َأيِب َمْرَْيَ  ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلُمِغريَةَ ، ثـَنَا ِإْسَحاقَ 

 َصاَلتُكْم« َأْكرُِموا بـُُيوَتُكْم بِبـَْعض صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

َعْبُد  ، أبنا  رَبَُهمْ أَبُو طَاِهٍر بـَرََكاُت ْبُن ِإبـَْراِهيَم اْْلُُشوِعي  َأنَّ َعْبَد اْلَكِرِْي ْبَن مَحَْزَة ْبِن اْْلَِضِر الس َلِميَّ َأخْ   َوَأْخرَبانَ   -  2331
، ثـَنَا  أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َحِبيِب ْبِن َعْبِد اْلَمِلكِ ، أبنا ِفظُ متَّاُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ الرَّاِزي  احْلَا، أبنا اْلَعزِيِز ْبُن َأمْحََد اْلِكنَاين  

 ،  َعطَاءٍ ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن فـَر وَخ َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ، ثـَنَا اْبُن َأيِب َمْرْيََ ، ثـَنَا َعالُن ْبُن اْلُمِغريَةِ 
 َصاَلتُكْم« لبيوتكم حظا من  اجعلوا»صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

ِإْْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  قُِرَئ َعَلى حَيََْي ْبِن حَمُْموِد ْبِن َسْعٍد الثَـَّقِفيِّ ِبِدَمْشَق َوََنُْن َنْسَمُع َأْخربََُكْم َجد َك احْلَاِفُظ  وَ   -  2332
حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َعِليٍّ ، أبنا  ُعَمُر ْبُن َأمْحََد اْلَفِقيهُ ، أبنا  اْلَفْضِل َوأَْنَت َتْسَمُع فَأَقـَرَّ ِبهِ 

 ،  َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبحٍ ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن فـَر وَخ َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ، ثـَنَا ْبُن َأيِب َمْرْيََ َسِعيُد ، ثـَنَا ْبِن َصاِلٍح اْلِمْصرِي  
ُ َعْنهُ َعْن   « بـُُيوَتُكْم بِبـَْعِض َصالِتُكمْ  َأْكرُِموا» صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

َلهُ َشاِهٌد يف ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ   ،َعْبُد اَّللَِّ ْبُن فـَر وَخ َأْخَرَج َلهُ ُمْسِلٌم يف َصِحيِحهِ   *
َ َجاِعٌل يف بـَْيِتِه ِمْن صاَلته   ،فـَْلَيْجَعْل لِبـَْيِتِه َحظًّا ِمْن َصالتِهِ   ـ ِإَذا َقَضى َأَحدُُكُم الصَّالَة يف َمْسِجِدهِ »  :َعَلْيِه َوَسلَّمَ  فَِإنَّ اَّللَّ

 « . خريا
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

ْخرَبَُهْم أبنا أَبُو َسْعٍد حُمَمَُّد ْبُن  َأْخرَباََن َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد الص ويف  ِِبََراَة َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمٍَّد أَ   -  2333
ثـَنَا حُمَمَُّد   ، أبنا َجدِّي يـَْعِِن حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاقَ   ،ِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ َعْبِد الرَّمْحَِن أبنا أَبُو طَاِهٍر ُهَو حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَِّد بْ 

 أبنا اْبن فروخ  ،ثـَنَا َسِعيُد ْبُن أيب َمْرْيَ  ،ْبُن حَيََْي 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
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ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلُمِغريََة اْلِمْصِري  ثـَنَا َعْمُرو ْبنُ   -  2334 الرَّبِيِع ْبِن طَاِرٍق قَاَل أبنا   قَاَل حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق َوَحدَّ
َثِِن اْبُن ُجَرْيجٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخفَّ   :اِلٍك قَالَ َعْن أََنِس ْبِن مَ   ،َعْن َعطَاءٍ   ،َعْبُد اَّللَِّ ْبُن فـَر وَخ قَاَل َحدَّ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،النَّاِس َصالًة يف مَتَامٍ    ، مثَّ َجَلْسُت َمَع َأيِب َبْكرٍ   ،َفَكاَن َساَعة نسلم نقوم   ،َوَصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . لم وثب َمَكانَهُ َكأَنَّهُ يـَُقول ]َعْن َرْضٍف[ ِإذا س َفَكانَ 

 . َأوَّلُهُ خُمَرٌَّج يف الصَِّحيِح َأَخفَّ النَّاس َصاَلة 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

َها َوأَْنَت َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح ِقَراَءًة َعَلْيِه أبَِْصبـََهاَن ِقيَل َلهُ َأْخرَبَْتُكْم فَاِطَمةُ بِْنُت َعْبِد اَّللَِّ  َوَأْخرَبانَ  - 2335 ِقَراَءًة َعَليـْ
َسِعيُد ْبُن َأيِب  ، ثـَنَا  حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلحٍ ، ثـَنَا  اين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّربََ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َتْسَمُع فَأَقـَرَّ بِهِ 

 ،  َعطَاءٍ ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن فـَر وَخ َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ، ثـَنَا َمْرْيََ 
َجَلْسُت َمَع َأيِب َبْكٍر  ، مثَّ  وََكاَن َساَعَة ُيَسلُِّم يـَُقومُ   ،صلى هللا عليه وسلمَصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ    :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن  

ُ َعْنهُ   . َفَكاَن ِإَذا َسلََّم َوَثَب َكأَنَّهُ يـَُقوُم َعن رضفة ،َرِضَي اَّللَّ
الجوزجاني: أحاديثه مناكير،  إبراهيم    رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد هللا بن فروخ قال ]الهيثمي:    ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  

 [ وقال ابن أبي مريم: هو أرضى أهل اْلرض عندي ووثقه ابن حبان وقال: ربما خالف وبقية رجاله ثقات.
، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ حَمُْموَد الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َأْخرَبانَ   -  2340

،  ُعَمُر ْبُن يُوُنَس قَالَ ، قثنا َعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلَعِظيِم اْلَعْنرَبِي  ، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ ، أبنا َعْبُد اَّللَِّ اْلَقبَّابُ 
َثِِن حَيََْي ْبُن ِإْسَحاقَ   طَرِيُف ْبُن الدفَّاِع قَالَ اَن     ،اَي َعمَّاهُ   :قَاَل: قلتأََنٍس  ، َعْن  ُعَمِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب طَْلَحةَ ، َعْن  َحدَّ

َلةَ  ََنَى   صلى هللا عليه وسلمَأو بلغك ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    :َفقلت  . وأطعمتم ِجريَانُكمْ   ،فـََهال ذَبتموه  :قَالَ   ،َماَت فـََرٌس يلَ اللَّيـْ
فََأْكثـََر   ،َواحْلُُمِر اإِلْنِسيَّةِ   ،َعْن حُلُوِم اْلِكالبِ   صلى هللا عليه وسلمََنَى َرُسوُل اَّللَِّ    ،َواَّللَِّ َشاِهدٌ أان    :قَالَ   ،َعْن حُلُوِم اْْلَْيلِ 

 . َذِلكَ النَّاُس يف 
 . فـََقْد ذُِكَر َعْن أََنٍس يف الصَِّحيح ،حُلُوُم احْلُُمرِ َأمَّا  *

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
ُ أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهِر ْبِن حُمَمٍَّد اْلُمسْ  َأْخرَبانَ  - 2346 ، أبنا  َتْمِلي َأْخرَبَُهمْ زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الضَّرِيُر َرمِحَهُ اَّللَّ

، َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمِديِِن  ، ثـَنَا  َأمْحََد ْبِن مَحَْدانَ أَبُو َعْمرٍو حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَكْنَجُروِذي  
 ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم احْلَْنظَِلي  قَاَل قـََرْأُت َعَلى َأيِب قـُرََّة َأذََكَر ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة )ح( ثـَنَا 

 ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: 
ْبَن  َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد يـُْعَرُف بلفلحي اأَلْصبـََهاينِّ َأنَّ احْلََسَن  َوأَنْـبََأاَن أَبُو اْلَعالِء    -  2347

اَد َأْخرَبَُهمْ  ِإْسَحاُق ْبُن رَاُهَوْيِه  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيٍب النََّساِئي  ، ثـَنَا  اين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّربََ ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أبنا  َأمْحََد احْلَدَّ
 ، أَليِب قـُرََّة َأذََكَر ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعْمرٍو :قَاَل: قلت

  :َوقَالَ  ،فَأَقـَرَّ بِهِ  «اَل َوَجْدتَ صلى هللا عليه وسلم: »َقاَل النَِّب  فَـ  ، َضالَّةً أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ رَُجال َدَخَل اْلَمْسِجَد يـَْنُشُد َعْن 
 . نـََعمْ 

   .َلهُ َشاِهٌد يف ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث بـَُرْيَدةَ  *
 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:   ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
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مَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن  اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر اْلُمْفيِت بِنـَْيَسابُوَر َأنَّ َوِجيَه ْبَن طَاِهِر ْبِن حمَُ  َأْخرَبانَ   -  2348
 َأمْحد بن يُوُسف الشحامي أْخربُهم )ح(  

 أعرفُه[ ِفي ِإْسَناده من لم  ]الدهيش: #*
 مِبَْرَو َأنَّ أاََب اأَلْسَعِد  اإِلَماُم أَبُو اْلُمظَفَِّر َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َعْبِد اْلَكرِِْي ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َمْنُصوٍر السَّْمَعاين  اْلُمْفيِت   َوَأْخرَبانَ   -  2349

أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن  ، أبنا  َعْبُد اْلَكرِِْي ْبُن َهَواِزنَ نا  أب  :ِهَبَة الرَّمْحَِن بن عبد اْلَواِحد ْبِن َعْبِد اْلَكِرِْي ْبِن َهَواِزَن َأْخرَبَُهْم قَاال
 حَيََْي ْبُن ِإبـَْراِهيمَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ِهَشاِم ْبِن َِبَْرامَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْْلَزَّازُ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُعبـَْيدٍ ، أبنا َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن اأَلْهَواِزي  

 ،  اْلُكويف  
ْعُت أََنًسا  :ِعيَسى ْبِن طَْهَماَن قَالَ َعْن  َع النَِّب   يـَُقوُل:ْسَِ َقاَل:  فَـ  ،اَيَذا اجْلالِل َواإِلْكرَامِ  :رَُجال يـَُقول  صلى هللا عليه وسلمْسَِ

 « فـََقْد أَقـَْبَل ََنَْوكَ  ،َسلْ »
 ِفي ِإْسَناده من لم أعرفُه[  ]الدهيش: #*

ُ أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن اْلَعبَّاسِ   َأْخرَبانَ   -  2350 ،  ْبِن َعِليٍّ الر ْسُتِميَّ َأْخرَبَُهمْ   َأمْحَُد ْبُن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمٍَّد اللَّْنَجاين  َرمِحَهُ اَّللَّ
أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ، أبنا  بْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُخرَِّشيَد قـَْولَهُ إِ ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن الطَّيَّانِ أبنا 

َثِِن اْبُن َوْهبٍ ، ثـَنَا  يُوُنُس ُهَو اْبُن َعْبِد اأَلْعَلى، ثـَنَا  زاَِيٍد النـَّْيَسابُوِري   ثَهُ َعْن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث َأنَّ ِإْسَحاَق األَ   ، َحدَّ ْزَرَق َحدَّ
 ِعيَسى الَِّذي َكاَن جُمَاِورًا يف َمْسِجِد اإِلْسَكْنَدرِيَِّة أَنَّهُ  

َع أََنَس ْبَن َماِلٍك خُيْرِبُ َعِن النَِّبِّ     «ِإن هللا عز َوجل ِإذا حب قوما ابْـَتاَلُهمقَاَل: »أَنَّهُ  صلى هللا عليه وسلمْسَِ
 ِإْسَناده من لم أعرفُه[ ِفي ]الدهيش: 

َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  2351 الرََّجاِء الصَّرْييفَّ  َأيِب  ْبَن  َأنَّ َسِعيَد  الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن  ْبِن َحاِمٍد  َأمْحََد  ْبُن  أبنا  زَاِهُر  اْلَفْتِح  ،  أَبُو 
أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن ، أبنا  ْقِرئِ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم بن اْلمُ ، أبنا  َمْنُصوُر ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلَقاِسمِ 

َبَة اْلَعْسَقالين   ثَهُ َعْن ِعيَسى الَِّذي  ، أبنا  اْبُن َوْهبٍ ، ثـَنَا  َحْرَمَلةُ ْبُن حَيََْي الت ِجيِب  ، ثـَنَا  قـُتـَيـْ َعْمٌرو َأنَّ ِإْسَحاَق ْبَن اأَلْزَرِق َحدَّ
 ِد اإِلْسَكْنَدرِيَِّة أَنَّهُ  َكاَن جُمَاِورًا يف َمْسجِ 

َع أََنًسا خُيْرِبُ َعِن النَِّبِّ  َ َعزَّ َوَجلَّ ِإَذا َأَحبَّ قـَْوًما ابْـَتالُهمْ قَاَل: »أَنَّهُ  صلى هللا عليه وسلم ْسَِ  « ِإنَّ اَّللَّ
 [ وفيه ابن لهيعة وفيه كَلم.رواه الطبراني في اْلوسط، (: 3737]الهيثمي ) ِفي ِإْسَناده من لم أعرفُه[]الدهيش: 

أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد ْبِن اْلبَاْغبَاِن    أَبُو اْلُمَفاِخِر ُعْثَماُن ْبُن حَمُْموِد ْبِن َأيِب َبْكٍر يـُْعَرُف َِبَبـ َوْيهِ   َأْخرَبانَ   -  2353
َسنْيَ  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احلُْ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُخْرِشيَد قُوَلةَ ، أبنا  َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َمْنَدهْ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

غياَلن بن  ، ثـَنَا َبشَّاُر ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا اْلُمَعلَّى ْبُن َأَسدٍ ، ثـَنَا أَبُو حَيََْي حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ، ثـَنَا  ْبِن ِإْْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِلي  ِإْمالءً 
 ، جرير 

 ُخُلًقا« َأْكَمُل اْلُمْؤِمِننَي ِإميَااًن َأْحَسنُـُهْم عليه وسلم: »صلى هللا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعن أنس َرِضي َعْنهُ 
رواه أبو يعلى، وفيه زكريا بن يحيى أبو مالك الطائي، ولم أعرفه وبقية رجاله  (: 12673]الهيثمي ) ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

 [ثقات.
أَبُو  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ  َوَأْخرَبانَ   - 2354

،  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن ُهْرُمَز اأَلْرَدْستَاين  ، ثـَنَا  طَاِهٍر ُهَو ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلَمْعَداين  اأَلِديبُ 
َغْيالُن ْبُن  ثـَنَا  ،  أَبُو َعْوٍن اْلُعَقْيِلي  ، ثـَنَا  ُمَعلَّى ْبُن َأَسدٍ ، ثـَنَا  أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن ِإْسَحاَق اْلَعطَّارُ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوبَ ثـَنَا  
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 ، َجرِيرٍ 
 « َأْكَمُل اْلُمْؤِمِننَي ِإميَااًن َأْحَسنُـُهْم ُخُلًقاوسلم: »صلى هللا عليه  َرُسول هللا قال: قالأََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 

ارَُقْطِِن   ،َبشَّاُر ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعْوٍن َوثَـَّقهُ أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي   *  . تـََفرََّد ِبِه َبشَّاُر ْبُن إِبْـَراِهيَم أَبُو َعْوٍن َعْن غياَلن  :قَاَل الدَّ
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 

مَِّد ْبِن حَمُْموٍد َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن حمَُ   َأْخرَبانَ   -  2368
، ثـَنَا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقالِنِسي  الذ ْهِلي  ، ثـَنَا الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ ، أبنا الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَُهمْ 

بَاُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن النَّْحِوي  ، ثـَنَا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيسٍ   ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َشيـْ
َوَأُعوذُ ِبَك ِمَن    ،اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوذُ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسلِ » :يـَُقولُ  صلى هللا عليه وسلم  أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َكاَن النَِّب َعْن  

َواْلَمْسَكَنةِ  َوالذِّلَِّة  َلِة  َواْلَعيـْ َوالّراَِيءِ   ،اْلَقْسَوِة َواْلَغْفَلِة  َوالنَِّفاِق َوالس ْمَعِة  َقاِق  اْلُفُسوِق َوالشِّ ِبَك ِمَن  ِمَن    ،َوَأُعوذُ  ِبَك  َوَأُعوذُ 
 « اأَلْسَقام ِ صََّمِم َواْلَبَكِم َواجْلُنُوِن َواْلرَبَِص واجلذام وسيء ال 
بَاُن تـََفرََّد بِِه   :قَاَل الطَّرَبَاين   *   آَدُم.مَلْ يـَْرِوِه ِِبََذا التََّماِم ِإال َشيـْ

 [ رواه الطبراني في الصغير، ورجاله رجال الصحيح.]الهيثمي:   ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
، أبنا  رْييفَّ َأْخرَبَُهمْ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصِر ْبِن َأيِب اْلَفْتِح الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّ  َوَأْخرَبانَ  - 2369

َأيِب َواْبُن  ، ثـَنَا اْبُن َوارَةَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ ، ثـَنَا حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ 
بَانُ ، قثنا َأيِب ِإاَيسٍ   ، قـَتَاَدةَ ، َعْن َشيـْ

َوَأُعوذُ ِبَك ِمَن   ،َأُعوذُ ِبَك ِمَن اهْلَمِّ َواْلَعْجِز َواْلَكَسلِ اللَُّهمَّ ِإيّنِ  يـَُقول: » صلى هللا عليه وسلم ٍس قَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ أَنَ َعْن 
َلِة َوالذِّلَِّة َواْلَمْسَكَنةِ   « َوَأُعوذُ ِبَك ِمَن الصََّمِم َواْلَبَكِم َواجْلُُنوِن َواجْلَُذاِم َوشر األسقام  ،اْلَقْسَوِة َواْلَغْفَلِة َواْلَعيـْ

 َصِحيح[ ِإْسَناده  ]الدهيش: 
هُ ُعَمَر ْبَن َأمْحََد ْبِن َمنْ   َوَأْخرَبانَ  -  2370 ، أبنا  ُصوٍر َأْخرَبَُهمْ اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر بِنـَْيَسابُوَر َأنَّ َجدَّ

ريَاِزي    َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َخَلٍف الشِّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَاِفظُ أبنا    قَالَ أَبُو  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد  ثـَنَا  احْلَاِكُم  ْبُن  ،  يَزِيَد الدَّقَّاُق  َعْبَداُن 
بَاُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، ثـَنَا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيسٍ ، ثـَنَا إِبْـَراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َدْيزِيلَ ، ثـَنَا ِِبََمَذانَ   ،  قـَتَاَدةَ  ، َعنْ َشيـْ

اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوذُ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل  » يـَُقوُل يف ُدَعائِِه    صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ    :أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ َعْن  
َلِة   َقاِق َوالنَِّفاِق َوالّراَِيِء    ،َوالذِّلَِّة َواْلَمْسَكَنةِ َواْلُبْخِل َواهْلََرِم َواْلَقْسَوِة َواْلَغْفَلِة َواْلَعيـْ َوَأُعوذُ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر َواْلُكْفِر َواْلُفُسوِق َوالشِّ

 « َوَأُعوذُ ِبَك ِمَن الصََّمَم َواْلَبَكِم َواجْلُنُون والربص وسيء األسقام ،َوالس ْمَعةِ 
 اْلُمْسَتْدركَكَذا أخرجه احْلَاِكم يف    *

 ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: 
،  حَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن َأمْحََد ْبِن اأْلُخوة أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّ   َوَأْخرَبانَ   - 2371

َزرُوِذي  أبنا   ،  اْبُن َأيِب َداُوَد بِبـَْغَدادَ ، ثـَنَا  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َدْهَثٍم الطََّرُسوِسي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اجْلَنـْ
بَانَ ، َعْن  قٍ حُمَمَُّد ْبُن َمْسُرو ، ثـَنَا  احْلََسُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلِكْنِدي  ثـَنَا   أََنٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه ، َعْن  قـَتَاَدةَ ، َعْن  َشيـْ

 َوَسلََّم أَنَّهُ َكاَن يـَُقول يف ُدَعائِِه َفذكره بَِنْحِوهِ 
 ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: 
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ْلَواِحِد الثَـَّقِفيَّ  أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعْبِد ا  َأْخرَبانَ   -  2426
َبْكُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َسْعُدَوْيِه الطَّاِحي  اْلُمْقِرُئ  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 
 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َأِخيِه َخاِلِد ْبِن قـَْيسٍ ، َعْن نُوُح ْبُن قـَْيسٍ ، ثـَنَا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، ثـَنَا اْلَبْصِري  

  ، ِمْن حُمَمٍَّد َرُسوِل اَّللَِّ ِإىَل َبْكِر ْبِن َوائِلٍ »   :َكَتَب ِإىَل َبْكِر ْبِن َواِئلٍ   صلى هللا عليه وسلم  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   ،أََنِس ْبِن َماِلكٍ َعْن  
َعةَ  ،« َأْسِلُموا َتْسَلُموا   .فـَُهْم ُيَسمَّْوَن بِن اْلَكاِتب  ،َفَما قـََرَأهُ ِإال رَُجٌل ِمْن َبِِن ُضبـَيـْ

ِحيِح.]الهيثمي:   ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  ِليَن ِرَجاُل الصَّ ِغيِر، َوِرَجاُل اْْلَوَّ  [ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
، أبنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر اْْلَبَّازُ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  2427

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن  َأِخيِه َخاِلِد ْبِن قـَْيسٍ ، َعْن  نُوحٌ ، ثـَنَا  ْبُن َعِليٍّ َنْصُر  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ 
َفَما َوَجَد َمْن يـَْقَرَأهُ ِإال رَُجال ِمْن   ،« َأْن َأْسِلُموا َتْسَلُموا» :َكَتَب ِإىَل َبْكِر ْبِن َوائِلٍ   صلى هللا عليه وسلمَأنَّ النَِّبَّ  ،أََنسٍ َعْن 

َعةَ   . فـَُهْم ُيَسمَّْوَن َبِِن اْلَكاِتبِ  ،َبِِن ُضبـَيـْ
 َقْد َأْخَرَجهُ ُمْسِلٌم ِِبََذا اإِلْسنَاِد َحِديَثنْيِ  *

 [ (2947. مسند أبي يعلى )ِإْسَناده َصِحيح]الداراني:  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
ِضِر الس َلِميَّ أَبُو طَاِهٍر بـَرََكاُت ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن طَاِهٍر اْْلُُشوِعي  ِبِدَمْشَق َأنَّ َعْبَد اْلَكِرِْي ْبَن مَحَْزَة ْبِن اْلَْ   َأْخرَبانَ   -  2437
،  أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن اْلَعبَّاِس اإِلَخِْيِمي  ، أبنا أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َمكِّيِّ ْبِن ُعْثَماَن اأَلْزِدي  اْلِمْصِري  ، أبنا َأْخرَبَُهمْ 

، َعْن  َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبَةَ ، ثـَنَا حُمَمٌَّد ُهَو اْبُن ِبْشرٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ ُهَو اْبُن حُمْرِزٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ُهَو اْبُن اْلَفَرجِ ثـَنَا 
 ،  قـَتَاَدةَ 
 « طُوُل اْلُقُنوتِ قَاَل: » ؟َأي  الصَّالِة أَْفَضلُ  ،صلى هللا عليه وسلمُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،أََنٍس قَالَ َعْن 

 ًَتبـََعهُ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن َعن سعيد   *
 ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: 

ٍر َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمٍَّد  أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليِّ ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب َمْنُصو   َأْخرَبانَ   -  2438
، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف ْبِن ُدَوْستَ ، أبنا ْهَتِدي اِبَّللَِّ الشَّرِيُف أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ اْبِن اْلمُ ، أبنا  اْلَقزَّاَز َأْخرَبَُهمْ 

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبَةَ ، ثـَنَا َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َحازِمٍ ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن اْلَعبَّاسِ 
 « طُوُل اْلُقُنوتِ قَاَل: »  ،َعْن أَْفَضِل الصَّالةِ  صلى هللا عليه وسلم أََنٍس قَاَل ُسِئَل النَِّب َعْن 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

،  َأيِب َسْعٍد اْلبـَْغَداِديَّ   أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َسْعٍد َأمْحََد ْبَن حُمَمَِّد ْبنِ   َوَأْخرَبانَ   -  2439
حُمَمَُّد  ، أبنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْهِديٍّ ، أبنا ْبِن َعاِصمٍ َعاِصُم ْبُن احْلََسِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ، أبنا اأَلْصبـََهاينَّ َأْخرَبَُهمْ مثَّ 

 ، َسِعيٌد َعْن قـَتَاَدةَ ، ثـَنَا َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب احْلَاِرثِ ، ثـَنَا ْبُن خَمَْلٍد الد وِري  
 « طُوُل اْلُقنُوتِ قَاَل: » ؟َأي  الصَّالِة أَْفَضلُ  هللا عليه وسلمصلى ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َعْن أََنٍس قَالَ 

 َوِلُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث َجابر بن عبد هللا مثله  *
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

،  ٍد الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن الصَّفَّاِر بِنـَْيَسابُوَر َأنَّ َوِجيَه ْبَن طَاِهِر ْبِن حُمَمَّ   َأْخرَبانَ   -  2440
أَبُو َحاِمٍد ُهَو ، أبنا  حْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلَمْخَلِدي  أَبُو حُمَمٍَّد ا، أبنا  أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمٍَّد األْزَهرِي  أبنا  
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إِبْـَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعِن احْلَجَّاِج ُهَو  ، َحدََّثِِن َأيِب  ، َحدََّثِِن َأمْحَُد ْبُن َحْفصٍ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحاِمِد ْبِن َمْنُصوٍر الط وِسي  
 ، احْلَجَّاِج َعْن قـَتَاَدةَ اْبُن 

 « اَي َحي  اَي قـَي ومُ »َيْدُعو   صلى هللا عليه وسلم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   :هُ قَالَ َعْن أََنٍس أَنَّ 
 َأْخَرَجهُ النََّساِئي  َعْن َأمْحََد ْبِن َحْفص َعن أَبِيه  *

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
يٍل اْلُقَرِشي  ِبِدَمْشَق َأنَّ َمَعايلَ بن هبة هللا التغلب أَ   َوَأْخرَبانَ   -  2441 ، أبنا  ْخرَبَُهمْ أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبِن َأيِب مجَِ

، ثـَنَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن النََّساِئي  ، أبنا لنـَّْيَسابُورِي  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ا، أبنا َعِلي  ْبُن ُمِنرٍي اْْلَاللُ ، أبنا َسْهُل ْبُن ِبْشٍر اإِلْسَفَراِيِِن  
َثِِن إِبْـَراِهيمُ  :َحْفٌص قَالَ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَقْيلٍ     ،َعْن قـَتَاَدةَ  ،َعِن احْلَجَّاِج ْبِن احْلَجَّاجِ  ،َحدَّ

 « اَي َحي  اَي قـَي ومُ »َيْدُعو  صلى هللا عليه وسلم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك أَنَّهُ قَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ 
 َكَذِلَك رََواهُ النََّساِئّي أَْيضا   *

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
اَد َأْخرَبَُهمْ  َوَأْخرَبانَ   - 2442 أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ، أبنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإْذاًن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

َثِِن ُد ْبُن َحْفصٍ َأمحَْ ، ثـَنَا  ُموَسى ْبُن َهارُونَ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  اَّللَِّ  َعِن    ،ِإبْـَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، ثـَنَا  َأيِب   ، َحدَّ
  ،احْلَجَّاِج ْبِن احْلَجَّاِج َعْن قـَتَاَدةَ 

 « اَي َحي  اَي قـَي ومُ »َيْدُعو  صلى هللا عليه وسلم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ 
 )َمْعنَاهُ يف َصِحيح ُمسلم(  ِبِه إِبْـَراِهيُم ْبُن طْهَمان  تـََفرَّدَ  ،الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعْن قـَتَاَدَة ِإال احْلَجَّاجُ قَاَل  *

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2445 الشَّحَّاِميَّ  طَاِهٍر  ْبَن  زَاِهَر  َأنَّ  أبَِْصبـََهاَن  الثَـَّقِفي   َأمْحََد  ْبُن  أبنا  زَاِهُر  الرَّمْحَِن  ،  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد 

 أَبُو َعْمرٍو حُمَمَّد بن َأمْحد بن محَدان )ح( ، أبنا اْلَكْنَجُروِذي  
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم  ، أبنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا زَاِهُر ْبُن َأمْحََد أَْيًضا َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ و  - 2446
َعْن أََنِس ْبِن   ،َعْن قـَتَاَدةَ   ،َعْن َخاِلِد ْبِن قـَْيسٍ   ،ْبُن قـَْيسٍ   نُوحُ ، ثـَنَا  اَنِفُع ْبُن َخاِلٍد الطَّاِحي  ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  قَاال
،  فـَُيوَقُف َبنْيَ اجْلَنَِّة َوالنَّارِ   ،يـُْؤَتى اِبْلَمْوِت يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َكأَنَّهُ َكْبٌش َأْمَلحُ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  ٍك  َمالِ 
فـَُيْذَبُح    ،َهَذا اْلَمْوتُ   :فـَيـَُقولُونَ   ؟َهْل تـَْعرِفُوَن َهَذا  :فـَيُـَقاُل هَلُمْ   :قَالَ   ،فـَيـَُقولُوَن لَبـَّْيَك رَبَـّنَا َوَسْعَدْيكَ   ،يـُنَاَدى اَي َأْهَل اجْلَنَّةِ مثَّ  

َقِطُع رََجاءُ َهُؤالءِ  ،الءِ فـَيَْأَمُن َهؤُ  ،َكَما ُتْذَبُح الشَّاةُ   « َويـَنـْ
 نـََعْم َهَذا اْلَمْوُت َواَبِقيه مثله  :، قَالُوا َلْفُظ اْبِن اْلُمْقِرِئ َويف رَِوايَِة اْبِن مَحَْداَن مثَّ يـُنَادي ُمنَاِدي َوِعْنَدهُ تـَْعرِفُوَن َهَذا  *

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
ٍة َأنَّ َأاَب احْلََسِن  أَبُو طَاِلٍب اْْلَِضُر ْبُن ِهَبِة اَّللَِّ ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعِليِّ ْبِن طَاُوٍس ِبِدَمْشَق َغرْيَ َمرَّ   َوَأْخرَبانَ   - 2447

أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب َنْصٍر أبنا    قَالَ َعِلي  ْبُن احْلََسِن ْبِن احْلَُسنْيِ الس َلِمي  اْلَمَوازِيِِنَّ َأْخرَبَُهْم  
 اَنِفُع ْبنُ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ اْلَمْوِصِلي  أبنا    قَالَ اْلَقاِضي يُوُسُف ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن يُوُسَف اْلَميَاجِنِي   أبنا    قَالَ 

 ، َعْن قـَتَاَدةَ  ،َخاِلُد ْبُن قـَْيسٍ ، قثنا نُوُح ْبُن قـَْيسٍ ، قثنا َخاِلٍد الطَّاِحي  
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اِبْلَمْوِت يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َكأَنَّهُ َكْبٌش َأْمَلُح فـَُيوَقُف َبنْيَ    َُيَاءُ »صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  
َوالنَّار  ُمنَاِدي   ،اجْلنَّة  يـُنَادي  َوَسْعَدْيكَ   :مثَّ  رَبَـّنَا  لَبـَّْيَك  فـَيـَُقولُوَن  اجْلَنَِّة  َأْهَل  َهَذا  :قَالَ   ،اَي  تـَْعرِفُوَن  َهْل  هَلُْم   :قَالَ   ؟فـَيُـَقاُل 

َقِطُع رََجاءُ َهُؤالءِ  ،فـَُيْذَبُح َكَما ُتْذَبُح الشَّاةُ  ،رَبَـّنَا َهَذا اْلَمْوتُ  نعم  :فـَيـَُقولُونَ   «فـَيَْأَمُن َهُؤالِء َويـَنـْ
 َوَقْد رُِوَي يف الصَِّحيِح ََنُْوهُ ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ بن عمر َوأيب سعيد اْْلُْدِريّ  *

]الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في اْلوسط بنحوه، ورجالهما رجال الصحيح، غير نافع بن خالد   [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 
 الطاحي وهو ثقة.[ 

 َأيِب َذرٍّ الصَّاحْلَاينَّ ْبنَ   أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َبْكٍر حُمَمَّدَ   َأْخرَبانَ   -  2448
أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ، أبنا  أَبُو بَْكٍر َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا  أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَِّحيمِ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

ْعُت َأيِب حُيَدُِّث َعْن قـَتَاَدةَ ، ثـَنَا اأَلْحَولُ َعاِصٌم ، ثـَنَا ْبِن َأيِب َعاِصمٍ   ،  ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل ْسَِ
 « ِإيّنِ ألَتُوُب ِإىَل اَّللَِّ يف اْليـَْوِم َسْبِعنَي َمرَّةً قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمأََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبِّ َعْن 

رواه الطبراني في اْلوسط كله، وروى معه: »إني ْلتوب« أبو يعلى والبزار، وإسناد:  ]الهيثمي:    َصِحيح[ِإْسَناده  ]الدهيش:  
 [ »إني ْلستغفر« حسن، وأحد إسنادي أبي يعلى في حديث: »إني ْلتوب إلى هللا« رجاله رجال الصحيح. 

ُ أبَِْصبـَهَ   َوَأْخرَبانَ  -  2449 اَن َأنَّ َمْسُعوَد ْبَن  أَبُو اْلَقاِسِم حَمُْموُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَمُْموِد ْبِن اْلَفْضِل اْلَمْعُروُف اِبحْلَدَّاِد َرمِحَهُ اَّللَّ
ْمَسارُ ، أبنا احْلََسِن الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَُهمْ  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ  ، ثـَنَا ِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُخرَِّشيَذ قـَْوَلهُ ِإبْـَرا، أبنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ السِّ

ْعُت َأيِب حُيَدُِّث َعْن قـَتَادَ ، ثـَنَا أَبُو اأَلْشَعثِ ، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِلي   أََنٍس َعِن  ، َعْن ةَ اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل ْسَِ
 « ِإيّنِ ألَتُوُب يف اْليـَْوم سبعني مّرة قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلم ِبِّ النَّ 

رواه الطبراني في اْلوسط كله، وروى معه: »إني ْلتوب« أبو يعلى والبزار، وإسناد:  ]الهيثمي:    ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  
 [ هللا« رجاله رجال الصحيح. »إني ْلستغفر« حسن، وأحد إسنادي أبي يعلى في حديث: »إني ْلتوب إلى 

،  حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيمَ ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  2450
ْعُت َأيِب حُيَدُِّث َعْن قـَتَاَدةَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن اْلِمْقَدامِ ، ثـَنَا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  أبنا   قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل: أََنٍس ، َعْن ُمْعَتِمٌر قَاَل ْسَِ

 « ألَتُوُب يف اْليـَْوِم َسْبِعنَي َمرَّةً  ِإيّنِ »صلى هللا عليه وسلم: 
 َأْخَرَجهُ اْبُن َماَجْه َعْن َأمْحََد بن اْلِمْقَدام  *

رواه الطبراني في اْلوسط كله،  ]الهيثمي:    [(2989. مسند أبي يعلى )ِإْسَناده َصِحيح]الداراني:    ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  
أبي يعلى في حديث: »إني ْلتوب  وروى معه: »إني ْلتوب« أبو يعلى والبزار، وإسناد: »إني ْلستغفر« حسن، وأحد إسنادي  

 [ إلى هللا« رجاله رجال الصحيح.
،  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْقرِئِ ، أبنا ِإبْـَراِهيمُ ، أبنا زَاِهٌر َهَذا َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ اْْلالَل َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ و  -  2451

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن ُمْعَتِمرٌ ، ثـَنَا ُهَو اْبُن َعْبِد اأَلْعَلى ُهَرْيٌْ ثـَنَا 
 « ألَتُوُب يف اْليـَْوِم َسْبِعنَي َمرَّةً  ِإيّنِ يـَُقول: »َكاَن   صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ ، َعْن أََنسٍ َعْن 

 َأْخَرَجهُ اْبُن ِحبَّاَن يف ِكتَابِِه َعِن احْلََسِن بن ُسْفيَان َعن هرْي  *
رواه الطبراني في اْلوسط كله،  ]الهيثمي:    [(2989. مسند أبي يعلى )ِإْسَناده َصِحيح]الداراني:    ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  

ْلستغفر« حسن، وأحد إسنادي أبي يعلى في حديث: »إني ْلتوب  وروى معه: »إني ْلتوب« أبو يعلى والبزار، وإسناد: »إني  
 [ إلى هللا« رجاله رجال الصحيح.
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اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َوَأْخرَبانَ   -  2452 ُمْسِلٍم  أَبُو  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ
َعاِصم بن النَّضر اأْلَحول َحدَّثنا  ، ثـَنَا  ُموَسى ْبُن َهارُوَن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن مرقاب اْلَقزاز، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمِر ْبِن اَنِصح اأَلْعَلى

ْعُت َأيِب   ، قـَتَاَدةُ ، ثـَنَا ُمْعَتِمٌر قَاَل ْسَِ
 « ألَتُوُب يف اْليـَْوِم َسْبِعنَي َمرَّةً  ِإيّنِ يـَُقول: »أَنَّهُ َكاَن  يه وسلمصلى هللا علأََنٍس َعِن النَِّبِّ َعْن 

رواه الطبراني في اْلوسط كله،  ]الهيثمي:    ([2989. مسند أبي يعلى )ِإْسَناده َصِحيح]الداراني:    ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  
ْلستغفر« حسن، وأحد إسنادي أبي يعلى في حديث: »إني ْلتوب  وروى معه: »إني ْلتوب« أبو يعلى والبزار، وإسناد: »إني  

 [ إلى هللا« رجاله رجال الصحيح.
ُ َأنَّ َأاَب الْ َخايل اإِلَماُم اْلَعاملُ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُقَداَمَة اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ   َوَأْخرَبانَ   -  2453 َفْتِح حُمَمََّد  اَّللَّ

َعْبُد ، أبنا احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َشاَذانَ ، أبنا َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخرْيُونَ ، أبنا ْبَن َعْبِد اْلبَاِقي ْبِن ُسَلْيَماَن َأْخرَبَُهمْ 
ْعُت َأيِب ، ثـَنَا َعاِصٌم اأَلْحَولُ ، ثـَنَا  يـَْعُقوب بن ُسْفيَان البسوي، ثـَنَا اَّللَِّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُدُرْستُـَوْيهِ   ،  قـَتَاَدةُ ، ثـَنَا اْلُمْعَتِمُر قَاَل ْسَِ

 « ألَتُوُب يف اْليـَْوِم َسْبِعنَي َمرَّةً  ِإيّنِ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمأََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبِّ َعْن 
 عمَران َعن قـَتَاَدةَوَقْد َرَواهُ  *

رواه الطبراني في اْلوسط كله،  ]الهيثمي:    ([2989. مسند أبي يعلى )ِإْسَناده َصِحيح]الداراني:    ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  
وروى معه: »إني ْلتوب« أبو يعلى والبزار، وإسناد: »إني ْلستغفر« حسن، وأحد إسنادي أبي يعلى في حديث: »إني ْلتوب  

 [ هللا« رجاله رجال الصحيح.إلى 
اَد َأخْ   َأْخرَبانَ   -  2454 ،  رَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

 ، قـَتَاَدةَ ، َعْن ِعْمَرانُ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن رََجاءٍ ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ أبنا 
َ يف اْليـَْوِم َسْبِعنَي َمرَّةً  ِإيّنِ » صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن   « أَلْستـَْغِفُر اَّللَّ

 َأيِب َسَلَمَة َعْن َأيِب ُهَريْـَرة َوَقْد َرَوى اْلُبَخاِري  ِمثـَْلهُ ِمْن َحِديِث   *
رواه الطبراني في اْلوسط كله،  ]الهيثمي:    ([2989. مسند أبي يعلى )ِإْسَناده َصِحيح]الداراني:    ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  

توب  وروى معه: »إني ْلتوب« أبو يعلى والبزار، وإسناد: »إني ْلستغفر« حسن، وأحد إسنادي أبي يعلى في حديث: »إني ْل 
 [ إلى هللا« رجاله رجال الصحيح.

ُ َأنَّ   َأْخرَبانَ   - 2467 َأاَب احْلَُسنْيِ َعْبَد احْلَقِّ ْبَن   َخايل اإِلَماُم اْلَعاملُ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ اَّللَّ
أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ، أبنا مْحََد ْبِن َعْبِد اْلَقاِدِر ْبِن يُوُسفَ أَبُو طَاِهٍر َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن أَ ، أبنا َعْبِد اْْلَاِلِق ْبِن يُوُسَف َأْخرَبَُهمْ 
ارَُقْطِِن  ، أبنا اْلَمِلِك ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِبْشَرانَ  اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد  َعْبُد ، ثـَنَا احْلَاِفُظ أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد ْبِن َمْهِديٍّ الدَّ

 ، قـَتَاَدةَ ، َعْن ُشْعَبةُ ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ ، ثـَنَا ْبِن َثِبٍت قَاَل َحدََّثِِن ِعيَسى ْبُن َأيِب َحْربٍ 
 . فـََقطََعهُ  ،فـََقَوَم ََخَْسَة َدرَاِهمَ  ،صلى هللا عليه وسلم َأنَّ رَُجال َسَرَق جِمَنًّا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ  ،أََنسٍ َعْن 

 َوَرَواهُ َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة َعْن قـَتَاَدة  *
 وقفه[ صواب ِرَجاله ِثَقات َوال ]الدهيش: #*

أَبُو  ، أبنا  دَّاَد َأْخرَبَُهمْ أَبُو طَاِهٍر ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإَجازًَة َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احلَْ  َأْخرَبانَ   - 2468
َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر ْبِن ، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن فـَْهٍد الرتسي ، ثـَنَا الطَّرَبَاين  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ، أبنا نـَُعْيٍم اأَلْصبـََهاين  

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َعُروبَةَ ، َعْن ُعبـَْيَدةُ ْبُن اأَلْسَودِ ، ثـَنَا َأاَبنٍ 
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 . يف جِمَنٍّ ََثَُنهُ ََخَْسةُ َدرَاِهمَ َقَطَع  صلى هللا عليه وسلمَأنَّ النَِّبَّ  ،أََنسٍ َعْن 
ارَُقْطِِن  َرَواهُ ُعبـَْيَدةُ ْبُن اأَلْسَوِد َوَسِعيُد ْبُن َعاِمٍر َعِن اْبِن َأيِب َعُروبَةَ   * صلى هللا عليه أََنٍس َأنَّ النَِّبَّ  ، َعْن  قـَتَاَدةَ ، َعْن  قَاَل الدَّ

أََنٍس َمْرفُوًعا ، َعْن  قـَتَاَدةَ ، َعْن  ُشْعَبةَ ، َعْن  َقَطَع َوَغرْيُُُهَا يـَْرِويِه َعْن َسِعيٍد َأنَّ أاََب َبْكٍر َقَطَع َوَرَواهُ حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ   وسلم
أََنٍس َأنَّ أاََب  ، َعْن  َبَة َمْوقُوٌف َوالصََّواُب َعْن قـَتَاَدةَ ُشعْ   أَْيًضا وََكَذِلَك رُِوَي َعْن َعْمرِو ْبِن َمْرزُوٍق َعْن ُشْعَبَة َواْلَمْحُفوُظ َعنْ 

 . َبْكٍر َقَطَع َغرْيَ َمْرفُوعٍ 
 . َوَقْد َرَواهُ حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيٍم الرَّاِسِب  َعْن قـَتَاَدة َعن أنس َمْرفُوعا قـُْلُت: *

 والصحيح أنه موقوف[ ِرَجاله ِثَقات  ]الدهيش: #*
ُ أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعْبِد    َأْخرَبانَ   -  2469 اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  الضَّرِيُر َرمِحَهُ اَّللَّ

أَبُو ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيم بن اْلُمْقِرئِ ، أبنا  أَبُو اْلَقاِسِم ِإبْـَراِهيُم اْْلَبَّاُز ِسْبُط ََبَْرَوْيهِ ، أبنا  اْلَمِلِك اْْلالَل َأْخرَبَُهمْ 
 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َمْعَمرٌ ، أبنا  اقِ َعْبُد الرَّزَّ ، ثـَنَا حُمَمٌَّد ُهَو اْبُن َمْهِديٍّ ، ثـَنَا يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ اْلَمْوِصِلي  

َوِإَذا رََجْعنَا   ،ِإَذا ُكنَّا ِعْنَدَك رَأَيْـنَا يف أَنْـُفِسنَا َما َنُِب    ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :صلى هللا عليه وسلم  َأْصَحاُب النَِّبِّ   قال: قالأََنٍس  َعْن  
َأْهِلنَا  أَنْـُفَسنَا  ،ِإىَل  أَْنَكْراَن  النَِّب   فَـ   ،َفَخاَلْطنَاُهْم  َتُكونُوَن ِعْنِدي يف اْلال  صلى هللا عليه وسلم: »َقاَل  َما  َلْو َتُدوُموَن َعَلى 

 «َوَلِكْن َساَعةٌ َوَساَعةٌ  ،َلَصاَفَحْتُكُم اْلَمالِئَكةُ َحَّتَّ ُتِظلَُّكْم أبَِْجِنَحِتَها َعيَاانً 
ريِ ، َعْن قـَتَاَدةَ ، َعْن ِعْمَرانَ ، َعْن ذََكَرهُ اْلُبَخاِري  يف ًَتِرخِيِه َوقَاَل َعْمُرو ْبُن َمْرزُوقٍ  * خِّ َحْنظََلَة ، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الشِّ

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َوقَاَل َمْعَمرٌ  صلى هللا عليه وسلماأُلَسْيِديِّ َعِن النَِّبِّ 
أََنٍس َعِن النَِّبِّ ، َعْن َثِبٌت اْلبُـنَاين  ، ثـَنَا  َغسَّاُن ْبُن بـُْرزِينَ ، ثـَنَا  ُموَسى  ، َحدََّثِِن ِِبََذا   صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َعِن النَِّبِّ  َعْن  

 َهَذا ذََكَرهُ يف تـَْرمَجَة َحْنظََلة  ،صلى هللا عليه وسلم
، َوُهَو ِثَقٌة.؟ َوَرَواُه َأبُ ]الهيثمي:    ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:   ِحيِح َغْيَر ُزَهْيِر ْبِن ُمَحمٍَّد الرَّاِزيِ  و  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 [ َيْعَلى
اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو حَ   َأْخرَبانَ و   -  2473 أَبُو نـَُعْيٍم  ، أبنا  اِضرٌ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب احْلََسِن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

،  َسِعيدٍ ، َعْن  َعْبُد اأَلْعَلى، ثـَنَا  َأْزَهُر ْبُن َمْرَوانَ ، ثـَنَا  مٍ َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاصِ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن بـُْنَداٍر  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 
 ، قـَتَاَدةَ َعْن 
َ َعزَّ   ،اَي أَيَها النَّاسُ قَاَل: »أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َلمَّا نزلت َهِذه اآْليَة آيَة اْْلمر  َعْن   ِإنَّ اَّللَّ

َها َشْيءٌ  ،َوَجلَّ َحرََّم اْْلَْمرَ   « وليهرقه ،َفال يَِبْعهُ  ،َفَمْن َكاَن ِعْنَدهُ ِمنـْ
   ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*

ْضِل ْبِن َأمْحََد  أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ ِإْْسَاِعيَل ْبَن اْلفَ   َأْخرَبانَ   -  2477
بُو احْلَُسنْيِ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َمْعَداَن  أَ ، أبنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا السَّرَّاَج َأْخرَبَُهمْ 

ُمْعَتِمٌر َعْن أَبِيِه  ، قثنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن زََكرايَّ ِمْن َأْهِل َعْبَدسٍ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن رَاِشدٍ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َثِبتٍ ، ثـَنَا  اْلُعْصُفِري  
 )ح( 

 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*
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احْلَُسنْيَ اأَلِديبَ   َوَأْخرَبانَ   -  2478 أاََب َعْبِد اَّللَِّ  َأنَّ  ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن  َأمْحََد  ْبُن  اْلَمْجِد زَاِهُر  َأْخرَبَُهمْ أَبُو  أبنا     ،
، ثـَنَا   اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َثِبٍت اْلبـَزَّاُر اْلبـَْغَداِدي  ِِبَا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبدُ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد اْبُن اْلُمْقِرئِ ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبَْرَوْيهِ 

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثـَنَا إِبْـَراِهيُم ْبُن زََكرايَّ ِمْن َأْهِل عبدسٍ ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن رَاِشٍد اأَلَدِمي  
ُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ  َعْن   قَاَل:    ،ِإيّنِ ُمْسِلمٌ   قَاَل:  «َأْسِلْم َتْسَلمْ »   :قَاَل أَلْسُقفِّ جَنَْرانَ   صلى هللا عليه وسلمأََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

َنكَ »  . « َوادَِّعاُؤَك َمَع اَّللَِّ ِإهَلًا آَخرَ  ،َوُشْرُبَك اْْلَْمرَ  ،َأْكُلَك اْْلِْنزِيرَ  ،َوَبنْيَ َذِلَك َثالُث ِخاللٍ  َكال بـَيـْ
 اللَّْفُظ الْبِن اْلُمْقرِِئ 

ارَُقْطِِن    ،َوانْـتـََهى َحِديُث اْلُعْصُفِريِّ ِإىَل َثالِث ِخاللٍ   * ِإبْـَراِهيُم ْبُن زََكرايَّ   :قَاَل أَبُو احْلََسِن الدَّ ،  أَبِيهِ ، َعْن  ُمْعَتِمرٍ ، َعْن  َرَواهُ 
ُ    ،ُمْعَتِمٍر ِِبََذا اإِلْسنَادِ ، َعْن  َوَرَواهُ اْبُن ُوَهْيٍب اْلَغزِّي  َعِن اْبِن َأيِب السَِّريِّ   ،أََنسٍ ، َعْن  قـَتَاَدةَ َعْن   َوزَاَد ِفيِه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َوُهَو    قَاَل:قـَتَاَدَة ُمْرَسال اَل يُْذَكُر ِفيِه أََنًسا  ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  َوسلم قـََرأَ }فشاربون شرب اهليم{ َوَغرْيُُُهَا يـَْرِويِه َعْن ُمْعَتِمرٍ   َعَلْيهِ 

 . الصَِّحيح
 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*

ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّريَْ   َأْخرَبانَ   -  2479 َأنَّ حَمُْموَد  َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َوُهَو  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  َأْخرَبَُهْم  يفَّ 
، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ ، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ ، أبنا  َحاِضرٌ 

بَاُن أَبُو ُمَعاِويَةَ ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن زاَِيٍد اْلَواِسِطي  ، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ   أنس )ح( ، َعْن قـَتَاَدةَ ، َعْن َشيـْ
 [ في إسناده من لم أعرف حاله ]الدهيش: #*

، أبنا  َصاِريَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو َحاِمٍد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َثِبٍت بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلبَاِقي األَنْ  َوَأْخرَبانَ  - 2480
،  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اأَلْشَعثِ ، ثـَنَا  َأمْحََد ْبِن ُمْكَرٍم اْلُمَعدَّلُ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن َنْصِر ْبِن  ، أبنا  احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ اجْلَْوَهِري  

بَاُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن أَبُو ُمَعاِويََة ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن زاَِيٍد الثَـَّقِفي  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َحْرٍب النََّشاِئي  ثـَنَا   ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن النَّْحِوي  َشيـْ
ُ َعْنهُ  َعْن   ُ َعَلْيِه    قال: قالأََنٍس َرِضَي اَّللَّ َأْو لُِيَماِرَي ِبِه    ،َمْن تـََعلََّم اْلِعْلَم لِيُـبَاِهَي بِِه اْلُعَلَماءَ وسلم: » َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 « فـَُهَو يف النَّارِ  ،أَْو لَِيْصِرَف ِبِه ُوُجوَه النَّاِس إِلَْيهِ  ،الس َفَهاءَ 
 اللَّْفُظ َواِحٌد َغرْيَ َأنَّ يف رَِوايَة النشائي َأو ليصرف يف ِإْسنَاده من مل أعرف َحاله  *

سليمان بن زياد الواسطي قال  رواه الطبراني في اْلوسط، والبزار، وفيه ]الهيثمي:  [في إسناده من لم أعرف حاله]الدهيش: 
 [ الطبراني والبزار: تفرد به سليمان، زاد الطبراني: ولم يتابع عليه، وقال صاحب الميزان: َل ندري من ذا.

، أبنا   َأْخرَبَُهمْ أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْعَمٍر اْلُمَؤدُِّب َأنَّ َأاَب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلبَاِقي األَْنَصاِريَّ   َوَأْخرَبانَ   -  2481
ارَُقْطِِن  ، أبنا َعْبُد الصََّمِد ْبِن اْلَمْأُمونِ  ْضَرِمي  أَبُو ، ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر الدَّ حُمَمَُّد ْبُن  ، ثـَنَا َحاِمٍد حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن احلَْ

بَاُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن أَبُو ُمَعاِويَةَ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن زاَِيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن الثَـَّقِفي  ، ثـَنَا  َحْرٍب النََّشاِئي   أََنِس  ، َعْن  قـَتَاَدةَ ، َعْن  َشيـْ
ُ َعَلْيِه    قال: قالٍك  ْبِن َمالِ  َأْو َيْصِرَف    ،َأْو مُيَاِرَي ِبِه الس َفَهاءَ   ،َمْن تـََعلََّم اْلِعْلَم لِيُـبَاِهَي بِِه اْلُعَلَماءَ وسلم: » َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 « فـَُهَو يف النَّارِ  ،ِبِه ُوُجوَه النَّاِس إِلَْيهِ 
بَاُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْنهُ َومَلْ يـَْرِوِه َعْنهُ َغرْيُ ُسَلْيَماَن ْبِن زاَِيد  ، َعْن  الدَّارَُقْطِِن  َغرِيٌب ِمْن َحِديِث قـَتَاَدةَ قَاَل    * أََنٍس تـََفرََّد بِِه َشيـْ

 الثَـَّقِفّي الَواِسِطيّ 
الطبراني في اْلوسط، والبزار، وفيه سليمان بن زياد الواسطي قال  رواه  ]الهيثمي:    [في إسناده من لم أعرف حاله]الدهيش:  

 [ الطبراني والبزار: تفرد به سليمان، زاد الطبراني: ولم يتابع عليه، وقال صاحب الميزان: َل ندري من ذا.
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ْبِن  أَ   -  2482 اْلَواِحِد  ْبِن َعْبِد  َمْعَمِر  بِْنُت  أُم  َحِبيَبَة َعاِئَشةُ  الرََّجاِء الصَّرْييفَّ ْخرَبَتـْنَا  َأيِب  ْبَن  َأنَّ َسِعيَد  اْلَفاِخِر أبَِْصبـََهاَن 
 أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يُوُسفَ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ ، أبنا  أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حَمُْموٍد الثَـَّقِفي  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

صلى هللا  أََنٍس َأنَّ النَِّبَّ  ، َعْن قـَتَاَدةَ ، َعْن  َأيِب ، ثـَنَا  ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ِعَصامٍ ، ثـَنَا  الرََّصاِصي  اْلُمَؤدُِّب اأَلْصبـََهاين  
 . َولِلصَّفِّ الثَّاين َمرََّتنْيِ  ،اْستـَْغَفَر لِلصَّفِّ اأَلَوِل َثالثً  ،عليه وسلم

 ُهَو َصِحيحٌ  َقاَل: قَاَل َأمْحَُد ْبُن ِعَصاٍم َفَذاَكْرُت َأاَب َمْسُعوٍد ِِبََذا احْلَِديِث فَـ  *
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك األِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2483
 ، َعن قـَتَاَدة  ،َمْعَمرٌ ، أبنا  َعْبُد الرَّزَّاقِ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ ثَنا حُمَمَُّد ْبُن َمْهِديٍّ ، أبنا ِإبْـَراِهيمَ 

َوُهَو   صلى هللا عليه وسلم  نزلت }اَي أَيَها النَّاس اتَّقوا ربُكم{ ِإىَل قـَْوله }َوَلِكن َعَذاب هللا َشِديد{ على النَِّب   قَاَل:َعن أنس  
ُ َعزَّ َوَجلَّ آلَدمَ   ؟أََتْدرُوَن َأيَّ يـَْوٍم َهَذا»  َقاَل:فَـ   ،فـََرَفَع ِِبَا َصْوتَهُ َحَّتَّ َثَب إِلَْيِه َأْصَحابُهُ   ،يف َمِسرٍي لَهُ  قُْم    :يـَْوَم يـَُقوُل اَّللَّ

َقاَل فَـ   ، َفَكرُبَ َذِلَك َعَلى اْلُمْسِلِمنيَ   ،« د ِإىَل اجْلَنَّةِ فَابْـَعْث بـَْعثًا ِإىَل النَّاِر ِمْن ُكلِّ أَْلٍف ِتْسَع ماَئة َوِتْسَعة َوِتْسعني ِإىَل النَّار َوَواحِ 
 ،فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َما أَنْـتُْم يف النَّاِس ِإال َكالشَّاَمِة يف َجْنِب اْلَبِعريِ   ،َوأَْبِشُروا   ،َوقَارِبُوا  ،َسدُِّدواصلى هللا عليه وسلم: »النَِّب   

ابَّةِ   ِمن َكَفَرِة اجلِْنِّ  َوَمْن َهَلكَ  ،َيَُْجوُج َوَمْأُجوجُ   ،ِإنَّ َمَعُكْم َْلَِليَقَتنْيِ َما َكانـَتَا يف َشْيٍء َقط  ِإال َكثَـَّرًَتهُ  ،َأْو َكالرَّْقَمِة يف ِذرَاِع الدَّ
 « َواإْلِْنس

 ]الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن مهدي وهو ثقة[  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
َعْبُد  ، أبنا ْبِن حُمَمٍَّد اهْلََمَذاين  ِِبَا َأنَّ َنْصَر ْبَن اْلُمظَفَِّر ْبِن احْلَُسنْيِ اْلرَبَْمِكيَّ َأْخرَبَُهمْ  أَبُو اْلِعزِّ اْبُن مانكدْيَ  َوَأْخرَبانَ  - 2484

َأمْحَُد ْبُن اأَلْزَهِر ْبِن  ، ثـَنَا احْلَُسنْيِ ْبِن احْلََسنِ حُمَمَُّد ْبُن ، ثـَنَا َأيِب ، أبنا اْلَوهَّاِب ْبُن َأيِب َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َمْنَدهْ 
  َلمَّا نـََزَلْت َعَلى النَِّب  قَاَل:قـَتَاَدَة َوَغرْيِِه َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، َعْن َمْعَمُر ْبُن رَاِشدٍ ، أبنا  َعْبُد الرَّزَّاِق ْبُن َُهَّامٍ ، أبنا َمِنيعٍ 

  أَيَها النَّاس اتَّقوا ربُكم{ َفذكر بَِنْحِوهِ صلى هللا َعَلْيِه َوسلم }ايَ 
 ]الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن مهدي وهو ثقة[  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

َعْبُد ، أبنا  ُهمْ أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبُن َعِليٍّ الص ويف  بِبـَْغَداَد َأنَّ َعْبَد اأَلوَِّل ْبَن ِعيَسى َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  2485
َمْعَمٌر َعْن  ، أبنا  َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أبنا  َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ ، ثـَنَا  ُخَزْيٍْ ِإبْـَراِهيُم ْبُن  ، أبنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن مَح َوْيهِ ، أبنا  الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَّدٍ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ آلَدَم َعَلْيِه السَّالمُ  ،أََنِس ْبِن َماِلٍك َفذََكَرهُ ، َعْن قـَتَاَدَة َوَأاَبنٍ   فَابْـَعْث بـَْعَث النَّارِ  ،اَي آَدُم قُمْ  :َوِفيِه يـَُقوُل اَّللَّ
هَلََذا احْلَِديِث َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َأيِب َسِعيٍد  و  ،َعْبِد الرَّزَّاِق ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوهُ ، َعْن َوَرَواهُ اإِلَماُم ِإْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيهِ  *

 . اْْلُْدرِيِّ 
 [ صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: 

 ْبُن  حَيََْي ْبِن حَمُْموٍد الثَـَّقِفيِّ َوََنُْن َنْسَمُع ِبِدَمْشَق َأْخرَبَُكْم َجد َك احْلَاِفُظ أَبُو اْلَقاِسِم ِإْْسَاِعيلُ قُِرَئ َعَلى َأيِب اْلَفَرِج  - 2486
ُ بِبـَْغَدادَ الشَّرِيُف أَ ، أبنا  حُمَمَِّد ْبِن اْلَفْضِل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمُع فَأَقـَرَّ ِبهِ  ،  بُو َنْصٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ الزَّيْـَنِب  َرمِحَهُ اَّللَّ

ِجْستَاين  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن َخَلفٍ أبنا   ،  اِب ْبُن َعطَاءٍ َعْبُد اْلَوهَّ ، ثـَنَا  زاَِيُد ْبُن أَي وبَ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب َداُوَد السِّ
 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َسِعيدٍ َعْن 
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ُ َعْنهُ َعْن   َوالنَّارُ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ    ،أََنٍس َرِضَي اَّللَّ  ،يَْدُخُلِِن اجْلَبَّارُونَ   :فـََقاَلِت النَّارُ   ،اْحَتجَِّت اجْلَنَّةُ 
ُونَ  ُ ِإىَل اجْلَنَّةِ   ،يَْدُخُلِِن اْلُفَقَراءُ َواْلَمَساِكنيُ   :َوقَاَلِت اجْلَنَّةُ   ،َواْلُمَتَكربِّ َوقَاَل لِلنَّاِر    ، أَْنِت َرمْحَيِت ُأْسِكُنِك َمْن ِشْئتُ  ،فََأْوَحى اَّللَّ

يـُْلَقْوَن  ، مثَّ  َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيدٍ   ،ا النَّاُر فـَيُـْلَقْوَن ِفيَهافََأمَّ   ، َوِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنُكَما َمْلُؤَها  ،أَْنِت َعَذايِب أَنْـَتِقُم ِبِك ممَّْن ِشْئتُ 
 « فـَتـَُقوُل َقٍط َقطٍ  ،َحَّتَّ َيَضَع َقَدَمهُ ِفيَها ،َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيدٍ  ،ِفيَها

 . ممَّا َيَُِب اإِلميَاُن ِبِه َوال يـُتـََعرَُّض َلهُ اِبلتَّْأِويِل َوالتَّْكِييفِ قَاَل احْلَاِفُظ ِإْْسَاِعيُل َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َوِذْكُر اْلَقَدِم ِفيِه  *
 يف الصَِّحيِح َوأَمَّا ِذْكُر اْحِتَجاِج اجْلَنَِّة َوالنَّاِر فـَُرِوَي يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَريْـَرةَ  

 [حسنِإْسَناده  ]الدهيش: #*
ُ َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احلُْ   َأْخرَبانَ   -  2487 َسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َرمِحَهُ اَّللَّ

حُمَمَُّد ْبُن ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، أبنا حُمَمَّد بن اْلُمْقِرئِ أَبُو بكر ، أبنا  إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر اْْلَبَّازُ ، أبنا اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ 
يَنَة اْلبـَْغَداِدي    ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن وَِكيعٌ ، ثـَنَا حَيََْي ْبِن َأيِب ْسَِ

 « فـََقْد بـََلَغ حمَِلَّهُ  ،اْشُووا لَنَا ِمْنهُ َقاَل: »َرَأى حَلًْما فَـ فَـ  ،َدَخَل بـَْيَت َعاِئَشةَ  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن 
َها َصَدَقٌة َولَنَا َهِديٌَّة َوأَْلَفاُظ    َقاَل:بَِلْحٍم ُتُصدَِّق ِبِه َعَلى بَرِيَرَة فَـ   صلى هللا عليه وسلميف اْلُبَخاِريِّ َوُمْسِلٍم ُأِتَ النَِّب     * ُهَو َعَليـْ

 َهَذا َغرْيُ أَْلَفاظ َهَذا 
 ([ 3078. مسند أبي يعلى )ِإْسَناده َصِحيح]الداراني:  [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*

اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َعِليٍّ َأمْحََد احلَْ   َأْخرَبانَ   -  2488 دَّ
،  ُعْثَماُن ْبُن َصاِلٍح اْلِمْصرِي  ، ثـَنَا ْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ إِ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، أبنا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا َحاِضرٌ 

 اْبُن َوْهٍب َأْخرَبين َجرِيُر ْبُن َحازٍِم )ح( ثـَنَا 
   ، إَل أنه معلول باإلرسال[ِثَقات   الدهيش: ِرَجاله]

إِبْـَراِهيُم  ، أبنا  رَبَُهمْ أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ أاََب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأخْ   َوَأْخرَبانَ   -  2489
َجرِيِر ْبِن ، َعْن  اْبُن َوْهبٍ أبنا    قَالَ احْلَاِرُث ْبُن ِمْسِكنٍي  ، ثـَنَا  َعِليٍّ أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، أبنا  ِسْبُط ََبَْرَوْيهِ 

 َحازِم َعن قـَتَاَدة )ح(  
 [ رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله رجال الصحيح.أصح[ ]الهيثمي:  ِرَجاله ِثَقات وإرساله ]الدهيش: 

ِد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد  أَبُو ِإْْسَاِعيَل َداُوُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَمُْموِد ْبِن َأمْحََد ْبِن َماَشاَذَة أبَِْصبـََهاَن َأنَّ غَاِِنَ ْبَن َخالِ  َوَأْخرَبانَ  - 2490
،  َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو ، أبنا اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن حُمَمَّدٍ أَبُو َعْبِد ، أبنا أَبُو َسْهٍل مَحُْد ْبُن َأمْحََد ْبِن ولكيز الصَّرْييف  ، أبنا َأْخرَبَُهمْ 

 ، قـَتَاَدةَ ، َعْن َجرِيِر ْبِن َحازِمٍ ، َعْن اْبُن َوْهبٍ ، ثـَنَا يُوُنُس ْبُن َعْبِد اأَلْعَلىثـَنَا 
   .نْيِ ِبَكْبَشنْيِ َعقَّ َعِن احْلََسِن َواحْلُسَ  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن 

 . َعْن َحَسٍن َوُحَسنْيٍ َكْبَشنْيِ  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  يُوُنُس: َعقَّ قَاَل  ،َلْفُظ ُعْثَماَن َواحْلَاِرثِ 
  ، ذُِكَر َهَذا احْلَِديُث ِلإِلَماِم َأمْحَدَ  .َعِن اْبِن َوْهبٍ  .احْلَِزاِميِّ ِإبْـَراِهيَم ْبِن اْلُمْنِذِر ، َعْن َرَواهُ اْبُن ِحبَّاَن َعِن احْلََسِن ْبِن ُسْفيَانَ  *

َا ُهَو قـَتَاَدةُ َعْن ِعْكرَِمةَ   :َوقَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي    ،نـََعْم َجرِيٌر خُيِْطُئ يف َحِديِث قـَتَاَدةَ   :قَالَ    ، َأْخطَأَ َجرِيٌر يف َهَذا احْلَِديِث ِإمنَّ
ُ َعَلْيِه َوسلم قَاَل:  . ُمْرسل  ،َعقَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ (2945مسند أبي يعلى ) .رجاله رجال الصحيح]الداراني:  ، إَل أنه أعل باإلرسال[ِرَجاله ِثَقات ]الدهيش: 
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ْبِد اَّللَِّ اجْلُوْزَدانِيََّة  أَبُو اْلُفتُوِح َأْسَعُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َخَلٍف اْلِعْجِلي  اإِلَماُم اْلُمْفيِت أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت عَ   َأْخرَبانَ   -  2491
َسْهُل ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس احْلََلِب  ، ثـَنَا  ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَمانُ ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ ، أبنا َأْخرَبَْْتُمْ 

 ، قـَتَاَدةَ ، َعْن َُهَّاِم ْبِن حَيََْي ، َعْن وَِكيعٌ ، ثـَنَا ْبُن َصاِلٍح األَْنطَاِكي  
 . َضَفاِيَر يف رَأسه َأْرَبُع  صلى هللا عليه وسلم َكاَنت للنَِّب   قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ا َأْخرَبانَ  -  2496 حْلَدَّ
َأمْحَُد ْبُن  ، ثـَنَا  ِد ْبِن ُسَهْيٍل اْلُمَخّرِِمي  اْلبـَْغَداِدي  بِبـَْغَدادَ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن مُحَيْ ، ثـَنَا  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َحاِضرٌ 

 ، قـَتَاَدةَ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن اْبُن ُفَضْيلٍ ، ثـَنَا ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْْلُت ِلي  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن تـَْوبََة النـَّْهَرَواين  ، ثـَنَا حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْْلَاِلقِ 
 « َوحلية اْلُقْرآن الصَّْوت احْلسن  ،ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء حليةقَاَل: » صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ  ،أََنِس ْبِن َماِلكٍ َعْن 

 [ رواه البزار، وفيه عبد هللا بن محرز وهو متروك.]الهيثمي:  [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 
أَبُو ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَمْجِد    َأْخرَبانَ   - 2497

،  أَبُو الدَّْحَداِح َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب ُحَصنْيٍ الدَِّمْشِقي  ، ثـَنَا  ئِ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم بن اْلُمْقرِ ، أبنا  طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حَمُْموٍد الثَـَّقِفي  
 اأَلْوزَاِعي  )ح(  ، ثـَنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، ثـَنَا ُموَسى ْبُن َعاِمرٍ ثـَنَا 

 ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: 
 اأْلَْوزَاِعّي ، ثـَنَا اْلَولِيد بن ُمسلم ، أبنا ُمَؤمَُّل ْبُن اْلَفْضلِ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َكِثريٍ ، ثـَنَا َعُروبَةَ قَاَل اْبُن اْلُمْقِرِئ َوأبنا أَبُو  - 2498

 ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: 
بِْنُت َمْعَمِر ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن  وَ   -  2499 اْلَفاِخِر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَتـْنَا أُم  َحِبيَبَة َعاِئَشةُ 
أبنا  َأْخرَبَُهمْ  الثَـَّقِفي  ،  ْبُن حَمُْموٍد  أبنا  َأمْحَُد  اْلُمْقرِئِ ،  ِإبْـَراِهيَم بن  ْبُن  ثـَنَا  حُمَمَُّد  ْبِن  ،  حُمَمَِّد  ْبُن  َأمْحَُد  ِإْْسَاِعيَل  أَبُو الدَّْحَداِح 

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن األَْوزَاِعي  ، ثـَنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، ثـَنَا  أَبُو َعاِمٍر ُموَسى ْبُن َعاِمِر ْبِن ُخَرْيٍْ ، ثـَنَا التَِّميِمي  الدَِّمْشِقي  
فَأَقـَْبَل    ،َفذََكُروا ِمْن قـَُوتِِه يف اجْلَِهاِد َواالْجِتَهاِد يف اْلِعبَاَدةِ   ،صلى هللا عليه وسلمذُِكَر رَُجٌل ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:أََنٍس  َعْن  

َفَسلََّم    ،مثَّ أَقـَْبلَ   «َوالَِّذي نَفِسي بَِيِدِه ِإيّنِ ألرى يف َوجه َسْفَعًة ِمَن الشَّْيطَانِ وسلم: »صلى هللا عليه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،الرَُّجلُ 
نَا أَنَّهُ لَْيَس يف اْلَقْوم أحد خري ِمْنكَ وسلم: »صلى هللا عليه  اَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعَلْيِهْم فـَقَ  ْثَت نـَْفَسَك ِحنَي َأْشَرْفَت َعَليـْ  «َهْل َحدَّ

فَاْخَتطَّ   ،نـََعمْ   قَاَل: ُيَصلِّي  ،َمْسِجًدا  َوَذَهَب  َقَدَمْيِه  اَّللَِّ    ،َوَصفَّ  َرُسوُل  ِإلَْيهِ وسلم: »صلى هللا عليه  فـََقاَل  يـَُقوُم    ، أَي ُكْم 
ْقتُـُلهُ  ُيَصلِّي  ،َفَذَهَب أَبُو َبْكرٍ   «فـَيـَ أَي ُكْم يـَُقوُم  وسلم: »صلى هللا عليه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،فـََهاَب َأْن يـَْقتُـَلهُ   قَاَل:  ،فـََوَجَدهُ 

ْقتُـُلهُ   ،ِإلَْيهِ    ،َأانَ   :فـََقاَل َعِليٌّ   ،رََجعَ ، مثَّ  َفَصَنَع ِمْثَل َما َصَنَع أَبُو َبْكرٍ   ،َأاَن َأْذَهُب ِإلَْيِه فـََوَجَدهُ ُيَصلِّي   :فـََقالَ   ،فـََقاَم ُعَمرُ   «فـَيـَ
َأنَّ َهَذا اأَلَوَل قـَْرٌن خَيُْرُج  وسلم: »صلى هللا عليه  فـََقاَل رَُسوُل اَّللَِّ    ،َفَذَهَب فـََوَجَدهُ َقِد اْنَصَرفَ   «أَْنت ِإْن َأْدرَْكَتهُ »   َقاَل:فَـ 

َما اْختـََلَف اثْـنَاِن ِمْن أُمَّيِت  لَْو قـَتـََلهُ  أُمَّيِت  ِفْرَقةً قَاَل: »مثَّ  ،  «ِمْن  َوَسْبِعنَي  ِإْسَرائِيَل اْفرَتََقْت َعَلى ِإْحَدى  َبِِن  أُمَّيِت   ،ِإنَّ  َوِإنَّ 
 « َوِهَي اجْلََماَعةُ  ،َستـَْفرَتُِق َعَلى اثْـنـََتنْيِ َوَسْبِعنَي ِفْرقًَة ُكل َها يف النَّاِر ِإال َواِحَدةً 

 اللَّْفُظ َواِحٌد َغرْيَ َأنَّ يف رَِوايَِة الثَـَّقِفيِّ َأَوُل َوِعْنَدهُ يف أُمَّيِت  *
رواه أبو يعلى. ويزيد الرقاشي ضعفه الجمهور، وفيه توثيق لين، وبقية رجاله رجال  ]الهيثمي:    ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  

 [ الصحيح.
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َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احلَْ   َأْخرَبانَ   -  2507  ُ اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصِر ْبِن َأيِب اْلَفْتِح أبَِْصبـََهاَن َرمِحَهُ اَّللَّ دَّ
ُموَسى ْبُن َأيِب ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ْبِن َخاِلِد ْبِن َحيَّانَ   ، ثـَنَاُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيٍم اأَلْصبـََهاين  ، أبنا  َحاِضرٌ 

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن  ُشْعَبةُ ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ اْلِكْرَماين  ، ثـَنَا َسْهٍل اْلِمْصِري  
َها خاهلا ُعْثَمان بن َمْظُعون   ،فَاْغَتمَّ النَّاُس ِمْن َذِلكَ   ،َحْفَصةَ   صلى هللا عليه وسلمطَلََّق النَِّب     قَاَل:أََنٍس  َعْن   َوَدَخَل َعَليـْ

َأًَتين   ،اَي َحْفَصةُ َقاَل: » فَـ   ،َعَلى َحْفَصةَ   صلى هللا عليه وسلمِإْذ َدَخَل النَِّب     ،فبيناهم ِعْندَها وهم مغتمني  ،َوَأُخوهُ قداَمة
َ يـُْقرُِئَك السَّالمَ ِإنَّ  :فـََقالَ  ،ِجرْبِيُل آنِفا  َا َصَواَمٌة قـََواَمةٌ  ،رَاِجْع َحْفَصةَ  :َويـَُقوُل َلكَ  ،اَّللَّ  « َوِهَي زَْوَجُتَك يف اجْلَنَّةِ  ،فَِإَنَّ

َرَواهُ    :قَاَل الدَّارَُقْطِِن    .ُموَسى ْبُن َأيِب َسْهلٍ ُشْعَبَة ِإال حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ تـََفرََّد ِبِه  َعْن    مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديثَ   :قَاَل الطَّرَبَاين    *
أََنٍس َوَغرْيُُُهَا يـَْرِويِه َعْن َأْسبَاٍط َعْن  ، َعْن  قـَتَاَدةَ ، َعْن  َسِعيدٍ ، َعْن  َأْسبَاطٍ ، َعْن  ُعبـَْيُد ْبُن َأْسبَاٍط َوحُمَمَُّد ْبُن ثـََواِب ْبِن َسِعيدٍ 

  قـُْلُت:  .َوُهَو الصََّوابُ   ،وََكَذِلَك َرَواهُ َسِعيُد ْبُن َعاِمٍر َعْن َسِعيٍد َعْن قـَتَاَدَة ُمْرَسال   .َوُهَو الصَِّحيحُ َسِعيٍد َعْن قـَتَاَدَة ُمْرَسال  
 . َوهللا أعلم ،فـََهِذِه الّرَِوايَةُ الَّيِت َرَويْـنَاَها ِمْن رَِوايَِة ُشْعَبَة غري رَِوايَة سعيد 

 ]الهيثمي: رواه الطبراني في اْلوسط وفيه جماعة لم أعرفهم[  [ أعرفهمفي إسناده من لم ]الدهيش: 
ِن حُمَمٍَّد الشَّحَّاِميَّ  أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر الصَّفَّاُر بِنـَْيَسابُوَر َأنَّ أاََب َبْكٍر َوِجيَه ْبَن طَاِهِر بْ   َأْخرَبانَ   -  2511
أَبُو َبْكٍر ُهَو َعْبُد  ، أبنا  أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلَمْخَلِدي  ، أبنا  أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اأَلْزَهِري  ، أبنا  أخربُهمْ 

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن ُن َكِثرٍي ُهَو حُمَمٌَّد َعِن األَْوزَاِعيِّ ابْ ، ثـَنَا يُوُسُف يـَْعِِن اْبَن َسِعيِد ْبِن ُمْسِلمٍ ، ثـَنَا اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلمٍ 
 «التزال طَائَِفٌة ِمْن أُمَّيِت يـَُقاتُِلوَن َعَلى احْلَقِّ ظَاِهرِيَن ِإىَل يـَْوم اْلِقيَاَمة صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن 

 . الشَّامِ وأومئ بَِيِدِه ِإىَل 
َبلٍ  *   خطأ،  َهَذا َحِديث ُمنكر :َوقَاَل الُبَخارِيّ  ،َرَوى َمنَاِكريَ  قَاَل: َكمْ  ،ريٍ احْلَْمُل َعَلى حُمَمَِّد ْبِن َكثِ  :قَاَل اإِلَماُم َأمْحَُد ْبُن َحنـْ

َا ُهَو قـَتَاَدةُ   ِعْمَرانَ ، َعْن ُمطَرِّفٍ ، َعْن ِإمنَّ
 [ ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: #*

نْيِ ْبِن َعِليٍّ احْلَاجيَّ أَبُو اْلَمَعايل حُمَمَُّد ْبُن َصايف ْبِن َعْبِد اَّللَِّ النـَّقَّاُش بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن احْلُسَ   َأْخرَبانَ   -  2514
 ( اْلُمْقِرَئ يعرف ابملزريف أْخربُهم )ح

 لكنه معلول[ ِثَقات   ِرَجالهالدهيش: ]
   الطَّرَّاِح َأْخرَبَُهمْ أَبُو َحاِمٍد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َثِبٍت يـُْعَرُف اِبْبِن َجَواِلَق بِبـَْغَداَد َأنَّ حَيََْي ْبَن َعِليِّ ْبنِ   َوَأْخرَبانَ  -  2515

َعْبُد ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف ُهَو اْبُن حُمَمٍَّد اْلَعالفُ أبنا  قَالَ ْفِظِه ثـَنَا أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ اْبِن اْلُمْهَتِدي اِبَّللَِّ ِمْن لَ قَاال: 
، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن  ِمْسَعرٌ ، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن ِبْشرٍ ، قثنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْوٍن اْْلَرَّازُ ، قثنا  اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد ُهَو اْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبـََغِوي  

 َأْو قَاَل َساقَاهُ )ح(   ،َحَّتَّ تـََورََّمْت َقَدَماهُ  صلى هللا عليه وسلمقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:أََنٍس ، َعْن قـَتَاَدةَ 
 [ ِرَجاله ِثَقات َوِفيه ِعل ة]الدهيش: 

ِد اْلَمِلِك األِديَب  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعبْ   َوَأْخرَبانَ   -  2516
،  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْوٍن اْْلَرَّازُ ، ثـَنَا  بُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  أَ ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبَْرَوْيهِ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

 ، قـَتَاَدةَ ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر اْلَعْبِدي  ثـَنَا 
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َم   ،َحَّتَّ تـََورََّمْت َقَدَماهُ أَْو َساقَاهُ  صلى هللا عليه وسلمقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل: أََنٍس َعْن  ُ َلَك َما تـََقدَّ فَِقيَل لَهُ أَلَْيَس َقْد َغَفَر اَّللَّ
  «أََفال َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا قَاَل: » ؟ِمْن َذْنِبَك َوَما َتََخَّرَ 

 َلْفظُُهْم َسَواٌء   *
ارَُقْطِِن  قَاَل أَبُو احْلََسِن    * ِمْسَعٍر َومَلْ حُيَدِّْث ِبِه َغرْيُ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْوٍن َوًَتبـََعهُ احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن  تـََفرََّد ِبِه حُمَمَُّد ْبُن ِبْشرٍ   :الدَّ

قَاَل   ،زاَِيِد ْبِن ِعالَقَة َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبة ، َعْن  ِمْسَعرٍ ، َعْن  ِكالُُهَا َأيِب نـَُعْيٍم َوَخالٍد  ، َعْن  َوَقْد َرَواهُ اْلُبَخاِري    قـُْلُت:  .اأَلْسَودُ 
 . َوُهَو الصََّواب :الدَّارَُقْطِِنّ 

 ]الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح[  [(2900. مسند أبي يعلى )رجاله رجال الصحيحالداراني:  ]  [ِرَجاله ِثَقات َوِفيه ِعل ة]الدهيش:  
 َأنَّ َعْبَد احْلَقِّ ْبَن َعْبِد َخايل اْلَفِقيهُ اإِلَماُم اْلَعاملُ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ اَّللَُّ   َأْخرَبانَ   - 2522

أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك  ، أبنا  َقاِدِر ْبِن يُوُسَف َأْخرَبَُهمْ اْْلَاِلِق ْبِن يُوُسَف َأْخرَبَُهْم َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الْ 
َّللَِّ ْبُن  ُعبـَْيُد ا، ثـَنَا  اْلَقاِضي احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، ثـَنَا  احْلَاِفُظ أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر الدَّارَُقْطِِن  ، أبنا  ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِبْشَرانَ 

 ،  قـَتَاَدةُ ، ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا ُعبـَْيُد هللا بن َعاِئَشةَ ، ثـَنَا َجرِيِر ْبِن َجبـََلةَ 
}فَِإْمَساٌك مِبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيح   قَاَل:  ؟ هللا }الطَّاَلق َمرًََّتِن{ فَِلَم َصاَر َثالثً  قَالَ اَي َرُسوَل هللا أَلَْيَس   قَاَل:أََنٍس َأنَّ رَُجال  َعْن  

 ِبِِْحَسان{ 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

اِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي  اْلُمَؤدُِّب أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حُمَمََّد ْبُن رَجَ   َوَأْخرَبانَ   -  2523
، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه احْلَاِفظُ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  ، أبنا  ُعَمَر ْبِن احْلََسِن ْبِن يُوُنَس َأْخرَبَُهمْ 
،  َمةَ مَحَّاُد ْبُن َسلَ ، ثـَنَا اْبُن َعاِئَشةَ ، ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َجرِيِر ْبِن َجبـََلةَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَِّحيمِ 

 ، قـَتَاَدةَ َعْن 
ُ الطَّالَق َمرََّتنْيِ   ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ   َقاَل:فَـ   ،َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ   قَاَل:أََنٍس ْبِن َماِلٍك  َعْن   فَأَْيَن    ،ذََكَر اَّللَّ

 }فإمساك مِبَْعُروف َأو َتْسرِيح ِبِِْحَسان{  قَاَل: ،الثَّاِلثُ 
 [ ِفي ِإْسَناده من لم َأقف َعَلْيهِ  ]الدهيش: #*

احْلَاِكُم أَبُو احْلََسِن ، أبنا َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِويَّ ِِبَا َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ  َأْخرَبانَ  - 2524
أَبُو َحامتٍِ َمكِّي  ْبُن َعْبَداَن ْبِن َبْكِر  ، أبنا  ُن زََكرايَّ ْبِن َحْربٍ أَبُو زََكرايَّ حَيََْي بْ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن َأمْحََد اإِلْْسَاِعيِلي  

 ، َعنْ قـَتَاَدةَ ، َعْن  حَيََْي ْبُن َأيِب َكِثريٍ ، ثـَنَا  ُعَمُر ْبُن َسْهلٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ُهَو اْبُن طَْرَخانَ ، ثـَنَا  النـَّْيَسابُوِري  ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
ُهنَّ ِبِِْحَدى عشَرة  ،تـََزَوَج ََخَْس َعْشَرَة اْمرََأةً  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ   . َوَمات َعن تسع  ،َوَدَخَل ِمنـْ

 [حسنِإْسَناده  ]الدهيش: #*
ُ أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ بْ   َأْخرَبانَ   -  2525 َن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  الضَّرِيُر َرمِحَهُ اَّللَّ
يَنَة ُهَو حُمَمَُّد ْبُن ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن  ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ  اْبُن َأيِب ْسَِ

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن ُحَسنْيٍ اْلُمَعلِّمِ ، َعْن اْبُن َأيِب َعِديٍّ ، ثـَنَا حَيََْي 
ُلُغ قَاَل: » صلى هللا عليه وسلم أََنٍس َعِن النَِّبِّ َعْن   « اْلَعْبُد َحِقيَقَة اإِلميَاِن َحَّتَّ حيُِبَّ لِلنَّاِس َما حيُِب  لِنـَْفِسِه ِمَن اْْلرَْيِ اَل يـَبـْ

 زاَِيَدٌة َعَلى َما يف الصَِّحيِح ذِْكُر َحِقيَقِة اإِلميَانِ ِفيِه  *
 [ (3081. مسند أبي يعلى )إسناده صحيح: الداراني ] [إسناده صحيح ]الدهيش: #*
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،  ِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو اْلُمطَهَِّر َسِعيُد ْبُن َرْوِح ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإْبرَِوْيِه الصَّاحْلَاين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَا  َأْخرَبانَ   -  2526
أَبُو َعْمرٍو َوحُمَّمد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْداَن  ، أبنا  ِن َجْعَفٍر اْلَكْنَجُروِذي  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد بْ أبنا  

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َعَوانَةَ أَبُو ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأاَبٍن اْلَواِسِطي  ، ثـَنَا اْْلرَْيِي  َأْخرَبين أَبُو ِإْسَحاَق ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن ُشَجاٍع السَّْخِتيَاين  
 « َوأُْهِلَكْت َعاٌد اِبلدَّبُورِ  ،اِبلصَّبَا   ُنِصْرتُ وسلم: »َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه  قال: قالأََنٍس َعْن 

 من لم أعرفه[ ِإْسَناده في ]الدهيش: 
حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  ْْتُمْ أَبُو اْلُفُتوِح َأْسَعُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َخَلٍف اْلِعْجِلي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخربََ   َأْخرَبانَ و   -  2527

أَبُو َعَوانَةَ  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن أاََبٍن اْلَواِسِطي  ، ثـَنَا مٍَّد اْلَواِسِطي  حَمُْموُد ْبُن حمَُ ، ثـَنَا َأمْحََد الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن  ، أبنا َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ 
 ، َعْن قـَتَاَدةَ 

 « َوأُْهِلَكْت َعاٌد اِبلدَّبُورِ  ،اِبلصَّبَا   ُنِصْرتُ » صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن 
ارَُقْطِِن   .مَلْ يـَْرِوِه َعْن قـَتَاَدَة ِإال أَبُو َعَوانََة تـََفرََّد ِبِه حُمَمَُّد ْبُن َأاَبنٍ   :الطَّرَبَاين  قَاَل  * ، َعْن  َرَواهُ حُمَمَُّد ْبُن أاََبٍن اْلَواِسِطي   :قَاَل الدَّ

  َعَوانََة َعن قـَتَاَدة ُمْرسال أََنٍس َوَغرْيُهُ يـَْرِويِه َعْن َأيِب ، َعْن قـَتَاَدةَ ، َعْن َأيِب َعَوانَةَ 
ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.[ ]الهيثمي: ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ ]الدهيش:   [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

،  َأمْحَُد ْبُن حَمُْموٍد الثَـَّقِفي  ، أبنا زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ و  - 2528
،  أَبُو َعَوانَةَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأاَبنٍ ، ثـَنَا  َأيِب حَمُْمودٌ ، أبنا  اِسِطي   حُمَمَُّد ْبُن حَمُْموِد ْبِن حُمَمٍَّد اْلوَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيم بن اْلُمْقِرئِ أبنا  
 ، قـَتَاَدةَ َعْن 
بُورِ  ،ُنِصْرُت اِبلصَّبَا: النَِّب  صلى هللا عليه وسلم: » قال: قالأََنٍس َعْن   « َواجْلَنُوُب ِمْن رِيِح اجْلَنَّةِ  ،َوأُْهِلَكْت َعاٌد اِبلدَّ

 َوَلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث جُمَاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِمْن غري ذكر اجْلُنوب  *
ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِبِه[ ]الهيثمي: ِإْسَناده ََل َبْأس ]الدهيش:   [ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

، أبنا  إِبْـَراِهيُم سبط َبروية، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ األِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2531
يَنةَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ ، أبنا  حُمَمَّد بن اْلُمْقِرئِ  َثِِن اْْلَِليُل ْبُن ُعَمَر اْلَعْبِدي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ُهَو اْبُن َأيِب ْسَِ   ، َحدَّ

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َأيِب 
   «َوَلِكنَّ اْلِغَّن ِغَّن النَّفس ،اْلِغَّن َعْن َكثـَْرِة اْلَعَرضِ  لَْيسَ » صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن 

 أيب ُهَريْـَرة  ُعَمُر ْبُن ِإبْـَراِهيَم َوثَـَّقهُ َأمْحَُد َوحَيََْي ْبُن َمِعنٍي َلهُ َشاِهٌد يف اْلُبَخارِيِّ ِمْن َحِديِث أيب َصاحل َعن 
 [ رواه الطبراني في اْلوسط، وأبو يعلى، ورجال الطبراني رجال الصحيح.(: 17748]الهيثمي ) ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

يهُ اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد  َخايل اْلَفِقيهُ اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن قَُداَمَة َواْبُن َعمِّي اْلَفقِ   َوَأْخرَبانَ   -  2532
ُ َوَرِضَي عَ  ُهَما َأنَّ ُشْهَدَة بِْنَت َأمْحََد ْبِن اْلَفَرِج ْبِن ُعَمَر اإِلبَِريَّ  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد اْلَمْقِدِسيَّاِن َرمِحَُهَما اَّللَّ نـْ

 أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبنُ أبنا    قَالَ َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِبْشَراَن  ، أبنا  احْلَُسنْيُ ْبُن َأمْحََد ْبِن طَْلَحَة النَِّعايل  ، أبنا  َأْخرَبَْْتُمْ 
َأيِب ُعَمُر ْبُن ، ثـَنَا اْْلَِليُل ْبُن ُعَمَر ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك أَبُو َجْعَفٍر اْلَواِسِطي  ، قثنا َعْمرِو ْبِن اْلَبْخرَتِيِّ الرَّزَّازُ 

َثِِن ِإبْـَراِهيَم اْلَعْبِدي    ، قـَتَاَدةُ  ، َحدَّ
 « اْلِغنَا غنا النـَّْفسِ   :قل» قَاَل: ،َكثـَْرة اْلعرض   ،اْلِغنَا  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :قَائِلٌ  قَالَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك 

َم يف رَِوايَِة مُحَْيٍد َعْن أنس  *  َوَقْد تـََقدَّ
 [ يعلى، ورجال الطبراني رجال الصحيح.رواه الطبراني في اْلوسط، وأبو  (: 17748]الهيثمي ) [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: 
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اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ  َأْخرَبانَ   - 2533 أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
اْلُفَضْيُل ْبُن احْلَُسنْي  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ ، أبنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا َعِليٍّ الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب 

 ،  قـَتَاَدةُ ، ثـَنَا القتاد َوُهَو أَبُو ِإْْسَاِعيَل إِبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلكِ ، ثـَنَا أَبُو َكاِمل اجلحدري 
َتٍة فـََقاَل هَلُْم    صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    َعنْ  نـََعْم اَي    : ، قَالُوا« تـََرْوَن َهِذِه َهاَنْت َعَلى َأْهِلَها»َمرَّ ِبَسْخَلٍة َميـْ

نْـيَا َأْهَوُن َعَلى اَّللَِّ ِمْن َهِذِه َعَلى َأْهِلَهاَوالَِّذي نـَْفُس حُمَمٍَّد وسلم: »صلى هللا عليه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،َرُسوَل اَّللَِّ   « بَِيِدِه لَلد 
 َوَقْد َرَوى ُمْسِلٌم ِمْن رَِوايَِة َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ََنَْو َهَذا  *

 [ رواه البزار، ورجاله وثقوا.(: 18069]الهيثمي ) [حسنِإْسَناده ]الدهيش: 
َعِلي  ْبُن ، أبنا  اجْلُْرَجاين  َأْخرَبَُهمْ   أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد الص ويف  ِِبََراَة َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيٍد ْبِن َأيِب   َأْخرَبانَ   -  2534

ِإبْـَراِهيُم  ، أبنا أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن ْبِن َأمْحََد اْلُبْسيِت  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن الزَّْوَزين  ، أبنا  حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلَبحَّاِثي  
 ، قـَتَاَدةَ ، َعْن َمْعَمرٌ ، أبنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، ثـَنَا نُوُح ْبُن َحبِيٍب اْلَبَذِشي  اْلَقْوِسي  ، ثـَنَا ْبُن َأيِب أَُميََّة ِبطََرُسوسَ 

َوال َكاَن اْلُفْحُش يف َشْيٍء َقط  ِإال    ،َما َكاَن الّرِْفُق يف َشْيٍء َقط  ِإال زَانَهُ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلم  ِب أََنٍس َعِن النَّ َعْن  
 « َشانَهُ 

 أخرجه اْبن حبَان يف ِكتَابه   اكذ  *
حبيب، فقد روى له أبو داود  إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن  ]شعيب:    [ صحيحِإْسَناده  ]الدهيش:  

رواه البزار، وفيه كثير بن حبيب وثقه ابن أبي حاتم  (:  12641]الهيثمي )  [(.551صحيح ابن حبان )  والنسائي، وهو ثقة.
 [وفيه لين، وبقية رجاله ثقات.

ْبِن ُعمَ   َأْخرَبانَ   -  2535 ْبَن َأمْحََد  ِإْْسَاِعيَل  َأنَّ  بِبـَْغَداَد  ْبِن َعِليٍّ الص ويفُ  اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ  َأمْحََد َعْبُد  َر السََّمْرقـَْنِديَّ  أَبُو 
  اْلَقاِضي أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَُسنْيِ أبنا    قَالَ الشَّرِيُف أَبُو حُمَمٍَّد حَيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

 اْلَقاِضي حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللا األنيسي ، ثـَنَا ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
وَرة ]الدهيش: #*  [ لم يْظهر َسَند الَحِديث َوََل َمتنه ِفي الصُّ

يِّ يف ِكتَابِِه ِمْن أَبُو اْلَوفَاِء حَمُْموُد ْبُن َأيِب اْلَقاِسِم ْبِن ُعَمَر يـُْعَرُف َِبكَما ِسْبُط حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َسْعٍد اْلبـَْغَدادِ  َأْخرَبانَ و  - 2536
أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا ُهْم َسَنَة ََخٍْس َوِتْسِعنَي َوَأْربَعِمائَة َأْصبـََهاَن َأنَّ أاََب اْلَعالِء حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اجْلَبَّاِر ْبِن حُمَمٍَّد اْلِفْرَساينَّ َأْخربََ 

،  لٍ احْلََسُن ْبُن َسهْ ، ثـَنَا أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن ُعَمَر ْبِن َبِشرٍي الثَـَّقِفي  ، ثـَنَا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُعَمرَ َأمْحََد 
 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا َسْهُل ْبُن َبكَّارٍ ثـَنَا 
اَي َبِِن  َقاَل: »فَـ   ،مَجََع َأْهَلهُ ، مثَّ  صلى هللا عليه وسلمملا نزلت }وأنذر عشريتك اأْلَقـَْربني{ َبَكى َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:أََنٍس  َعْن  

اَي َبِِن َهاِشٍم أَْنِقُذوا أَنْـُفَسُكْم ِمَن   ،اَي َبِِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب أَْنِقُذوا أَنْـُفَسُكْم ِمَن النَّارِ   ،أَْنِقُذوا أَنْـُفَسُكْم ِمَن النَّارِ   :َعْبِد َمنَافٍ 
ئًا َغرْيَ َأنَّ    ،أَْنِقِذي نـَْفَسِك ِمَن النَّارِ   :اَي فَاِطَمةُ بِْنَت حُمَمَّدٍ َقاَل: » اْلتـََفَت ِإىَل فَاِطَمَة فَـ مثَّ  ، «النَّارِ  اَل أُْغِِن َعْنُكْم ِمَن اَّللَِّ َشيـْ

 « َلُكْم َرمِحًا َسأَبـُل َها بَِبالهِلَا 
 ِفي ِإْسَناده من لم أعرفُه[  ]الدهيش: #* 

 الشَّْيُخ أَبُو اْلَقاِسِم َأمْحَُد ْبُن َأيِب اْلَقاِسم  َوَأْخرَبانَ  - 2537
وَرة ]الدهيش: #*  [َهَذا الَحِديث كتب ِفي اْلَهاِمش َولم يْظهر ِفي الصُّ
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َأْخربََ   –  2538 الزَّيْـَنِبَّ  ْبِن حُمَمٍَّد  ِطَراِد  ْبَن  َعِليَّ  َأنَّ  اْلُمَؤدُِّب  َمْعَمٍر  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  ُعَمُر  ْبِن  َأْخرَباََن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   أبنا  ُهْم 
ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ   ،ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى اْلَبْصِري    ،اِعيلَ ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَْ   ،أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمَخلِّصُ   ،اْلُبْسرِيِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ،َعْن أََنسٍ   ،َعْن قـَتَاَدةَ   ،ثـَنَا َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبَةَ   ،األَْنَصاِري     ،يـَْقَطُع الصَّالَة اْلَكْلبُ » :َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 « َواْلَمْرأَةُ  ،َواحْلَِمارُ 

 ؟ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَريْـَرة َوَلهُ  َوَقْد تـََقدََّم يف 
 [  رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.(:  2292]الدهيش: في إسناده من لم أقف عليه[ ]الهيثمي )

، أبنا  ْم َوُهَو َحاِضرٌ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَهُ   َأْخرَبانَ   -  2539
ُهَرْْيُ ْبُن ، ثـَنَا  اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأَلْسَفاِطي  ، ثـَنَا  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن فَاَذَشاهْ 

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َعُروبَةَ ، َعْن ُعَمُر ْبُن َسِعيدٍ ، ثـَنَا ُعْثَماَن الرَّاِسِب  
 « ََتَلَّى َلهُ َِبِْنَصرِهِ قَاَل: »}فـََلمَّا ََتَلَّى رَب هُ لِْلَجَبِل َجَعَلهُ دكا{  صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َعِن النَِّبِّ َعْن 

،  ُهَرْيِْ ْبِن ُعْثَمانَ ، َعْن  َعِن الطَّرَبَاينِّ َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن اْلَفْضلِ   ،َوَرَواهُ أَبُو بكر اْبن َمْرَدَوْيهِ   ،اْلَمْشُهوُر ِمْن رَِوايَِة َثبت َعن أنس   *
 َسِعيِد ْبِن َأيِب َعُروبَةَ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َسَواءٍ َعْن 
 [ معلول، وفيه من لم أعرفهِإْسَناده  ]الدهيش: #*

قـُْلُت ِقرَاَءِت َعَلْيِه ِِبَا  أَبُو رَْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد ْبِن َأيِب اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َأْسَعَد اهْلََرِوي  بِ   َأْخرَبانَ  -  2540
أَبُو  أبنا   قَالَ أَبُو َعْبِد هللا حُمَمَّد بن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي أبنا  قَالَ ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمُع  أخربُكْم زَاِهُر ْبُن طَاِهٍر الشَّحَّاِمي   َلُه:

حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمِر بن ربعي نَا ، ثَـ َجدِّي أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ ، أبنا طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ 
 ، قـَتَاَدةُ َوَثِبٌت َومُحَْيدٌ ، ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ ، ثـَنَا القبسي ]َِبَرَبٍ َغرِيٍب َغرِيٍب[ 

ُْم َكانُوا َيْسَمُعوَن ِمْنهُ النـََّغَمَة يف الظ ْهِر ب }َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأَلْعَلى{   صلى هللا عليه وسلمأََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبِّ َعْن  أَنَّ
 و }َهْل َأًَتَك َحِديُث اْلغَاِشَيِة{ 

 أخرجه اْبن ُخَزمْيَة يف ِكتَابه   اكذ  *
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

َعِلي  ، أبنا  ْرَجاينَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمَِّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيٍد ْبِن َأيِب اْلَعبَّاِس اجلُْ   َوَأْخرَبانَ   -  2541
اْبُن ، أبنا  أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن ْبِن َأمْحََد اْلُبْسيِت  ، أبنا  الزَّْوَزين  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن  ، أبنا  بن حُمَمَّد بن َعلّي البحائي 

 ،  قـَتَاَدَة َوَثِبٍت َومُحَْيدٍ ، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ ، ثـَنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمرٍ ، ثـَنَا ُقْحطَُبةَ 
ُْم َكانُوا َيْسَمُعوَن ِمْنهُ يف الظ ْهِر النـََّغَمَة ب }َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأَلْعَلى{ و }َهْل    صلى هللا عليه وسلم  لنَِّبِّ أََنٍس َعِن اَعْن   َأَنَّ

 َأًَتَك َحِديُث اْلغَاِشَيِة{ 
 ْبِن النَّْضِر ْبِن أنس َعن جده َكَذا َأْخَرَجهُ اْبُن ِحبَّاَن يف ِكتَاِبِه َوَرَوى ََنَْوهُ َعْن َأيِب َبْكِر   *

إسناده صحيح على شرط الشيخين غير حماد بن سلمة، فإنه من رجال مسلم، محمد  ]شعيب:    [صحيحِإْسَناده    ]الدهيش:  #*
 [ (.1824صحيح ابن حبان )  بن معمر هو ابن ربعي القيسي البصري البحراني.

َيُكْن زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ أخربُهْم ِإجَ   َأْخرَبانَ   -  2542 ازًَة ِإْن مَلْ 
َبةَ ا ، ثـَنَ حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم بن املقئ، أبنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ ، أبنا َْسَاًعا حُمَمٌَّد  ، ثـَنَا حُمَمٌَّد ُهَو اْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ

 ،  قـَتَاَدَة َوحَيََْي ْبُن َأيِب َكِثرٍي ذََكَرهُ َعْن قـَتَاَدةَ ، َعْن َمْعَمرٌ ، ثـَنَا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، ثـَنَا ُهَو اْبُن َأيِب السَِّريِّ 



199 
 

ُ َشَعَركَ قَاَل: »َوُهَو يـُْنِقي َشَعَرهُ    ،رَُجال َيْسُجدُ   صلى هللا عليه وسلمرََأى النَِّب     قَاَل:أََنٍس  َعْن   فـََقاَل َأَحُدُُهَا يف   «قـَبََّح اَّللَّ
 . فـََقرََع رَْأُسهُ  :َوقَاَل اآلَخرُ  ،فـََتَساَقَط َشَعُرهُ  :َحِديِثهِ 

 [حسن ِإْسَناده ]الدهيش: #*
أَبُو   َأْخرَبانَ أَبُو يـَْعَلى ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الصَّابُوين   ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2543

 ، قـَتَاَدةَ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا ُن ِإْْسَاِعيلَ ُموَسى بْ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن أَي وبَ ، أبنا َسِعيٍد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد الرَّاِزي  
ْيَس هَلُْم يف اآْلِخَرة ِإالَّ النَّار{ أََنٍس يف قـَْولِِه َعزَّ َوَجلَّ }َمْن َكاَن يُرِيُد احْلَيَاَة الد نْـيَا َوزينتَها{ ِإىَل قـَْولِِه }أُولَِئَك الَِّذيَن لَ َعْن  
 نزلت يف اْليـَُهود َوالنََّصاَرى  قَاَل:

 [ صحيح ِإْسَناده  ]الدهيش: #* 
ْبَن حُمَمَِّد ْبِن  اإِلَماُم أَبُو ِإْسَحاَق إِبْـَراِهيُم ْبُن اْلُمظَفَِّر بن ِإبْـَراِهيم بن الربين اِبْلَمْوِصِل َأنَّ أاََب َعِليٍّ َأمْحََد    َوَأْخرَبانَ   -  2544

أَبُو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن حُمَمَِّد ، أبنا  مَِّد ْبِن طَْلَحَة  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن َأمْحََد ْبِن حمَُ ، أبنا  حُمَمٍَّد اْلرُبِْجيَّ اْلَعطَّاَر َأْخرَبَُهمْ 
  ،َحْفُص ْبُن ُعَمرَ ، ثـَنَا اْلَعبَّاُس ْبُن يَزِيَد اْلَبْحرَاين  ، ثـَنَا أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِلي  ، ثـَنَا ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْهِديِّ 

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ثـَنَا 
  خسون{ يـَْعِِن اْليـَُهود َوالنََّصاَرىأََنٍس قَاَل }َمْن َكاَن يُرِيُد احْلَيَاَة الد نْـيَا َوزِينـَتـََها نـَُوفِّ ِإلَْيِهْم أَْعَماهَلُْم ِفيَها وهم ِفيَها اَل يبَعْن  
 [حسنِإْسَناده  ]الدهيش: #*

اَد َأْخرَبَُهمْ َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد يف ِكتَابِِه ِمْن َأْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ   َأْخرَبانَ   -  2545 ،  احْلَدَّ
نَا ُمَعاذُ    قَاَل:إِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْرَعَرَة  ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َهاِشمٍ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ أبنا   َدَفَع ِإلَيـْ

ْعُتهُ ِمْن َأيِب وََكاَن ِفيِه َعْن قـَتَاَدةَ  قَاَل:ْبُن ِهَشاٍم ِكتَااًب   ،  ْسَِ
 . َأْحَرَم يف َحجَِّتِه يف ِإْحَدى َصالِتَِ اْلَعِشيِّ  صلى هللا عليه وسلمَأنَّ النَِّبَّ  :أََنسٍ َعْن 

 مَلْ يـَْرِوِه َعْن قـَتَاَدَة ِإال ِهَشامٌ   :قَاَل الطَّرَبَاين   *
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

َأمْحَُد  ، أبنا  َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهوَ   َأْخرَبانَ  -  2546
َثِِن َخَلُف ْبُن ُموَسى ْبِن َخَلفٍ ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، أبنا ْبُن َعْبِد اَّللَِّ   ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َأيِب  ، َحدَّ

 َكاَن يـَْقرَأُ يف رَْكَعيت اْلفْجر }قل اَي أَيَها اْلَكاِفُروَن{ و }قل ُهَو هللا أحد{   صلى هللا عليه وسلم َأنَّ النَِّبَّ  ،أََنسٍ َعْن 
رجالهما ثقات وإن كان في الثاني عتبة بن أبي حليم وهو ثقة  ]الهيثمي: رواه البزار وله إسنادين    ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  

 [ ولكنه ضعفه النسائي وغيره.
ُ َأنَّ أاََب َعْبِد اَّللَِّ   َوَأْخرَبانَ   -  2547  احْلَُسنْيَ ْبَن اْلَعبَّاِس ْبِن  اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمٍَّد اللِّْنَجاين  َرمِحَهُ اَّللَّ

أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ، أبنا اِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُخرَِّشيَد قـَْولَهُ ِإبْـرَ ، أبنا  إِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد الطَّيَّانُ ، أبنا  َعِليٍّ الر ْسُتِميَّ َأْخرَبَُهمْ 
 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َأيِب ، ثـَنَا َخَلُف ْبُن ُموَسى ْبِن َخَلفٍ  ، َحدََّثِِن يَزِيُد ْبُن ِسنَانٍ ، ثـَنَا حُمَمٍَّد النـَّْيَسابُوِري  

 َكاَن يـَْقَرأُ يف رَْكَعيت اْلفْجر }قل اَي أَيَها اْلَكاِفُروَن{ و }قل ُهَو هللا أحد{   صلى هللا عليه وسلمأََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن 
ُ َأْعَلمُ  *  . يح من َحِديث أيب ُهَريْـَرةَوَلهُ َشاِهٌد يف الصَّحِ  .ُموَسى أَْثَّن َعَلْيِه مَجَاَعٌة ِمَن األَئِمَِّة َوَتَكلََّم ِفيِه آَخُروَن َواَّللَّ

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 
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ْبنِ   َأْخرَبانَ   -  2548 َأمْحََد  ْبَن  َأاَب َعْبِد اَّللَِّ حُمَمََّد  َأنَّ  ْبِن اَيِسنَي اِبلشَّارِِع  ْبُن َصاِلِح  ِإْْسَاِعيُل  الرَّاِزيَّ    أَبُو الطَّاِهِر  ِإبْـَراِهيَم 
أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ، أبنا  اْلُفَراِت اْلَوزِيُر مِبِْصرَ أَبُو َأمْحََد اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َجْعَفِر ْبِن  ، أبنا  َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َحدََّثِِن َأيِب  قَاَل:  ،َحدََّثِِن َخَلُف ْبُن ُموَسى  قَاَل:حُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر ، ثـَنَا أَبُو ِبْشٍر الدَّْواليِب  ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيَل اْلُمَهْنِدسُ 

َوالَِّذي نـَْفُس  َقاَل: »َوَقْد َكاَدِت الشَّْمُس َأْن تَِغيَب فَـ  ،َخَطَب يـَْوًما  صلى هللا عليه وسلم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   ،أََنِس ْبِن َماِلكٍ  َعنْ 
   «َوَما نـََرى ِمَن الشَّْمِس ِإالَّ اْلَيِسري ،َمَضى ِمْنهُ حُمَمٍَّد بَِيِدِه َما بَِقَي يف ُدنْـيَاُكْم ِفيَما َمَضى ِإال َكَما بَِقَي ِمْن يـَْوِمُكْم َهَذا ِفيَما 

 [رواه البزار من طريق خلف بن موسى، عن أبيه، وقد وثقا، وبقية رجاله رجال الصحيح.]الهيثمي:    ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  
َأمْحَُد  ، أبنا  َحاِضرٌ   حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهوَ   َوَأْخرَبانَ   -  2549

َثِِن ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َْس َوْيهِ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، أبنا  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  أََنٍس  ، َعْن  قـَتَاَدةَ ، َعْن  َأيِب ، ثـَنَا  َخَلُف ْبُن ُموَسى   ، َحدَّ
َها ِإال َشفٌّ َيِسرٌي فَـ  صلى هللا عليه وسلمَأنَّ النَِّبَّ  َوالَِّذي  َقاَل: »َخَطَب َأْصَحابَهُ َوَقْد َكاَدِت الشَّْمُس َأْن تـَْغُرَب َومَلْ يـَْبَق ِمنـْ

َوَما    ،يَما َمَضى ِمْنهُ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه َما بَِقَي ِمْن ُدنْـيَاُكْم ِفيَما َمَضى ِإال َكَما بَِقَي ِمْن يـَْوِمُكْم َهَذا فِ نـَْفُس حُمَمٍَّد  
 « نـََرى ِمَن الشَّْمِس ِإال اْلَيِسري 

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 
 ُعبـَْيِد اَّللَِّ اْلرُبِْجيَّ  أَبُو َمْنُصوٍر الضَّحَّاُك ْبُن غَاِنِِ ْبِن مَحِْد ْبِن َعِليٍّ اأَلْصبـََهاين  ِكتَابًَة َأنَّ غَاِِنَ ْبَن حُمَمَِّد ْبنِ   َأْخرَبانَ   -  2554
، ثـَنَا َعبَّاُس ْبُن إِبْـَراِهيَم اْلَقَراِطيِسي  ، ثـَنَا  بن الصََّوافِ حُمَمَّد بن َأمْحد بن احْلسن  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َأيِب  ، َحدََّثِِن ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ ، ثـَنَا عبد هللا بن حُمَمَّد َحجَّاٍج الصََّوافُ 
 ،أَِقرَّهُ ُمْستـََقرَّهُ  ،أَْنَت تـَْرزُقُهُ  ،أَْنَت خَتُْلُقهُ َقاَل: »فَـ  ،َعِن اْلَعْزلِ   صلى هللا عليه وسلمالنَِّبَّ َأنَّ رَُجال َسَأَل  ،أََنِس ْبِن َماِلكٍ َعْن 

َا ُهَو َما ُقدَِّر لَهُ   « فَِإمنَّ
ارَُقْطِِن    * ْبُن ِهَشامٍ   :قَاَل الدَّ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلَجَّاِج  َحدََّث ِبِه ِعْنَدهُ  أََنٍس  ، َعْن  قـَتَاَدةَ ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  يـَْرِويِه ُمَعاذُ 

 . َعن أيب سعيد اْْلُْدِريّ  ،َعِن احْلََسنِ  ،َواْلَمْحُفوُظ َعْن قـَتَاَدةَ  .الصََّواُف َكَذِلَك َوِذْكُر أََنٍس ِفيِه َوْهمٌ 
 [ ِرَجاله ِثَقات لكنه َمْعُلول ]الدهيش: #*

ْنهُ َخايل اإِلَماُم  أَبُو احْلَُسنْيِ َعْبُد احْلَقِّ ْبُن َعْبِد اْْلَاِلِق ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَقاِدِر ْبِن يُوُسَف ِكتَابًَة َوأبنا عَ   َأْخرَبانَ   -  2555
ُ َأنَّ  ،  َأاَب طَاِهٍر َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَقاِدِر َأْخرَبَُهمْ اْلَعاملُ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ اَّللَّ

ارَُقْطِِن  احْلَاِفظُ ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ِبْشَرانَ أبنا   طَاِلٍب أَبُو  ، أبنا  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد الدَّ
ارٍ ، ثـَنَا أَبُو مَحَْزَة ِإْدرِيُس ْبُن يُوُنَس اْلَفرَّاءُ ، ثـَنَا احْلَاِفُظ َأمْحَُد ْبُن َنْصِر ْبِن طَاِلبٍ  ، َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن َجدَّ

 ، قـَتَاَدةَ َعْن 
َماِلكٍ َعْن   ْبِن  النَِّب َأنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّ   ، أََنِس  أََتى  ِحنَي زَاَلِت الشَّْمسُ   صلى هللا عليه وسلم   الُم  يـَُؤذَِّن   ،مِبَكَّةَ  َأْن  فَأََمَرهُ 

َوقَاَم النَّاُس َخَلَف َرُسوَل    ،صلى هللا عليه وسلم فـََقاَم ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّالُم َأَماَم النَِّبِّ    ،لِلنَّاِس اِبلصَّالِة ِحنَي فُِرَضْت َعَلْيِهمْ 
َوَيَْمتَ     ،سلمصلى هللا عليه و اَّللَِّ  َفَصلَّى َأْرَبَع رََكَعاٍت اَل ََيَْهُر ِفيَها ِبِقَراَءٍة َيَْمتَ  النَّاُس ِبَرُسوِل    قَاَل:  ،صلى هللا عليه وسلماَّللَِّ  

َأْمَهَل َحَّتَّ َدَخَل َوْقَت اْلَعْصِر َصلَّى ِِبِْم َأْرَبَع رََكَعاٍت اَل ََيَْهُر ِفيَها  ، مثَّ  َِبِرْبِيَل َعَلْيِه السَّالمُ  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ 
َأْمَهَل َحَّتَّ ِإَذا  ، مثَّ َِبِرْبِيلَ  صلى هللا عليه وسلمَوَيَْمتَ  َرُسوُل اَّللَِّ  ،سلمصلى هللا عليه و اِبْلِقرَاَءِة َيَْمتَ  اْلُمْسِلُموَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ 

أَْمَهَلهُ َحَّتَّ ِإَذا َذَهَب ثـُُلُث اللَّْيِل  ، مثَّ  َوَجَبِت الشَّْمُس َصلَّى ِِبِْم َثالَث رََكَعاٍت ََيَْهُر يف رَْكَعَتنْيِ اِبْلِقرَاَءِة َوال ََيَْهُر يف الثَّالَِثةِ 
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َأْمَهَل َحَّتَّ ِإَذا طََلَع اْلَفْجُر َصلَّى ِِبِْم ، مثَّ  َصلَّى ِِبِْم َأْرَبَع رََكَعاٍت ََيَْهُر يف األُولََينْيِ اِبْلِقرَاَءِة َوال ََيَْهُر يف اأُلْخَرَينْيِ اِبْلِقَراَءةِ 
 . ِهَما اِبْلِقَراَءةِ رَْكَعَتنْيِ ََيَْهُر ِفي

ارَُقْطِِن  يف ُسَنِنهِ   *  َكَذا َأْخَرَجهُ الدَّ
 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*

حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2558
َشبَابَةُ َعِن ، ثـَنَا  احْلََسُن ْبُن اْلبـَزَّارِ ، ثـَنَا  َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا  اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ 

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َمطَرٍ ، َعْن اْلُمِغريَِة ْبِن ُمْسِلمٍ 
َوَأْن يُْشَرَب ِمْن يف    ،َوَعِن اجْلالَلةِ   ،َواأَلْكِل قَائًِما  ،َعِن الش ْرِب قَائًِما  صلى هللا عليه وسلم  ََنَى َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:أََنٍس  َعْن  

َقاءِ   . السِّ
 يف الصَِّحيِح النـَّْهُي َعِن الش ْرِب قَائِما *

 ]الهيثمي: رجاله ثقات، رجال الصحيح خَل المغيرة بن مسلم وهو ثقة[  [حسنإسناده ]الدهيش: 
حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ  َأْخرَبانَ  - 2559
،  حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن َمْيُمونٍ ، ثـَنَا اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ ، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا َشاَذانَ 

 ، قـَتَاَدةَ ، َعْن َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبَةَ ، َعْن َقْيِسي  ُمْصَعُب ْبُن إِبْـَراِهيَم الْ ، ثـَنَا أَبُو أَي وَب ُسَلْيَماُن ْبُن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ثـَنَا 
َ َقْد َأَجاَر أُمَّيِت َأْن ََتَْتِمَع َعَلى َضاَلَلة يـَُقول: » َكاَن   صلى هللا عليه وسلم أََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َعْن   « ِإنَّ اَّللَّ
 [ ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: #*

اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ ْخرَبين أَبُو  أَ   -  2560 َأمْحَُد ْبُن َعْبِد ، أبنا َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
َعْبُد اَّللَِّ ْبُن  ، ثـَنَا  ْبِد هللا بن مرون اْلَقزَّازُ ُموَسى ْبُن َهارُوَن ْبِن عَ ، ثـَنَا  أَبُو ُمْسِلٍم حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمِر ْبِن اَنِصح الذ ْهِلي  ، أبنا  اَّللَِّ 

َثِِن ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ ، ثـَنَا حُمَمَِّد ْبِن َحجَّاٍج الصَّرَّافُ   ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َأيِب   ، َحدَّ
 . َكاَن ِإَذا َمرَّ يف طَرِيٍق ِمْن طُُرِق اْلَمِديَنِة ُعِرَف برِيح الطّيب   صلى هللا عليه وسلمَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ،أََنسٍ َعْن 

 [ ورجال أبي يعلى وثقوا. ...رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في اْلوسط]الهيثمي:   [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: 
، أبنا  ِفيَّ َأْخرَبَُهمْ َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعْبِد اْلَواِحِد الثَـّقَ   َأْخرَبانَ   -  2561

 ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  )ح(  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ 
رواه الطبراني في اْلوسط والصغير بأسانيد بعضها  [ ]الهيثمي:  ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ ]الدهيش:    [ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ ]الدهيش:  

 [ رجاله ثقات.
اَد َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  2562 َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  ُهمْ أَبُو طَاِهٍر ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإَجازًَة َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
اَمغَاين  ، ثـَنَا   مَحَْداَن ُهَو اأَلْصبـََهاين  اْلَعبَّاُس ْبنُ ، ثـَنَا  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  َعْبِد اَّللَِّ  ، حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ُهَو الدَّ

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن ِهَشاٌم الدَّْستُـَواِئي  ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن مُحَْرانَ ثـَنَا 
 . ُيَصلِّي َعَلى اْْلُْمَرةِ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:أََنٍس َعْن 

 . مَلْ يـَْرِوِه ِإال ِهَشاٌم َوال َرَواهُ َعْن ِهَشاٍم ِإال َعْمُرو ْبُن مُحَْرانَ   :قَاَل الطَّرَبَاين   *
 [رواه الطبراني في اْلوسط والصغير بأسانيد بعضها رجاله ثقات.]الهيثمي:  [ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ ]الدهيش: 
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أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َأْخرَبانَ   -  2564
حُمَمَُّد ، ثـَنَا  َهارُوَن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْرَواَن اْلَقزَّازُ ُموَسى ْبُن  ، ثـَنَا  أَبُو ُمْسِلٍم حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمِر ْبِن اَنِصح الذ ْهِلي  ، أبنا  َعْبِد اَّللَِّ 

 ، قـَتَاَدةَ ، َعْن َُهَّامٌ ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َسَواءٍ ، أبنا ْبُن ثـَْعَلَبَة ْبِن َسَواءٍ 
 . ُرْصِغهِ ِإىَل  صلى هللا عليه وسلم َكاَن ُكم  َرُسوِل اَّللَِّ   قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن 

 ]الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات[ [صحيحإسناده  ]الدهيش: 
اَّللَِّ   َأْخرَبانَ   -  2565 َعْبِد  بِْنَت  فَاِطَمَة  َأنَّ  أبَِْصبـََهاَن  اْلُفُتوِح  أَبُو  اإِلَماُم  اْلِعْجِلي   َخَلٍف  ْبِن  حَمُْموِد  ْبُن  اجْلُوْزَدانِيََّة َأْسَعُد   
، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الز ْهِري  اأَلْصبـََهاين    ، َحدََّثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ ، أبنا  َأْخرَبَْْتُمْ 

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َسالُم ْبُن ِمْسِكنيٍ ، ثـَنَا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسي  ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن يَزِيدَ 
 « َخرْيُ ِديِنُكْم أَْيَسُرهُ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: أََنٍس َعْن 

 . تـََفرََّد بِِه ِإْْسَاِعيُل ْبُن يَزِيدَ   ،مَلْ يـَْرِوِه َعْن قـَتَاَدَة ِإال َسالمٌ   :قَاَل الطَّرَبَاين   *
َد ِبِه ]الهيثمي:   إسناده ضعيف[]الدهيش:  ِغيِر، َوَقاَل: َتَفرَّ  [ ِإْسَماِعيُل ْبُن َيِزيَد.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

اَد َأخْ   -  2566 أبنا أَبُو    ،رَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
قثنا  ،قثنا حَيََْي ْبُن ُعْثَمانَ  ،ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصَدَقةَ   ،ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   أبنا أَبُو اْلَقاِسمِ  ، نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 

ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك يـَُقولُ  :َعْن قـَتَاَدَة قَالَ  ،قثنا ُشْعَبةُ  ،بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيدِ   . نَا َحَّتَّ َنَِلَّ الّرَِحالَ ِإَذا نـََزْلنَا َمْنزال َسبَّحْ  :ْسَِ
َذا احْلَِديَث مَحَْزةُ ْبُن َعْمرٍو الضَّبِّ  َعْن قَاَل ُشْعَبةُ َتْسِبيًحا اِبللَِّساِن قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعْن ُشْعَبَة ِإال بَِقيَّةُ قـُْلُت َوَقْد َرَوى هَ 

 تـََقدََّم يف تـَْرمَجَِتِه َوقَاَل الدَّارَُقْطِِن  يـَْعِِن َأنَّ اْلَمْحُفوَظ رََواهُ مَحَْزةُ الضَّبِّ  َعن أنس أََنٍس َكرَِوايَِة قـَتَاَدَة َوَقْد 
 [ رواه الطبراني في اْلوسط، وإسناده جيد.(:  17110[ ]الهيثمي )إسناده معلول]الدهيش: 

اِبْبِن احْلالِويِّ   َأْخرَبانَ   -  2567 اْلَمْعُروُف  اْلَفِقيهُ  َأيِب غَاِلٍب  ْبِن  ْبِن َغِنيَمَة  َمَعايل  ْبُن  َبْكٍر حُمَمَُّد  بِِقَراَءِت َعَلْيِه    اإِلَماُم أَبُو 
احْلَُسنْيُ  أبنا    :قَالَ ينِّ ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمُع فَأَقـَرَّ ِبِه  َأْخربََُكْم أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َنْصِر ْبِن الزَّاُغو   قـُْلُت َلُه:بِبـَْغَداَد  

أبنا    :قَالَ اْلَقاِضي أَبُو اْلَقاِسِم احْلََسُن ْبُن احْلََسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلُمْنِذِر ِقَراَءًة َعَلْيِه  ، أبنا  ْبُن امْحَد بن حُمَمَّد بن طَْلَحة اْلَمَعايل 
َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوِر  ، قثنا  ِإْْسَاِعيُل َوُهَو اْبُن َعِليِّ ْبِن ِإْْسَاِعيَل اْْلَُطِب  ، ثـَنَا  َسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن الز َبرْيِ اْلُكويف  ِقَراَءًة َعَلْيهِ أَبُو احلَْ 

 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َُهَّامٌ ، ثـَنَا َعفَّانُ ، ثـَنَا ْبِن َحِبيٍب اْلَمْرَوِزي  اْْلَِضيُب أَبُو َبْكرٍ 
َوَحنَا ظَْهَرهُ يـَْنظُُر   ،َوَصاِحُب الص وِر َقِد اْلتـََقَم اْلَقْرنَ   ،أَنْـَعمُ   َكْيفَ »صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس  َعْن  

ِن مَلْ يَْطَرْف َقط   نـَْيِه َكوَْكبَاِن ُدرايَّ  « خَمَافََة َأْن يـُْؤَمَر قـَْبَل َذِلكَ  ،َِتَاَه اْلَعْرِش َكَأنَّ َعيـْ
  ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

ُ َأنَّ َمسْ   َأْخرَبانَ   -  2569 اُد أبَِْصبـََهاَن َرمِحَهُ اَّللَّ ُعوَد ْبَن احْلََسِن ْبِن  أَبُو اْلَقاِسِم حَمُْموُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَمُْموِد ْبِن اْلَفْضِل احْلَدَّ
إِبْـَراِهيَم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ، أبنا  ِد اَّللَِّ اْلبُـَزاين  اْلُمطَهَُّر ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعبْ ، أبنا  اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل َأْخرَبَُهمْ 

ْبُن  ُموَسى ، ثـَنَا اْلَولِيُد ْبُن َصاِلحٍ ، ثـَنَا اْلَقاِسُم ْبُن اْلُمِغريَِة اجْلَْوَهِري  ، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى اْْلََواصُ ، ثـَنَا ُخرَِّشيَد قـَْولَهُ 
 ، قـَتَاَدةَ ، َعْن َخَلفٍ 
َفَجَلَس ِإىَل    ،َفَجاَء َأَحُدُهمْ   ،فَِإَذا َثالثَةُ نـََفٍر مَيُر ونَ   ،َكاَن يَِعُظ َأْصَحابَهُ   صلى هللا عليه وسلم  َأن النَِّب   ،أََنِس ْبِن َماِلكٍ َعْن  

َأال  صلى هللا عليه وسلم: »َقاَل النَِّب   فَـ   ،مَّا الثَّاِلُث فَِإنَّهُ َمَضىَوأَ   ،َوَمَشى الثَّاين قَِليال َوَجَلسَ   ،صلى هللا عليه وسلمالنَِّبِّ  
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نَا  ،أونبئكم َعْن َهُؤالِء الثَّالثَةِ    ،فَِإنَّهُ اْسَتْحيَا   ،َوَأمَّا الَِّذي َمَشى َفَجَلسَ   ،فـَتَاَب َعَلْيهِ   ،فَِإنَّهُ ًَتبَ   ،َأمَّا َهَذا الَِّذي َجاَء َفَجَلَس ِإلَيـْ
ُ ِمْنهُ  ُ َعْنهُ  ،فَِإنَّهُ اْستـَْغَّن  ،َوأَمَّا الَِّذي َمرَّ َعَلى َوْجِههِ  ،فَاْسَتْحيَا اَّللَّ ُ َغِِنٌّ محَِيدٌ  ،فَاْستـَْغَّن اَّللَّ  « َواَّللَّ

 ه الصَِّحيَحنْيِ ِمْن رَِوايَِة َأيِب َواِقٍد احْلَاِرِث ْبِن َعْوٍف اللَّْيِثيِّ َرِضَي هللا َعنَوهِلََذا احْلَِديِث َشاِهٌد يف  *
 [رواه البزار، ورجاله ثقات.(: 17712]الهيثمي ) [حسن بالمتابعةِإْسَناده ]الدهيش: 

، أبنا  إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصور ، أبنا  َعْبِد اْلَمِلِك األِديَب َأْخرَبَُهمْ   زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْي بن   َأْخرَبانَ   -  2570
،  َسِعيدٌ ، ثـَنَا  َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاءٍ ، ثـَنَا  َعْبِد اَّللَِّ اأَلرُزِّي  حُمَمَُّد ْبُن  ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن اْلُمْقِرئِ 

 ، قـَتَاَدةَ َعْن 
َوِمنَّا   ،ِمنَّا َغِسيُل اْلَمالِئَكِة َحْنظََلةُ ْبُن الرَّاِهبِ   :افـَْتَخَر احْلَيَّاِن ِمَن األَْنَصاِر اأَلْوُس َواْْلَْزرَُج فـََقاَلِت اأَلْوسُ   قَاَل:أََنٍس  َعْن  

َوِمنَّا َمْن ُأِجيَزْت َشَهاَدتُهُ    ،َوِمنَّا َمْن مَحَْتهُ الدَّبْـُر َعاِصُم ْبُن َثِبِت ْبِن األَقـَْلحِ   ،َمِن اْهتـَزَّ ِلَمْوتِِه َعْرُش الرَّمْحَِن َسْعُد ْبُن ُمَعاذٍ 
َوُأيَب     ،َوأَبُو زَْيدٍ   ،ِمنَّا َأْربـََعٌة مَجَُعوا اْلُقْرآَن مَلْ ََيَْمْعهُ أحد َغريهم زيد َثِبتٍ   :فـََقاَل اْْلَْزرَِجي ونَ   ،َشَهاَدَة رَُجَلنْيِ ُخَزمْيَةُ ْبُن َثِبتٍ 

 . َوُمَعاذُ بن جبل  ،ْبُن َكْعبٍ 
  والبزار، رواه أبو يعلى،  (:  16537]الهيثمي )  [ (2953. مسند أبي يعلى ): ِإْسَناده َصِحيحالداراني]  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:   

 [ والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح.
،   َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد الص ويف  ِِبَرَاَة َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيِد ْبِن َأيِب اْلَعبَّاِس اجْلُْرَجاين    َوَأْخرَبانَ   -  2571

، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن َعاِصِم ْبِن زَاَذانَ ، أبنا  َلْيهِ أَبُو َعاِمٍر احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ النََّسِوي  اْلُقومِسي  ِقَراَءًة عَ أبنا  
 ، قـَتَاَدةَ ، َعْن َسِعيدٍ ، َعْن َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاءٍ ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َسِعيدٍ ، ثـَنَا أَبُو َعُروبََة احْلَُسنْيُ ْبُن َأيِب َمْعَشٍر احْلَرَّاين  

ْبُن َأيِب َعاِمرٍ   : افـَْتَخَر احْلَيَّاِن اأَلْوُس َواْْلَْزرَُج فـََقاَلِت اأَلْوسُ   قَاَل:أََنٍس  َعْن   َوِمنَّا َمْن مَحَْتهُ   ،ِمنَّا َغِسيُل اْلَمالِئَكِة َحْنظََلةُ 
َوِمنَّا َمْن ُأِجيَزْت َشَهاَدتُهُ ِبَشَهاَدِة رَُجَلنْيِ ُخَزمْيَةُ  ،ُن ُمَعاذٍ َوِمنَّا َمْن اْهتـَزَّ لَهُ اْلَعْرُش َسْعُد بْ  ،الدَّبْـُر َعاِصُم ْبُن َثِبِت ْبِن األَقـَْلحِ 

و زَْيٍد  َوأَبُ   ،َوزَْيدٌ   ،َوُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ   ،ِمنَّا َأْربـََعٌة مَجَُعوا اْلُقْرآَن مَلْ ََيَْمْعهُ َأَحٌد َغرْيُُهْم ُأيَب  ْبُن َكْعبٍ   :فـََقاَل اْْلَْزرَِجي ونَ   ،ْبُن َثِبتٍ 
ُهْم َأمْجَِعنيَ  ُ َعنـْ  . َرِضَي اَّللَّ

بْـَر  ،َوذُِكَر اأَلْربـََعةُ الَِّذيَن مَجَُعوا اْلُقْرآنَ  ،ذُِكَر يف الصَِّحيِح َوَحِديُث أََنٍس ذُِكَر ِفيِه اْهِتزَاُز اْلَعْرشِ  * َوأَمَّا ِذْكُر َعاِصٍم َوَأنَّ الدَّ
   .مَحَْتهُ فـََرَواهُ اْلُبَخاِري  ِمْن رَِوايَِة َأيِب ُهَريْـَرة 

 ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: 
َهاأَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزََدانِ   َأْخرَبانَ   -  2572 ،  يَّةَ َأْخرَبَْْتُْم ِقرَاَءًة َعَليـْ

َبةَ ، ثـَنَا  اين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّربََ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ أبنا   ، ثـَنَا  حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب َشيـْ
 ،  قـَتَاَدةَ ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َعُروبَةَ ، َعْن َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاءٍ 

ِمنَّا َمِن اْهتـَزَّ    :ِمنَّا َأْربـََعٌة قَاَل اأَلْوسُ   :افـَْتَخَر احْلَيَّاِن اأَلْوُس َواْْلَْزرَُج فـََقاَل اأَلْوُس ِمنَّا َأْربـََعٌة َوقَاَلِت اْْلَْزرَجُ   قَاَل:أََنٍس  َعْن  
َوِمنَّا َمْن َغسََّلْتهُ اْلَمالِئَكةُ َحْنظََلةُ   ،نْيِ ُخَزمْيَةُ ْبُن َثِبتٍ َوِمنَّا َمْن ُعِدَلْت َشَهاَدتُهُ ِبَشَهاَدِة رَُجلَ  ،َلهُ َعْرُش الرَّمْحَِن َسْعُد ْبُن ُمَعاذٍ 

بْـُر َعاِصُم ْبُن َثِبِت ْبِن األَقـَْلحِ   ،اْبُن الرَّاِهبِ   ِمنَّا َأْربـََعٌة مَجَُعوا اْلُقْرآَن َعَلى َعْهِد َرُسولِ   :اْْلَْزرَجُ   َوقَالَ   ،َوِمنَّا َمْن مَحَى حَلَْمهُ الدَّ
 . َوأَبُو زَْيدٍ  ،َوزَْيُد ْبُن َثِبتٍ   ،َوُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ  ،ُأيَب  ْبُن َكْعبٍ  ،عه َغرْيُُهمْ ماَّللَِّ صلى هللا َعَلْيِه َوسلم مل َي

َبَة ِفيِه َكالٌم َوَلِكْن َأْخَرْجُتهُ َشاِهًدا    ] قـُْلُت: *  [ حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب َشيـْ
ِحيِح.[ ]الهيثمي:  صحيحِإْسَناده  ]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُهْم ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ
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ِإبْـَراِهيُم  ، أبنا  َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ   زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأابَ   َأْخرَبانَ   -  2573
ِإْسَحاُق  ، ثـَنَا  حَمُْموُد ْبُن ِخَداشٍ ، ثـَنَا  ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ أَبُو يـَْعَلى َأمحَْ ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيمَ ، أبنا  ْبُن َمْنُصوٍر اْْلَبَّازُ 

 ، اْلَقاِسُم ْبُن ُعْثَماَن أَبُو اْلَعالِء اْلَبْصِري  ، ثـَنَا ْبُن يُوُسَف اأَلْزَرقُ 
 ،أَْيَن تـَْعَتِمُد اَي ُعَمرُ  َقاَل:فَـ  ،َوُهَو ُمتـََقلُِّد السَّْيفَ  قَاَل: ،ُيْسِلمَ أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ رَُجال ِمَن َبِِن زُْهَرَة َلِقَي ُعَمَر قـَْبَل َأْن َعْن 

َما َأرَاَك ِإال َقْد َصبـَْوَت   قَاَل:  ،َفَكْيَف َتََْمُن يف َبِِن َهاِشٍم َوَبِِن زُْهَرَة َوَقْد قـَتـَْلَت حُمَمًَّدا  قَاَل:  ،أُرِيُد َأْن أَقـُْتَل حُمَمًَّدا   َقاَل:فَـ 
ِإنَّ َختـََنَك َوُأْخَتَك َقْد َصبـََوا َوتـَرََكا ِدينـَُهَما    ،أََفال أَُدل َك َعَلى اْلَعَجِب اَي ُعَمرُ   قَاَل:  ،تـَرَْكَت ِديَنَك الَِّذي ُهَو أَْنَت َعَلْيهِ وَ 

بًا َحَّتَّ َداَن ِمَن اْلبَابِ قَاَل ِإْسَحاُق يـَْعِِن    -  ،َفَمَشى ِإلَْيِهَما َذاِمًرا   قَاَل:  ،الَِّذي ُُهَا َعَلْيهِ  َوِعْنَدُُهَا رَُجٌل يـَُقاُل َلهُ    قَاَل:  ،ُمتـََغضِّ
ْعتُـَها   َقاَل:فَـ   ،ِحسَّ ُعَمَر َدَخَل حَتَْت َسرِيٍر هَلَُما  بفـََلمَّا ْسع خبا  قَاَل:  ،َخبَّاٌب يـُْقرِيِهَما ُسورََة )طه(  َنَمةُ الَّيِت ْسَِ َما َهِذِه اهْلَيـْ

نـَنَا  :ال قَا  ،ِعْندَُكمْ  بـَيـْ أَنْـُتْم َعَلْيهِ   َقاَل:فَـ   ،َما َعَدا َحِديثًا حَتَدَّثنا  َوتـَرَْكُتَما ِديَنُكَما الَِّذي  اَي    :َختـَُنهُ   َقالَ فَـ   ،لََعلَُّكَما َقْد َصبـَْومُتَا 
احْلَق  يف َغرْيِ ِديِنكَ   ،ُعَمرُ  َوْطئًا َشِديًدا   قَاَل:  ،َأرَأَْيَت ِإْن َكاَن  ُأْختُهُ َعن َزوجَها   قَاَل:  ،فَأَقـَْبَل َعَلى َخْتِنِه فـََوِطَئهُ   ،َفَدفـََعْتهُ 

ُ َوَأْشَهُد َأنَّ   ،كَ َأرَأَْيَت ِإْن َكاَن احْلَق  يف َغرْيِ ِدينِ   :لَهُ   َقاَلتْ فَـ   قَاَل:  ،َفضرب َوجهَها فدمهي َوْجُهَها َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإال اَّللَّ
ُتم تقرؤون   :فـََقاَل ُعَمرُ   قَاَل:حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ    َقاَلْت:فَـ   قَاَل:  ،وََكاَن ُعَمُر يـَْقَرأُ اْلُكُتبَ   قَاَل:  ،َأرُوين َهَذا اْلِكتَاَب الَِّذي ُكنـْ

نَا ُأْخُتهُ اَل أَْنَت رَِجٌس َأْعِطنَا فـََقَرأَ ُعَمُر }طه َما أَنْـَزْلنَا    قَاَل:  ،فـََفَعلَ   قَاَل:  ،َوتـََوضَّأْ   ،َوقُْم فَاْغَتِسلْ   ،َمْوثًِقا ِمَن اَّللَِّ َلرَتُدَّنَّهُ َعَليـْ
  : سَّاَعَة آتَِيٌة َأَكاُد أخفيها{ قَاَل ُعَمرُ َعَلْيك اْلُقْرآن لتشقى{ ِإىَل قـَْولِِه }اَل ِإلََه ِإال أاََن فَاْعُبْدين َوأَِقِم الصَّالَة ِلذِْكرِي ِإنَّ ال

َع َخبَّاٌب قـَْوَل ُعَمَر ُدل وين َعَلى حُمَمٍَّد    قَاَل:  ،ُدل وين َعَلى حُمَمَّدٍ  أَْبِشْر اَي    َقاَل:فَـ   ،َخَرَج ِإلَْيهِ   صلى هللا عليه وسلمفـََلمَّا ْسَِ
أَْو  ،َأِعزَّ الدِّيَن ِبُعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ  مالله »َعِشيَّة اْْلَِميس   صلى هللا عليه وسلمفَِإيّنِ َأْرُجو َأْن َتُكوَن َدْعَوةُ َرُسوِل اَّللَِّ  ،ُعَمرُ 

اِر الَّيِت يف َأْصِل الصََّفا يُوَحى ِإلَْيهِ  :واقال: قال «ِبَعْمرِو ْبِن ِهَشامٍ  فَاْنطََلَق ُعَمُر َوَعَلى اْلبَاِب مَحَْزةُ ْبُن َعْبِد  قَاَل: ،ُهَو يف الدَّ
  ،نـََعْم فـََهَذا ُعَمرُ   قَاَل:  ،فـََلمَّا رََأى مَحَْزةُ َوِجَل اْلَقْوُم ِمْن ُعَمرَ   ،صلى هللا عليه وسلمَوأاَُنٌس ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ    ،اْلُمطَِّلبِ 

ُ ِبِه َخرْيًا يُْسِلْم َويـَتَِّبِع النَِّبَّ   نَا َهيِّنًا ،صلى هللا عليه وسلمفَِإْن يُرِِد اَّللَّ ُلهُ َعَليـْ ْيِه َفَخَرَج ِإلَ   قَاَل:  ،َوِإْن َيُكْن َغرْيَ َذِلَك َيُكْن قـَتـْ
ُ ِبَك َقاَل: » ومحائل السَّْيف فَـ   ،جامع ثـَْوبه مبفَأخذ    ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َما أَْنت مبنتهي اَي ُعَمُر َحَّتَّ يـُْنِزَل اَّللَّ

َأْشَهُد    :فـََقاَل ُعَمرُ   «اللَُّهمَّ َأِعزَّ الدِّيَن ِبُعَمرَ  ،اللَُّهمَّ اْهِد ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابِ   ،ِمَن اْْلِْزِي َوالنََّكاِل َما أَنْـَزَل اِبْلَولِيِد ْبِن اْلُمِغريَةِ 
 أخرج اَي َرُسول هللا.   قَاَل:مثَّ  ،فََأْسَلمَ  ،صلى هللا عليه وسلم َرُسوُل اَّللَِّ  أَنَّكَ 
 [ ِإْسَناده حسن لشاهده ]الدهيش: #*

ثـَنَاهُ جُمَاِهُد ْبُن ُموَسى ، أبنا  َوِبهِ   -  2574 ، َعْن اْلَقاِسُم ْبُن ُعْثَماَن اْلَبْصرِي  ، ثـَنَا  ِإْسَحاُق اأَلْزَرقُ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى قَاَل َوَحدَّ
 َخَرَج ُعَمُر ُمتـََقلَِّد السَّْيَف َفذََكَر ََنَْوهُ أَْو َقرِيبًا ِمْنهُ   قَاَل:أََنٍس 

 [ ِإْسَناده حسن لشاهده ]الدهيش: #*
ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن معرف اِبْلَبْصَرةِ قَ  -  2575 اْلَقاِسُم ْبُن ، ثـَنَا اأَلْزَرقُ ِإْسَحاُق ْبُن يُوُسَف أَبُو حُمَمٍَّد  ، ثـَنَا اَل أَبُو يـَْعَلى َوَحدَّ

 ،  ُعْثَماَن أَبُو اْلَعالِء احْلَْضَرِمي  
َأْو ِبَعْمرِو بن    ،اللَُّهمَّ َأِعزَّ الدِّيَن بُِعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ »   : اْْلَِميسِ   َعِشيَّةَ صلى هللا عليه وسلم  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس  َعْن  

 فـََلِقَيهُ رَُجٌل ِمْن َبِِن زُْهَرَة َفذََكَر ََنَْوهُ أَْو َقرِيبًا ِمْنهُ  ،ف فتقلد عمر السَّيِّ  قَاَل: «ِهَشام
ارَُقْطِِن  طََرفًا ِمْنهُ َعْن َعْبِد اَّللَِّ َعِن احْلََسِن ْبِن اجْلُنـَْيِد َوَعْن َأمْحََد ْبِن    * حُمَمَِّد ْبِن  ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ِإْْسَاِعيَل اأَلَدِميِّ َرَوى الدَّ
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 . ُعبـَْيِد اَّللَِّ اْلُمنَاِدي ِكالُُهَا َعن ِإْسَحاق اأْلَْزَرق
 [ ِإْسَناده حسن لشاهده ]الدهيش: #*

َأنَّ احْلََسَن ْبَن   أَبُو اْلَعالِء َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد يـُْعَرُف بِلفلجي اأَلْصبـََهاين  يف ِكتَاِبهِ   َأْخرَبانَ  - 2577
َأْخرَبَُهمْ  احْلَدَّاَد  أبنا  َأمْحََد  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ،  أبنا  َأمْحَُد  َأمْحََد الطَّربََ ،  ْبُن  ثـَنَا  اين  ُسَلْيَماُن  اْلُمَعدَّلُ ،  َأيِب َعْوٍف ُهَو  ْبُن  ، قثنا َأمْحَُد 

 ، اْلَقاِسُم ْبُن ُعْثَماَن أَبُو اْلَعالِء اْلَبْصِري  ، قثنا ِإْسَحاُق ْبُن يُوُسَف األَْزَرقُ ، قثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِعيَسى اْلَواِسِطي  ِْسَْعانُ 
ٍم لِْلُمَساِفرِ  صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ  ،أََنِس ْبِن َماِلكٍ َعْن   . َولِْلُمِقيِم يـَْوًما ِإىَل اللَّْيلِ  ،يف اْلَمْسِح َعَلى اْْلُفَّنْيِ َثالثََة أايَّ

 . َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َعلّي بن أيب طَالب *
َلُه  الهيثمي:  لشاهده[ ]ِإْسَناده حسن  ]الدهيش:    : اْلُبَخاِريُّ ، َقاَل  اْلَبْصِريُّ اْلَقاِسُم ْبُن ُعْثَماَن  َوِفيِه  اْْلَْوَسِط،  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي 

 [ َأَحاِديُث ََل ُيَتاَبُع َعَلْيَها.
اَد َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2578 ، أَبُو نـَُعْيٍم احْلَاِفظُ ، أبنا  أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإَجازًَة َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ

ِإْسَحاُق ْبُن يُوُسَف ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِعيَسى اْلَواِسِطي  ، قثنا  َعْوفٍ َأمْحَُد ْبُن َأيِب  ، ثـَنَا  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  أبنا  
 ،  اْلَقاِسُم ْبُن ُعْثَماَن أَبُو اْلَعالِء اْلَبْصِري  ، قثنا  اأَلْزَرقُ 

 ،فَِإْن َصَلَحْت َصَلَح َسائُِر َعَمِلهِ   ،اْلِقيَاَمِة الصَّالةُ َأَوُل َما حُيَاَسُب اْلَعْبُد يـَْوَم  قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلم  أََنٍس َعِن النَِّبِّ َعْن  
 « َوِإْن َفَسَدْت َفَسَد َسائُِر عمله

رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه القاسم بن عثمان قال البخاري: له أحاديث َل  الهيثمي: لشواهده[ ]ِإْسَناده حسن ]الدهيش: 
 [ الثقات وقال: ربما أخطأ.يتابع عليها. وذكره ابن حبان في 

هُ احْلَاِفُظ ِإْسَْ   َوَأْخرَبانَ   -  2579 اِعيُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  أَبُو اْلَفَرِج حَيََْي ْبُن حَمُْموِد ْبِن َسِعيٍد الثَـَّقِفي  ِبِدَمْشَق ِقَراَءًة َعَلْيِه َأنَّ َجدَّ
، ثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن حُمَمٍَّد اْلُعْثَماين  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى احْلَاِفظُ ، أبنا  ْي احلسنعبد الرَّزَّاق بن عبد اْلَكرِ ، أبنا  اْلَفْضِل َأْخرَبَُهمْ 

 ،  اْلَقاِسِم ْبِن ُعْثَماَن َأيِب اْلَعالءِ احْلََسُن ْبُن َخَلِف ْبِن زََكرايَّ اْلبـَزَّاُز ثـَنَا ِإْسَحاُق يـَْعِِن اأَلْزَرَق َعِن  ، ثـَنَا  النـ ْعَماُن ْبُن َأمْحََد اْلَواِسِطي  
ُ َعْنهُ  َعْن   فَِإْن    ،َأَوَل َما حُيَاَسُب ِبِه اْلَعْبُد َصالتُهُ   »ِإنَّ صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

  ، َحاُذوا اْلَمنَاِكَب يف الصَّالةِ يـَُقول: »وََكاَن    قَاَل:  «َوِإْن َفَسَدْت َصالتُهُ َفَسَد َسائُِر َعَمِلهِ   ،َصَلَحْت َصالتُهُ َصَلَح َسائُِر َعَمِلهِ 
 « َوالصَّف  اأَلمْيَُن َخرْيٌ ِمَن اأْلَْيَسر  ،يـََتَخلَُّل احْلََجلُ  فَِإنَّ الشَّْيطَاَن يـََتَخلَُّل الص ُفوَف َكَما

رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه القاسم بن عثمان قال البخاري: له  (:  1608]الهيثمي )  [لشواهده  ِإْسَناده حسن]الدهيش:  
 [أحاديث َل يتابع عليها. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ.

َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َخرْيُوٍن  أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َأيِب اْلبـََقاِء اْلُمْقِرُئ بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب َمْنُصوٍر حُمَمََّد ْبَن    َأْخرَبانَ   -  2583
قُِرَئ َعَلى الرَّئِيِس َأيِب اْلَقاِسِم ِعيَسى اْبِن اْلَوزِيِر َعِليِّ ْبِن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْسِلَمِة قَاَل ، أبنا َأْخرَبَُهمْ 

َأيِب ُعْثَماُن ْبُن  ، ثـَنَا  َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبـََغِوي  ِعيَسى ْبِن َداُوَد ْبِن اجْلَرَّاِح َوَأاَن َأْْسَُع قَاَل قُِرَئ َعَلى َأيِب اْلَقاِسِم َعْبِد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  
َبةَ   ،  َأِخيِه حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ، َعْن ُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ ، ثـَنَا َشيـْ
َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   َقاَل:فَـ   ،فـََرأَْيُت يف بـَْيِتِه َقَدًحا ِمْن َخَشبٍ   ،َدَخْلُت َعَلى أََنِس ْبِن َماِلكٍ   قَاَل:حُمَمَِّد ْبِن َأيِب ِإْْسَاِعيَل  َعْن  

   .َويـَتـََوضَّأُ ِمْنهُ  ،َيْشَرُب ِفيهِ  صلى هللا عليه وسلم
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
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، َب اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِدي  َوَأْخرَبانَ   -  2584
َبةَ ، ثـَنَا ُمَثّنَّ اْلَمْوِصِلي  َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن الْ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيمَ ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ أبنا   ُحَسنْيُ  ، ثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشيـْ

 ،  حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ َأِخيهِ ، َعْن ْبُن َعِليٍّ 
َيْشَرُب   صلى هللا عليه وسلم َدَخْلُت َعَلى أََنِس فـََرأَْيُت يف بـَْيِتِه َقَدًحا ِمْن َخَشٍب َكاَن النَِّب  قَاَل:حُمَمَِّد ْبِن َأيِب ِإْْسَاِعيَل َعْن 
 . َويـَتـََوضَّأُ  ،ِفيهِ 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

، أبنا  ْم َوُهَو َحاِضرٌ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَهُ   َأْخرَبانَ   -  2587
،  أَي وُب اْلَوزَّانُ ، ثـَنَا ْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ أَبُو بَ ، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ 

 ، أَي وَب َعِن اْبِن ِسريِينَ ، َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو، َعْن ُعْرَوةُ ْبُن َمْرَوانَ ثـَنَا 
 :، قَالُوا « َأِعْندَُكْم َشْيءٌ َقاَل: »فَـ  ،أََتى َأْهَلهُ يـَْوًما ِعْنَد ِنْصِف النـََّهارِ  صلى هللا عليه وسلم أََنُس ْبُن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعْن 

  ، فجاؤه ِبَشْيء  «ِإيّنِ َصائٌِم ِإن مل يكن عْندُكْم َشْيءَقاَل: »فَـ   ،ِعْنَد ِنْصِف النـََّهارِ َمرًَّة ُأْخَرى  َدَخَل  مثَّ  ،  « فَِإيّنِ َصائِمٌ قَاَل: »  ،اَل 
 . فَأكل

 [ لين ِإْسَنادهفي  ]الدهيش: #*
َأاَب اْلَعبَّاِس    َأْخرَبانَ   -  2588 اْلَفْتِح اْْلَِرِقي  يف ِكتَاِبِه َأنَّ َأاَبهُ  َأيِب  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  أبنا  َأمْحََد َأْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَفْتِح َعْبُد اَّللَِّ  أَبُو  ، 

أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن فـَْوَرٍك  ، ثـَنَا  ْْلَِطيبُ َمْنُصوٍر َعْبُد الرَّزَّاِق ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأمْحََد ْبِن َجْعَفٍر ا
بَاين  ، ثـَنَا  اْلَقبَّابُ  ، َعْن الرَّمْحَِن ْبِن َمْهِديٍّ َعْبُد  ، ثـَنَا  َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ْبِن احْلَجَّاِج ْبِن َسِعيٍد الشَّيـْ

 ،  حُمَمَِّد ْبِن ِسريِينَ ، َعْن أَي وبَ ، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ 
ًما  : النَِّب  صلى هللا عليه وسلم: » قال: قال أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن   قـُْلُت   ،اَي حُمَمَُّد رَأَْيُت َعَجبًا   قَاَل:َدَخَل َعَليَّ َخِليِلي ُمتـََبسِّ

 َقطََعِِن  رَأَْيُت الرَِّحَم ُمتـََعلًِّقا اِبْلَعْرِش تـُنَاِدي يف ُكلِّ يـَْوٍم َثالَث َمرَّاٍت َأال َمْن َوَصَلِِن َوَصْلُتهُ َأال َمنْ  قَاَل: ،َوَما رَأَْيتَ  ،َخِليِلي
 . فـََنظَْراَن يف َذِلَك الرَِّحِم يف ََخَْسة عشر أابَ  «بـَتـَت هُ 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

ُ َأنَّ  َأْخرَبانَ  - 2589 َعْبَد احْلَقِّ ْبَن َعْبِد اْْلَاِلِق   َخايل اإِلَماُم اْلَعاملُ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ اَّللَّ
، ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ِبْشَرانَ ، أبنا  الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحَدَ َعمِّي َعْبُد  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

 ،  حُمَمَّدٍ ، َعْن اْبُن َعْونٍ ، ثـَنَا أَبُو ُأَساَمةَ ، قثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َكَراَمةَ ، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْْسَاِعيلَ 
اْلَفالحِ   قَاَل:أََنٍس  َعْن   اْلفْجر َحّي  اْلُمَؤذُِّن يف َأَذاِن  ِإَذا قَاَل  ِمَن النـَّْومِ   قَاَل:  ،ِمَن الس نَِّة  َخرْيٌ  ِمَن    ، الصَّالةُ  َخرْيٌ  الصَّالةُ 
ُ َأْكربَُ  ،النـَّْومِ  ُ َأْكربَُ  ،اَّللَّ  . اَل ِإَله ِإال اَّللَُّ  ،اَّللَّ

ُهَشْيٍم َعِن اْبِن َعْوٍن َعِن اْبِن ، َعْن  َأمْحََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلوَِكيِل َعِن احْلََسِن ْبِن َعَرَفةَ ، َعْن  َكَذا َرَواهُ الدَّارَُقْطِِن  َورََواهُ أَْيًضا   *
 . َومل يقل من الّسنة  ،أََنٍس بَِنْحِوهِ ، َعْن ِسريِينَ 

 ِإْسَناده َصِحيح[  الدهيش:] #*
َلِفي  ِإَجازًَة َأنَّ َأاَب احْلََسِن َعلِ   َأْخرَبانَ   -  2590 يَّ ْبَن حُمَمَِّد ْبِن اْلَعالِف  اإِلَماُم احْلَاِفُظ أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن إِبْـَراِهيَم السِّ

،  أَبُو احْلَُسنْيِ َعْبُد اْلبَاِقي ْبُن قَاِنعٍ ، أبنا  اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِبْشَراَن اْلُمَعدَّلُ أَبُو  ، ثـَنَا  اْلُمْقِرَئ َأْخرَبَُهمْ 



207 
 

أََنِس ْبِن ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ِسريِينَ ، َعْن  اْبِن َعْونٍ َأْزَهُر َعِن  ، ثـَنَا  حَيََْي ْبُن زَُهرْيٍ اْلُقَرِشي  ، ثـَنَا  يـَْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق اْلُمَخّرِِمي  ثـَنَا  
اَي َبِِن آَدَم قُوُموا ِإىَل    ،ِإنَّ َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َمَلًكا يـُنَاِدي ِعْنَد ُكلِّ َصالةٍ   صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َماِلٍك  

 « فاطفؤها اِبلصَّاَلةِ  ،ِنريَاِنُكُم الَّيِت َأْوَقْدمُتُوَها َعَلى أَنفسُكم 
   [ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ ]الدهيش: 

بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ   َوَأْخرَبانَ   -  2591 َأنَّ فَاِطَمَة  اْلِعْجِلي  أبَِْصبـََهاَن  ْبِن َخَلٍف  ْبُن حَمُْموِد  َأْسَعُد  اْلُفُتوِح  أَبُو  اجْلُوْزَدانِيَّةَ  اإِلَماُم   
، ثـَنَا  يـَْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق اْلَمْخَرِمي  اْلبـَْغَداِدي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ ، أبنا َأْخرَبَْْتُمْ 

 ،  حُمَمَِّد ْبِن ِسريِينَ ، َعْن َأْزَهُر ْبُن َسْعٍد السَّمَّاُن َعِن اْبِن َعْونٍ ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن زَُهرْيٍ اْلُقَرِشي  
َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َمَلًكا يـُنَاِدي ِعْنَد ُكلِّ َصالٍة اَي َبِِن آَدَم قُوُموا ِإىَل    ِإنَّ »صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  أََنٍس  َعْن  

 « فاطفؤها ،ِنريَاِنُكُم الَّيِت َأْوَقْدمُتُوَها على أَنفسُكم 
 َعْوٍن ِإال َأْزَهُر تـََفرََّد بِِه حَيََْي ْبُن زَُهرْيٍ قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعِن اْبِن  *

. ُقْلُت: َولَ [ ]الهيثمي:  ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ ]الدهيش:   َد ِبِه َيْحَيى ْبُن ُزَهْيٍر اْلُقَرِشيُّ ِغيِر، َوَقاَل: َتَفرَّ ْم  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوالصَّ
مَّاُن، َوَرَوى َعْنُه َيْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق اْلمُ  ِحيِح.خْ َأِجْد َمْن َذَكَرُه ِإَلَّ َأنَُّه َرَوى َعْن َأْزَهَر ْبِن َسْعٍد السَّ ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  [ َرِميُّ

ِد ْبِن مشق بِبـَْغَداَد َأنَّ    َوَأْخرَبانَ   -  2592 أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَّ
َهِقي  يف ، ثـَنَا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن إِبْـَراِهيَم اْلبـََغِوي  ، أبنا َشاَذانَ ِإبْـَراِهيَم ْبِن  يـَْعُقوُب ْبُن ِإبْـَراِهيَم أَبُو احْلََسِن اْلبـَيـْ

 ،  َعِن اْبِن ِسريِينَ  َأْزَهُر َعِن اْبِن َعْونٍ ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن زَُهرْيٍ اْلُقَرِشي  ، ثـَنَا رََبِض األَْنَصارِ 
ِإنَّ َّللَِّ تـََعاىَل َمَلًكا يـُنَاِدي ِعْنَد ُكلِّ َصالٍة قُوُموا ِإىَل نريانكم  : النَِّب  صلى هللا عليه وسلم: »قال: قالأََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  

 « فاطفؤها اِبلصَّاَلةِ  ،الَّيِت أوقدمتوها 
   [ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ ]الدهيش: 

َعْبُد  ، أبنا َأْخرَبَُهمْ ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْعَمٍر اْلُمَؤدُِّب َأنَّ اْلَقاِضي َأاَب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلبَاِقي األَْنَصاِريَّ  َأْخرَبانَ  - 2593
حَيََْي ْبُن  ، ثـَنَا  َحامِتُ ْبُن اللَّْيثِ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن خَمَْلدٍ ، ثـَنَا  ارَُقْطِِن  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر الدَّ ، أبنا  الصََّمِد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَمْأُمونِ 

 ،  حُمَمَِّد ْبِن ِسريِينَ ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْونٍ ، ثـَنَا ُخَلْيِف ْبِن ُعْقَبةَ 
فـََلمَّا َكاَن    ،ُكلَّ َعاٍم َمرًَّة يف رََمَضانَ   صلى هللا عليه وسلم  َكاَن ِجرْبِيُل يـَْعِرُض اْلُقْرآَن على النَِّب   قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  

 . اْلَعاُم الَِّذي قُِبَض ِفيِه َعَرَضهُ َمرََّتنْيِ 
   .فََأاَن َأْرُجو َأْن َتُكوَن ِقَراَءتـُنَا َعَلى اْلَعْرَضِة اآلِخَرةِ  :حُمَمَّدٌ قَاَل 

 . تفرد ِبِه حيَي بن خليف ،َحِديٌث َغرِيٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْوٍن َعِن اْبِن ِسريِيَن َعْن أََنسٍ  :قَاَل الدَّارَُقْطِِن   *
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد  أَبُو اْلَعالِء َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اأَلْصبـََهاين  ِإَجازًَة َأنَّ  بنا  أ   -  2594
احْلَُسنْيُ ْبُن يَزِيَد  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيٍم اأَلْصبـََهاين  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 
 ،  حُمَمَِّد ْبِن ِسريِينَ ، َعْن َعاِصٍم اأَلْحَولِ ، َعْن َحْفُص ْبُن ِغيَاثٍ ، ثـَنَا الطَّحَّانُ 

 . ََنَى َأْن ُيَصلَّى َعَلى اجْلَنَائِِز َبنْيَ اْلُقُبورِ  ،صلى هللا عليه وسلم أََنِس ْبِن َماِلٍك َأن النَِّب َعْن 
 . مَلْ يـَْرِوِه َعْن َعاِصٍم ِإال َحْفٌص تـََفرََّد بِِه ُحَسنْي بن يزِيد  :قَاَل الطَّرَبَاين   *

 [َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، [ ]الهيثمي: حسنِإْسَناده ]الدهيش: 



208 
 

نَّ احْلََسَن ْبَن  َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد يـُْعَرُف بلفلجي يف ِكتَاِبِه ِمْن َأْصبـََهاَن أَ  َأْخرَبانَ   - 2595
حُمَمَُّد ْبُن احْلَاِرِث ْبِن  ، ثـَنَا  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ أَبُو نـَُعْيٍم ، أبنا  َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهمْ 
   ،ينَ َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِ  ،َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّانٍ  ،َداُوُد ْبُن ِهاللٍ ، ثـَنَا زهر ْبُن َعبَّادٍ ، ثـَنَا عبد احلميد الوردي 
ُلُغ َعْبٌد َحِقيَقَة اإِلميَاِن َحَّتَّ خَيَْزَن ِمْن ِلَسانِهِ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك   « اَل يـَبـْ

أَبُو ُسَلْيَماَن َرَوى َعِن اْلَمْسُعوِديِّ َوَماِلِك    ،َداُوُد ْبُن ِهالٍل النَِّصيِب    :َأيِب َحامتٍِ قَاَل اْبُن    ،تـََفرََّد زَُهرْيُ ْبُن َعبَّادٍ   :قَاَل الطَّرَبَاين    *
 . َوَأَسِد ْبِن َعْمرٍو َرَوى َعْنهُ زَُهرْيُ ْبُن َعبَّاٍد الر َواِسي   .ْبِن ِمْغَوٍل َوَبْكِر ْبِن ُخنـَْيسٍ 

ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِفيِه َداُوُد ْبُن ِهََلٍل، َذَكَرُه اْبُن َأِبي َحاِتٍم َوَلْم  ]الهيثمي:  [  ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ ]الدهيش:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ِحيِح َغْيَر ُزَهْيِر ْبِن َعبَّاٍد َوَقْد َوثََّقُه َجَماَعٌة.َيْذُكْر ِفيِه َض   [ ْعًفا، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

حُمَمَِّد ْبِن  اإِلْخَوِة بِْنُت أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِهَبِة اَّللَِّ النَّْحِوي  الضَّرِيُر بِبـَْغَداَد َأنَّ اْلُمبَارََكَة ِست   َأْخرَبانَ  - 2596
أَبُو َعِليٍّ ِإْْسَاِعيُل ْبُن  ، أبنا  مَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِبْشَرانَ أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن حمَُ ، أبنا  َعاِصُم ْبُن احْلََسنِ ، أبنا  َمْنُصوٍر َأْخرَبَْْتُمْ 

،  أَبُو َهاِشٍم َعمَّاُر ْبُن ُعَمارََة َصاِحُب الزَّْعَفَراينِّ ، ثـَنَا  أَبُو اْلَولِيدِ ، ثـَنَا  يُوُسُف ْبُن الضَّحَّاِك اْلَفِقيهُ ، ثـَنَا  حُمَمَِّد ْبِن ِإْْسَاِعيَل الصَّفَّارُ 
 حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ثـَنَا 

 «َما َهِذِه اْلِكْسَرةُ اَي فَاِطَمةُ َقاَل: »فَـ   صلى هللا عليه وسلمَأنَّ فَاِطَمَة َجاَءْت ِبِكْسَرٍة ِإىَل النَِّبِّ   ،َأنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك َحدَّثـَُهمْ 
ُتَك ِِبَِذِه اْلِكْسَرةِ  ،قـُْرٌص َخبـَْزتُهُ  قَاَلْت:  « أََما إِنَّهُ َأَوُل طََعاٍم َدَخَل َفَم أَبِيك ُمْنُذ َثاَلث َقاَل: »فَـ  ،فـََلْم َتِطْب نـَْفِسي َحَّتَّ أَتـَيـْ

رواه أحمد، والطبراني، وزاد: فقال: " »ما هذه؟ ". فقالت: قرص خبزته فلم  (:  18233]الهيثمي )  إسناده ضعيف[]الدهيش:  
 [ نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة«. ورجالهما ثقات.تطب 

حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا رَبَْْتُمْ أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن رَْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلُوْزَدانِيََّة َأخْ  َوَأْخرَبانَ  - 2597
، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز َوحُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن َسْورََة اْلبـَْغَداِدي  قَاال، ثـَنَا َأمْحََد الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن ، أبنا رِيَذةَ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن 

 ُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَّ ، ثـَنَا أَبُو َهاِشٍم َصاِحُب الزَّْعَفرَاين  ، ثـَنَا أَبُو اْلَولِيِد الطَّيَاِلِسي  
َها َجاَءْت ِبِكْسَرٍة ِإىَل النَِّبِّ   ُ َعنـْ   قَاَلْت:  «َما َهِذهِ »   َقاَل:فَـ   ،صلى هللا عليه وسلم َأنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك َحدَّثَهُ َأنَّ فَاِطَمَة َرِضَي اَّللَّ

ُتَك ِِبَِذِه اْلِكْسَرةِ  مٍ » قَاَل:  ،قـُْرٌص َخبـَْزتُهُ فـََلْم َتِطْب نـَْفِسي َحَّتَّ أَتـَيـْ  « َأَما إِنَّهُ َأَوُل طََعاٍم َدَخَل فََم أَبِيِك ُمْنُذ َثالثَِة أايَّ
،َرَواُه َأْحَمُد، ]الهيثمي:   ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:   [ َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. َوالطََّبَراِنيُّ

ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر  ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ أاََب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2601
اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم قَاَل َوَأْخرَبين َساملٌ أَنَّهُ  ، ثـَنَا  أَبُو اْلَولِيِد اْلُقَرِشي  ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  ِإبْـَراِهيمَ حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  اْْلَبَّازُ 

َع حُمَمََّد ْبَن َعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن حُيَدُِّث    ْسَِ
َلِة اْلَقْدِر ََنُْضْرَها   ،َوال َنْسَتِطيُع َأْن ََنُْضَر الشَّْهرَ   ، ََنُْن َِبَْيُث َقْد َعِلْمتَ   ،َل اَّللَِّ اَي َرُسو   :َعْن أََنٍس َأنَّ اجْلَُهِِنَّ قَالَ   ،فََأْخرِباَْن بَِليـْ

َلَة  »  قَاَل:  ،اَل َأْسَتِطيُع َذِلكَ   قَاَل:  «اْحُضِر السَّْبَع اأَلَواِخَر ِمَن الشَّْهرِ »  قَاَل: َقىاْلَتِمْسَها لَيـْ َلةُ   ،َساِبَعًة تـَبـْ   « َوِهَي َهِذِه اللَّيـْ
َقنْيَ   :قَاَل: قلت َلةُ َثالٍث َوِعْشرِيَن َوِهَي لَِثَماٍن يـَبـْ ُقصُ »   َقاَل:فَـ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهِذِه لَيـْ  «َوِهَي سبع يْبقني   ،َكال َهَذا الشَّْهُر يـَنـْ
 ]الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه[ [ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: 

إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر  ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2611
ُأَساَمةُ َعْن ، ثـَنَا  َرْوحٌ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن مُنرَْيٍ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  اْلُمْقِرئِ أَبُو بكر بن  ، أبنا  ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ 

 اَنِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل ُأَساَمةُ َوَحدََّثِِن الز ْهِري   
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َع ِنَساَء األَْنَصاِر يـَْبِكنَي    صلى هللا عليه وسلم  اَّللَِّ   َلمَّا رََجَع َرُسولُ   قَاَل:َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك   َلِكنَّ مَحَْزَة اَل »  قَاَل:ِمْن ُأُحٍد ْسَِ
َلهُ  ِنَساَء األَْنَصارِ   «بـََواِكَي  َقظَ ، مثَّ  صلى هللا عليه وسلمفـَنَاَم َرُسوُل اَّللَِّ    ،فـََبَكنْيَ مَحَْزةَ   ،فـَبـََلَغ َذِلَك  يـَْبِكنيَ   ،اْستـَيـْ   ، َوُهنَّ 

 « َوال يـَْبِكنَي َعَلى َهاِلٍك بـَْعَد اْليـَْومِ  ،فـَْليـَْبِكنيَ  ،اَي َوحْيَُهنَّ أََما زِْلَن يـَْبِكنَي ُمْنُذ اْليـَْومِ » َقاَل:فَـ 
رواه أبو يعلى بإسنادين،  (:  10109]الهيثمي )  [(3576. مسند أبي يعلى ): ِإْسَناده حسنالداراني]  ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  

 [ رجال أحدهما رجال الصحيح.
ُسَلْيَماُن ْبُن  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ أبنا    - 2612

أَبُو َمْعَمٍر ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإبْـَراِهيَم قَاَل أمال َعَليَّ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َوْهٍب ِمْن ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلُمَساوِرِ ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  َأمْحََد  
   ،َعِن الز ْهِريِّ  ،ِحْفِظِه َعْن يُوُنسَ 

َتِهبٍ قَاَل: » لى هللا عليه وسلمصَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ النَِّبَّ   « َوال َخاِئٍن َقْطعٌ  ،َوال خُمْتَِلسٍ  ،لَْيَس َعَلى ُمنـْ
 تـََفرََّد بِِه أَبُو َمْعَمرٍ   ،مَلْ يـَْرِوِه َعِن الز ْهِريِّ ِإال يُوُنُس َوال َعْن يُوُنَس ِإال اْبُن َوْهبٍ   :قَاَل الطَّرَبَاين   *

 [حسنإسناده  ]الدهيش: #*
اَد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصِر ْبِن َأيِب اْلَفْتِح الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احلَْ   َأْخرَبانَ   -  2616 َسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

َسِعيُد  ، ثـَنَا  اَّللَِّ َْس َوْيهِ ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد    َأْخرَبانَ  ْبُن َجْعَفٍر َعْبُد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ 
 ، َعِن اْبِن ِشَهابٍ   ،ُعَقْيُل ْبُن َخاِلدٍ ، أبنا اَنِفُع ْبُن يَزِيدَ ، أبنا ْبُن احْلََكِم ْبِن َأيِب َمْرْيََ 

  ،ِإنَّ َنِبَّ اَّللَِّ أَي وَب َعَلْيِه السَّالُم لَِبَث ِبِه َبالُؤهُ ََثَانَِيَة َعَشَر َسَنًة َأْو َشْهًرا قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  
فـََقاَل َأَحُدُُهَا ِلَصاِحِبِه    ،ُروَحانِ َكااَن يـَْغُدَواِن ِإلَْيِه َويَـ   ،فـََرَفَضهُ اْلَقرِيُب َواْلَبِعيُد ِإال رَُجَلنْيِ ِمْن ِإْخَوانِِه َكااَن ِمْن َأَخصِّ ِإْخَوانِِه بِهِ 

َأَحٌد ِمَن اْلَعاَلِمنيَ   :َذاَت يـَْومٍ  ُمْنُذ ََثَانَِيَة    :قَالَ   ،َوَما َذاكَ   :فـََقاَل لَهُ َصاِحُبهُ   ،تـَْعَلُم َواَّللَِّ ِإنَّ أَي وَب َقْد َأْذَنَب َذنْـبًا َما َأْذنـََبهُ 
  :فـََقاَل أَي وُب َعَلْيِه السَّالمُ   ،فـََلمَّا رَاَحا ِإىَل أَي وَب مَلْ َيْصرِبِ الرَُّجُل َحَّتَّ ذََكَر َذِلَك لَهُ   ،فـََيْكِشَف َما ِبهِ   َعَشَر َشْهًرا مَلْ يـَْرمَحْهُ اَّللَُّ 

َ تـََعاىَل يـَْعَلُم َأيّنِ ُكْنُت أَُمر  اِبلرَُّجَلنْيِ َيرَتَاَغَما ُهَما َأْن َما َأْدِري َما تـَُقوالِن َغرْيَ َأنَّ اَّللَّ َ فََأْرِجُع ِإىَل بـَْييِت فََأْكُفُر َعنـْ ِن فـََيْذُكَراِن اَّللَّ
ُ ِإال يف َحقٍّ  ُلَغ فـََلمَّا َكاَن َذاَت يـَوْ   ،يُْذَكَر اَّللَّ َها وََكاَن خَيُْرُج حِلَاَجِتِه فَِإَذا َقَضى َحاَجَتهُ أَْمَسَكِت اْمَرأَتُهُ بَِيِدِه َحَّتَّ يـَبـْ   ٍم أَْبطَأَ َعَليـْ

َها    ،فَأُوِحَي ِإىَل أَي وَب َعَلْيِه السَّالُم يف َمَكانِِه }ارُْكْض ِبرِْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل اَبرٌِد وشراب{ فَاْستـَْبطَْتهُ  َبَل َعَليـْ فـَتـََلقَّْتهُ يـَْنظُُر َوأَقـْ
ُ تـََعاىَل َما ِبِه ِمَن اْلَبالءِ  ُ ِفيكَ   قَاَلْت:َلمَّا رَأَْتهُ  فَـ   ،َوُهَو َأْحَسُن َما َكانَ   ،َقْد َأْذَهَب اَّللَّ َ َعَلْيِه   ،َأْي اَبَرَك اَّللَّ َهْل رَأَْيَت َنِبَّ اَّللَّ

  ، وََكاَن لُه أَْنَدرَاِن أَْنَدُر لِْلَقْمحِ   ،فَِإيّنِ َأاَن ُهوَ   :قَالَ   ،َواَّللَِّ َعَلى َذِلَك َما رَأَْيُت َأْشَبَه ِبِه ِمْنَك ِإْذ َكاَن َصِحيًحا  السَّاَلم َهَذا املبتال
ُ تـََعاىَل َسَحابـََتنْيِ   ،َوأَْنَدُر لِلشَِّعريِ  َدِر اْلَقْمِح أَفـَْرَغْت ِفيِه الذََّهَب َحَّتَّ فَاَض َوأَفـَْرَغِت  فـََلمَّا َكاَنْت ِإْحَداُُهَا َعَلى أَنْ   ،فـَبـََعَث اَّللَّ

 « اأُلْخَرى يف أَْنَدِر الشَِّعرِي اْلَوِرَق َحَّتَّ فَاضَ 
َوَقْد َرَواهُ    ،َعَشَر َسَنًة بَِغرْيِ الشَّكِّ   َرَواهُ اإِلَماُم حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي الذ ْهِلي  يف َحِديِث الز ْهِريِّ َعْن َسِعيِد ْبِن احْلََكِم َوِفيِه ََثَانَِيةَ   *

 . َعْبُد اَّللَِّ ْبُن وهب َعن اَنِفع بن يزِيد
 ]الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح[  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  

أَبُو ، أبنا   َأْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ   َأْخرَبانَ   - 2617
أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن  ، ثـَنَا   ْبِن َعاِصِم اْبُن اْلُمْقِرئِ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ، أبنا  ُمْسِلٍم حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ِمْهَراَن ْبِن مهرابزدَ 

َبَة ثَنا َحْرَمَلةُ ْبُن حَيََْي   ، َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ،اْبُن َوْهٍب َأْخرَبين اَنِفُع ْبُن يَزِيَد َعْن ُعَقْيلٍ ، ثـَنَا احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ
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  ، لَِبَث يف َبالئِِه ََثَاين َعْشَرَة َسَنةً   صلى هللا عليه وسلمِإنَّ أَي وَب َنِبَّ اَّللَِّ  قَاَل: »  هللا عليه وسلمصلى  َعْن أََنٍس ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  
  : فـََقاَل َأَحُدُُهَا ِلَصاِحِبهِ   ،انِ ِه َويـَُروحَ فـََرَفَضهُ اْلَقرِيُب َواْلَبِعيُد ِإال رَُجَلنْيِ ِمْن ِإْخَوانِِه َكااَن ِمْن َأَخصِّ ِإْخَوانِِه َكااَن يـَْغُدَواِن ِإلَيْ 
ُمْنُذ ََثَاين َعْشَرَة َسَنًة مَلْ يـَْرمَحْهُ    :قَالَ   ،تـَْعَلُم َواَّللَِّ لََقْد َأْذَنَب أَي وُب َذنْـبًا َما َأْذنـََبهُ َأَحٌد ِمَن اْلَعاَلِمنَي قَاَل َلهُ َصاِحُبهُ َوَما َذاكَ 

ُ فـََيْكِشَف َما ِبِه فـََلمَّا َ َعزَّ َوَجلَّ  :فـََقاَل أَي وبُ  ،رَاَح ِإلَْيِه مَلْ َيْصرِبِ الرَُّجُل َحَّتَّ ذََكَر َذِلَك َلهُ  اَّللَّ اَل َأْدِري َما تـَُقوُل َغرْيَ َأنَّ اَّللَّ
َ َعزَّ َوَجلَّ فََأْرِجعُ  ُ ِإال    ،ِإىَل بـَْييِت   يـَْعَلُم َأيّنِ ُكْنُت أَُمر  َعَلى الرَُّجَلنْيِ يـَتـَنَازََعاِن فـََيْذُكَراِن اَّللَّ ُهَما َكَراِهَيَة َأْن يُْذَكَر اَّللَّ فََأْكُفُر َعنـْ

ُلغَ  ،وََكاَن خَيُْرُج ِإىَل َحاَجِتهِ  :قَالَ  ،يف َحقٍّ  َها ،فَِإَذا َقَضى َحاَجَتهُ أَْمَسكت اْمَرأَته يََدهُ َحَّتَّ يـَبـْ  ،فـََلمَّا َكاَن َذاَت يـَْوٍم أَْبطَأَ َعَليـْ
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل أَي وَب َعَلْيِه السَّالُم يف َمَكانِِه َأِن }ارُْكْض برجلك َهَذا مغتسل اَبرِد وشراب{ فـَتـََلقَّْتهُ    ،هُ فَاْستـَْبطَأَتْ   فََأْوَحى اَّللَّ

ُ َما ِبِه ِمَن اْلَبالءِ   ،يـَْنظُرُ  َها َقْد َأْذَهَب اَّللَّ َبَل َعَليـْ ُ ِفيَك َهْل   قَاَلْت:فـََلمَّا رَأَْتهُ    ،فـَُهَو َعَلى َأْحَسُن َما َكانَ   ،فَأَقـْ َأْي اَبَرَك اَّللَّ
َ َهَذا املبتال  ِإيّنِ َأاَن ُهَو وََكاَن لُه أَْنَدرَاِن   :قَالَ  ،رَأَْيُت َأَحًدا َأْشَبَه ِبِه ِمْنَك ِإْذ َكاَن َصِحيًحاَواَّللَِّ َعَلى َذِلَك َما    ،رَأَْيَت َنِبَّ اَّللَّ

ُ َسَحابـََتنْيِ   ،أَْنَدُر لِْلَقْمِح َوأَْنَدٌر لِلشَِّعريِ    ، الذََّهَب َحَّتَّ فَاضَ فـََلمَّا َكاَنْت ِإْحَداُُهَا َعَلى أَْنَدِر اْلَقْمِح أَفـَْرَغْت ِفيِه    ،فـَبـََعَث اَّللَّ
 « َوأَفـَْرَغِت اأُلْخَرى يف أَْنَدِر الشَِّعرِي اْلَوِرَق َحَّتَّ فَاضَ 

َبَة َعنْ  *  .  َحْرَمَلةَ َأْخَرَجهُ أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن اْلُبْسيِت  يف ِكتَابِِه َعْن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ
 [(.2898صحيح ابن حبان ) .صحيح]اْللباني:  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

َأابَ   َأْخرَبانَ   -  2618 َأنَّ  مِبَْرَو  السَّْمَعاين   َمْنُصوٍر  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  اْلَكِرِْي  َعْبِد  ْبُن  الرَِّحيِم  َعْبُد  اْلُمظَفَِّر  ْبَن أَبُو  حُمَمٍَّد نصرك   
النَّْصر أابذي ُهَو ِإْْسَاِعيُل  ، أبنا  اِعيَل الش َجاِعي  أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَْ ، أبنا  نوشتكنَي ْبِن َعْبِد اَّللَِّ الر وِمي  َأْخرَبَُهمْ 

،  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمبَاَركِ ، ثـَنَا  َسِعيُد ْبُن يـَْعُقوَب الطَّاْلَقاين  ، أبنا  أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اأَلْزَهرِ ، أبنا  َواِلِدي، أبنا  ْبُن إِبْـَراِهيمَ 
 ، ُنُس ْبُن يَزِيَد َعِن الز ْهِريِّ يُو ثـَنَا 

ُ َعْنهُ  ُ َعَلْيِه  َرُسوُل اَّللَِّ  قال: قالَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ  « َواْْلَامتَِ  ،أُِمْرُت اِبلنـَّْعلِ وسلم: »َصلَّى اَّللَّ
َصِحيح[]الدهيش:   )  ِإْسَناده  الصغير  (:  8623]الهيثمي  في  الطبراني  وهو  رواه  البلخي،  هارون  بن  عمر  وفيه  واْلوسط، 

 [ ضعيف.
َلِفي  يف ِكتَاِبِه َأنَّ َأاَب اْلَفْتِح ِإْْسَاِعيَل ْبَن َعْبِد اجْلَبَّاِر بْ   َأْخرَبانَ   -  2620 ِن حُمَمٍَّد اْلَماِلِكيَّ َأْخرَبَُهْم  أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد السِّ

ْعُت َأاَب يـَْعَلى اْْلَِليَل ْبَن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأمْحََد ُهوَ  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد   ، َحدََّثِِن  اْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن اْْلَِليِل احْلَاِفَظ ِإْمالءً ِبَقْزِويَن قَاَل ْسَِ
حَيََْي ْبُن حَيََْي ، ثـَنَا  َصاِلُح ْبُن حُمَمٍَّد اآلزَاْذَواِري  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْيُمونٍ ، ثـَنَا  اْلَقاِضي َوحُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َمْيُموٍن قَاال

 ، قَاَل قـََرْأُت َعَلى َماِلِك ْبِن أََنٍس َعِن الز ْهِريِّ 
 . َواْلُكرَّاِث نـَيِّئًا  ، ََنَى َعْن َأْكِل اْلَبَصلِ   ،صلى هللا عليه وسلمَأنَّ النَِّبَّ  ،َعْن أََنسٍ 

َوقَاَل اْْلَِليِلي  أَبُو حُمَمٍَّد   ،َومَلْ َيْكُتْب ِإال َعْن َصاِلٍح َهَذا َعْنهُ   .َوُهَو ثَِقٌة ِإَمامٌ   ،مَلْ يـَْرِوِه َعْن َماِلٍك َغرْيُ حَيََْي   :قَاَل اْْلَِليِلي    *
 . َصاِلُح ْبُن حُمَمٍَّد شيخ ثَِقة قدم قزوين َقِدميا 

 [ صحيحإسناده  ]الدهيش: #*
َأمْحَُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َأمْحََد  ، أبنا أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  -  2621
،  َأمْحَُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن احْلََسِن اْلَعْنرَبِي  اِبْلَبْصَرةِ   أَبُو َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم بن اْلُمْقِرئِ ، أبنا  الثَـَّقِفي  

   ،َماِلٌك َعِن الز ْهِريِّ ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيسٍ ، ثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن َصاِلحٍ ثـَنَا 
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 . فََأْسَهَم َلهُ  ،اْستـََعاَن بِنَاٍس ِمَن اْليـَُهوِد يف َغَزاةٍ  سلمصلى هللا عليه و َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
ُ َأْعَلُم َوَرَواهُ َعلّي بن اْلَمِديِِنِّ َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعيـَيْـ  * َنَة َعْن يَزِيَد ْبِن يَزِيَد ْبِن َجاِبٍر َعِن مَلْ أرَهُ َعْن َماِلٍك ِإال َعْن ِإْْسَاِعيَل َواَّللَّ

 ُمْرَسال َوقَاَل ُسْفيَاُن مَلْ جنَِْد َهَذا ِإال ِعْنَد يزِيد   الز ْهِريِّ 
 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*

ي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َمْنُصوِر  أَبُو احْلَجَّاِج يُوُسُف ْبُن َمَعايل ْبِن َنْصٍر اْلبـَزَّاُز اْلِكنَاين  الدَِّمْشِقي  ِِبَا َأنَّ َأاَب احْلََسِن َعلِ   َأْخرَبانَ   -  2622
متَّاُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ، أبنا َعِليِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن َداُوَد األَْنطَاِكي  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن  ، أبنا  ْبِن قـُبـَْيٍس اْلَغسَّاينَّ َأْخرَبَُهمْ 
ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي ْبِن َأمْحَُد  ، ثـَنَا  أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَُّد ْبُن مُحَْيِد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن احْلَْورَاين  ، أبنا  ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن اجْلُنـَْيِد الرَّاِزي  

َثِِن مَحَْزةَ   ، َعِن الز ْهرِيِّ  ،َأيِب َعْن أَبِيِه َعِن اأَلْوزَاِعيِّ  ، َحدَّ
لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك لَبـَّْيَك اَل َشرِيَك َلَك لَبـَّْيَك »  صلى هللا عليه وسلم  َأْرَبٌع تـََلقَّْفتُـُهنَّ ِمْن َرُسوِل هللا  قَاَل:َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  

 . « ِإنَّ احْلَْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك اَل َشرِيَك َلكَ 
 . الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمرَ رُِوَي يف  *

 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*
اَد َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2625 ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  يف ِكتَابِِه َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلَدَّ ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أبنا  أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ 

، ثـَنَا َعمِّي َسِعيُد ْبُن ِعيَسى، ثـَنَا   الر َعْيِِن  اْلِمْصرِي  ِمْقَداٌم ُهَو اْبُن َداُوَد ْبِن ِعيَسى ْبِن تَِليدٍ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
 ، ُمَفضَُّل ْبُن َفَضالََة َعْن يُوُنَس ْبِن يَزِيَد َعِن اْبِن ِشَهابٍ 

َها ،ُيَصلِّي َعَلى اْْلُْمَرةِ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك   . َوَيْسُجُد َعَليـْ
َشِبيبُ   * َوَأْرَسَلهُ  الز ْهرِيِّ  يُوُنَس َعِن  َواْبُن َوْهٍب َعْن  ْبُن َفَضالََة  اْلُمَفضَُّل  َرَواهُ  ارَُقْطِِن   يُوُنَس َعِن قَاَل الدَّ ْبُن َسِعيٍد َعْن   

 . َوهللا أعلم  ،الز ْهِريِّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم
ِغيِر ِبَأَساِنيَد َبْعُضَها ِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  ]الهيثمي: إسناده معلول باإلرسال[ دهيش: ]ال  [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوالصَّ

اِعيَل ْبَن َأمْحََد ْبِن اْلَقاِضي أَبُو احْلََسِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلُعَمِري  بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب اْلَقاِسِم ِإْسَْ  َوَأْخرَبانَ  - 2630
أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا   حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اْْلاللُ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اَّللَِّ ْبُن احْلََسِن ْبنِ ، أبنا  ُعَمَر اْبَن السََّمْرقـَْنِديِّ َأْخرَبَُهمْ 

، ثـَنَا أَبُو حَيََْي حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ، أبنا احْلَُسنْيُ ُهَو اْلَمَحاِمِلي  ، ثـَنَا ُعْثَماَن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ِشَهاٍب الدَّقَّاُق النَِّفِري  
 ، َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ،لَْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن ُعَقْيلٍ ، ثـَنَا ْْيُ ْبُن يَزِيدَ رُوَ 

  ،فاعطو َحقَّهُ ِمَن اْلَكألِ   ،فانزلوا َعن ظهركم   ،ِإَذا سافرمت يف اْلصب وسلم: » قال: قال َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه  َعْن أََنٍس  
َها ،َوِإَذا َسافـَْرمتُْ يف اجْلَْدبِ   « فَِإنَّ اأَلْرَض ُتْطَوى اِبللَّْيلِ  ،َوَعَلْيُكْم اِبلد جْلَةِ  ،فَاْمُضوا َعَليـْ

ارَُقْطِِن  رََواهُ رَُوْْيُ ْبُن يَزِيَد اْلُمْقِرُئ َعِن اللَّْيِث َعْن ُعَقْيٍل َعِن الز ْهرِيِّ َعْن أََنٍس  * َعهُ حُمَمَُّد ْبُن َأْسَلَم اْلُقَرِشي  َعْن  َوًَتبَـ قَاَل الدَّ
 سل قَِبيَصَة َعِن اللَّْيِث َعْن ُعَقْيٍل َعِن الز ْهِريِّ َعْن أََنٍس َواْلَمْحُفوُظ َعْن لَْيٍث َعْن عقيل َعن الز ْهِرّي ُمرْ 

 [ ثقات.رواه البزار ورجاله (:  9315]الهيثمي ) [رجاله ثقات، واْلصح أنه مرسل]الدهيش: 
، أبنا  ِفيَّ َأْخرَبَُهمْ َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعْبِد اْلَواِحِد الثَـّقَ   َأْخرَبانَ   -  2633

الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن ، ثـَنَا  ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن اْلَعبَّاِس اْلِمْصرِي    َعِلي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ 
 ، َعِن الز ْهِريِّ  ،يُوُنُس ْبُن يَزِيَد األَيِْلي  ، ثـَنَا أَبُو زُْرَعَة َوْهُب اَّللَِّ ْبُن رَاِشدٍ ، ثـَنَا اجْلِيِزي  
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َأال أَُعلُِّمَك ُدَعاًء َتْدُعو ِبِه َلْو َكاَن َعَلْيَك » :ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ صلى هللا عليه وسلم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك 
ُ َعْنكَ  َوتُِعز  َمْن    ،زُِع اْلُمْلَك ممَّْن َتَشاءُ َوتـَنْ   ،اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِت اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ   :ُقْل اَي ُمَعاذُ   ،ِمْثُل َجَبٍل َديْـنًا أَلدَّاهُ اَّللَّ

نْـيَا َواآلِخَرِة َورَِحيُمُهَما تـُْعِطيُهَما َمْن َتَشاءُ   ،َوُتِذل  َمْن َتَشاءُ   ،َتَشاءُ  َومَتَْنُع    ، بَِيِدَك اْْلرَْي إِنَّك على كل َشْيء قدير رمحان الد 
ُهَما َمْن َتَشاءُ   « ِِن ِِبَا َعْن َرمْحَِة َمْن ِسَواكَ اْرمَحِِْن َرمْحًَة تـُْغِني  ،ِمنـْ

 قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعِن الز ْهِريِّ ِإال يُوُنُس َوال َعْنهُ ِإالَّ وهب هللا  *
ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

َعْبُد اْلَعزِيِز  ، أبنا  ُهمْ بـَرََكاُت ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن طَاِهٍر اْلُقَرِشي  َأنَّ َعْبَد اْلَكِرِْي ْبَن مَحَْزَة ْبِن اْْلَِضِر الس َلِميَّ َأْخربََ   َأْخرَبانَ   -  2634
حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد ، ثـَنَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن َضحَّاُك ْبُن يَزِيَد السَّْكَسِكي  بِبـَْيِت هِلْيَا، ثـَنَا متَّاُم ْبُن حُمَمٍَّد الرَّاِزي  ، أبنا ْبُن َأمْحََد اْلِكنَاين  

َنَة َعْن زاَِيِد ْبِن َسْعٍد َعِن الز ْهِريِّ  ، ثـَنَا اْلَمِلكِ   ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
 « وا لُِنطَِفُكمْ خَتَريَُّ وسلم: »صلى هللا عليه  َرُسول هللا قال: قالَعْن أََنٍس 

 [ في إسناده من لم أقف عليه ]الدهيش: #*
، َواِحِد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ أَبُو اْلَفَرِج َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد اْلُعَمرِيِّ بِبـَْغَداَد َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ ْبَن حُمَمٍَّد ْبِن َعْبِد الْ   َأْخرَبانَ   -  2635

اْبُن َكَزاٍل ُهَو َجْعَفُر ْبُن  ، ثـَنَا  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِإبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي  أَبُو َبْكٍر حُمَمَّدُ ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن َغْيالنَ أبنا 
 ، َعِن الز ْهِريِّ  ،ِمْسِكنُي ْبُن بَُكرْيٍ َعِن اأَلْوزَاِعيِّ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن نـَُفْيلٍ ، ثـَنَا حُمَمَِّد ْبِن َكَزالٍ 

 . ْبُن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم شرب قَائِماَعْن أََنُس 
 [ ...رواه أبو يعلى، والبزار(: 8242]الهيثمي ) ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  

، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  إِبْـَراِهيمُ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  2636
 ، َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ،بَُكرْيٍ َعِن اأَلْوزَاِعيِّ ِمْسِكنُي ْبُن ، ثـَنَا اْبُن َأيِب ُشَعْيٍب احْلَرَّاين  ، ثـَنَا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  
 . َشِرَب قَائًِما صلى هللا عليه وسلم َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّبَّ 

 َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث اْبِن َعبَّاسٍ  *
 [ (3560. مسند أبي يعلى ): ِإْسَناده َصِحيحالداراني][ ِإْسَناده حسن]الدهيش: 

َها اِبْلَقاِهَرِة قـُْلُت هَلَا َأْخرَبَُكْم أَ أخربتنا فَاِطَمة بن   - 2638 بُو الرّكاِب َسْعَد اْْلرَْيِ ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َسْهٍل األَْنَصاِريَّ ِبِقَراَءِت َعَليـْ
قَاِضي اْلُقَضاِة أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ بن ، أبنا  ُتْم َتْسَمُعونَ َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن َأمْحََد اأَلمْنَاِطي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَنْـ 

 اْلُقُدوِريِّ ِقَراَءًة الشَّْيُخ أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َجْعَفِر ْبِن مَحَْداَن اْلَفِقيهُ اْلَمْعُروُف اِبْبنِ ، أبنا حُمَمَّد الدامعاين
أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُعبـَْيِد اَّللَِّ  ، ثـَنَا َوْيٍد اْلُمَؤدِّبُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلََسِن ْبِن سُ ، أبنا َعَلْيِه فَأَقـَرَّ ِبِه َوَأاَن َأْْسَعُ 
 ، َعِن الز ْهرِيِّ  ،َعِن اأَلْوزَاِعيِّ  ،اْلُمَعاىَف ْبُن ِعْمَرانَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َحْربٍ ، ثـَنَا بن َأِخي اإِلَماِم َِبََلبٍ 
ِم ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َكاَن َأحَ   قَاَل:َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك   . َأْن ُيَساِفَر ِفيِه يـَْوُم اجْلُُمَعةِ  صلى هللا عليه وسلمبَّ اأَلايَّ

 [ِإْسَناده حسن ]الدهيش: #*
 ْبِن يُوُسَف األُْرَمِويَّ أَبُو اْلَفْضِل ُسَلْيَماُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب اْلَفْضِل حُمَمََّد ْبَن ُعَمرَ   َأْخرَبانَ   -  2639
ُعبـَْيُد اَّللَِّ ، ثـَنَا  اِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمَخلِّصُ أَبُو طَ ، أبنا  أَبُو احْلََسِن َجاِبُر ْبُن اَيِسنَي ْبِن حَمُْمَوْيِه اْلَعطَّارُ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

، ثـَنَا  َصْفَواُن ْبُن َصاِلحٍ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف ُهَو اْبُن َخاِلٍد التـَّْغِلِب  ، ثـَنَا  ُهَو اْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى الس كَِّري  
 ، حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدرِ ، ثـَنَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َحسَّاٍن اْلِكنَاين  ، ثـَنَا دُ اْلَولِي 
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اَي   ؟َوَما الالُهونَ  قـُْلُت: «فََأْعطَانِيِهمْ  ،َسأَْلُت َريبِّ الالِهنيَ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك 
 « َذرَاِري  اْلَبَشرِ قَاَل: »َرُسوَل اَّللَِّ 

 َرَواهُ أَْيًضا َعْبُد الرَّمْحَِن بن ِإْسَحاق َعن اْبن اْلُمْنَكدر  *
رواه أبو يعلى من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن  (: 11954]الهيثمي ) ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

 [ .المتوكل وهو ثقة
َعْبُد  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ  َأْخرَبانَ  - 2640

، أبنا دِّي ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن مجَِيلٍ جَ ، أبنا  ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاقَ ، أبنا  اْلَواِحِد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّدٍ 
 ، أَي وُب َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ، ثـَنَا اْبُن ُعَليَّةَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ 

  َأِذنَ مثَّ  ،« بِْئَس َأُخو اْلَعِشريَِة َأْو بِْئَس اْبُن َعمِّ اْلَعِشريَةِ » َقاَل:فَـ  صلى هللا عليه وسلمَعْن أََنٍس َأنَّ رَُجال اْستَْأَذَن َعَلى النَِّبِّ 
فـََتطَلَّْقَت   ،َدَخلَ ، مثَّ  اَي َرُسوَل اَّللَِّ اْستَْأَذَن َعَلْيَك َفَكرِْهَتهُ   : فـََلمَّا َخَرَج قَاَلْت َعاِئَشةُ   ،َوَحدَّثَهُ   ،فـََتطَلََّق َلهُ   ،َفَدَخَل َعَلْيهِ   ،َلهُ 

ثْـَتهُ  ،ِإلَْيهِ   « لُِفْحِشهِ يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َمِن اتَـَّقاهُ النَّاُس   - قَالَ  قَاَل أَي وُب َوَأْحِسُبهُ -ِإنَّ ِمْن ِشَراِر النَّاِس ِعْنَد اَّللَِّ » َوقَاَل:َوَحدَّ
 [ رجاله ثقات، لكنه معلول ]الدهيش: #*

، أبنا  ْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك األِديَب أَ   َوَأْخرَبانَ   -  2642
يَنةَ َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ  ، ثـَنَا اْلُمَثّنَّ ثَنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب ْسَِ

 ، اْبُن ِإْدرِيَس َعِن اْلُمْختَارِ 
 «فـَُهَو حَرام   ، َما أسكر»  َقاَل:فَـ   ،ُسِئَل َعْن َشَراٍب اِبْلَيَمِن يـَُقاُل لَهُ اْلِبْتُع َواْلِمْزرُ   صلى هللا عليه وسلم  َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسول هللا

رواه أبو يعلى، ورجاله  (:  8102]الهيثمي )  [(3971. مسند أبي يعلى )ِإْسَناده صحيح]الداراني:   ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش:   
 [ رجال الصحيح.

،  إِبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2646
َهاِل الضَّرِيرِ حُمَمَُّد بْ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم اْبِن اْلُمْقِرئِ أبنا   ِهَشاٌم َصاِحُب ، ثـَنَا  يَزِيدُ ، ثـَنَا  ُن اْلِمنـْ

أَتـَْيُت   صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعْن أََنٍس    ،َعْن َماِلكٍ   ،الدَّْستُـَواِئيِّ َعِن اْلُمِغريَِة َخنَتِ َماِلِك ْبِن ِدينَارٍ 
نْـيَا   َلَة ُأْسرَِي يِب َعَلى َْسَاِء الد    ، َما َهُؤاَلءِ   :فـَُقْلُت اَي ِجرْبِيلُ   ،فـََرأَْيُت ِفيَها رَِجاال تـُْقَطُع أَْلِسنـَتُـُهْم َوِشَفاُهُهْم مِبََقارِيَض ِمْن اَنرٍ   ،لَيـْ

 « خطباء من أمتك  :قَالَ 
 [ (4160. مسند أبي يعلى )الحديث صحيح]الداراني:  ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  

أَبُو نـَُعْيٍم  ، أبنا ْخرَبَُهمْ أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاوِيََة الص ويف  يف ِكتَابِِه َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد أَ   َوَأْخرَبانَ  -  2647
َهالِ ، ثـَنَا  ْبُن َهاِشمٍ إِبْـَراِهيُم  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع َعْن ِهَشاٍم  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن اْلِمنـْ

 ، الدَّْستُـَواِئيِّ َعِن اْلُمِغريَِة َخنَتِ َماِلِك ْبِن ِدينَاٍر َعْن َماِلِك ْبِن ِدينَارٍ 
نْـيَا فَِإَذا ِفيَها رَِجاٌل    أَتـَْيتُ » صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك   َلَة ُأْسِرَي يِب َعَلى َْسَاِء الد  لَيـْ

 « َهُؤالِء ُخطَبَاءُ أُمَِّتكَ  :قَالَ  ،َمْن َهُؤالءِ   :فـَُقْلُت اَي ِجرْبِيلُ  ،تـُْقَرُض أَْلِسنـَتُـُهْم َوِشَفاُهُهْم مِبََقارِيَض ِمْن اَنرٍ 
 اْلُبْسيِت  َعِن احْلََسِن ْبِن ُسْفيَاَن َعْن قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعِن اْلُمِغريَِة َخنَتِ اْبِن ِدينَاٍر ِإال ِهَشاٌم الدَّْستُـَواِئي  َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ   *

َهاِل   َعْن أََنٍس   ،َعْن َُثَاَمةَ   ،الُل َعْن ِهَشاٍم َعِن اْلُمِغريَِة َعْن َماِلِك ْبِن ِدينَارٍ َرَوى َهَذا اْْلرَْبَ أَبُو َعتَّاٍب الدَّ   َوقَاَل:حُمَمَِّد ْبِن اْلِمنـْ
َقُن ِمْن ِمائـََتنْيِ ِمْن ِمْثِل َأيِب عتاب َوَذِويهِ   . َوَوِهَم ِفيِه أَلنَّ يَزِيَد ْبَن زُرَْيٍع أَتـْ
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ُه  ُكلََّها َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر ِبَبْعِضَها َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَأَحُد َأَساِنيِد َأِبي َيْعَلى ِرَجالُ َرَواَها  ]الهيثمي:    ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  
ِحيِح.  [ ِرَجاُل الصَّ

، أبنا أَبُو َبْكِر اْبُن اْلُمْقرِئِ ، أبنا إِبْـَراِهيُم اْْلَبَّازُ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   - 2648
 ، ِدينَارٍ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َصاِلٍح اأَلْزِدي  قَاَل َحدََّثِِن َعْجالُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ِمْن َبِِن َعِديٍّ َعْن َماِلِك ْبنِ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  

اللَُّهمَّ أَْبِدْل أُمَّ َسَلَمةَ َخرْيًا ِمْن   قَاَل:   ،ِإىَل َمْن َتِكُلِِن :قَاَلْت أُم  َسَلَمَة    ،َلمَّا َحَضَر َأاَب َسَلَمَة اْلَوفَاةُ   قَاَل: َماِلٍك  َعْن أََنِس ْبنِ 
َ َخطَبـََها َرُسوُل اَّللَِّ   ،َأيِب َسَلَمةَ  نِّ   َقاَلْت:صلى هللا َعَلْيِه َوسلم فَـ   فـََلمَّا تـُُويفِّ أاََن َأْكرَبُ ِمْنِك ِسنًّا َواْلِعيَاُل    :قَالَ   ،ِإيّنِ َكِبريَةُ السِّ

َ يُْذِهبُـَها  ،صلى هللا عليه وسلمَعَلى اَّللَِّ َوَرُسولِِه   فََأْرَسَل    ،صلى هللا عليه وسلمفـَتـََزَوَجَها َرُسوُل اَّللَِّ    ،َوَأمَّا اْلَغرْيَةُ َفَسَأْدُعو اَّللَّ
َها ِبَرَحى َيٍد َوَجرٍَّة لِْلَماءِ   . ِإلَيـْ

 [ (4161. مسند أبي يعلى )]الداراني: إسناده حسن [َصِحيحِإْسَناده  ]الدهيش: #*
ْبِن َعِليٍّ الس َلِمي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأاََن َأْْسَُع ِقيَل َلهُ َأْخرَبَُكمْ   َأْخرَبانَ   -  2659  أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن  أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن مَحَْزةَ 

اُد ِإَجازًَة َوِقيَل َلهُ َأْخربََُكْم أَبُو َبْكِر ْبُن َعْبِد اْلبَاِقي ْبِن حمَُ  أَبُو اْلَفْضِل ، أبنا مَِّد ْبِن اْلَغزَّاِل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ َأمْحََد احْلَدَّ
اُد قَاال ْبِن مَحَْزَة َوأَبُو حُمَمَِّد ْبُن َحيَّاَن أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ، ثـَنَا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا مَحُْد ْبُن َأمْحََد احْلَدَّ

   قَاَل:َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد َعْن ُمْصَعِب ْبِن ُسَلْيٍم ، ثـَنَا أَبُو َمْعَمرٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُرْسَتهْ ، ثـَنَا قَاال
ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك     ،ُربَّ ِذي ِطْمَرْيِن اَل يـُْؤبَهُ لَهُ َلْو أَْقَسَم َعَلى اَّللَِّ ألَبـَرَّهُ » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  يـَُقوُل:ْسَِ

ُهُم اْلرَبَاءُ ْبُن   أَْقَسْمُت َعَلْيَك اَي   :فـََقالَ  ،اَي بـََراءُ أَْقِسْم َعَلى رَبِّكَ  :فـََقالُوا َلهُ  ،فـََلمَّا َكاَن يـَْوَم ُتْسرَتَ اْنَكَشَف النَّاسُ  َمالك«ِمنـْ
 . فَاْسُتْشِهدَ  :َربِّ َلَما َمَنْحتـَنَا َأْكتَافـَُهْم َوَأحْلَْقَتِِن بَِنِبيَِّك قَالَ 

 [ ضعيفِإْسَناده  ]الدهيش: #*
،  َن حُمَمٍَّد اْلَقزَّاَز َأْخرَبَُهمْ أَبُو َعِليٍّ َعْبُد السَّالِم ْبُن َأيِب اْْلَطَّاِب ْبِن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب اِبحْلَْربِيَِّة َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن بْ   َأْخرَبانَ   -  2666

،  حَيََْي ْبُن حُمَمٍَّد ُهَو اْبُن َصاِعدٍ ، ثـَنَا ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمَخلِّصُ  حُمَمَّدُ ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلُمْسِلَمةِ أبنا 
َبةَ ثـَنَا   ، َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز َعْن َمْكُحولٍ ، ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َشيـْ

أَْو   ،أَْو َُيَهُِّزوا غَازايً   ،َما ِمْن َأْهِل بَيت مل يغز فيهم غَاِزي صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبَقارَِعٍة قـَْبَل يـَْوم اْلِقيَاَمة   « خَيُْلُفوهُ يف َأْهِلِه ِإال َأَصاَِبُُم اَّللَّ

 ِإْسَناده َصِحيح[  الدهيش:] #*
َأْخرَبَُكْم  قـُْلُت لَُه:اإِلَماُم اجْلَِليُل ُمظَفَُّر ْبُن َأيِب اْلَقاِسِم بن أيب احْلسن بن يتبا احْلَرميِي  بِِقَراَءِت َعَلْيِه اِبحْلَِرِْي   َأْخرَبانَ   - 2670

أَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ أبنا    قَالَ أَبُو حُمَمٍَّد ُسَلْيَماُن ْبُن َمْسُعوِد ْبِن احْلَُسنْيِ اْلَقصَّاُب ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمُع فَأَقـَرَّ ِبِه  
أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد ، ثـَنَا  ُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن خَمَْلٍد اْلبـَزَّازُ أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ أبنا    قَالَ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ الرَّبَِعي   

 ، ُشْعَبةُ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر الر وِمي  ، ثـَنَا أَبُو ِقالبََة َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاِشي  ، ثـَنَا اَّللَِّ 
ْعُت أََنًسا    قَاَل:ُموَسى ْبِن أََنٍس    َعنْ    ، َلْو تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَِليالصلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  ْسَِ

ُتْم َكِثريًا  َوَْلََرْجُتْم ِإىَل الص ُعَداِت ََتْأَرُوَن   ،َوال َأَسْغُتُم الطََّعاَم َوالشَّرَابَ   ،َوَلَما الَمْستُُم النَِّساءَ   ،َوَلَما تـََقاَرْرمتُْ َعَلى اْلُفُرشِ   ،َولََبَكيـْ
 « ِإىَل اَّللَِّ َوتـَْبُكونَ 

ُ َأْعَلمُ َأْخَرَجهُ يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َأَوِلِه ِإىَل قـَْوِلِه َكِثريًا َواَبِقيِه مَلْ خُيَّرَِجاهُ  *  َواَّللَّ
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
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ِد اْلَمِلِك اْْلَالَل  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعبْ   َأْخرَبانَ   -  2679
ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  أَبُو يـَْعَلى ، أبنا حُمَمَُّد اْبُن اْلُمْقِرئِ ، أبنا ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ ، أبنا َأْخرَبَُهمْ 
 ، َعن َمْيُموِن ْبِن ِسيَاهٍ  ،َمْيُموُن ْبُن َعْجالنَ ، ثـَنَا يُوُسُف ْبُن يـَْعُقوَب السَُّدوِسي  ، ثـَنَا َعْرَعَرةَ 

َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم أََتى َأًخا َلهُ يـَُزورُهُ يف اَّللَِّ ِإال اَنَداهُ ُمنَاٍد ِمَن  »أَنَّهُ قَاَل  صلى هللا عليه وسلم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبِّ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ يف َمَلُكوِت َعْرِشه  ،َوطَاَبْت َلَك اجْلَنَّةَ   ،السََّماِء ِطْبتَ  فَلم يرضى َلهُ    ،َعْبِدي زَاَر يف َوعلي قراه اجْلنَّة  :َوِإال قَاَل اَّللَّ

 « بقرى دون اجْلنَّة 
رواه البزار وأبو يعلى،  (:  13591]الهيثمي )  [(4140مسند أبي يعلى )  ]الداراني: إسناده حسن  ِإْسَناده حسن[]الدهيش:   

 [ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير ميمون بن عجَلن، وهو ثقة.
يٍّ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد  أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن مَحَْزَة الس َلِمي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع ِقيَل َلهُ َأْخربََُكْم أَبُو َعلِ   َوَأْخرَبانَ   -  2680

اُد  ، أبنا ٍد الص ويف  ِقَراَءًة َعَلْيِه بِبـَْغَدادَ احْلَدَّاُد ِإَجازًَة َوِقيَل َلهُ َأْخرَبَُكْم أَبُو َبْكٍر حَيََْي ْبُن َعْبِد اْلبَاِقي ْبِن حُمَمَّ  مَحُْد ْبُن َأمْحََد احْلَدَّ
، ثـَنَا  ِوي  ثـَنَا َعِلي  ْبُن اْلَولِيِد اْلَفسَ قَاال:   حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن َوحُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمْسِلمٍ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا قَاال

أََنٍس َرِضَي  َعْن    ،َمْيُموُن ْبُن َعْجالَن َعن َمْيُموِن ْبِن ِسيَاهٍ ، ثـَنَا  يُوُسُف ْبُن يـَْعُقوَب السَُّدوِسي  ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْرَعَرةَ 
ُ َعْنهُ َعِن النَِّبِّ   َعْبٍد ُمْسِلٍم أََتى َأًخا لَهُ يف اَّللَِّ يـَُزورُهُ ِإال اَنَدى ُمنَاٍد ِمَن السََّماِء َأْن  َما ِمْن  قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلماَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ يف َمَلُكوِت َعْرِشه   ،ِطْبَت َوطَاَبْت َلَك اجْلَنَّةَ  ُ ِلَولِيِّ   :َوِإال قَاَل اَّللَّ ِه ِبِقًرى  َعْبِدي زَاَر يفَّ َوَعَليَّ ِقَراهُ َوَلْن يـَْرَضى اَّللَّ
 « دون اجْلنَّة 

   ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
ْخرَبَُكْم َجد َك احْلَاِفُظ  أَبُو اْلَفَرِج حَيََْي ْبُن حَمُْموِد ْبِن َسْعٍد الثَـَّقِفي  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع ِبِدَمْشَق ِقيَل َلهُ أَ  َأْخرَبانَ  -  2684

حَيََْي ْبُن  ، ثـَنَا  أَبُو طَاِهٍر اْلُمَخلِّصُ ، أبنا  َنْصٍر الزَّيْـَنِب  الشَّرِيُف أَبُو  ، أبنا  ِإَْسْاِعيُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَفْضِل ِقَراَءًة َعَلْيِه فَأَقـَرَّ ِبهِ 
َعْن   ،نـُبـَْيُط ْبُن َشرِيطٍ ، ثـَنَا  أَبُو َماِلٍك اأَلْشَجِعي  ، ثـَنَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاوِيََة اْلَفَزاِري  ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َسِعيٍد اجْلَْوَهِري  ، ثـَنَا َصاِعدٍ 

ُ َعْنهُ قَاَل َشِهْدُت ُخْطَبَة َرُسوِل اَّللَِّ   َوأَْثَّن َعَلْيهِ   صلى هللا عليه وسلمأََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ  َ   :قَالَ ، مثَّ  مِبًِّن َفَحِمَد اَّللَّ
 :قَالَ   ،َهَذا اْلبـََلدُ   :قَالُوا  ،«فََأي  بـََلٍد َأْحَرمُ »  :َهَذا اْليـَْوُم قَالَ   قَالُوا:  ،« َأْحَرمُ َأي  يـَْوٍم  »مثَّ َسَأهَلُْم    ،« احْلَْمُد َّللَِّ َأمْحَُدهُ َوَأْسَتِعينُهُ »
بـََلدُِكْم َهَذا َأال  فَِإنَّ ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا يف  »  :قَالَ   ،َهَذا الشَّْهرُ   :قَالُوا   ،« فََأي  َشْهٍر َأْحَرمُ »

 اللَُّهمَّ نـََعمْ  :قَالُوا  ،«َهْل بـَلَّْغتُ 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

َمْسعُ   َأْخرَبانَ   -  2697 َأنَّ  اِد أبَِْصبـََهاَن  احْلَدَّ ْبِن  اْلَفْضِل  ْبِن  ْبِن حَمُْموِد  ْبُن حُمَمَِّد  اْلَقاِسِم حَمُْموُد  أَبُو  احْلََسِن اإِلَماُم  ْبَن  وَد 
ْمَسارُ ، أبنا  الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَُهمْ  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ  ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُخرَِّشيَد قـَْوَلهُ ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ السِّ

   ،َحْرٌب َعِن النَّْضِر ْبِن أََنسٍ ، ثـَنَا يُوُنُس ْبُن حُمَمَّدٍ ، ثـَنَا َفْضٌل اأَلْعَرجُ ، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِلي  
  ُ   قَالُوا:   ،«َما َهِذِه اجْلِنَازَةُ »  :َفَمرَّْت ِجنَازٌَة فـََقالَ   ،صلى هللا عليه وسلمقَاِعدا َمَع َنِب هللا  كنت    :َعْنهُ قَالَ َعْن أََنٍس َرِضَي اَّللَّ

َ َوالرَُّسوَل َويـَْعَمُل ِبطَاَعِة اَّللَِّ َويْسَعى ِفيَها  :فـََقالَ   ،ومررت ُأْخَرى   «َوَجبت َوَجبت »   :فـََقالَ   ،ِجنَازَةُ ُفالٍن اْلُفالينِّ َكاَن حيُِب  اَّللَّ
َ َوَرُسوَلهُ   :قَالُوا   ،َما َهِذهِ » َغُض اَّللَّ ، « َوَجَبْت َوَجَبتْ »  :فـََقالَ   ،َوَيْسَعى ِفيَها  ،َويـَْعَمُل مِبَْعِصَيِة اَّللَِّ   ،ِجنَازَةُ ُفالٍن اْلُفالينِّ َكاَن يـَبـْ
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  ،َخرْيٌ َوأُْثِِنَ َعَلى اآلَخِر َشرٌّ قـَْوُلَك ِفيِهَما َوَجَبتْ اَي َرُسوَل اَّللَِّ قـَْوُلَك يف اجْلِنَازََتنْيِ َوالثَـّنَاءُ َعَلْيِهَما أُْثِِنَ َعَلى األُوىَل    :قَالُوا 
 «  َوالشَّرِّ نـََعْم ِإنَّ َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َمالِئَكًة يف اأَلْرِض تـَْنِطُق َعَلى أَْلِسَنِة َبِِن آَدَم َما يف اْلَمْرِء ِمَن اْْلرَْيِ » :قَالَ 

 َس يف رَِوايَة َثبت َوهللا أعلم  َرَوى يف الصَِّحيِح ِمْن رَِوايَِة َثِبٍت ََنَْو َهَذا احْلَِديِث َلِكْن قـَْولُهُ ِإنَّ َّللَِّ َمالِئَكًة ِإىَل آِخرِِه لَيْ  *
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

اأَلَوِل ْبَن ِعيَسى   ِبِه الشَّرِيُف أَبُو حُمَمٍَّد يُوُنُس ْبُن حَيََْي ْبِن َأيِب احْلََسِن اهْلَاِِشِي  مِبِْصَر َأنَّ َأاَب اْلَوْقِت َعْبدَ  َوَأْخرَبانَ   - 2698
و حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي أَبُ ، أبنا  الص ويفَّ َأْخرَبَُهْم َأْخرَبَتـْنَا بِيِب بِْنُت َعْبِد الصََّمِد ْبِن َعِليِّ ْبِن حُمَمَّدٍ 

يُوُنُس يـَْعِِن اْبَن  ، ثـَنَا  أَبُو َجْعَفٍر يـَْعِِن حُمَمََّد ْبَن ُعبـَْيِد اَّللَِّ اْلُمنَاِدي ، ثـَنَا  َجْعَفِر ْبُن ِعيَسى ْبِن حُمَمٍَّد احْلُْلَواين  ، أبنا  األَْنَصاِري  
 ُكْنُت قَاِعًدا َفذُِكَر بَِنْحِوِه َوِفيِه َوَجبت َوَجبت َوَجبت يف اْلَمْوِضَعنْيِ   قَاَل:َعْن أََنٍس ، َحْرٌب َعِن النَّْضرِ ، ثـَنَا ٍد اْلُمَؤدِّبَ حُمَمَّ 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

هُ َأْخرَبَُكْم أَبُو َبْكٍر أَبُو حُمَمَِّد ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن اْلَقاِسِم يـُْعَرُف اِبْبِن الطَّوِيَلِة ِقَراَءًة َعَلْيِه َوََنُْن َنْسَمُع ِقيَل لَ   َأْخرَبانَ   -  2699
أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َجْعَفِر ْبِن  ، أبنا  ٍد اجْلَْوَهِري  احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمَّ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلبَاِقي ْبِن حُمَمٍَّد فَأَقـَرَّ ِبهِ 

ِقيِقي  ُهَو َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يَزِيدَ ، ثـَنَا  حُمَمٍَّد اْْلَِرِقي   ى ْبُن ِعيسَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثّنَّ أَبُو ُموَسى الزَِّمنُ ، ثـَنَا  أَبُو حُمَمٍَّد الدَّ
 ، َعِن النَّْضِر ْبِن أََنسٍ  ،َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ األَْنَصاِريِّ  ،ُشَعْيبٍ 

َواِك اأَلَصاِبعُ  َُيِْزئُ » صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعْن أََنٍس   « ِمَن السِّ
  ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

َها ِبِدَمْشقَ وَ   -  2700 ِقيَل هَلَا َأْخرَبَُكْم أَبُو َعْبِد   َأْخرَبَتـْنَا أُم  اْلَفْضِل َكرميَةُ بِْنُت َعْبِد اْلَوهَّاِب ْبِن َعِليِّ ْبِن اْْلَِضِر ِقَراَءًة َعَليـْ
،  أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن ُسَلْيَماَن اْلبـَْغَداِدي  ، أبنا  َكْوَسجُ حَمُْموُد ْبُن َجْعَفٍر الْ ، أبنا  اَّللَِّ احْلََسُن ْبُن اْلَعبَّاِس الر ْسُتِمي  ِإَجازَةً 

،  ْيبٍ ِعيَسى ْبُن ُشعَ ، أبنا  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َصاِدرٍ ، ثـَنَا  اْلَعبَّاُس الد ورِي  ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد ُهَو اْبُن َعْبِد اْلَكرِِْي الرَّاِزي  ثـَنَا  
 ، َعِن النَّْضِر ْبِن أََنسٍ  ،َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمَثّنَّ ثـَنَا 

َواك صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك   « َُيِْزُئ ِمَن اأْلََصاِبع جمزى السِّ
، أبنا َمِويَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن حَيََْي ْبِن َعِليِّ ْبِن الطَّرَّاِح بِبـَْغَداَد َأنَّ حُمَمَُّد ْبَن ُعَمَر األرْ   َأْخرَبانَ   -  2701

، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َسْهِل ْبِن اْلَفْضِل اْلَكاِتبُ ، ثـَنَا  ِِن  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر الدَّارَُقطْ ، أبنا  َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَمْأُمونِ 
َثِِن ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ  َعِن النَّْضِر ْبِن   ، َعْن قـَتَاَدةَ  ،َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبَةَ ، ثـَنَا َعاِمُر ْبُن َيَسافٍ ، ثـَنَا َمْيُسوُر ْبُن َخاِلٍد اْلُعْصُفِري    ، َحدَّ

 ، أََنسٍ 
ُ خُمِْلًصا ِِبَا وسلم: »صلى هللا عليه  ِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبِّ  َعْن أَنَ  ُ   ،َمْن َشِهَد َأْن اَل إَِلَه ِإال اَّللَّ فـََيُموُت َعَلى َذِلَك َحرََّمهُ اَّللَّ

 « َعزَّ َوَجلَّ َعَلى النَّارِ 
يرويِه َعامر َعاِمُر ْبُن   :قَاَل الدَّارَُقْطِِنّ   ،َوَما َأَمَراَن َأْن َنْكُتَب َحِديثًا َغريه  ،َأَمَراَن َأيِب َأْن َنْكُتَب َهَذا احْلَِديثَ   :قَاَل النَّْضرُ   *

َوَهَذا احْلَِديُث    صلى هللا عليه وسلمِبِّ  َعِن النَّ   ،َعْن أََنسٍ   ،َعِن النَّْضِر ْبِن أََنسٍ   ،َعْن قـَتَاَدةَ   ،َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َعُروبَةَ   ،َيَسافٍ 
َعْن حَمُْموِد ْبِن    ،َعْن أََنسٍ   ،َعْن َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ   ،َحدََّث ِبِه ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَةِ   صلى هللا عليه وسلممَلْ َيْسَمْعهُ أََنٌس ِمَن النَِّبِّ  

بَاَن ْبِن َماِلكٍ  ،الرَّبِيعِ  ُ َعَلْيِه َوسلمَعِن النَّ  ،َعْن ِعتـْ بَاَن ْبَن َماِلكٍ  :قَاَل أََنسٌ .ِبِّ َصلَّى اَّللَّ َثِِن بِهِ  ،َفَسأَْلُتهُ  ،مثَّ لَِقيُت ِعتـْ   .َفَحدَّ
 َوُهَو الصَِّحيُح َعْن أََنسٍ * 
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علي بن مسعدة  رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه  (:  119]الهيثمي )  [في إسناده من لم أعرف حاله]الدهيش:  [  2701]مختارة:  
 [ الباهلي، وثقه يحيى بن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره.

ِة َأنَّ أاََب َعْبِد اَّللَِّ أَبُو الطَّاِهِر ِإْْسَاِعيُل ْبُن َصاِلِح ْبِن اَيِسنَي ْبِن ِعْمَراَن الشَّارِِعي  اِبلشَّارِِع َبنْيَ ِمْصَر َواْلَقاِهرَ  َأْخرَبانَ  -  2706
حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ، أبنا  احْلَُسنْيِ ْبِن السَِّريِّ اْلُمْقِرُئ مِبِْصرَ حُمَمَُّد ْبنُ ، أبنا حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد الرَّاِزيَّ َأْخرَبَُهمْ 

َبةُ أبنا    قَالَ   ،أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيٍب النََّساِئي  أبنا    قَالَ   ،ْبِن زََكرايَّ النـَّْيَسابُوِري   ُفوٍر أَبُو َعَوانََة َعْن َأيِب يـَعْ ، أبنا  قـُتـَيـْ
 . مَيَْسُح َعَلْيِهَما صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ :  فـََقالَ  ،َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْْلُفَّنْيِ  :قَالَ 

َهاٍل َعْن َأيِب َعَوانََة َمْوقُوفًا :ِقيلَ  * َنَة َوَحجَّاُج ْبُن ِمنـْ  َوَقْد رَفـََعهُ نـَُعْيُم ْبُن اهليصم  قـُْلُت: .َرَواهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

َداَد َأنَّ َأاَب َمْنُصوٍر  أَبُو اْلُفتُوِح يُوُسُف ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن َكاِمِل ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَفَّاُف بِبـَغْ  َأْخرَبانَ  - 2707
أَبُو اْلَقاِسِم ِعيَسى ْبُن َعِليِّ ْبِن  ، أبنا  أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن النـَّق وِر اْلبـَزَّارُ ، أبنا  َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن حُمَمٍَّد اْلَقزَّاَز َأْخرَبَُهمْ 

أَبُو َعَوانََة َعْن َأيِب يـَْعُفوٍر ، ثـَنَا  ابِهِ أَبُو حُمَمٍَّد نـَُعْيُم ْبُن اهْلَْيَصِم اهْلََرِوي  ِإْمالًء ِمْن ِكتَ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلبـََغِوي  ، ثـَنَا  ِعيَسى
 . مَيَْسُح َعَلْيِهَما صلى هللا عليه وسلم َكاَن َرُسوُل هللا  َقاَل:فَـ  ،َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْْلُفَّنْيِ  قَاَل:

َبةَ َرَواهُ أَبُو َحامتِِ اْبُن ِحبَّاَن يف ِكتَابِِه َعْن  *   حُمَمَِّد ْبِن اجْلُنـَْيِد َعْن قـُتـَيـْ
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد    ، اِضرٌ َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو حَ   -  2713
َعْن    ،َعْن ِهَشاِم ْبِن زَْيدٍ   ،ثـَنَا مَحَّاٌد ْبُن َسَلَمةَ   ،يَاِلِسي  ثـَنَا أَبُو َداُوَد الطَّ   ،ثـَنَا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ   ،أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ   ،اَّللَِّ 

َعَلْيِه َوَسلََّم    :أََنٍس قَالَ   ُ تـَُقوَم    ،َويف َيِد أحدُكم فسيال  ،ِإْن قَاَمِت السَّاَعةُ »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأْن اَل  فَِإِن اْسَتطَاَع 
 « السَّاَعةُ َحَّتَّ يـَْغِرَسَها

 . َوَرَواهُ آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس َعْن مَحَّاد
  رواه البزار، ورجاله أثبات ثقات، لعله أراد بقيام الساعة: أمارتها، فإنه قد ورد:(:  6236]الهيثمي )]الدهيش: ِإْسَناده َصِحيح[  

 [ " »إذا سمع أحدكم بالدجال، وفي يده فسيلة فليغرزها، فإن للناس عيشا بعد« 
َداَد َأنَّ الشَّرِيَف َأاَب اْلَعبَّاِس  َوَأْخرَباََن اْلَعْدُل أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َصَدَقَة ْبِن َنْصِر ْبِن زَُهرْيِ ْبِن اْلُمَقلَِّد احْلَرَّاين  بِبـَغْ   -  2714
أبنا احْلََسُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلََسِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي    ،َن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلَمكِّيَّ َأْخرَبَُهمْ َأمْحََد بْ 

َقِسي  اْلَمكِّي  مِبَكَّةَ ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن أَ   ،اْلَمكِّي  يف اْلَمْسِجِد احْلََرامِ  قثنا أَبُو اْلَفْضِل اْلَعبَّاُس    ،مْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِفَراٍس اْلَعبـْ
َبَة اْلَعْسَقالين  مِبَكَّةَ  ثـَنَا ِهَشاُم   ،ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  ،ثـَنَا َأيِب   ،ثـَنَا ُعبـَْيٌد ُهَو اْبُن آَدَم ْبِن َأيِب ِإاَيسٍ   ،ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسول هللا    :َعْن أََنِس ْبِن َمالك قَالَ   ،ْبُن زَْيدٍ  فَِإِن    ،يَلةٌ َويف يَِد َأَحدُِكْم َفسِ   ،ِإْن قَاَمِت السَّاَعةُ »  َصلَّى اَّللَّ
 « فـَْليـَْفَعلْ  ،اْسَتطَاَع َأْن اَل تـَُقوَم َحَّتَّ يـَْغِرَسَها 

 َعْن مَحَّاٍد َوَرَواهُ ِبْشُر ْبُن السَِّريِّ 
  رواه البزار، ورجاله أثبات ثقات، لعله أراد بقيام الساعة: أمارتها، فإنه قد ورد:(:  6236]الهيثمي )  ]الدهيش: ِإْسَناده َصِحيح[ 

 [ " »إذا سمع أحدكم بالدجال، وفي يده فسيلة فليغرزها، فإن للناس عيشا بعد« 
نا َأمْحَُد ْبُن النـَّْعَما أبنا حُمَمَُّد َأْخرَباََن ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن اإِلْخَوِة َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم أب -  2715

 ، ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ   ،ثـَنَا ِبْشُر ْبُن السَِّريِّ   ،ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن َأيِب ُعَمَر اْلَعَدين    ،أبنا ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد ْبِن اَنِفعٍ   ،ُمْقِرئِ اْبُن الْ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  : َعْن أََنٍس قَالَ  ،َعْن ِهَشاِم ْبِن زَْيِد ْبِن أََنسٍ   ،َوبَِيِد َأَحدُِكْم َفِسيَلةٌ  ،َلْو قَاَمِت السَّاَعةُ » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 « فـَْليـَْفَعلْ  ،فَِإِن اْسَتطَاَع َأَحدُُكْم َأْن اَل تـَُقوَم َحَّتَّ يـَْغِرَسَها 

 اْلَولِيِد َوَعاِدٌم َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة بَِنْحِوهِ َوَقْد َرَواهُ َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد َعْن َأيِب 
  رواه البزار، ورجاله أثبات ثقات، لعله أراد بقيام الساعة: أمارتها، فإنه قد ورد:(:  6236]الهيثمي )  ]الدهيش: ِإْسَناده َصِحيح[ 

 [ " »إذا سمع أحدكم بالدجال، وفي يده فسيلة فليغرزها، فإن للناس عيشا بعد« 
بـََهاَن ِقيَل لَهُ َأْخرَبَْتُكْم أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  ِقَراَءًة َعَلْيِه َوَأاَن َأْْسَُع أبَِصْ   َأْخرَبانَ   -  2716

َها أَبُو َسِعيٍد ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا ِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ حُمَمَُّد ْبُن َعبْ ، أبنا فَاِطَمةُ بِْنُت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزََدانِيَّةُ ِقَراَءًة َعَليـْ
ِن ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد عَ ، ثـَنَا  حَمُْموُد ْبُن َخاِلدٍ ، ثـَنَا  حَيََْي ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الصََّمِد ْبِن ُشَعْيِب ْبِن ِإْسَحاَق الدَِّمْشِقي  

َيْدُخُل َأْهُل اجْلَنَِّة اجْلَنََّة  صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك    ،َعْن َهارُوَن ْبِن راَِيبٍ   ،اأَلْوزَاِعيِّ 
 « ُجْرًدا مردا ُمَكحَِّلنيَ 

 [الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد.َرَواُه ]الهيثمي:   ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 
، أبنا ْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ أْخرباَن يُوُسف بن هبة هلل ْبِن حَمُْموِد ْبِن الط َفْيِل اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ حُمَمََّد ْبَن ُعَمَر ْبِن يُوُسَف َأْخرَبَهُ وَ  - 2717

، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب َداُودَ ، ثـَنَا  حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ قَاَل قُِرَئ َعَلى َأيِب َبْكٍر حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ أَبُو نصر حُمَمَّد اْبن  
قَاَل َرُسوُل قَاَل: َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  ،َعْن َهارُوَن ْبِن راَِيبٍ   ،ُعَمُر َعِن األَْوزَاِعيِّ ، ثـَنَا حَمُْموُد ْبُن َخاِلٍد َوَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد قَاال

َعُث َأْهُل اجْلَنَِّة َعَلى ُصورَِة آَدَم يف ِميالِد َثالثٍَة َوَثالِثنَي َسَنًة ُجْرًدا ُمْرًدا ُمَكحَِّلنيَ   صلى هللا عليه وسلم: »اَّللَِّ  يُْذَهُب ، مثَّ يـُبـْ
َلى ثِيَاُِبُْم َوال يـَْفَّن َشبَاُِبُمْ  ،ٍة يف اجْلَنَّةِ ِِبِْم ِإىَل َشَجرَ   « فـَُيْكتـَُبوَن ِفيَها اَل تـَبـْ

 [رواه الطبراني في اْلوسط، وإسناده جيد.]الهيثمي:   [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: 
َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2724 ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ  َأنَّ زَاِهَر  الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن  ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد  أبنا  زَاِهُر  ْبُن حُمَمٍَّد  ،  َسِعيُد 
حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن السََّرْخِسي  أبنا  قَالَ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زََكرايَّ اْلَعْدُل ، أبنا اْلَبِحرِيي  

 ، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيدٍ  ،َعْن ُسَلْيَماَن ْبُن ِباللٍ  ، اْلُمبَاَركِ َعْبُد اَّللَِّ ْبنُ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن اأَلْعنَيِ أَبُو اْلَوزِيرِ ، ثـَنَا ْبِن قـُْهَزاذَ 
ُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    .َكاَن ِإذا صلى اْلَغَداة يف سفر َمشى   صلى هللا عليه وسلمَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
اَد َأْخرَبَُهْم ِإَجازًَة َوَأْخرَبَُهمْ  َوَأْخرَبانَ   - 2725  حَيََْي ْبُن َعْبِد اْلبَاِقي  َأمْحَُد ْبُن مَحَْزَة الس َلِمي  ِبِدَمْشَق َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  و نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ أَبُ ، أبنا  مَحُْد ْبُن َأمْحََد احْلَدَّاُد قَاال، أبنا  اْلَغزَّاُل ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
َعْن ُسَلْيَماُن  ،ُن اْلُمبَاَركِ ابْ ، ثـَنَا أَبُو اْلَوزِيِر حُمَمَُّد ْبُن َأْعنَيَ َوِصي  اْبِن اْلُمبَاَركِ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن قـُْهَزاذَ ، ثـَنَا اْلَمْرَوزِي  
 ، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيدٍ  ،ْبُن ِباللٍ 

 . َمَشى َعْن رَاِحَلِتِه قَِليال   ،ِإَذا َصلَّى اْلَغَداَة يف َسَفرٍ  صلى هللا عليه وسلم َكاَن النَِّب    قَاَل:َماِلٍك  َعْن أََنِس ْبنِ 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*

اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ  َأْخرَبانَ   - 2727 ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ
رُ ، ثـَنَا أَبُو اْلَقاِسِم الطَّرَبَاين   َعْن َحْفِص  ،خَمَْلُد ْبُن يَزِيدَ ، ثـَنَا ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُمَسّرٍِح احْلَرَّاين   اْلَولِيدُ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأَلابَّ

ُم  اَل َتْذَهُب  صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك    ،َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد األَْنَصاِريِّ   ،ْبِن َمْيَسَرةَ  األايَّ
نْـيَا ُلَكُع ْبُن ُلَكعَ   « َواللَّيَايل َحَّتَّ َيُكوَن َأْسَعَد النَّاِس اِبلد 
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ِه اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد الْ  *  َمِلِك بَِنْحِوهِ َأَخْرَجهُ أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت  َعْن َأمْحََد ْبِن َخاِلِد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك َعْن َعمِّ
رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح  :  الهيثمي ]  حسن[  ِإْسَناده]الدهيش:  

 .[وهو ثقة
،  اأَلْصبـََهاين  َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ   أَبُو ِإْْسَاِعيَل َداُوُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َمْنُصوِر ْبِن َماَشاذه   َأْخرَبانَ   - 2728

ْمَسارُ ، أبنا  أَبُو يـَْعَلى ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الصَّابُوين  أبنا  اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر  ، ثـَنَا  أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ُموَسى السِّ
َثِِن َعاِصُم ْبُن ُسَوْيدٍ ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن ُحْجرٍ ، ثـَنَا ُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ حُمَمَُّد بْ  ُ  ، َحدَّ حَيََْي ْبُن َسِعيٍد َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

 )ح(  َجاَء ُأَسْيُد ْبُن احْلَُضرْيِ اأَلْشَهِلي  ِإىَل النَِّب صلى هللا َعلَْيِه َوسلم قَاَل:َعْنهُ 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

اْلُمبَاَرِك ْبِن َكاِمٍل   أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِلي  ْبُن ُعبـَْيِد اَّللَِّ الص ويف  َوأَبُو اْلُفُتوِح يُوُسُف ْبنُ  َوَأْخرَبانَ  -  2729
َعِليٌّ ، أبنا  َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَمْأُمونِ ، أبنا  رَبَُهمْ اْْلَفَّاُف بِبـَْغَداَد َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَقزَّاَز َأخْ 

حَيََْي ، ثـَنَا  َعاِصُم ْبُن ُسَوْيِد ْبِن َجارِيََة األَْنَصاِري  بُِقبَاءٍ ، ثـَنَا  َجْعَفٌر ُهَو اْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن الصَّبَّاحِ ، ثـَنَا  ُهَو اْبُن ُعَمَر احْلَْريِب  
 ، ْبِن َسِعيدٍ 

َضرْيِ النَِّقيُب اأَلْشَهِلي  ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  قَاَل:َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  َفَكلََّمُه يف َأْهِل  قَاَل: صلى هللا عليه وسلمأََتى ُأَسْيُد ْبُن احلُْ
فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،ِمْن َشْيٍء َقَسَمهُ َبنْيَ النَّاسِ   صلى هللا عليه وسلموُل اَّللَِّ  بـَْيٍت ِمْن َبِِن ظَْفٍر َعامَّتُـُهْم ِنَساٌء يـَْقِسُم هَلُْم َرسُ 

ْعَت ِبطََعاٍم َقْد َأًَتين   ،تـَرَْكتـَنَا اَي ُأَسْيُد َحَّتَّ َذَهَب َما يف أَْيِدينَاوسلم: »صلى هللا عليه   فَْأِتِِن فَاذُْكْر يل َأْهَل َذِلَك    ،فَِإَذا ْسَِ
 ،طََعاٌم ِمْن َخْيرَبَ َشِعرٌي َومَتْرٌ  صلى هللا عليه وسلممثَّ أََتى رَُسوَل اَّللَِّ  قَاَل: ،َفَمَكَث َما َشاَء اَّللَُّ  قَاَل: «اْلبـَْيِت َأِو اذُْكْرُهنَّ يل 

فـََقاَل   ،مثَّ َقَسَم يف َذِلَك اْلبـَْيِت فََأْجَزلَ   قَاَل:  ،فََأْجَزلَ   ،مثَّ َقَسَم يف األَْنَصارِ   قَاَل:يف النَّاِس    صلى هللا عليه وسلمفـََقَسَم النَِّب   
ُأَسْيٌد َتَشك ًرا لَهُ  َأْي َرُسوَل اَّللَِّ َأْطَيَب اجْلََزاِء َأْو َخرْيًا  :َلهُ   ُ صلى هللا عليه ُسوُل اَّللَِّ  فـََقاَل رَ   قَاَل:َشكَّ َعاِصٌم    ،َجَزاَك اَّللَّ

ُ َخرْيًا َأْو َأْطَيَب اجْلََزاِء َفُكل ُكْم َما َعِلْمُت َأِعفََّة َصرْبٍ َوَسرَتَْوَن بـَْعِدي أَثـََرًة    ،َوأَنْـُتْم َمْعَشَر األَْنَصارِ وسلم: » يف  َفَجَزاُكُم اَّللَّ
 « ى احْلَْوضِ فَاْصرِبُوا َحَّتَّ تـَْلَقْوين َعلَ  ،أنْـُفِسُكْم َواأَلْمرِ 

َوَقْد   صلى هللا عليه وسلمَجاَء ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ اأَلْشَهِلي  ِإىَل النَِّبِّ    قَاَل:َهَذا لَْفُظ اْبِن الصَّبَّاِح َوَحِديُث َعِليِّ ْبِن ُحْجٍر    *
فـََقاَل   قَاَل:  ،َوُجل  َأْهِل َذِلَك اْلبـَْيِت ِنْسَوةٌ   قَاَل:  ،َكاَن َقَسَم طََعاًما َفذََكَر َلهُ َأْهَل بـَْيٍت ِمَن األَْنَصاِر ِمْن َبِِن ظَْفٍر ِفيِهْم َحاَجةٌ 

ْعَت ِبَشْيٍء َقْد َجاَءاَن فَاذُْكْر يل َأْهَل  تـَرَْكتـَنَا اَي ُأَسْيُد َحَّتَّ  »  :صلى هللا عليه وسلمَلهُ َرُسوُل اَّللَِّ   َذَهَب َما يف أَْيِدينَا فَِإَذا ْسَِ
  ، يف النَّاسِ  صلى هللا عليه وسلم فـََقَسَم َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل: ،َفَجاَءهُ بـَْعَد َذِلَك طََعاٌم ِمْن َخْيرَبَ َشِعرٌي َأْو مَتْرٌ  قَاَل: «َذِلَك اْلبـَْيتِ 

ُ َنِبَّ اَّللَِّ   :فـََقاَل َلهُ ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ ُمَتَشكِّرًا قَاَل:فََأْجَزَل   ، فََأْجَزَل َوَقَسَم يف َأْهِل َذِلَك اْلبـَْيتِ  ،األَْنَصارِ   َوَقَسَم يف  َجزَاَك اَّللَّ
ُ َأْطَيَب اجْلََزاِء    ،َوأَنْـُتْم َمْعَشَر األَْنَصارِ صلى هللا عليه وسلم: »َقاَل النَِّب   فَـ   ،َخرْيًا  قَاَل:أَْو    ،َعنَّا َأْطَيَب اجْلَزَاءِ  - َفَجَزاُكُم اَّللَّ

 « فَاْصرِبُوا َحَّتَّ تـَْلَقْوين َعَلى احْلَْوضِ  ،َوَسرَتَْوَن بـَْعِدي أَثـََرةً يف اأَلْمِر َواْلَقْسمِ  ،فَِإنَُّكْم َما َعِلْمُت َأِعفََّة َصرْبٍ  -َأْو قَاَل َخرْيًا
 َعْن حُمَمَّد بن الصَّباح   ،َورََواهُ اْبُن ِحبَّاَن يف ِكتَاِبِه َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُقْحطََبةَ  ،َساِئي  َعْن َعِليِّ ْبِن ُحْجرٍ َأْخَرُجه النَّ  *

 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
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ُ قَاَل  أَبُو اْلَفْتِح َمْسُعوُد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن إِبْـَراِهيم بن حُمَمَّد اجلنداين بقارءة َأِخي َعَلْيِه َوأاََن َأْْسَُع َرمِحَ  َأْخرَبانَ   - 2731 ُهَما اَّللَّ
َأْخرَبَْتُكْم فَاِطَمةُ بِْنُت َعْبِد اَّللَِّ فَأَقـَرَّ بِهِ  َأمْحَُد ْبُن  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  رِيَذةَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  ، أبنا  َلهُ 

 َمْنُصوٍر اْلَمَداِئِِن  َمْوىَل َبِِن َهاِشٍم )ح( 
 [ رواه الطبراني في الصغير واْلوسط، ورجاله رجال الصحيح.]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

اَد َأْخرَبَُهمْ أَبُو طَاِهٍر ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  ِإْذاًن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احلَْ  َوَأْخرَبانَ  - 2732 أَبُو  ، أبنا دَّ
أََنُس ْبُن ِعيَاٍض  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْلُمَسيَِّب  ، ثـَنَا  اْلَمَداِئِِن  َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  نـَُعْيمٍ 

 ، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد األَْنَصاِريِّ 
اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :فـََقاَل بـَْعُض النَّاسِ  ،َخْسٌف ِقَبَل اْلَمْشِرقِ  صلى هللا عليه وسلم ذُِكَر يف زََماِن النَِّبِّ  قَاَل:َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك 

 « نـَْعم ِإَذا َكاَن َأْكثـَُر َأْهِلَها اْْلََبثُ َقاَل: »خُيَْسُف أبَِْرٍض ِفيَها اْلُمْسِلُموَن فَـ 
 قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعْن حَيََْي ِإال أََنُس ْبُن ِعيَاٍض تـََفرََّد بِِه اْلمَسيِب  *

ِحيِح.  ]الهيثمي: ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُسَلْيَماُن ْبُن  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن رَْوٍح أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ   - 2738

 ، َعْن َأيِب التـَّيَّاحِ  ،َعِن اْبِن َشْوَذبٍ  ،َضْمَرةُ ، ثـَنَا ازُ َأمْحَُد ْبُن زَْيٍد اْلَقزَّ ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلحٍ ، ثـَنَا َأمْحََد الطَّرَبَاين  
ُ َعْنهُ   « َوال خَتُْن َمْن َخاَنكَ  ،أَدِّ اأَلَمانََة ِإىَل َمِن ائـَْتَمَنكَ وسلم: »صلى هللا عليه  َرُسوُل هللا قال: قالَعِن أََنٍس َرِضَي اَّللَّ

َبَة َعْن حُمَمَِّد ْبِن نُوٍح احْلَذَّاِء َوَأمْحََد ْبِن زَْيٍد الرَّ   * ْمِليِّ َعْن أَي وَب ْبِن ُسَوْيٍد َعِن اْبِن  َرَواهُ اْبُن َعِديٍّ يف اْلَكاِمِل َعِن اْبِن قـُتـَيـْ
 َوُهَو ُمْنَكٌر ِِبََذا اإِلْسنَاِد.   َوقَاَل:َشْوَذٍب 

ِغيِر، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِثَقاٌت.يثمي: ]اله ِإْسَناده حسن[]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوالصَّ
اَد أَ   َأْخرَبانَ   -  2739 أَبُو نـَُعْيٍم  ، أبنا  ْخرَبَُهمْ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِبْشرٍ ، ثـَنَا  َعِليٌّ َوحَيََْي قَاال، ثـَنَا  ْسُعوٍد َْس َوْيهِ ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن مَ ، أبنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، أبنا  اأَلْصبـََهاين  
َعْن أََنِس   ،َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زَُهرْيٍ الض َبِعيِّ   ،حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ِإْْسَاِعيَل َوقَاَل حَيََْي َعْن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب ِإْْسَاِعيَل َعْن َحْرِب ْبِن زَُهرْيٍ 

 « احْلَج  َسبِيُل اَّللَِّ ُتَضعَُّف ِفيِه النـََّفَقةُ ِبَسْبِع ِمائَِة ِضْعفٍ صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: ْبِن َماِلٍك 
 َهَذا لفظ َعلّي.  *

 ِفي ِإْسَناده من لم أعرفُه[ ]الدهيش: 
اَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن  أَبُو اْلَعالِء َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اأَلْصبـََهاين  ِإْذاًن َأنَّ أَ  َوَأْخرَبانَ   - 2740

احْلَُسنْيُ ، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي  ، ثـَنَا  طَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ال ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهمْ 
   ،َعْن يَزِيَد الض َبِعيِّ  ،َعْن َحْرِب ْبِن زَُهرْيٍ  ،حُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر َعْن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب ِإْْسَاِعيلَ ، قثنا ْبُن َعْبِد اأَلَولِ 

 « النـََّفَقةُ ِفيِه الدِّْرَهُم ِبَسْبِع ِماَئةٍ  ،احْلَج  َسِبيُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : قَالَ َعن أََنِس ْبِن َماِلٍك 
  :َوَرَواهُ َعطَاءُ ْبُن السَّاِئِب َعْن َحْرِب ْبِن زَُهرْيٍ َعِن اْبِن بـَُرْيَدَة َعْن أَبِيِه قَالَ   ،َهَكَذا َرَواهُ حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ِإْْسَاِعيلَ   :قَاَل الطَّرَبَاين    *

َفرِْد  قـُْلُت: ،تـََفرََّد ِبِه ُحَسنْيُ ْبُن َعْبِد اأَلَولِ  ،َومَلْ يـَْرِوِه َعْن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب ِإْْسَاِعيَل ِإال حُمَمَُّد ْبُن ِبْشرٍ     .ِبِه ُحَسنْيٌ مَلْ يـَنـْ
 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُه.]الهيثمي:   إسناده ضعيف[]الدهيش: 
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، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد َأنَّ أاََب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  2751
َثِِن  أَبُو اْلَفْضلِ ِعيَسى ْبُن ُشَعْيٍب الضَّرِيرُ ، ثـَنَا  أَبُو ُموَسى الزَِّمنُ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ   ،الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن الن َمرْيِي    ، َحدَّ

 ، َعْن َأيِب َعْمرِو ْبِن أََنِس ْبِن َماِلكٍ 
ُ َعْنهُ َعَذابَهُ   ،َمْن َكفَّ َغَضَبهُ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعْن أَبِيِه   ُ َعزَّ   ،َكفَّ اَّللَّ َوَمْن َخَزَن ِلَسانَهُ َسرَتَ اَّللَّ

 « َوَمِن اْعَتَذَر ِإىَل اَّللَِّ عز َوجل ُعْذرَهُ  ،َوَجلَّ َعْوَدَتهُ 
َبَة َعْن زَْيِد ْبنِ  * احْلُبَاِب َعِن اْبِن ُسَلْيَماَن َعْن َأيِب َعْمرٍو َمْوىَل أََنِس ْبِن َماِلٍك   َوَرَواهُ أَبُو يـَْعَلى أَْيًضا َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب َشيـْ

َع أََنَس بن َمالك    أَنَّهُ ْسَِ
رواه أبو يعلى،  (:  18143]الهيثمي )  [ (4338مسند أبي يعلى )  . ]الداراني: إسناده ضعيف جدا  إسناده ضعيف[ ]الدهيش:  

 [ ضعيف.وفيه الربيع بن سليمان اْلزدي، وهو 
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 نْهُ صَعْصَعَةُ بْنُ نَاجِيَةَ بْنِ عِقَالِ بْنِ مُحَمَّدِ بن سُفْيَان الْمُجَاشِعِيُّ كَانَ يَنْزِلُ الْبَصْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ 
حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  4

َثِِن    ،عبد هللا ْبُن َحْرٍب اهلِْاليل  ، ثـَنَا  َمْرزُوٍق اْلَبْصِري  حُمَمَُّد ْبُن ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  ِإبْـَراِهيمَ  قَاَل َحدَّ
َثِِن ِإبْـَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َداَحَة اْلُمْزين   َثِِن َأيِب  ،ِعَقاُل ْبُن َشبََّة ْبِن ِعَقاِل ْبِن َصْعَصَعَة اْلُمَجاِشِعي   ، َحدَّ َعْن َجدِّي   ،قَاَل َحدَّ

   قَاَل: ،أَبِيِه َصْعَصَعةَ َعْن 
َا َفَضَلِت اْلَفْضَلةُ َخبَّْأُْتَا لِلنَّائَِبِة َواْبِن السَِّبيلِ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   ُقْلُت:فَـ  صلى هللا عليه وسلمَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  فـََقاَل   ،رمبَّ

   «أدانك أدانك  ،أختك َأَخاك  ،أُمََّك أاََبكوسلم: » صلى هللا عليه َرُسوُل اَّللَِّ 
 [ رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم أعرفه.]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

، أبنا  حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم  َوَأْخرَبانَ   -  5
َثِِن عبد هللا ْبُن َحْربٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد بن َمْرزُوق، أبنا  َبْكُر ْبُن ُمْقِبٍل اْلَبْصِري  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   ِإبْـَراِهيُم ْبُن    ، َحدَّ

َثِِن ِعَقاُل ْبُن َشبََّة ْبِن ِعَقاِل ْبِن َصْعَصَعَة ْبِن اَنِجَيَة اْلُمَجا َأيِب َعْن َجدِّي َعْن   ، َحدََّثِِن ِشِعي  َأْسَعَد يـَُلقَُّب اِبْبِن َداَحَة قَاَل َحدَّ
   قَاَل:َصْعَصَعَة ْبِن اَنِجَيَة اْلُمَجاِشِعيِّ أَبِيِه 

َا َفَضَلْت يل اْلَفْضَلةُ َخبَّْأُْتَا لِلنَّائَِبِة َواْبِن السَِّبيلِ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   ُقْلُت:فَـ   ،صلى هللا عليه وسلمَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ     ، رمبَّ
 « أدانك أدانك ،أختك َأَخاك ،وأابك ،أمك وسلم: »فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه 

 [ رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم أعرفه.]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
أبنا أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ   ،أبنا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ   ، ِإبْـَراِهيمُ   َأْخرَباََن أَبُو اْلَمْجِد زَاِهٌر الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ أْخربُهم أبنا   -  6

  ، َحدََّثِِن َأيِب  ،ثـَنَا ِعَقاُل ْبُن َشبَّةَ  ،ثـَنَا إِبْـَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاقَ  ،ثـَنَا عبد هللا ْبُن َحْربٍ  ،ثـَنَا حُمَمَّد بن َمْرزُوق  ،ْبِن اْلُمَثّنَّ اْلَمْوِصِلي  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َلهُ َعْن أَبِيِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   ،َعْن َجدِّي َوَأاَن    ،فـََولَّْيتُ   :قَالَ   "اْحَفْظ َما َبنْيَ حَلْيـَْيَك َوَبنْيَ رُْجَلْيكَ "   : َصلَّى اَّللَّ

 . حسب :أَقُولُ 
 ]الدهيش: ِإْسَناده حسن[ 
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 صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ الْمُرَادِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َأمْحد بن ، أبنا  َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلََسَن ْبنَ   َأْخرَبانَ   -  34

بَاُن ْبُن فـَر وخَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن اْلَبْصِري  ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن مُحَْيِد ْبِن ُسَهْيٍل اْلَمْخَرِمي  بِبـَْغَدادَ ، ثـَنَا  عبد هللا  ، ثـَنَا  َشيـْ
َهاِل ْبِن َعْمرٍو  ،َعِلي  ْبُن احْلََكِم اْلَبْصِري  ، ثـَنَا  الصَّْعُق ْبُن َحْزنٍ    : َعن عبد هللا ْبِن َمْسُعوٍد قَالَ   ،َعْن زِرِّ ْبِن ُحبـَْيش   ،َعِن اْلِمنـْ

َثِِن َصْفَواُن ْبُن َعسَّاٍل     قَاَل:َحدَّ
ِإيّنِ ِجْئُت َأطُْلُب  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُقْلُت:فَـ  ،َوُهَو يف اْلَمْسِجِد ُمتَِّكٌئ َعَلى بـُْرٍد َلهُ َأمْحَرَ  صلى هللا عليه وسلمأَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ 

نْـيَا ِمْن ُحبِِّهْم ِلَما  تـَرَْكُب بـَْعُضَها بـَْعًضا َحَّتَّ  ، مثَّ  ِإنَّ طَاِلَب اْلِعْلِم لََتُحف هُ اْلَمالِئَكةُ أبَِْجِنَحِتَهاَقاَل: »فَـ   ،اْلِعْلمَ  تـَْعُلو السََّماَء الد 
َفَما تـََرى يف اْلَمْسِح    ، اَل نـََزاُل ُنَساِفُر َبنْيَ َمكََّة َواْلَمِديَنةَ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :قَاَل َصْفَوانُ   «َفَما ِجْئُت َتطُْلبَ قَاَل: »  «يُطَْلبُ 

ٍم َولَيَالِيِهنَّ لِْلُمَساِفرِ وسلم: »هللا عليه  صلىفـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،َعَلى اْْلُفَّنْيِ  َلٌة للمقيم ،َثالثَةُ َأايَّ  « َويـَْوٌم َولَيـْ
 ]الهيثمي: رجاله رجال الصحيح[  [ِرَجاله ِثَقات لكنه َمْعُلول]الدهيش: 

، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت عبد هللا َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   -  35
ْضَرِمي   َبل َوحُمَّمد بن عبد هللا احلَْ بَاُن ْبنُ قَاال:    عبد هللا بن َأمْحد بن َحنـْ َعِلي  ْبُن ، ثـَنَا  الصَّْعُق ْبُن َحْزنٍ ، ثـَنَا  فـَر وخَ   ثـَنَا َشيـْ

ُ َعْنهُ   َهاِل ْبِن َعْمرٍو َعن زر بن ُحبـَْيش َعن عبد هللا ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَّ َحدََّث َصْفَواُن ْبُن   قَاَل: احْلََكِم اْلبُـنَاين  َعِن اْلِمنـْ
   قَاَل:َعسَّاٍل اْلُمَراِدي  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يف اْلَمْسِجِد ُمتَِّكٌئ َعَلى بـُْرٍد َلهُ َأمْحَرَ  لَهُ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ ِجْئُت َأطُْلُب    ُقْلُت:فَـ   ،أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُلُغوا  ، مثَّ  ِإنَّ طَاِلَب اْلِعْلِم لََتُحف هُ اْلَمالِئَكةُ َوتُِظل هُ أبَِْجِنَحِتَها   ،َمْرَحبًا ِبطَاِلِب اْلِعْلمِ َقاَل: »فَـ   ،اْلِعْلمَ  يـَرَْكُب بـَْعُضُهْم بـَْعًضا َحَّتَّ يـَبـْ

نْـيَا ِمْن ُحبِِّهْم ِلَما يُطَْلبُ  اَي َرُسوَل اَّللَِّ اَل نـََزاُل ُنَساِفُر َبنْيَ َمكََّة َواْلَمِديَنِة   :َصْفَوانُ   قال: قال  «َفَما ِجْئُت َتطُْلبُ   ،السََّماَء الد 
ُ َعَلْيِه  ،فَأَْفِتنَا َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْْلُفَّنْيِ  َلٌة لِْلُمِقيمِ وسلم: »فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٍم لِْلُمَساِفِر َويـَْوٌم َولَيـْ    «َثالثَةُ َأايَّ

بَاَن ْبِن فـَر وخَ  *   َرَواهُ النََّساِئي  َعْن َأيِب َبْكٍر َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ اْلَقاِضي َعْن َشيـْ
 ]الهيثمي: رجاله رجال الصحيح[  [ِرَجاله ِثَقات لكنه َمْعُلول]الدهيش: 
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 صَفْوَان بن قدامَة رَضِي اهلل عَنهُ 
ا فَاِطَمةُ بِْنُت أيب َعلّي  خرباَن عبد الرَِّحيم بن عبد اْلَكرْي السَّْمَعاينّ مبرو َأن عبد هللا ْبَن حُمَمٍَّد اْلُفَراِويَّ َأْخرَبَُهْم َأْخرَبَتـْنَ أ  -  39

ُسَلْيَماُن ْبُن َعِليٍّ  ، ثـَنَا  ُن ُعَمَر السَّيَّاِري  َحْفُص بْ ، ثـَنَا  أَبُو َعَوانََة يـَْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاقَ ، أبنا  عبد اْلملك ْبُن احْلََسنِ ، أبنا  الدقاق 
َثِِن َأيِب  :َمْهِدي  ْبُن ُموَسى بن عبد الرَّمْحَن ْبِن َصْفَواَن قَالَ ، ثـَنَا َكرَّازٌ   ، َعْن أَبِيهِ  ،َحدَّ

   «اْلَمْرءُ َمَع من أحبقَاَل: » ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ ُأِحب كَ  :قَاَل: قلتَعْن َصْفَواَن ْبِن ُقَداَمَة  
َوال أَلَحٍد   ،َوال ِكتَاِب اْبِن َأيِب َحامتٍِ ِلَصْفَواَن ْبِن ُقَداَمَة ِذْكرٌ   اْلُبَخاِريِّ   ًَترِيخَومَلْ َأَر يف    ،َأْخَرَجهُ أَبُو َعَوانََة يف َصِحيِحهِ كذى  *  

َعْن   ،َعْن أَبِيِه َمْيُمونٍ   ،َعْن ُموَسى ْبِن َمْيُموِن ْبِن ُموَسى اْلَمَراِئيِّ   ،َوَقْد َرَواهُ ُموَسى ْبُن َهارُوَن احْلَمَّالُ   ،ِمْن رَِجاِل َهَذا اإِلْسنَادِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َهاَجَر َأيِب َصْفَوانَ   :قَالَ   ،َعْن جده عبد الرَّمْحَن ْبِن َصْفَوانَ   ،أَبِيهِ   َوقَاَل: فـَبَايـََعهُ َعَلى اإِلْسالِم    ، ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َعْن ُموَسى   ،َعْن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْنرَبٍ اْلَبْصِري    ،وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُو اْلَقاِسِم الطَّرَبَاين    ،َفذََكَرهُ   ... ِإيّنِ ُأِحب َك اَي َرُسوَل اَّللَِّ 
 ْبِن َمْيُمونٍ 

، َوِفيِه ُموَسى ْبُن َمْيُموٍن َوَكاَن َقَدِريًّا، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ُوثِ ُقوا.]الهيثمي:  في إسناده من لم أجده[]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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 صِلَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْغِفَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن عبد هللا ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت عبد هللا َأْخرَبْتم   َأْخرَبانَ   -  43
ْبِن ُشَرْيحٍ ، ثـَنَا  ِبْشُر بن ُموَسى ثـَنَا   َوةَ  َثِِن أَبُو عبد الرَّمْحَن اْلُمْقرُِئ َعْن َحيـْ َعاين  َأنَّ َأاَب َصاِلٍح    ، َحدَّ احْلَاِرُث ْبُن َشدَّاٍد الصَّنـْ

 ، َسِعيَد بن عبد الرَّمْحَن اْلِغَفارِيَّ َأْخرَبَهُ 
َوُهَو ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ  -فـََقاَل َلهُ ِصَلةُ ْبُن احْلَاِرِث اْلِغَفارِي     ،لنَّاِس َوُهَو قَائِمٌ َأنَّ ُسَلْيَم ْبَن ِعرْتٍ الت ِجيِبَّ َكاَن يـَُقص  َعَلى ا

 . َوال َقطَْعنَا َأْرَحاَمنَا َحَّتَّ قُْمَت أَْنَت َوَأْصَحاَبَك َبنْيَ أظهرانَ   ،َواَّللَِّ َما تـَرَْكنَا َعْهَد نِبِيِّنَا -صلى هللا عليه وسلم
 الص نَاِبُح َويـَُقاُل الص نَاَِبِي  ْبُن اأَلْعَسِر اأَلمْحَِسي  َرِضَي هللا َعنهُ  *

 [رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.]الهيثمي: ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: 
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 بين تيم رَضِي اهلل عَنهُ صُهَيْبُ بْنُ سِنَانِ بْنِ عَمْرٍو النَّمَرِيُّ أَبُو يَحْيَى الْمَعْرُوفُ بِالرُّومِيِّ وَكَانَتِ الرُّومُ سَبَتْهُ مَوْلَى  
أَبُو يـَْعَلى  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيمَ ، أبنا  ِإبْـَراِهيمُ ، أبنا  خرباَن زَاِهر الثَـَّقِفّي َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ أ  -  67

َعْن أَبِيِه َأنَّ َكْعبًا   ،َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب َمْرَوانَ  ،َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ  ،َحْفُص ْبُن َمْيَسَرةَ  ، َحدََّثِِن ُسَوْيُد ْبُن َسِعيدٍ ، ثـَنَا اْلَمْوِصِلي  
 اْلَبْحر ملُوَسى )ح(  َحَلَف اِبلَِّذي فلق

 ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: 
ُسَلْيَماُن بن َأمْحد ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمٌَّد الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة بنت عبد هللا َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   -  68

 ِإْْسَاِعيُل ْبُن أيب أويس )ح(  ، ثـَنَا حُمَمٍَّد اْلُعَمرِي  اْلَقاِضيعبيد هللا ْبُن ، ثـَنَا الطَّرَبَاينّ 
 ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: 

َمْيَسَرَة َعْن ُموَسى َحْفُص ْبُن ، ثـَنَا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد قَاال، ثـَنَا اْلَقاِسُم ْبُن َعبَّاٍد اْْلَطَّايِب  اْلَبْصِري  اَل الطَّرَبَاين  َوَحدَّثنا قَ  - 69
 ، ْبِن ُعْقَبةَ 

ثَهُ َعْن َعطَاِء ْبِن  بًا َحدَّ صلى هللا عليه َأنَّ حُمَمًَّدا  ،َأيِب َمْرَواَن َعْن أَبِيِه َأنَّ َكْعبًا َحَلَف اِبَّللَِّ الَِّذي فـََلَق اْلَبْحَر ِلُموَسى َأنَّ ُصَهيـْ
يـََر قـَْريًَة يُرِيُد ُدُخوهَلَا ِإال قَاَل ِحنَي يـََراَها  وسلم َوَربَّ اأَلْرِضنَي السَّْبِع َوَما   ،اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواِت السَّْبِع َوَما َأظْلَْلنَ »  :مَلْ 
َونـَُعوذُ ِبَك ِمْن َشّرَِها    ،فَِإانَّ َنْسأَُلَك َخرْيَ َهِذِه اْلَقْريَِة َوَخرْيَ َأْهِلَها  ،َوَربَّ الّراَِيِح َوَما َذرَْينَ   ،َوَربَّ الشَّيَاِطنِي َوَما َأْضلَْلنَ   ،أَقـْلَْلنَ 

  «َوَشرِّ َأْهِلَها َوَشرِّ َما ِفيَها
بًا  ،َلْفُظ رَِوايَِة َأيِب يـَْعَلى اْلَمْوِصِليِّ َورَِوايَِة الطَّرَبَاينِّ   * َوِعْنَدهُ )ِإانَّ َنْسأَُلَك(   ..صلى هللا عليه وسلمَحدَّثَهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    َأنَّ ُصَهيـْ

 اْلبَاِقي ِمثـُْلهُ 
َبةَ  *  َعن َحْفص بن ميسَرة بَِنْحِوهِ  ،َعِن اْبِن َأيِب الس رِّيِّ  ،َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت  َعْن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ
 [ (.2709صحيح ابن حبان ). إسناده حسن]شعيب:  [صحيحِإْسَناده يش: ]الده 

حَيََْي ْبُن أَي وَب  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  70
يُوُسُف ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يَزِيَد ْبِن ُصَهْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َأيِب َجدِِّه َعْن  ، ثـَنَا  يُوُسُف ْبُن َعِديٍّ ، ثـَنَا  اْلَعالُف اْلِمْصِري  

 . قـَْبَل َأْن يُوَحى ِإلَْيهِ  صلى هللا عليه وسلمَصِحْبُت َرُسوَل اَّللَِّ  :ُصَهْيٍب قَالَ 
 : رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه[الهيثمي]ِإْسَناده حسن[ الدهيش: ]

 َأمْحَُد بن عبد هللا بن كرِدي )ح(  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ُمْكَرمٍ ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 71
: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح إَل أن ضريب بن نفير لم يسمع من  الهيثمي]  [ُمْنَقطعِإْسَناده  ]الدهيش:  

 صهيب.[ 
ْبُن نُوحٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثّنَّ قَاال، ثـَنَا  َوَحدَّثنا َسْهُل ْبُن ُموَسى ِشريَانُ اَل الطَّرَبَاين   قَ   -  72 َعْن َأيِب   ،َعِن اجْلَرِيرِيِّ   ،َساملُ 

   ،السَِّليلِ 
ُتهُ َوُهَو يف نـََفٍر َجاِلسٌ   ،طََعاًما  صلى هللا عليه وسلمَصنـَْعُت ِلَرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:َعْن ُصَهْيٍب     ، فـَُقْمُت ِحيَاَلهُ فََأْوَمْأُت ِإلَْيهِ   ،فَأَتـَيـْ

َمرََّتنْيِ   ،اَل   ُقْلُت:فَـ   «َوَهُؤالءِ َقاَل: »فَـ   ،فـََلمَّا َنظََر ِإيَلَّ َأْوَمْأُت ِإلَْيهِ   ،فـَُقْمُت َمَكاين   ،َفَسَكتَ   ،اَل   ُقْلُت:فَـ ؟  « َوَهُؤالءِ » فََأْوَمَئ ِإيَلَّ  
ئًا َيِسريًا َصنعته َلهُ   ،نـََعْم َوَهُؤالءِ   ُقْلُت:فَـ   ،فـََعَل َذِلَك أَْو َثالثً  َا َكاَن َشيـْ َوفضل    قَاَل:فََأَكُلوا َوَأْحسبهُ    ،فَجاء وجاؤوا َمَعه  ،َوِإمنَّ

  .ِمْنهُ 
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: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح إَل أن ضريب بن نفير لم يسمع من  الهيثمي]  ِإْسَناده ُمْنَقطع[]الدهيش:  
 صهيب.[ 

عبد الرَّمْحَن بن َأمْحد  ، أبنا أْخرباَن أَبُو زْرَعة عبيد هللا بن حُمَمَّد اللفتواين َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلالل أْخربُهم وَ  - 73
َساملُ ْبُن ، ثـَنَا  بـُْنَداٌر أَبُو َبْكٍر اْلَبْصِري  ، ثـَنَا  اْبُن ِإْسَحاقَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن الر واَيين  ، أبنا  َجْعَفر بن عبد هللا، أبنا  الرَّازِيّ 

 ، َعْن َأيِب السَِّليلِ  ،َسِعيٌد اجْلَرِيِري  ، ثـَنَا نُوحٍ 
ُتهُ َفَدَعْوتُهُ فََأْوَمْأُت ِإلَْيِه فَـ   صلى هللا عليه وسلمَصنـَْعُت لِلنَِّبِّ    قَاَل:َعْن ُصَهْيٍب   َا    ُقْلُت:فَـ   «َوَهُؤالءِ َقاَل: » طََعاًما فَأَتـَيـْ اَل َوِإمنَّ

 ،فََأَكُلوا   ،فجاؤا   ،نعم   :َفقلت   «َوَهُؤاَلءقَاَل: » َأْوَمْأُت ِإلَْيِه وَ ، مثَّ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َشْيٌء َيِسرٌي َقْد َصنـَْعُت لِلنَِّبِّ  
  .َوَفَضَلْت َفْضَلةً 

اَل أبََْس بِِه    :َوَقْد َكتـَْبُت َعْنهُ َوقَاَل أَبُو زُْرَعةَ   ،َما َأَرى بِِه أبَْسٌ   :َوقَاَل اإِلَماُم َأمْحَدُ   األَئِمَّة، ِ َساملُ ْبُن نُوٍح َتَكلََّم ِفيِه بـَْعُض    *
 . وروى لَهُ ُمسلم يف َصِحيحه  ،وٌق ثَِقةٌ َصدُ 

: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح إَل أن ضريب بن نفير لم يسمع من  الهيثمي]  ِإْسَناده ُمْنَقطع[]الدهيش:  
 صهيب.[ 

ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   -  78
َبٍل قَاال ، ثـَنَا  الطَّرَبَاينّ  ن َثبت بن عبد هللا ْبِن الز َبرْيِ ْبِن  ُمْصَعٌب ُهَو اْبن عبد هللا بن ُمصعب ب، ثـَنَا  عبد هللا ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ

   ،َعْن رَبِيَعَة ْبِن ُعْثَمانَ  ،َأيِب ، قثنا اْلَعَوامِ 
ُ َعْنهُ َحَّتَّ َدَخْلُت َعَلى ُصَهْيٍب َحاِئطًا    َخَرْجُت َمعَ   قَاَل:َعْن أَبِيِه    ،َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ    ، اِبْلَعالَِيةِ ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ
َا يَْدُعو ُغالًما لَهُ يـَُقاُل لَهُ  قَاَل: ،َما َلهُ اَل أاََب َلهُ يَْدُعو َعَلى النَّاسِ  :ُعَمرُ  قَالَ  ،اَي اَنسُ  ..اَي اَنسُ  قَاَل:فـََلمَّا رَآهُ ُصَهْيٌب  َوِإمنَّ

ْمُت َعَلْيَك َأَحًدا  قَاَل:  ،حَيَْنس    ، فَِإنََّك طَعَّانٌ   ،َما ُهنَّ   قَاَل:  ،اَي ُصَهْيُب َما ِفيَك َشْيٌء أُِعيُبهُ ِإال َثالَث ِخَصاٍل َولَْوالُهنَّ َما َقدَّ
ِبهِ   قَاَل: قـُْتَك  أَْنَت خُمْرِبِي َعْن َشْيٍء ِإال َصدَّ َماَلكَ   قَاَل:  ،َوَما  تـَُبذُِّر  َنِبٍّ أبَِيِب حَيََْي َوَتْكَتِِن    ،َأرَاَك  َتِسُب َعَربِيًّا   ،اِبْسِم  َوتـَنـْ

كناين    صلى هللا عليه وسلمفَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ،َوَأمَّا اْكِتنَاِئي  ،َفَما أُْنِفُقهُ ِإال يف َحقِّهِ  ،أَمَّا تـَْبِذيِري َمايل  قَاَل: ،َوِلَساُنَك َأْعَجِميٌّ 
َوَلو انفقلت َعن   ،َوِإيّنِ أَلذُْكُر َأْهَل بـَْييِت   ،فَِإنَّ الر وَم َسبـَْتِِن َوَأاَن َصِغريٌ   ،مَّا اْنِتَسايِب ِإىَل اْلَعَربِ َوأَ   ،أفرتكها لَِقْوِلكَ   ،أِبيب حيَي 

َها    .َرْوثَة النتسب ِإلَيـْ
َعْن  ،َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ  ،َرَواهُ اإِلَماُم َأمْحَُد بَِنْحِوِه َعْن َِبْزٍ  ، فـَُهَو رَِوايَة عبد هللا ْبِن َأمْحَدَ  ،َلْفُظ َحِديِث اْلبـََغِويِّ َوَما َكَتبَ  *

ِن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيٍل َعْن  َعن عبيد هللا بن َعْمرو َعن عبد هللا بْ   ،َأنَّ ُعَمَر مَلْ َيْذُكْر َأْسَلَم َوَرَواهُ َعن زََكرايَّ بن عدي   ،زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ 
َيَة َوالطََّعاَم َحْسُب َوَرَواهُ اْبُن َماَجْه َعْن َأيِب َبْكٍر َعْن حَيََْي ْبِن أَ  يِب بَُكرْيٍ َعْن زَُهرْيِ ْبِن حُمَمٍَّد َعْن عبد  مَحَْزَة َعْن أَبِيِه َوذََكَر اْلُكنـْ

 هللا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيلٍ 
َعْن بـُْنَداٍر َعْن غُْنَدٍر َعْن ُشْعَبَة َعْن َسْعِد ْبِن ِإبْـَراِهيَم   هُ اْلُبَخاِري  يف َصِحيِحِه يف اْلبُـُيوعِ َأمَّا ِذْكُر النََّسِب فـََقْد َرَوا  قـُْلُت:  *

َ َوال َتدَِّعي ِإىَل َغرْيِ    قال: قالَعن أَبِيه   َما َيُسر ين َأنَّ يل كذى وكذى   َقاَل:أَبِيَك فَـ عبد الرَّمْحَن ْبُن َعْوٍف ِلُصَهْيٍب اتَِّق اَّللَّ
 َوِإيّنِ قـُْلُت َذِلَك َوَلِكِنِّ ُسرِْقُت َوأاََن َصِبٌّ 

َوِفيِه َضْعٌف،  َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َعْبُد َّللاَِّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َوَحِديُثُه َحَسٌن،    ]الهيثمي:  [حسن بالمتابعةِإْسَناده  ]الدهيش:  
 [ َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.



229 
 

َأمْحد  ، أبنا يَم ْبِن ُعَمَر َأْخرَبَُهمْ الشَّْيُخ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َبْكٍر التَِّميِمي  َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراهِ أبنا  - 79
حُمَمَّد بن عبد ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد بن إِبْـَراِهيم ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيِه احْلَاِفظُ ، أبنا  بن عبد الرَّمْحَن الذَّْكَواين  

   ،َعْوٌف َعْن َأيِب ُعْثَماَن النـَّْهِديِّ ، ثـَنَا َماَن الضَّْبِعي  َجْعَفُر ْبُن ُسَليْ ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُودَ ، ثـَنَا هللا ْبِن ُرْسَتةَ 
نَا  ،اَي ُصَهْيبُ  :َلمَّا َأرَْدُت اهلِْْجَرَة ِمْن َمكََّة ِإىَل اْلَمِديَنِة قَاَلْت يل قـَُرْيشٌ   قَاَل:َعْن ُصَهْيٍب   َوخَتُْرُج  ،َوال َماَل َلَك  ،َقِدْمَت إِلَيـْ

َفَدفـَْعُت    قَاَل:  ،نـََعمْ   :، قَالُوا َأرَأَيْـُتْم ِإْن َدفـَْعُت ِإلَْيُكْم َمايل خُتَل وَن َعِنِّ   :فـَُقْلُت هَلُمْ   ،َواَّللَِّ اَل َيُكوُن َذِلَك أَبًَدا   ،َوَماُلكَ أَْنَت  
رََبَح    ،رََبَح ُصَهْيبٌ َقاَل: »فَـ   ،صلى هللا عليه وسلمَك النَِّبَّ  فـَبـََلَغ َذلِ   ، َفَخَرْجُت َحَّتَّ َقِدْمُت اْلَمِديَنةَ   ،َفَخل وا َعِنِّ   ، ِإلَْيِهْم َمايل 

 مرََّتنْيِ   «ُصَهْيبٌ 
َعْوِف َأيِب ُأَساَمَة ُكل ُهْم َعْن  َرَواهُ أَبُو َحامِت البسيت َعن عبد هللا بُن حُمَمٍَّد اأَلْزِديِّ َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبرَاِهيَم َعِن النَّْضِر َوَرْوٍح وَ   *

يَلَة.   ْبِن َأيِب مجَِ
 [ (.7082صحيح ابن حبان ) .رجاله ثقات رجال الشيخين وهو مرسل]شعيب:  ِإْسَناده َصِحيح[ ]الدهيش: #*
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 يَقُولُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو جبريَة   ا كذ - ضَحَّاكُ بْنُ أبي جبريَة رَضِي اهلل عَنهُ  
َأْخرَبَُهمْ أبنا    -  82 احْلَُسنْيَ  الثَـَّقِفي  َأنَّ  أبنا  زَاِهٌر  اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  إِبْـَراِهيمُ ،  مَحَّاد بن  ، ثـَنَا  هدبة، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى 

 ، َعِن الشَّْعِبِّ  ،َأيِب ِهْندٍ َداُوُد ْبُن ، ثـَنَا سليَمة
ُهْم َسَنٌة فََأْمَسُكوا ،َكاَنْت األَْنَصاُر يـََتَصدَّقُونَ   قَاَل:َعِن الضَّحَّاِك ْبِن َأيِب ُجَبرْيََة  ُ َحَّتَّ َأَصابـَتـْ ُ   ،َويـُْعطُوَن َما َشاَء اَّللَّ فَأَنْـَزَل اَّللَّ

َ حيُِ   ب  اْلُمْحِسِننَي{ َعزَّ َوَجلَّ }َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َوال تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اَّللَّ
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  َمَر َأْخرَبَُهمْ الشَّْيُخ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن عُ   َوَأْخرَبانَ   -  83

أَبُو  ، ثـَنَا  أَبُو َعْمرٍو َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه احْلَاِفظُ ، أبنا  عبد الرَّمْحَن الذَّْكَواين  
 قـُْرَصاَفَة حُمَمَّد بن عبد اْلَوهَّاب )ح( 

 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
مَحَّاُد ْبُن ، قثنا ثـَنَا آَدمُ قَاال:  ِإبْـَراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ ، ثـَنَا عبد الرَّمْحَن ْبُن احْلََسِن اأَلَسِدي  ، ثـَنَا اَل اْبن مردوية احْلَاِفظ قَ  - 84

  ،َعِن الشَّْعِبِّ  ،ُسَلْيَمَة ِعْند َداُودَ 
ُهْم َسَنةً   ،َكاَنِت األَْنَصاُر يـََتَصدَّقُوَن َويـُْنِفُقوَن ِمْن َأْمَواهِلِمْ   قَاَل:   ،َعِن الضَّحَّاِك ْبِن َأيِب ُجَبرْيَةَ  فََأْمَسُكوا َعِن النـََّفَقِة يف    ،فََأَصابـَتـْ

 فـَنـََزَلْت }َوال تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّْهُلَكة{  ،َسِبيِل اَّللَِّ 
 ِإْسَناده َصِحيح[  ]الدهيش: #*
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 الضَّحَّاك بن قيس بن خالداألكرب بن وَهْبٍ ابْنُ ثَعْلَبَةَ الْفِهْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
هُ احْلَاِفَظ َأاَب اْلَقاِسِم ِإْسَْ   َأْخرَبانَ   -  92 اِعيَل ْبَن اْلَفْضِل التَِّميِميَّ أَبُو اْلَفَرِج حَيََْي ْبُن حَمُْموِد ْبِن َسْعٍد اأَلْصبـََهاين  ِبِدَمْشَق َأنَّ َجدَّ

، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّانُ ، ثـَنَا   اجْلُْرَجاين  أَبُو عبد هللا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، أبنا  َأمْحد بن عبد هللا الرصاص، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 
   ،َعْن مَتِيِم ْبِن طََرفَةَ  ،عبد اْلَعزِيز ْبُن رُفـَْيعٍ ، ثـَنَا ُعبـَْيَدةُ ْبُن محيد، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف الس َلِمي  

ُ َعْنهُ   َ تـََعاىَل  صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعِن الضَّحَّاِك ْبِن قـَْيٍس َرِضَي اَّللَّ  ،َأاَن َخرْي َشرِيكٍ   يـَُقوُل: ِإنَّ اَّللَّ
َ اَل يـَْقَبُل ِمَن اْلَعَمِل ِإال َما َخُلصَ   ،اَي أَيَها النَّاُس َأْخِلُصوا َأْعَماَلُكْم َّللَِّ   ،من أشرك يِب فـَُهَو لشريكي  َوال تـَُقولُوا َهَذا    ،فَِإنَّ اَّللَّ

َا ُهَو ِلُوُجوِهُكمْ  ،َوال تـَُقولُوا َهَذا َّللَِّ َوِلُوُجوِهُكمْ  ،فَِإنَّهُ لِلرَِّحِم َولَْيَس َّللَِّ ِمْنهُ َشْيءٌ  ،َّللَِّ َوالرَِّحمِ     «ءَولَْيَس َّللَِّ ِفيِه َشيْ  ،فَِإمنَّ
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
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 طَارِقُ بْنُ أَشْيَمَ األَشْجَعِيُّ رَضِيَ اهلل عَنهُ 
أَبُو نعيم َأمْحد بن  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر اأَلْصبـََهاين  َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاضر   َأْخرَبانَ  -  112

َخَلُف ْبُن َخِليَفَة َعْن َأيِب َماِلٍك  ، ثـَنَا  ُسَرْيجٌ ، ثـَنَا  زََكرايَّ ْبُن مَحَْدَوْيِه اْلبـَْغَداِدي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  عبد هللا
ُ َعَلْيِه َوسلم قَاَل )ح(    اأَلْشَجِعيِّ َعْن أَبِيِه َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َصِحيح[]الدهيش:   َخَلُف    ِإْسَناده  َوِفيِه  َواْلَبزَّاُر،  اْلَكِبيِر  ِفي  الطََّبَراِنيُّ  َوَضعََّفُه  َرَواُه  َوَغْيُرُه،  َمِعيٍن  ْبُن  َيْحَيى  َوثََّقُه  َخِليَفَة،  ْبُن 
 َبْعُضُهْم. 

َها  َوَأْخرَبانَ   - 113 َأمْحد بن َعلّي ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاينّ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  حُمَمٌَّد أَْيًضا َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءةً َعَليـْ
 قَاَل:  َعْن أَبِيِه  ،َعْن َأيِب َماِلٍك اأَلْشَجِعيِّ  ،َخَلُف ْبُن َخِليَفةَ ، ثـَنَا ُسَرْيُج ْبُن النـ ْعَماِن اجْلَْوَهرِي  ، ثـَنَا الربِباوي

ًدا »صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ     «فـَْليـَتـَبـَوَّْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّارِ  ، َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتـََعمِّ
)الصَِّحيَحنْيِ(  َلهُ َشاِهٌد يف )َصِحيِح الُبَخارِّي( من َحِديث الزبري بن اْلَعوام َوعبد هللا ْبِن َعْمرٍو َوَسَلَمَة ْبِن اأَلْكوَِع َويف    *

 من َحِديث اْلُمغريَة بن ُشْعَبة 
،  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْلَبزَّاُر، َوِفيِه َخَلُف ْبُن َخِليَفَة، َوثََّقُه َيْحَيى ْبُن َمِعيٍن َوَغْيُرهُ ]الهيثمي:    ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش:  

 [ َوَضعََّفُه َبْعُضُهْم.
ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ، أبنا  حُمَمَّد بن عبد هللا ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم   َأْخرَبانَ   -  114

  ، َعْن أيب َمالك اأْلَْشَجِعيّ   ،َلُف ْبُن َخِليَفةَ خَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم اْلَمْوِصِلي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ُعْبُدوِس ْبِن َكاِملٍ ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  
َبُذ لَِرُسوِل اَّللَِّ   قَاَل:َعن أَبِيه   . يف تـَْوٍر ِمْن ِحَجارَةٍ  صلى هللا عليه وسلمَكَذا يـُنـْ

 . َعْن َجابر بن عبد هللا اأْلْنَصاِريّ  ،ِمْن رَِوايَِة َأيِب الز َبرْيِ  َلهُ َشاِهٌد يف َصِحيِح ُمْسِلمٍ  *
 رواه الطبراني ورجاله ثقات.[الهيثمي:  ] ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

ِميكِ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  115 ، ثـَنَا  مَحَّاٍد احْلَْضَرِمي  احْلَُسنْي ْبُن  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ِهَشاِم ْبِن َأيِب الدَّ
َعلَُّموهُ   صلى هللا عليه وسلمَكاَن الرَُّجُل ِإَذا َأْسَلَم َعَلى َعْهِد النَِّبِّ    قَاَل:َعْن أَبِيِه    ،أَبُو َماِلٍك اأَلْشَجِعي  ، ثـَنَا  َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويَةَ 

 . الصَّالةَ 
 .[ رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح]الهيثمي:   ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

ْضَرِمي  َوَعْبَداُن ْبُن َأمْحََد َواحْلَُسنْيُ ْبُن ، ثـَنَا  ُسَلْيَمان، أبنا  ِبه وَ   -  116 َبل َوحُمَّمد بن عبد هللا احلَْ عبد هللا بن َأمْحد بن َحنـْ
 ،َسْعُد ْبُن طَاِرقٍ ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن عبد الرَّمْحَن ْبِن قَُداَمةَ ، ثـَنَا  أَبُو َكاِمل اجلحدري، ثـَنَا  َهارُوَن قَالُواِإْسَحاَق الت ْسرَتِي  َوُموَسى ْبُن  

اْستـََلَمهُ مِبِْحَجٍن    ،فَِإَذا اْزَدَحَم النَّاُس َعَلى احْلََجرِ   ،َيطُوُف َحْوَل اْلبـَْيتِ   صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:َعْن أَبِيِه  
 . بَِيِدهِ 

اِبْلبـَْيِت يف َحجَِّة اْلَوَداِع    صلى هللا عليه وسلمطَاَف َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:ر بن عبد هللا  بَرَوى ُمسلم من رَِوايَة أيب الزبري َعن َجا  *
 . فَِإنَّ النَّاَس َغْشَوةً  ،َوْلُيْشِرَف َوْلَيْسأَلُوهُ  ،أَلْن يـََراهُ النَّاسَ  ،َعَلى رَاِحَلِتِه َيْستَِلُم احْلََجَر مِبِْحَجِنهِ 

 .َويقبل احملجن   ،َوَيْستَِلُم الر ْكَن مِبِْحَجٍن َمَعهُ   ،َيطُوُف اِبْلبـَْيتِ   صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:َوَرَوى أَبُو الط َفْيِل    *
رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن قدامة قال البخاري: فيه نظر،  ]الهيثمي:    إسناده ضعيف[]الدهيش:  

 [ وبقية رجاله ثقات.
 ِإبْـَراِهيُم ْبُن رَاِشٍد اأَلَدِمي  )َح( ، ثـَنَا َبْكُر ْبُن ُمْقِبٍل اْلَبْصِري  ، ثـَنَا أبنا ُسَلْيَمانُ  َوِبهِ  -  117
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 إسناده ضعيف[ ]الدهيش: 
ثنا َأمْحَُد ْبُن َِبَْراَم اإِليِذِجي  اَل ُسَلْيَماُن  قَ   -  118 عبد هللا  ، ثـَنَا  زََكرايَّ ثـَنَا ِإبْـَراِهيم بن  قَاال:    ِإْسَحاُق ْبُن زاَِيٍد اْلَعطَّارُ ، ثـَنَا  َوَحدَّ

ُكنَّا جَنِْلُس ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم    قَاَل:َعْن أَبِيِه  ،  أَبُو َماِلٍك اأَلْشَجِعي  ، ثـَنَا  ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َعطَاٍء اْْلَُراَساين  
  ، َفَكاَن ِإَذا َتَكلََّم َأْصَحابُهُ فََأْكثـَُروا اْلَكالمَ   ،صلى هللا عليه وسلمْمتًا ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ  فـََلْم َأَر رَُجال َكاَن َأْطَوَل صَ   ،َوََنُْن ِغْلَمانٌ 

 . تـََبسَّمَ 
ْبِن َحْرٍب َعْن َجاِبِر ْبِن َْسَُرَة    * ُمْسِلٌم ِمْن َحِديِث ِْسَاِك  اجْلَاِهِليَّةِ   قَاَل:َرَوى  أَْمِر  ثُوَن َوَيَُْخُذوَن يف    ، َكانُوا ََيِْلُسوَن يـََتَحدَّ

َتِسُم َرُسوُل اَّللَِّ  ،فـََيْضَحُكونَ   . صلى هللا عليه وسلمَويـَبـْ
 [ رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن زكريا العجلي، وهو ضعيف.]الهيثمي:   إسناده ضعيف[]الدهيش: 
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 طَارِقُ بْنُ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْبَجَلِيُّ )أَبُو عبد اهلل األمحسي( رَضِي اهلل عَنهُ 
الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  131 َأمْحََد  ْبُن  ثـَنَا  ُسَلْيَماُن  احْلَْضَرِمي  ،  عبد هللا  بن  ثـَنَا  حُمَمَّد  اإِليِذِجي  ،  َِبَْراَم  ْبُن  ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل   ،

 ، اأَلْشَجِعي  َعْن ُسْفيَاَن َعْن قـَْيِس ْبِن ُمْسِلمٍ 
َأْخرِباَْن َما َأَوُل َما َيَُْكُل َأْهُل اجْلَنَِّة    َقالُوا:فَـ   صلى هللا عليه وسلم َجاَءِت اْليـََهوُد ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب  

   «َأَوُل َما َيَُْكلُوَن َكِبُد ُحوتٍ »  :فـََقالَ  ،ِإَذا َدَخُلوا 
يف َحِديٍث َأنَّ ِحرْبًا ِمْن َأْحبَاِر اْليـَُهوِد َسَأَل   صلى هللا عليه وسلم يف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث ثـَْواَبَن َمْوىَل َرُسوِل اَّللَِّ    *

 « الن ونِ زاَِيَدةُ َكِبِد قَاَل: » ،يَْدُخُلوَن اجْلَنَّةَ  ثَفَما حتفتهم حي صلى هللا عليه وسلمالنَِّبَّ 
 .[ رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن بهرام، وهو ثقةالهيثمي:  ] ِإْسَناده َصِحيح[]الدهيش: 

َعْن َعِليِّ  ،َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويَةَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى احْلََرِشي  ، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن َداُوَد الصََّوافُ ، ثـَنَا  ُسَلْيَمانُ  َأْخرَبانَ   َوِبهِ  - 132
 ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلدٍ  ،ْبِن اْلَولِيدِ 

يُْكِثُر ِذْكَر السَّاَعِة َحَّتَّ نـََزَلْت }ِفيَم أَْنَت ِمْن ِذْكرَاَها ِإىَل   صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب  
تـََهاَها{ رَبِّكَ   ُمنـْ

 [ .]الهيثمي: فيه من لم أعرفه [في إسناده من لم أجده]الدهيش: 
أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلبَاَغبَاَن   أَبُو َهاِشٍم احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ احْلَْراَبَدقَاين    َوَأْخرَبانَ   -  133

ثـَنَا ،  احْلَاِفُظ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيهِ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحَدَ ، أبنا  َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ 
   ،ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلدٍ  ثـَنَا ،َعبَّاُد ْبُن ُصَهْيبٍ ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن َسِعيِد ْبِن ِسنَانٍ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعاِصمٍ 

يُْكِثُر ِمْن ِذْكِر َشْأِن السَّاَعِة َحَّتَّ نـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ }ِفيَم   صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب  
 أَْنَت ِمْن ذكرَاَها{ 

الرَّاِزي    * أَبُو َحامتٍِ  ُصْحَبةٌ   :قَاَل  َولَْيَسْت َلهُ  رُْؤيٌَة  الثَـّْورِي    ،لَهُ  َرَواهُ  الَِّذي  ْبِن َمْرَثدٍ   ،َواحْلَِديُث  َعْن طَاِرِق ْبِن    ،َعْن َعْلَقَمةَ 
َهَذا َحِديٌث    قَاَل:وَ   ،«َكِلَمةُ َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن َجائِرٍ قَاَل: »ُسِئَل َأي  اجْلَِهاِد أَْفَضُل    صلى هللا عليه وسلمِشَهاٍب َأنَّ النَِّبَّ  

   .ُمْرَسلٌ 
ارَُقْطِِن  ذََكَر َأَحاِديَث رَِجاٍل ِمَن الصََّحابَِة َرَوْوا َعِن النَِّبِّ  *   رُِوَيْت َأَحاِديثـُُهْم ِمْن ُوُجوٍه ِصَحاٍح    صلى هللا عليه وسلمقَاَل الدَّ

ئًا يـَْعِِن اْلُبَخارِيَّ َومُ  َفذََكَر طَاِرُق ْبُن   ،ْسِلًما فـَيـَْلَزُم ِإْخَراُجَها َعَلى َمْذَهِبِهَمااَل يُْطَعُن يف اَنِقِليَها َومَلْ خُيَّرَِجا ِمْن َأَحاِديِثِهْم َشيـْ
قَاَل ُشْعَبةُ َعْن قـَْيِس ْبِن ُمْسِلٍم َوَرَوى بن َأيِب زَاِئَدَة    ،َوَغَزْوُت يف ِخالفَِة َأيِب َبْكرٍ   صلى هللا عليه وسلمِشَهاٍب رَأَْيُت النَِّبَّ  
ُ َعَلى حُمَمٍَّد َوآِلِه َوَسلِّْم َوَغرْيُهُ َعْن ِإْْسَاِعيلَ    َعْنهُ َحِديٌث آَخُر َواحْلَْمُد َّللَِّ َوْحَدهُ َوَصلَّى اَّللَّ

 إسناده ضعيف[  ]الدهيش: #*
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 طَارق بن عبد اهلل الْمحَاربي رَضِي اهلل عَنهُ  
،  حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َبْكٍر اأَلِديبُ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  143

َعِلي  ْبُن احْلََسِن احلِْْصِِن  اأَلْهَواِزي  َقِدَم  ، ثـَنَا   ِإْمالءً السَّيُِّد أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن َأيِب احْلَُسنْيِ اْلَعَلِوي  اهْلََمَذاين  ثـَنَا  
نَا َُهََذانَ  َثِِن عبد هللا ْبُن مُنرَْيٍ ، ثـَنَا أَبُو سعيد حيَي بن سعيد ، ثـَنَا َعَليـْ اد  ، َحدََّثِِن يَزِيُد ْبُن زاَِيدٍ   ، َحدَّ  ،  َجامع بن َشدَّ

قُولُوا اَل   ،اَي أَيـ َها النَّاسُ » َوُهَو يـُنَادي    ،يف ُسوٍق ُعَكاظَ   صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:طَاِرٍق اْلُمَحاِريِبِّ    عن
ُ تـُْفِلُحوا بـَُعهُ اِبحلَِْجارَةِ   «ِإَلَه ِإال اَّللَّ   ُقْلُت:فَـ   ،فَِإنَّهُ َكذَّابٌ   ،اَي أَيَها النَّاُس اَل ُتِطيُعوهُ   :َوُهَو يـَُقول   ،َوَقْد َأْدَمى َكْعَبهُ   ،َورَُجٌل يـَتـْ

 . يـَْعِِن أاََب هَلب ،َوَهَذا الَِّذي يتبعهُ عبد اْلُعزَّى  ،ُغاَلم بِن عبد اْلمطلب :قَالُوا  ؟َمْن َهَذا 
 إسناده صحيح[  ]الدهيش: #*

، أبنا َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلَبحَّاِثي  ، أبنا  أْخرباَن أَبُو روح عبد اْلمعز ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  َأنَّ مَتِيَم ْبَن َسِعيٍد اجْلُْرَجاينَّ َأْخرَبَُهمْ وَ   -  144
عبد هللا بن حُمَمَّد بن عبد الرَّمْحَن  ، ثـَنَا  ِحبَّاَن ْبِن َأمْحد البسيت أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  َهارُوَن الزَّْوزِي  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن  

ادٍ   ،َعْن يَزِيَد ْبِن زاَِيِد ْبِن َأيِب اجْلَْعدِ   ،اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا اأَلْزِدي   َعْن طَارق    ،َعْن َجاِمِع ْبِن َشدَّ
اَي  يـَُقول: »َوُهَو    ،َوَعَلْيِه ُحلٌَّة مَحَْراء  ،يف ُسوِق اْلَمَجازِ   صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:اِريِبِّ  بن عبد هللا اْلُمحَ 

ُ تـُْفِلُحوا  ،أَيـ َها النَّاسُ  اَي أَيَها النَّاُس    :َوُهَو يـَُقول ،َوقد أدما عرقوبيه وكعبيه ،َورجل يتبعهُ يرميه اِبحلَِْجارَةِ   «قُولُوا اَل ِإلََه ِإال اَّللَّ
بـَُعهُ يـَْرِميِه اِبحلَِْجارَةِ   قـُْلُت:  ،َهَذا ُغاَلم بِن عبد اْلمطلب  :َفقيل  ؟َمْن َهَذا  ُقْلُت:فَـ   ،اَل ُتِطيُعوهُ فَِإنَّهُ َكذَّابٌ    ، َمْن َهَذا الَِّذي يـَتـْ

نَا ََنُْن   ،َوَمَعنَا ظَِعيَنةٌ   ،فـََلمَّا ظََهَر اإِلْسالُم َخَرْجنَا يف رَْكٍب َحَّتَّ نـََزْلنَا َقرِيبًا ِمَن اْلَمِديَنةِ   قَاَل:َهَذا عبد اْلعزي أَبُو هَلٍَب   فـَبـَيـْ
َبَل اْلَقْومُ   َوقَاَل:َفَسلََّم    ،َلْيِه ثـَْواَبٍن أَبْـَيَضانِ قـُُعوٌد ِإْذ َأًَتاَن رَُجٌل عَ  أَتَِبيُعوَن    قَاَل:  ،َوَمَعنَا مَجَلٌ   قَالَ   ،ِ ِمَن الرََّبَذة   :قـُْلنَا  ،ِمْن أَْيَن أَقـْ

َيْستـَْنِقْصنَا   ،فََأَخَذهُ   قَاَل:  ،ِبَكَذا وََكَذا َصاًعا ِمْن مَتْرٍ   :قـُْلنَا  ،ِبَكمْ   قَاَل:  ،قـُْلنَا نـََعمْ   ،َهَذا اجْلََملَ  ، مثَّ َقْد َأَخْذتُهُ   َوقَاَل:  ،َومَلْ 
نـَنَا  ،تـََواَرى َِبِيطَاِن اْلَمِديَنةِ  ُتْم مَجََلُكْم رَُجال اَل تـَْعرِفُونَهُ   :فـَُقْلنَا  ،فـََتالَوْمنَا ِفيَما بـَيـْ فَِإيّنِ رَأَْيُت    ،اَل َتالَوُموا   :ةُ قَاَلِت الظَِّعينَ   ،َأْعطَيـْ

َلَة اْلَبْدِر ِمْن َوْجِههِ  ئًا َأْشَبَه اِبْلَقَمِر لَيـْ َفَسلََّم    ،أًََتاَن رَُجلٌ   ،فـََلمَّا َكاَن ِمَن اْلَعِشيِّ   قَاَل:  ،َوْجَه رَُجٍل مَلْ َيُكْن لُِيْخِفرَُكْم َما رَأَْيُت َشيـْ
نَا   َوَتْكتَالُوا َحَّتَّ    ،ِإنَّ َلُكْم َأْن َتَُْكُلوا َحَّتَّ َتْشبـَُعوا يـَُقول: »  ،ِإلَْيُكمْ   صلى هللا عليه وسلمَأاَن َرُسوُل َرُسوِل اَّللَِّ    َوقَاَل:َعَليـْ

نَا  ،فََأَكْلنَا َحَّتَّ َشِبْعنَا  قَاَل:  «َتْستـَْوفُوا فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه    ،مثَّ َقِدْمنَا اْلَمِديَنَة ِمَن اْلَغدِ   قَاَل:  ،َواْكتـَْلنَا َحَّتَّ اْستـَْوفـَيـْ
َأْداَنَك  ، مثَّ َوَأَخاكَ  ،ُأْخَتكَ  ،َوَأاَبكَ  ،أُمَّكَ  ،َواْبَدْأ مِبَْن تـَُعولُ  ،يَُد اْلُمْعِطي اْلُعْليَا يـَُقول: »َوُهَو  ،َوَسلََّم قَائٌِم خَيُْطُب َعَلى اْلِمْنربَِ 

اجْلَاِهِليَّةِ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   َقاَل: فـََقاَم رَُجٌل فَـ   « َأْداَنكَ  بـَُنو ثـَْعَلَبة ْبُن يـَْربُوٍع قـَتـَُلوا ُفالاًن يف  ِمْنهُ   ، َهُؤالِء  بِثَْأراَِن  لَنَا  فـََرَفَع    ، َفُخْذ 
   «َأال اَل ََتِِْن أُمٌّ َعَلى َوَلدٍ  ،َأال اَل ََتِِْن أُمٌّ َعَلى َوَلدٍ قَاَل: »وَ  ،َيَدْيِه َحَّتَّ رَأَْيُت بـَيَاَض ِإْبطَْيهِ  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ 

طَارق بن عبد هللا اْلُمَحاِريِب  َلهُ َحِديثَاِن َرَوى َأَحَدُُهَا رِْبِعي  ْبُن ِحَراٍش    قَاَل الدراقطِن  ،َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت  يف ِكتَاِبهِ   اكذ  *
اٍد وَِكالُُهَا ِمْن َشْرِطِهَما يـَْعِِن اْلُبَخاِريَّ َوُمْسِلًما َرَواهُ   َمْنُصوٍر    الثَـّْوِري  َوُشْعَبةُ َوالنَّاُس َعنْ َعْنهُ َواآلَخُر أَبُو َصْخَرَة َجاِمُع ْبُن َشدَّ
َبَة َعْن َأيِب مُنرَْيٍ َعْنهُ َرَوى اْلُبَخاِري   َعْن رِْبِعيٍّ َعْنهُ َوَرَواهُ يَزِيُد ْبُن َأيِب زاَِيِد بن أيب جعد َعْن َأيِب َصْخَرَة قَاَلهُ أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشيْـ 

 « َواْبَدْأ مِبَْن تعول  ،اْلَيُد اْلُعْليَا َخرْيٌ ِمَن اْلَيِد الس ْفَلىقَاَل: » لمصلى هللا عليه وسِمْن َحِديِث َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َأنَّ النَِّبَّ 
 [ (.3330صحيح ابن حبان ) . صحيح]اْللباني:  إسناده صحيح[ ]الدهيش: #*

 طَلْحَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا أرى لَهُ صُحْبَة 
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ُسَلْيَمان بن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاين  َأن فَاِطَمة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  161
َبةَ ، ثـَنَا عبيد َغنَّامٍ ، ثـَنَا َأمْحد الطَّرَبَاينّ   ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ  ،بد الرَِّحيم ْبُن ُسَلْيَمانَ ع، ثـَنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشيـْ

اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ أُرِيُد   ُقْلُت:فَـ   صلى هللا عليه وسلم أَتـَْيُت النَِّبَّ    قَاَل:َعْن حُمَمَِّد ْبِن طَْلَحَة ْبِن ُمَعاِويََة الس َلِميِّ َعْن أَبِيِه  
   «اْلَزْم رِْجَلَها فـََثمَّ اجْلَنَّةُ صلى هللا عليه وسلم: »َقاَل النَِّب  فَـ  ،نـََعمْ  ُقْلُت:فَـ  «؟أُم َك َحيَّةٌ قَاَل: »  ،اجْلَِهاَد يف َسِبيِل اَّللَِّ 

َعْن   ،َعِن اْبِن ُجَرْيحٍ   ،َرَوى اإِلَماُم َأمْحَُد َعْن َرْوحٍ   .َأيِب َحامتٍِ طَْلَحَة ْبَن ُمَعاِويَةَ الس َلِميَّ مَلْ َيْذُكِر اْلُبَخاِري  يف التَّارِيِخ َوال اْبُن    *
ُِهََة َجاَء َأنَّ َجا  ،ُمَعاِويََة ْبِن َجاُِهََة الس َلِميِّ   َعن  ،َعن أَبِيه طَْلَحة بن عبد هللا  ،حُمَمَِّد بن طَْلَحة بن عبد هللا بن عبد الرَّمْحَن

ُتَك َأْسَتِشريُكَ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأرَْدُت اْلَغْزوَ   َقاَل:فَـ   صلى هللا عليه وسلمِإىَل النَِّبِّ    ،نـََعمْ   :قَالَ   "َهْل َلَك ِمْن أُمٍّ "  :فـََقالَ   ،َوِجئـْ
اجْلَنََّة ِعْنَد رِْجِلَها  ،اْلَزْمَها»فـََقاَل   الثَّانَِيةَ   «فَِإنَّ  َمَقاِعٍد َشَّتَّ وََكِمْثِل َهَذا اْلَقْولِ ، مثَّ  مثَّ  ُ    ،الثَّالَِثَة يف  َوَهَذا ُهَو الصََّواُب َواَّللَّ

   .َأْعَلمُ 
طلحة ولم أعرفه، وبقية  رواه الطبراني عن ابن إسحاق وهو مدلس، عن محمد بن  الهيثمي:  ]  [مضطرب   إسناده]الدهيش:  

 .[ رجاله رجال الصحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 
 

بن مَالك بن عوق    عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ ابْنُ الْجَدِّ بْنِ الْعَجْالنِ بْنِ حَارِثَةَ بن ضبيعة بن حرَام الْقُضَاعِي خليف زيد 

 أَبَا عَمْرو وَقيل أَبَا عبد اهلل   الْأنْصَارِيّ ينى 
ُسَلْيَماُن ، أبنا حُمَمَّد بن عبد هللا ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاين  َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم  َأْخرَبانَ  - 194

اْلَولِيُد ْبُن ُمسلم َعن عبد هللا ْبِن ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعاِئذٍ ، ثـَنَا حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي ْبِن مَحَْزَة الدَِّمْشِقي  َأمْحَُد ْبُن ، ثـَنَا ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
 ، يَزِيدَ 

اِح ِبن َعاِصِم ْبِن َعِديٍّ َعْن أَبِيِه   َنَة يـَْوَم االثْـَننْيِ الْثَِنْ َعْشَرَة  اْلَمِدي  صلى هللا عليه وسلمَقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:َعْن َأيِب اْلَبدَّ
َلًة َخَلْت ِمْن رَبِيِع األول  . فَأَقَاَم اِبْلَمِديَنِة عشر ِسِنني ،لَيـْ

 .[رواه الطبراني، ورجاله ثقات الهيثمي:  ] إسناده صحيح[]الدهيش: 
،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  195

َعْن َعاِصِم ْبِن َأيِب    ،يُوُنَس َعْن َسِعيِد ْبِن ُعْثَماَن اْلبـََلِويِّ ِعيَسى ْبُن  ، ثـَنَا  ُعَمُر ْبُن زُرَارََة احْلََدِثي  ، ثـَنَا  ُموَسى ْبُن َهارُونَ ثـَنَا  
اِح ْبِن َعاِصِم ْبِن َعِديٍّ    ،َعْن أَبِيهِ  ،اْلَبدَّ
  صلى هللا عليه وسلم   فـَبـََلَغ َذِلَك النَِّبَّ   ،اْشرَتَْيُت َأاَن َوَأِخي ِمائََة َسْهٍم ِمْن ِسَهاِم َخْيربََ   قَاَل:  ،َعْن َجدِِّه َعاِصِم ْبِن َعِديٍّ 

َا أِبَْفَسَد هَلَا ِمْن ُحبِّ اْلَمرْ  ،اَي َعاِصمُ َقاَل: »فَـ   « ِء اْلَماَل َوالشََّرَف لديِنهِ َما ِذئـْبَاِن َعاِداَيِن َأَصااَب َغَنًما َأَضاَعَها َرِب 
 .[وإسناده حسنرواه الطبراني في اْلوسط، الهيثمي: ] [ِإْسَناده ََل َبْأس ِبهِ ]الدهيش: 

اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه    َأْخرَبانَ   -  196 أَبُو  ، أبنا  َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
َعْن َعبَّاِد ْبِن    ،َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن حَيََْي احْلُْلَواين  ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  نـَُعْيٍم حُمَمَّد بن عبد هللا 

   ،َعِن الشَّْعِبِّ  ،َعْن ُحَصنْيٍ  ،اْلَعَوامِ 
 ُقْلُت:فـََلمَّا نـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ }مَلْ َيَْتُوا أبَِْربـََعِة ُشَهَداء{ فَـ   ،أَنَّهُ َكاَن ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َعْن َعاِصِم ْبِن َعِديٍّ 

ِه َأُخو أَبِيِه َواْمَرأَتُهُ َمَعهُ   قَاَل:  ،َحَّتَّ َيَْتُوا أبَِْربـََعِة ُشَهَداَء َقْد َقَضى اْْلَاِئُب َحاَجَتهُ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َفَما قَاَم َحَّتَّ َجاَء اْبُن َعمِّ
التَّالُعِن    ،لَْيَس ِمِنِّ   يـَُقوُل:َوُهَو    ،ُهَو ِمْنكَ   :َوِهَي تـَُقولُ   ،حَتِْمُل َصِبيًّا َوَأَوُل َمِن    ،َوَأاَن َأَوُل َمْن َتَكلََّم بِهِ   قَاَل:فَأُْنزَِلْت آيَةُ 

  .ابْـتُِلَي ِبهِ 
 . تفرد ِبِه ُحَصنْي بن عبد الرَّمْحَن  ،مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديَث َعْن َعاِصِم ْبِن َعِديٍّ ِإالَّ الّشعِبّ   :قَاَل الطَّرَبَاين   *

 .[ رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله رجال الصحيح: ( 7842) الهيثمي] إسناده صحيح[]الدهيش: 
أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد    ،َوَأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت عبد هللا َأْخرَبْتم أبنا حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن رِيَذةَ   -  197

أَنَّهُ َكاَن   ،َعْن َعاِصِم ْبِن َعِديٍّ  ،َعِن الشَّْعِبِّ  ،َعْن ُحَصنْيٍ  ،ثـَنَا سعيد َخاِلد بن عبد هللا  ،َأمْحد بن حيَي احْلْلواين  ثـَنَا ،الطَّرَبَاين  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلمَّا نـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ }مل َيَْتُوا أَبرْبَعة ُشَهَداء{ قُـ   َحَّتَّ َيَْتُوا أبَِْربَِع اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :ْلتُ ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَواهُ َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن َعبَّاٍد َوَعْن    "َوَأَولُ "َومَلْ يـَُقْل    "َوَمِن ابْـتُِلَي ِبهِ "َفذََكَرهُ َوآِخُرهُ    ،ُشَهَداَء َقْد َقَضى اْْلَاِئُب َحاَجَتهُ 
 َخاِلِد بن عبد هللا  
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ارَُقْطِِنّ  َفذََكَر َعاِصَم ْبَن َعِديٍّ َرَوى    ، ِمْن ِإْخَراِج َحِديِثِه الصََّحابَةُ ممَّا يـَْلَزُم الُبَخارِّي َوُمسلم أَْو َأَحَدُُهَا َوذكره مَجَاَعةً   :قَاَل الدَّ
َنة  َواْبن ُعيـَيـْ َمالك وروح  أَبِيهِ   ، َعن عبد هللا ْبِن َأيِب َبْكرٍ   ،َحِديثه  اْلَبدَّاحِ   ، َعْن  َأيِب  يـَْرُموا  رَخَّ "َعْن أَبِيِه    ،َعْن  َأْن  لِلّرَِعاِء  َص 

 . َولَهُ َحِديٌث آَخُر َرَواهُ ُحَصنْيٌ َعِن الشَّْعِبِّ َعْن َعاِصِم ْبِن َعِديٍّ يف اللَِّعانِ  "،يـَْوًما 
 .[ رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله رجال الصحيح(: 7842الهيثمي )]الدهيش: إسناده صحيح[ ]
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 اللَّيْثِيُّ أَبُو نَصْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَاصِمٌ  
اْلَعبَّاُس ْبُن  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ  - 198

 ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيل )ح( ، ثـَنَا اأَلْسَفاِطي  اْلَفْضِل 
 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:  إسناده صحيح[]الدهيش:  

َعْن  ،َغسَّاُن ْبُن ُمَضرَ ، ثـَنَا الذَّارَُّع قَاالُعْقَبةُ ْبُن ِسنَاٍن ، ثـَنَا اَل الطَّرَبَاينّ َوحدثنَا عبد الرَّمْحَن ْبُن احْلَُسنْيِ الصَّابُوين  قَ  -  199
 ، َسِعيِد ْبِن يَزِيَد َأيِب َمْسَلَمةَ 

فَِإَذا النَّاُس يـَُقولُوَن نـَُعوذُ اِبَّللَِّ ِمْن َغَضِب اَّللَِّ َوَغَضِب    ،َدَخْلُت َمْسِجَد اْلَمِديَنةِ   قَاَل:َعْن َنْصِر ْبِن َعاِصٍم اللَّْيِثيِّ َعْن أَبِيِه  
قَالُوا َماَذا   :قَاَل: قلت  ،َرُسوِلهِ  اَّللَِّ    :،  َرُسوُل  َعَلى    صلى هللا عليه وسلمَكاَن  فـََقامَ خَيُْطُب  أَبِيهِ   ،رَُجلٌ   ِمْنرَبِِه،  بَِيِد   ،فََأَخَذ 

ِمَن اْلَمْسِجدِ  ُ  وسلم: »صلى هللا عليه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،فََأْخَرَجهُ  َوْيٌل هِلَِذهِ األُمَّةُ ِمْن ُفالٍن ِذي    ،اْلَقاِيَد َواْلَمُقودَ لََعَن اَّللَّ
 . «اأَلْستَاهِ 

 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:   [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: 
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الْحَارِثِ بْنِ رُفَيْدَةَ بْنِ عُمَيْرَةَ بْنِ    كِنَانَةَ بْنِ عَامِرِ بن سعد بن عبد اهلل بْنِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْب ابْن عُمَيْرَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ  

 بْنِ جُدَيْلَةَ بْنِ أَسَدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نَزَّالٍ حَلِيفُ آلِ الْخَطَّابِ    عبد اهلل وَهُوَ عَنْزُ بْنُ وَائِلِ بْنِ هِنْبِ بْنِ أَفْصَى 
َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  234 َأنَّ فَاِطَمَة  َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن  ْبُن  أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  أبنا  حُمَمَّدٌ ،  َأمْحََد  ،  ْبُن  ثـَنَا الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن   ،

 َعْمرو بن َمالك )ح( ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم اْلبـََغِويّ 
 .[ رواه البزار، وفيه من لم أعرفهالهيثمي: ]  [عرفهِفي ِإْسَناده من لم أَ ]الدهيش: 

َعْن ُعَمَر َمْوىَل   ،ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َبْكٍر اْلُمَقدِِّمي  ، ثـَنَا  اَل الطَّرَبَاين  َوَحدَّثنا حُمَمَُّد ْبُن َحيَّاَن اْلَماِزين  قَ   - 235
   ،َعن َعاِصم بن عبيد هللا  ،آِل َمْنظُور بن سيار

فََأْخَرَج رَُجٌل   ،فَانْـَقَطَع ِشْسُعهُ  ،ْلبـَْيتِ َكاَن َيطُوُف ابِ   صلى هللا عليه وسلمَعْن أَبِيِه َأنَّ النَِّبَّ  ،َعن عبد هللا ْبِن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعةَ 
 « َواَل أحب األثرة ،َهِذه أَثـََرة » :فـََقالَ  ،صلى هللا عليه وسلمَفذهب شدها يف نـَْعِل النَِّبِّ  ،ِشْسًعا ِمْن نَعله 

َأِجدُه[]الدهيش:   عاصم بن عبيدهللا وهو  ، وفيه  في الكبير واْلوسط  أبو يعلى والطبرانيرواه  الهيثمي:  ]  ِفي ِإْسَناده من لم 
 .[ ضعيف
،  حُمَمَّدٌ ، أبنا  إِبْـَراِهيمُ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك األِديَب َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  236

َعْن َعاِصِم بن عبيد   ، اْبِن َمْنظُوِر ْبِن َسيَّارٍ   ُعَمُر َمْوىَل ، ثـَنَا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َبْكرٍ ، ثـَنَا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  أبنا  
 ، هللا

فََأْخَرَج رَُجٌل ِشْسًعا    ،فَانْـَقَطَع ِشْسُعهُ   ،َكاَن َيطُوُف اِبْلبـَْيتِ   صلى هللا عليه وسلمَعْن أَبِيِه َأنَّ النَِّبَّ    ،َعن عبد هللا ْبِن َعاِمرٍ 
هُ يف نـَْعِل النَِّبِّ  ،ِمْن نـَْعِلهِ   « َوال ُأِحب  األثرة ،َهِذِه أَثـََرةٌ » :فَانْـتـََزَعَها فـََقالَ  ،صلى هللا عليه وسلمَفَذَهَب َيُشد 

 [ (7204مسند أبي يعلى )  .]الداراني: إسناده ضعيف [جدهِفي ِإْسَناده من لم أ]الدهيش: 
عمر موىل بن فـََزارََة َوَقْد قَاَل  ، ثـَنَا ُعَمُر ْبُن َعِليِّ ْبِن مقدم، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن َأيِب ِإْسَرائِيلَ ، ثـَنَا أَبُو يـَْعَلى  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 237

ْعُت َعاِصم بن عبيد هللا َعن عبد هللا ْبِن َعاِمٍر َعْن أَبِيِه    قَاَل:ُعَمُر اْلَفَزاِري    صلى هللا عليه  ُكْنُت َأطُوُف َمَع النَِّبِّ    قَاَل:ْسَِ
 « َوال أحب األثرة  ،َهِذِه أَثـََرةٌ َقاَل: »فَـ  ،َخَذَهاَهُلمَّ فَأَ  َقاَل:فَـ  ،فتناولت نَعله ألشسعها بشعسي ،فَانْـَقطََع شسعه  ،وسلم

 [ (7204مسند أبي يعلى ) ]الداراني: إسناده ضعيف. ِفي ِإْسَناده من لم أعرفُه[]الدهيش: 
،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ  -  238

َعْن َعاِصِم   ،عبد هللا ْبُن ُعَمَر َوُسْفيَاُن ْبُن َسِعيدٍ ، ثـَنَا  َجْعَفر بن عون، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر اْلَعْيِشي  ، ثـَنَا  َعْبَداُن ْبُن َأمْحَدَ ثـَنَا  
 ، بن عبيد هللا ْبِن َعاِصمٍ 

 تـَْغُرَب َما َضِحَي ُمْؤِمٌن ]ُمَلبِّيًا[ َحَّتَّ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة َعْن أَبِيِه 
   «الشَّْمُس ِإال َغَرَبْت ِبُذنُوِبِه َحَّتَّ تـَُعوَد َكَما ِهيَ 

َوَقْد َرَوى َعْنهُ ُشْعَبةُ َوُسْفيَاُن   ،َعاِصُم ْبُن عبيد هللا ْبِن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َقْد َتَكلََّم يف َغرْيِ َواِحٍد ِمَن اْلُعَلَماءِ   *
ِْمِذي  ِمْن َحِديِثه َحِديَث التـَّْزِويِج َعَلى نـَْعَلنْيِ   ،الثَـّْورِي  َوَغرْيُُُهَا َوقَاَل اْبُن َعِديٍّ َوَقَد ذََكَر بـَْعَض َحِديِثِه َوُهَو    ،َوَقْد َصحََّح الرتِّ

 . َمَع َضْعِفِه يُْكَتُب َحِديثُهُ 
 [حسنإسناده  الدهيش:] #*
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 عَامر بن عبد اهلل البدري رَضِي اهلل عَنهُ 
ُمَعاذُ  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  241

 ُمَسّدد )ح( ، ثـَنَا اْلُمَثّنَّ ْبُن 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

َعْمُرو ، ثـَنَا ثـَنَا َخاِلُد بن عبد هللا اْلَواِسِطي  قَاال:  ُمْسِلُم ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا َعلّي بن عبد اْلَعزِيز اَل الطَّرَبَاينّ َوحدثنَا قَ  - 242
َكاَنْت يـَْوَم بَْدٍر َصِبيَحةَ    قَاَل:َعْن َعاِمِر ْبِن عبد هللا اْلَبْدرِيِّ   ،َعْن أَبِيهِ   ،َعْن َعْمرِو بن َعامر بن عبد هللا ْبِن الز َبرْيِ   ،ْبُن حَيََْي 

 . االثْـَننْيِ ِتْسَع َعْشَرَة ِمْن رََمَضانَ 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*
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 رَضِي اهلل عَنهُ عَامر بن عُمَيْر  
َجْعَفُر ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّد بن عبد هللا، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْضٍر َأنَّ فَاِطَمة َأْخرَبْتم   َأْخرَبانَ   -  243

   ،َعْن َأيِب يَزِيَد اْلَمَدينِّ  ،ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة َعْن َثِبٍت اْلبُـنَاينِّ ، ثـَنَا َحْربٍ ُسَلْيَماُن ْبُن ، ثـَنَا ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعبَّاَداين  
  : فـََقالَ  ،َفِقيَل لَهُ يف َذِلكَ  ،َثالًث اَل خَيُْرُج ِإىل َصالٍة َمْكتُوبَةٍ  صلى هللا عليه وسلملَِبَث َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:َعْن َعاِمِر ْبِن ُعَمرْيٍ  

نََّة ِبَغرْيِ ِحَساٍب َمَع ُكلِّ َواِحٍد ِإيّنِ َوَجْدُت َريبِّ َماِجًدا َكرميًا َأْعطَاين َمَع ُكلِّ َواِحٍد ِمَن السَّْبِعنَي األَْلَف الَِّذيَن َيْدُخُلوَن اجلَْ »
ُلُغ َأْو ُتْكِمُل َهَذا ُقْلُت:فَـ  ،َسْبِعنَي أَْلًفا  « هم َلَك ِمَن اأَلْعَرابِ لفـََقاَل أكم  ،ِإنَّ أُمَّيِت اَل تـَبـْ
رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني، واضطرب في اسم صحابيه  ]الهيثمي:    ِإْسَناده حسن[]الدهيش:  

 [ عمير، وقيل: عمرو بن حزم، وقيل: عمرو بن بَلل.فقيل: عمرو بن عمير، وقيل: عمير بن عمرو، وقيل: عمارة بن  
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اإلِمَامُ    حْبَتِهِ قَالَ عَامِرُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَامِرٍ خَلَفُ بْنُ وَهْبٍ الْقُرَشِيُّ الْجُمَحِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي صُ 

 يَحْيَى بْنُ مَعِنيٍ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة وَاهلل أعلم أَحْمَدُ أَرَى لَهُ صُحْبَةً وَقَالَ  
، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   - 248

 أيب )ح( ، ثـَنَا َخاِلٍد احْلَرَّاين َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن 
ِفي  ]الهيثمي:    مرسل[   صحيح ِإْسَناده  ]الدهيش:   اْخُتِلَف  َمْسُعوٍد  ْبَن  َعاِمَر  َأنَّ  ِإَلَّ  ِثَقاٌت،  َوِرَجاُلُه  اْلَكِبيِر  ِفي  الطََّبَراِنيُّ  َرَواُه 

 [ ُصْحَبِتِه.
َثِِن عبد اْلَعزِيز ْبُن رُفـَْيعٍ ، ثـَنَا  ثـَنَا زَُهرْيٌ قَاال:    َأمْحَُد ْبُن يُوُنسَ ، ثـَنَا  َعلّي بن عبد العزير اَل الطَّرَبَاينّ َوحدثنَا  قَ   -  249   ، َحدَّ

َم اْبِن الز َبرْيِ ِعْنَد اْلَمَقاِم يف ا َأَكاَن يـَُقال يف الصَّّف  :َلهُ  قَاَل: قلت ،لصَّفِّ اأَلَولِ َعاِمُر ْبُن َمْسُعوٍد اْلُقَرِشي  َوزَامَحَِِن مِبَكََّة َأايَّ
َما َصف وا ِفيِه ِإال   ،َلْو يـَْعَلُم النَّاَس َما يف الصَّفِّ اأَلَولِ وسلم: »صلى هللا عليه  َلَقْد قَاَل ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ    ،َأَجلْ   قَاَل:  ؟َخرْيًا

 « ِبُقْرَعٍة َأْو َسْهَمةٍ 
صحيح ]الدهيش:   ِفي  ]الهيثمي:    [ مرسل  إسناده  اْخُتِلَف  َمْسُعوٍد  ْبَن  َعاِمَر  َأنَّ  ِإَلَّ  ِثَقاٌت،  َوِرَجاُلُه  اْلَكِبيِر  ِفي  الطََّبَراِنيُّ  َرَواُه 

 [ ُصْحَبِتِه.
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 بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جَابِرٍ اللَّيْثِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَامر بن وَاثِلَة بن عبد اهلل  
ُسَلْيَماُن ْبُن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن نصر َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  258
َعْن َأيِب    ،َعِن اْلَولِيِد ْبِن مُجَْيعٍ   ،حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيلٍ ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن اْلُمْنِذرِ ، ثـَنَا  احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَحاَق الت ْسرَتِي  ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  َأمْحََد  

فََأًَتَها َخاِلٌد    ، وََكاَنْت ِِبَا اْلُعزَّى  ،بـََعَث َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد ِإىَل َُنَْلةٍ   ،َمكَّةَ   صلى هللا عليه وسلمَلمَّا فـََتَح َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:الط َفْيِل  
َها  ،فـََقَطَع السَُّمَراتِ   ،وََكاَنْت َعَلى َثالِث َْسَُراتٍ   ،فََأْخرَبَهُ   صلى هللا عليه وسلمأََتى النَِّبَّ  ، مثَّ  َوَهَدَم اْلبـَْيَت الَِّذي َكاَن َعَليـْ

ئًا  ،اْرَجعْ َل: »َقافَـ    :َوُهْم يـَُقولُونَ  ،فـََلمَّا َنظََرْت ِإلَْيِه السََّدنَةُ َوُهْم َحَجبـَتُـَها َأْمَعُنوا يف اجْلََبلِ  ،فـََرَجَع َخاِلدٌ  «فَِإنََّك مَلْ َتْصَنْع َشيـْ
َاَب َعَلى رَْأِسَها   ،فَأًََتَها َخاِلدٌ   ،اَي ُعزَّى َعوِّرِيهِ   ،اَي ُعزَّى َخبِِّليهِ  اَنِشَرةٌ َشْعَرَها حَتْثُوا الرت  فـََعمََّمَها اِبلسَّْيِف    ،فَِإَذا اْمرََأٌة ُعْراَينَةٌ 

 « تِْلَك اْلُعزَّىَقاَل: »فَـ  ،فَأخربهُ  صلى هللا عليه وسلمرََجَع ِإىَل النَِّبِّ ، مثَّ َحَّتَّ قـَتـََلَها
 [ رواه الطبراني، وفيه يحيى بن المنذر وهو ضعيف.]الهيثمي:   إسناده صحيح[]الدهيش: 

أَبُو يعلى  ، أبنا حُمَمَّدٌ ، أبنا إِبْـَراِهيمُ ، أبنا زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ بن عبد اْلملك األِديَب َأْخرَبَُهمْ  َوَأْخرَبانَ  -  259
 ، عبد هللا بن اْلُمبَارك َأْخربين عبيد هللا ْبُن َأيِب زاَِيدٍ ، ثـَنَا أابن عبد هللا بن عمر بن ، ثـَنَا اْلموِصِلي 

  ، بـََعَث َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد ِإىَل َُنَْلٍة وََكاَنْت ِِبَا اْلُعزَّى  ،َمكَّةَ   صلى هللا عليه وسلمَلمَّا فـََتَح َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:َعْن َأيِب الط َفْيِل  
َها  ،فـََقَطَع السَُّمَراتِ   ،فََأًَتَها َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد وََكاَنْت َعَلى َثالِث َْسَُراتٍ  صلى هللا  أََتى النَِّبِّ  ، مثَّ  َوَهَدَم اْلبـَْيَت الَِّذي َكاَن َعَليـْ

ئًا  ،اْرَجعْ َقاَل: »فَـ   ،فَأخربهُ   ،عليه وسلم فـََلمَّا َنظََرْت ِإلَْيِه السََّدنَةُ َوُهَم ُحجَّاُِبَا أَْمَعُنوا يف    ،فـََرَجَع َخاِلدٌ   «فَِإنََّك مَلْ َتْصَنْع َشيـْ
َرةٌ َشْعَرَها  فَِإَذا اْمرََأٌة ُعْراَينٌَة اَنشِ   ،فَأًََتَها َخاِلدٌ   قَاَل:  ،َوِإال َفُموِت ِبُرْغمٍ  ،اَي ُعزَّى َعوِّرِيهِ   ، اَي ُعزَّى َخبِِّليهِ  :َوُهْم يـَُقولُونَ   ،اجْلََبلِ 

َاَب َعَلى رَْأِسَها النَِّبِّ  ، مثَّ  فـََعمََّمَها اِبلسَّْيِف َحَّتَّ قـَتـََلَها  ،حَتِْثي الرت  ِإىَل  تِْلَك  َقاَل: »فَـ   ،فََأْخرَبَهُ   صلى هللا عليه وسلمرََجَع 
 « اْلُعزَّى

َأْخَرْجنَاهُ اْعِتبَارًا َواْلَمْشُهوُر ِمْن َحِديِث اْلَولِيِد ْبِن   ،زاَِيِد ْبِن اْلَقدَّاحِ َرَواهُ النََّساِئّي َعن َعلّي بن اْلُمْنذر عبيد هللا ْبُن َأيِب    *
 . مُجَْيٍع َعْن أيب الط َفْيل 

 [ (902مسند أبي يعلى ) .: إسناده صحيحالداراني] [بالمتابعة إسناده صحيح]الدهيش: 
، أبنا حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم   َأْخرَبانَ   - 265

َعْن حُمَمَِّد ْبِن    ،ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمَؤدِّبِ   يُوُنسُ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ِإْشَكابَ ، ثـَنَا  عبد هللا ْبُن اَنِجَيةَ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
 ،  َمْعُروِف ْبِن َخرَّبُوذَ ، َعْن ُمَهّزِمٍ 
رَأَْيُت    قَاَل:َوَعْن َأيِب الط َفْيِل    ، َعَلى اَنَقٍة َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ   صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:  ،َأيِب الط َفْيلِ َعْن  

َها نزلت   ،انْـَزُعوا َواْسُقوين َقاَل: »فَـ   ،َجاَء ِإىَل زَْمَزمَ   صلى هللا عليه وسلمَرُسوَل اَّللَِّ      « فنزعت  ،فـََلْوال َأيّنِ َأَخاُف َأن تغلُبوا َعَليـْ
رواه البزار، وفيه محمد بن مهزم الشعاب، بصري وروى عنه أبو داود الطيالسي وعبد  ]الهيثمي:    إسناده صحيح[ ]الدهيش:  

بكسر الميم وفتح الزاي    - الصمد بن عبد الوارث وغيرهما، ويقال له: الزمام، ذكره ابن ماكوَل عن خط الصوري في مهزم  
 [ وثقه ابن معين وأبو حاتم. -وتخفيفها 

احْلَُسنْيَ َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  266 َعِلي  ْبُن ، أبنا  ُهمْ أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن احْلََسِن الدَِّمْشِقي  ِِبَا َأنَّ َجدَّهُ 
يِصي   ،  َعبَّاٌس ُهَو اْبُن حُمَمٍَّد الد وِري  ، ثـَنَا  َماَن ْبِن حَيََْي اآلَدِمي  َأمْحَُد ْبُن ُعثْ ، أبنا  طَْلَحةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن الصَّْقرِ ، أبنا  حُمَمٍَّد اْلِمصِّ

 ،  َمْعُروفٍ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن ُمَهّزِمٍ ، أبنا يُوُنُس ْبُن حُمَمَّدٍ ثـَنَا 
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فَِإيّنِ َلْوال َأيّنِ َأَخاُف    ،انْـَزُعوا َواْسُقوين َقاَل: »فَـ   ،َجاَء ِإىَل زَْمَزمَ   صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:َأيِب الط َفْيِل  َعْن  
َها نـََزْلُت فـَنـََزْعتُ   « َأْن تـُْغَلُبوا َعَليـْ

رواه البزار، وفيه محمد بن مهزم الشعاب، بصري وروى عنه  ]الهيثمي:    إسناده صحيح[]الدهيش:    إسناده صحيح[]الدهيش:  
  -الطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهما، ويقال له: الزمام، ذكره ابن ماكوَل عن خط الصوري في مهزم  أبو داود  

 [ وثقه ابن معين وأبو حاتم. -بكسر الميم وفتح الزاي وتخفيفها 
َأن فَاِطَمة بنت ع  َأْخرَبانَ   -  272 اأَلْصبـََهاين  ِبَا  َأمْحََد  ْبُن  َأْخرَبْتم أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  أبنا  بد هللا  أبنا  حُمَمَّد بن عبد هللا ،   ،

 ، َعن عبد هللا ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َخثـَْيمٍ  ،َعن معمر  ،َعن عبد الرَّزَّاق ،ِإْسَحاُق بن إِبْـَراِهيم الدبِري ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
وََكاَنت غري  ،وََكاَنْت َقْدَر َما يـَْقَتِحُمَها العناق  ،َكاَنِت اْلَكْعَبةُ يف اجْلَاِهِليَِّة َمْبِنيٌَّة اِبلرَّْضِم لَْيَس ِفيَها َمَدرٌ   قَاَل:َأيِب الط َفْيِل َعْن 

َها َها ثِيَاَِبَا َعَليـْ َا تُوَضع َعَليـْ َها، مثَّ  مسقوفة ِإمنَّ وََكاَنْت    ،وََكاَن الر ْكُن اأَلْسَوُد َمْوُضوًعا َعَلى ُسورَِها اَبِدايً   ،ُتْسَدُل َسْدال َعَليـْ
َئِة احْلََلَقةِ  َفَخَرَجْت قـَُرْيٌش   ،فَأَقـْبـََلْت َسِفيَنٌة ِمْن َأْرِض الر وِم َحَّتَّ ِإَذا َكانُوا َقرِيبًا ِمْن ُجدََّة اْنَكَسَرِت السَِّفيَنةُ   ،َذاَت رُْكَننْيِ َكَهيـْ

َها   ،فوجودا رُوِميًّا ِعْنَدَها  ،ُخُذوا َخَشبـََهالِيَأْ  وََكاَن الر وِمي  الَِّذي    ،وََكاَنِت السَِّفيَنةُ تُرِيُد احْلََبَشةَ   ،فََأَخُذوا اْْلََشَب َأْعطَاُهْم ِإايَّ
فـََلمَّا َأرَاُدوا    ،السَِّفيَنِة بـَْيَت رَبِّنَايف    نـَْبِِن ِِبََذا اْْلشب الَِّذي  :فـََقاَلت قـَُرْيش  ،فقدموا ابْلشب والرومي  ،يف السَِّفيَنة جنارا 

َفَجَعَلْت ُكلََّما دان أحد ِإىَل لِيـَْهِدَمَها َأْن   ،َهْدَمهُ ِإَذا ُهْم َِبَيٍَّة َعَلى ُسوِر اْلبـَْيِت ِمْثِل ِقْطَعِة اجْلَائِِز َسْوَداِء الظَّْهِر بـَْيَضاِء اْلَبْطنِ 
َأرَْداَن َتْشرِيَف    ،رَبَـّنَا مَلْ تُرعْ   قَالُوا:وَ   ،فـََعج وا ِإىَل اَّللَِّ   ،فََأمْجََعْت قـَُرْيٌش ِعْنَد اْلَمَقامِ   ،ْت إِلَْيِه فَاحِتَةً فَاَهاَيَُْخَذ ِمْن ِحَجارَتِِه َسعَ 

فَِإَذا ُهْم ِبطَائٍِر َأْسَوِد الظَّْهِر    ،َفَسِمُعوا ُخَوارًا يف السََّماءِ   ،َوِإال َفَما َبَدا َلَك فَافـَْعلْ   ،فَِإْن ُكْنَت تـَْرَضى ِبَذِلكَ   ،بـَْيِتَك َوتـَْزيِيِنهِ 
النَّْسرِ  َأْعظََم ِمَن  َوالّرِْجَلنْيِ  اْلَبْطِن  ِِبَا َيرها ذنبها أعظم من كذى وكذى   ،أَبْـَيِض  اْنطََلَق  احْلَيَِّة َحَّتَّ  فـََغَرَز خِمْالبَهُ يف رَْأِس 

ُنوََنَا َِبَِجارَِة اْلَواِدي حَتِْمُلَها قـَُرْيٌش َعَلى رِقَاِِبَا  ،ا ََنَْو َأْجيَادَ فَاْنطََلَق ِبَِ   ،َساِقطًا َها قـَُرْيٌش َوَجَعُلوا يـَبـْ فـََرفـَُعوا يف السََّماِء   ،فـََهَدَمتـْ
نَا النَِّب     ،ِعْشرِيَن ِذرَاًعا َفَضاَقْت َعَلْيِه النَِّمَرةُ َفذهب يضع    ،ْيِه منََِرةٌ حَيِْمُل ِحَجارًَة ِمْن َأْجيَاَد َوَعلَ   صلى هللا عليه وسلمفـَبـَيـْ

يَاِن    ،فـََلْم يـَُر ُعْراَياًن بـَْعَد َذِلكَ   ،اَي حُمَمَُّد ََخٌْس َعْورَُتكَ  فـَُنوديَ   ،َفرَبََز َعْورَتُهُ ِمْن ِصَغِر النَِّمَرةِ   ،النمر َعَلى َعاتِِقهِ  وََكاَن َبنْيَ بِنـْ
   .َوَبنْيَ خَمَْرِجِه وبنياَنا َخس عشَرة سنة ،ْنِزَل َعَلْيِه ََخُْس ِسِننيَ اْلَكْعَبِة َوَبنْيَ َما أُ 

 [ رواه الطبراني في الكبير بطوله، وروى أحمد طرفا منه، ورجالهما رجال الصحيح.:  الهيثمي] إسناده صحيح[]الدهيش: 
َداُوُد بن عبد ، ثـَنَا  احْلَُسنْيُ ْبُن الرَّبِيِع اْلُكويف  ، ثـَنَا  َعلّي بن عبد اْلَعزِيز ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  273
 ،  عبد هللا ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َخثـَْيمٍ ، ثـَنَا الرَّمْحَن 

ُزوهُ اْلَعنَاُق    قَاَل: ،ِء اْلَكْعَبِة قـَْبَل َأْن تـَْبِنيَها قـَُرْيشٌ َحدِّْثِِن َعْن بِنَا :قَاَل: قلتَأيِب الط َفْيِل َعْن  َكاَنْت بِنَاٌء بـََوْرٍس لَْيَس مِبََدٍر تـَنـْ
َها  ،َفَسِمَعْت ِِبَا قـَُرْيشٌ   ،ِإنَّ َسِفيَنًة لِلر وِم أَقـْبـََلْت َحَّتَّ ِإذا َكاَنت مِبوضع ذكره ، مثَّ  َوتُوَضُع اْلِكْسَوةُ َعَلى اجْلُُدرِ   ،فـَرَِكُبوا ِإلَيـْ

َونـََقُلوا احلَِْجارََة    ،فاجتعموا ِلَذِلكَ   ،َلو بنينَا بَيت رَبنَا  :، قَالُوا فـََلمَّا أَتـَْوا َمكَّة  ،َورُوِميٌّ يـَُقاُل َلهُ بـَْلُعوُم جَنَّارًا  ،فََأَخُذوا َخَشبـََها
نَا النَّ  ،ِحَجارََة الضََّواِحي ُقُلَها ِإِذ اْنَكَشَفْت سؤته صلى هللا عليه وسلمِب  فـَبـَيـْ َوَذِلَك َأَوُل  ،فـَنُوِدَي اَي حُمَمَُّد اْسرُتْ َعْورََتكَ  ،يـَنـْ

ُ َأْعَلمُ  َخَرَجْت َحيٌَّة َسْوَداءُ الظَّْهِر بـَْيَضاءُ    ،َوَُه وا بِنـَْقِضَها  ،فـََلمَّا مَجَُعوا احلَِْجارَةَ   ،َفَما رُئَِيْت َعْورَتُهُ بـَْعَد َذِلكَ   ،َما نُوِدَي َواَّللَّ
  رَبَـّنَا َأرَْداَن ِعَمارَةَ   :قَالُوا  مثَّ   ،فـََلمَّا رََأْوا َذِلَك اْعتـََزلُوا ِعْنَد اْلَمَقامِ   ،اْلَبْطِن رَْأُسَها ِمْثُل رَْأِس اجْلَْدِي مَتْنـَُعُهْم ُكلََّما َأرَاُدوا َهْدَمَها 

َوبـَُنوَها ِعْشرِيَن    ،َهَدُموَها ، مثَّ  فََأَخَذَها َفَجرََّها َحَّتَّ َأْدَخَلَها ِجيَادَ   ،َأْصَفُر الّرِْجَلنْيِ   ،أَبْـَيُض َبْطِنهِ   ـ فـَنـََزَل َطرْيٌ َأْسَوُد ظَْهرِهِ   ،بـَْيِتكَ 
  .فَاْستـَْقَرَضْت قـَُرْيٌش بـَْعَض اْْلََشبِ  :قَاَل أَبُو الط َفْيلِ  .ِذرَاًعا طُوهَلَا
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نَا النَِّب     * حَيِْمُل ِحَجارًَة ِمْن َأْجيَاَد َوَعَلْيِه منََِرٌة(    صلى هللا عليه وسلمَرَوى اإِلَماُم َأمْحَُد ِمْنهُ )ِذْكُر بِنَاِء اْلَكْعَبِة( َوقـَْولُهُ )فـَبـَيـْ
حَيََْي ْبِن ، َعْن  َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِعْرٍق احْلِْمِصيِّ   ،ن عبد الرَّزَّاق َوَرَوى الطَّرَبَاين  َوآِخُرهُ )فَلم ير ُعراَيان بعد َذِلك( عَ 

يِصي ، َعْن ُعْثَمانَ  قَاَل:  اَنِفِع ْبِن َسْرِجَس ، َعْن َعن عبد هللا ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َخثـَْيمٍ  ،َعن عبد هللا بن َواقد  ،حُمَمَّد بن كثري املصِّ
 . أَليِب الط َفْيِل َكْيَف َكاَنِت اْلَكْعَبةُ يف اجْلَاِهِليَِّة َفذََكَر ََنَْو َحِديِث َمْعَمرٍ  قلت

 [ أحمد طرفا منه، ورجالهما رجال الصحيح.رواه الطبراني في الكبير بطوله، وروى :  الهيثمي] إسناده صحيح[]الدهيش: 
احْلَُسنْي  ، ثـَنَا  سلَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ ، أبنا  حُمَمَّد، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأن فَاِطَمة َأْخرَبْتم   َأْخرَبانَ   -  274

 ، اْلَولِيُد ْبُن مُجَْيعٍ ، ثـَنَا حُمَمَّد بن الفضيل، ثـَنَا اْلُمْنِذرِ َعِلي  ْبُن ، ثـَنَا ين ِإْسَحاَق الت ْسرَتِي  
 قَاَل:  ،رَُجٌل جَمُْزوُز الرَّْأِس َأْو حَمْلُوُق الرَّْأسِ   صلى هللا عليه وسلمأََتى َرُسوَل اَّللَِّ    ،َلمَّا َكاَن يـَْوُم ُحَننْيٍ   قَاَل:َعاِمِر ْبِن َواثَِلَة  َعْن  
َأْعِدْل َأانَ وسلم: »صلى هللا عليه  فـََقاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ    ،َعَدْلتَ َما   َفَذَهَب    ،فـََغَفَل َعِن الرَُّجلِ   :قَالَ   «َفَمْن يـَْعِدلُ   ،ِإَذا مَلْ 

مَيُْرقُوَن ِمَن الدِّيِن َكَما مَيُْرُق السَّْهُم    ،ِسيَما َهَذاإِنَّهُ َسَيْخُرُج ِمْن أُمَّيِت قـَْوٌم  َقاَل: »فَـ   ،فـََلْم يُْدَركْ   ،َفطُِلبَ   «؟أَْيَن الرَُّجلُ َقاَل: »فَـ 
ئًا  ،ِمَن الرَِّميَّةِ  ئًا ،َنظََر يف ِقْدِحِه فـََلْم يـََر َشيـْ ئًا ،َنظََر يف ِرَصاِفِه فـََلْم يـََر َشيـْ   «َنظََر يف فُوِقِه فـََلْم يـََر َشيـْ

 )الصَِّحيَحنْيِ( بَِنْحِوِه ِمْن َحِديِث َأيِب َسَلَمَة بن عبد الرَّمْحَن َعن أيب سعيد اْْلُْدِريّ َلهُ َشاِهٌد يف   *
 [رواه الطبراني، ورجاله ثقات.]الهيثمي:   إسناده صحيح[]الدهيش: 
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 عَائِذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ هِلَال الْمُزنِيّ أَبُو هُبَيْرَة 
،  عبد الرَّمْحَن بن َأمْحد الرَّاِزيّ ، أبنا  أَبُو زُْرَعَة اللَّْفتُـَواين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ احْلَُسنْيَ بن عبد اْلملك اْْلالل أْخربُهم  َأْخرَبانَ   -  283

َوأاََن أُقَاِتُل َبنْيَ يََدْي َرُسوِل   ،َأَصابـَْتِِن رَْمَيةٌ   :َعاِئُذ ْبُن َعْمرٍو  قال: قالأَبِيِه  ، َعْن  َأيِب   ، َحدََّثِِن َجْعَفر بن عبد هللا ْبِن َحْشَرجٍ أبنا  
َهيِت )ح(  صلى هللا عليه وسلماَّللَِّ   يـَْوَم ُحَننْيٍ يف َجبـْ

 إسناده ضعيف[ ]الدهيش: 
َأمْحَُد  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   -  284

 ْبُن زَْيِد ْبِن احْلَرِيِش اأْلَْهَواِزي َحدثِِن أيب )ح( 
 [ الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.رواه ]الهيثمي:   إسناده ضعيف[]الدهيش: 

، ثـَنَا َحْشَرُج ْبُن عبد هللا ْبِن َحْشَرجٍ قَاال:    حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثّنَّ ، ثـَنَا  َوَحدَّثنا حُمَمَُّد ْبُن َصاِلٍح النـَّْرِسي  اَل الطَّرَبَاين   قَ   -  285
َثِِن  يـَْوَم   صلى هللا عليه وسلمَوَأاَن أُقَاتُِل َبنْيَ َيَدْي َرُسوِل اَّللَِّ    ، َأَصابـَْتِِن رَْمَيةٌ   :َعاِئُذ ْبُن َعْمرٍو  قال: قالأَبِيِه  ، َعْن  َأيِب   َحدَّ

بَِيِدِه َفَسَلَت َذِلَك    صلى هللا عليه وسلمتـَنَاَوَل النَِّب     ،فـََلمَّا َساَلِت الدَِّماءُ َعَلى َوْجِهي َوحِلَْييِت َوَصْدِري  ،ُحَننْيٍ يف َوْجِهي
  صلى هللا عليه وسلم ُسوِل اَّللَِّ  َكاَن َيِصُف لَنَا ِمْن أَثَِر َيِد رَ :فـََقاَل َحْشَرٌج    ،َدَعا يل ، مثَّ  الدََّم َعْن َوْجِهي َوَصْدِري ِإىَل ثـَْنُدَوَِتَّ 

تـََهى َما َكاَن يـَُقوُل لَنَا َصْدرَهُ   . فَِإَذا ُغرٌَّة َسائَِلٌة َكُغرَِّة اْلَفَرسِ  ،ِإىَل ُمنـْ
 َلْفُظ حُمَمَِّد ْبِن َبشَّاٍر  

َم َعْن َوْجِهي َوَصْدِري ِإىَل    ،بَِيِدي   صلى هللا عليه وسلمحُمَمَّد ْبِن اْلُمَثّنَّ تـَنَاَوَل  و   ،َويف رَِوايَِة زيد بن احْلَرِيش  * َفَسَلَت الدَّ
ا َكاَن َيِصُف النَّاَس ِمْن  فـََلمَّا َهَلَك َوَغسَّْلنَاهُ َنظَْراَن ِإىَل مَ  ،قَاَل َحْشَرٌج َكاَن خُيْرِباَُن َعاِئٌذ ِبَذِلَك يف َحيَاتِهِ  ،َدَعا يل ، مثَّ ثـَْنُدَوَِتَّ 

تـََهى َما َكاَن يـَُقوُل لَنَا َصْدرَهُ  صلى هللا عليه وسلمأَثَِر يَِد َرُسوِل اَّللَِّ   . فَِإَذا ُغرٌَّة َسائَِلٌة َكُغرَِّة اْلَفَرسِ  ،ِإىَل ُمنـْ
 [ رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.]الهيثمي:   إسناده ضعيف[]الدهيش: 

َعْبَداُن  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ  - 286
 زيد بن احْلَرِيش )ح( ، ثـَنَا ْبُن امْحَد 

 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َحْشَرُج ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ; َوَلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه.]الهيثمي:  [ِبِإْسَناِدهِ ََل َبْأس ]الدهيش: 
ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس اأَلْخَرمُ قَ  -  287  حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثّنَّ أَبُو ُموَسى )ح(  ، ثـَنَا اَل الطَّرَبَاين  َوَحدَّ

 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َحْشَرُج ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ; َوَلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه.]الهيثمي:  [ََل َبْأس ِبِإْسَناِدهِ ]الدهيش: 
 َأيِب )ح( ، ثـَنَا اَل َوَحدَّثنا ُِبُْلوُل ْبُن ِإْسَحاقَ قَ  -  288

 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َحْشَرُج ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ; َوَلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه.]الهيثمي:  [ََل َبْأس ِبِإْسَناِدهِ ]الدهيش: 
ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعبَّاٍد اْْلَطَّايِب  قَ  - 289 حشرج بن عبد هللا بن ، أبنا ِإْسَحاُق ْبُن ُِبْلُوٍل األَنْـبَاِري  قَالُوا ، ثـَنَا اْلَبْصرِي  اَل َوَحدَّ

 ، حشرج
فـََقاَم اْلُغالُم ِإىَل   ،اْحِلْب هَلُْم اَي ُغالمُ  َقاَل:َدَخْلنَا َعَلى َعاِئِذ ْبِن َعْمرٍو يف يـَْوِم َعاُشورَاَء فَـ  قَاَل:َعن عبد اْلَعزِيز ْبِن َأيِب َسِعيٍد 

ُ ِمنَّا َوِمْنكَ   قَاَل:  ،ِإيّنِ َصائِمٌ   َقاَل: فَـ   ، اْشَربْ   : فـََقاَل لِلَِّذي َعْن مَيِيِنهِ   ،َفَجاَءُهمْ   ، َفَحَلبـََها  ، ِلْقَحةٍ    َقاَل: فَـ   ، قَاَل لِلثَّاين ، مثَّ  قَِبَل اَّللَّ
  ، َأُكل ُكْم َصائٌِم يُوَشُك تـَتَِّخُذوا َهَذا اْليـَْوَم مِبَْنزِلَِة رََمَضانَ   َقاَل:فَـ   ،قَاَل لِلثَّاِلِث فـََقاَل ِمْثَل َذِلكَ ، مثَّ  فـََقاَل ِمْثَل َذِلكَ   ،ِإيّنِ َصائِمٌ 
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َا ُكنَّا نَا رََمَضانُ   ِإمنَّ نَا رََمَضاُن َنَسَخ َصْوُم رََمَضاَن َصْوَم َهَذا اْليـَْومِ   ،َنُصوُم َهَذا اْليـَْوَم قـَْبَل َأْن يـُْفَرَض َعَليـْ   ،فـََلمَّا اْفرُتَِض َعَليـْ
يًعا  فَـ  ،َوَمْن َشاَء فـَْليُـْفِطرْ  ،َفَمْن َشاَء فـَْلَيُصمْ  ،َوَهَذا اْليـَْوُم َتطَو ٌع لَْيَس بَِفرِيَضةٍ  َع اْلَقْوُم َذِلَك ِمْنَه أَْفطَُروا مجَِ  َلمَّا ْسَِ

 َواللَّْفظ حلَِديث زيد بن احْلَرِيش. 
 [ َتْرَجَمُه.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َحْشَرُج ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ; َوَلْم َأِجْد َمْن  ]الهيثمي:  [ََل َبْأس ِبِإْسَناِدهِ ]الدهيش: 

حَيََْي ، ثـَنَا  أَبُو يُوُسَف يـَْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق اْلُقُلوِسي  ، ثـَنَا  َعْبَداُن ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  290
َثِِن َحْشَرجٍ حشرج بن عبد هللا ْبِن ، ثـَنَا ْبُن ِإْسَحاَق السيَلِحيِِن   ،  أَبِيهِ ، َعْن َأيِب  ، َحدَّ

بـَْلنَا رَاِجِعنَي ِإىَل اْلَمِديَنِة َبَكِت اْمَرَأةُ رَُجٍل    صلى هللا عليه وسلمُكْنُت َمَع النَِّبِّ    قَاَل:َعاِئِذ ْبِن َعْمرٍو  َعْن   يف َغَزاٍة فـََلمَّا أَقـْ
فَاْلتـََفَت ِإىَل َعائِِذ   َعِدّي، ٍ فَاِطَمةُ بِْنُت    :، قَالُوا « َمْن َهِذِه اْلبَاِكَيةُ َقاَل: »فَـ   صلى هللا عليه وسلمَكاَن اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  

ه ،ْبِن َعْمرو  وأوصاه ِبَا  ،فـََزوجَها ِإايَّ
 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َمَجاِهيُل.]الهيثمي:   إسناده ضعيف[]الدهيش: 

،  عبد الرَّمْحَن بن َأمْحد الرَّازِيّ ، أبنا َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلالل أْخربُهم أَبُو زْرَعة عبيد هللا اللفتواينخرباَن أ  - 291
َحْشَرُج بن عبد هللا  ، ثـَنَا  َشبَّاٌب اْلُعْصُفِري  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن الر واَيين  ، أبنا  َجْعَفر بن عبد هللا أبنا  
َثِِن  اْبَن َحْشَرجٍ يـَْعِِن   ، َجدِّهِ ، َعْن َأيِب  ، َحدَّ
 « َوال يعال ،اإِلْسالُم يـَْعُلو قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ  ،َعاِئِذ ْبِن َعْمرٍوَعْن 

 . ذََكَرهُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ َومَلْ يذكر ِفيِه جرحا ،حشرج بن عبد هللا ْبِن َحْشَرِج ْبِن َعاِئِذ ْبِن َعْمرٍو اْلُمْزين  أَبُو َصْخرٍ  *
 [ََل َبْأس ِبِإْسَناِدهِ ]الدهيش: 
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 عايذ بن قرط رَضِي اهلل عَنهُ 
عبد هللا ْبُن  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحد الطَّرَبَاينّ ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  295

َبلٍ  َثُم ْبُن َخارَِجةَ ، ثـَنَا َأمْحََد ْبِن َحنـْ   قَاَل:َعْمرِو ْبِن قـَْيٍس الس ُكوينِّ ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن مِحْريٍَ ، ثـَنَا اهْلَيـْ
ْعُت َعاِيَذ ْبَن قـُْرٍط  َها ِمْن ُسُبَحاتِِه َحَّتَّ   ،َمْن َصلَّى َصالًة مَلْ يُِتمََّها وسلم: »صلى هللا عليه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  يـَُقوُل:ْسَِ زِيَد َعَليـْ

 « تَِتمَّ 
 [ الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.رواه ]الهيثمي:   [صحيحإسناده  ]الدهيش: 
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 عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ بْنِ وَقْشٍ األَنْصَارِيُّ األَشْهَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ )شَهِدَ بَدْرًا( 
ُسَلْيَماُن بن  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاين  َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ  -  296

ي  قَاال، ثـَنَا  َأمْحد الطَّرَبَاينّ  َهالِ َحجَّاُج ْبُن  ، ثـَنَا  َعلّي بن عبد اْلَعزِيز َوأَبُو ُمْسِلٍم اْلَكشِّ حُمَمَِّد بن  ، َعْن  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا  اْلِمنـْ
 ،  ِإْسَحاق َعن ُحَسنْي بن عبد الرَّمْحَن َعن عبد الرَّمْحَن ْبِن َثِبٍت األَْنَصاِريِّ 

َعارُ   ،َمْعَشَر األَْنَصارِ اَي  صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعبَّاِد ْبِن ِبْشٍر األَْنَصاِريِّ  َعْن     ، َوالنَّاس الدثر  ،أَنْـُتُم الشِّ
   «اَل أوتني من قبلُكمْ 

 [رواه الطبراني، وفيه من لم يرو عنه إَل واحد، وبقية رجاله ثقات.]الهيثمي:   إسناده ضعيف[]الدهيش: 
ُسْلطَان بِبـَْغَداد َأن َأاَب حُمَمَّد عبد هللا ْبَن َعِليِّ ْبِن َأمْحََد اْلُمْقِرَئ أْخرباَن أَبُو اْلفضل عبد اْلَواِحد بن عبد السَّاَلم بن  وَ   -  297

أَبُو اْلَقاِسم عبد اْلملك بن حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن  ، أبنا  أَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ اْْلياط اْلُمْقرِئ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 
ارِِمي  ، ثـَنَا  اْلَقبَّاين  ُهَو احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيدٍ ، ثـَنَا  أَبُو حُمَمٍَّد َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد ْبِن َدْعَلجٍ ، ثـَنَا  ُبْشَرانَ  ،  ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ

ثـَُهمْ ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيَل َوأَبُو عبد هللا اْْلَُزاِعي  َأنَّ مَحَّاثـَنَا  حُمَمَّد بن ِإْسَحاق َعن ُحَصنْي بن عبد الرَّمْحَن ، َعْن َد ْبَن َسَلَمَة َحدَّ
 ، َعن عبد الرَّمْحَن بن َثبت

َعارُ قَاَل: »   صلى هللا عليه وسلمَعْن َعبَّاِد ْبِن ِبْشٍر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   َفال أَُوَتنَيَّ من    ،َوالنَّاِس ِدَثرٌ  ،اَي َمْعَشَر األَْنَصاِر أَنْـُتُم الشِّ
   «قبلُكمْ 

 [رواه الطبراني، وفيه من لم يرو عنه إَل واحد، وبقية رجاله ثقات.]الهيثمي:   إسناده ضعيف[]الدهيش: 
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 عباد بن عَمْرو رَضِي اهلل عَنهُ 
َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  301 َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا  اأْلَْصبـََهاينّ ِبَا  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  ْبُن رِيَذةَ ،  أبنا  حُمَمَُّد   ،

َثِِن اُك ْبُن خَمَْلدٍ الضَّحَّ ، ثـَنَا  ِبْشُر ْبُن آَدمَ ، ثـَنَا  َعْبَداُن ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين     ، ِبْشُر ْبُن ُصَحاٍر اأَلْعَرِجي    ، َحدَّ
 ،  َأْخرَبين املعارك بن بشر بن عبَاَدة َوَغرْيُ َواِحٍد ِمْن َأْعَماِمي

وََكاَن َرُسوُل   ،َفسقط رَِداَءهُ َعْن َمْنِكِبهِ   ،فخاطبه يـَُهوِديّ   ،َعبَّاِد ْبِن َعْمرٍو أَنَّهُ َكاَن خَيِْدُم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلمَعْن  
َفَجَلْسُت    «حَتََوْل ِإيَلَّ قَاَل: »  ،َأانَ   قـُْلُت:  «َمْن فـََعَل َهَذاَقاَل: »َفَسَويْـُتهُ َعَلْيِه فَـ   ،ي اْْلَامتََ َأن ير   ه َعَلْيِه َوسلم يكر اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 

ُتهُ   «فَْأتِيِِن   ،ِإَذا أًََتاَن َشْيءٌ قَاَل: »وَ   ،فََأَمرََّها َعَلى َوْجِهي َوَصْدِري  ،فـََوَضَع يََدهُ َعَلى رَْأِسي  ،َبنْيَ َيَدْيهِ    ، فََأَمَر يل َبذعة   ،فَأَتـَيـْ
  .وََكاَن اْْلَامَتُ َعَلى طَْرِف َكِتِفِه األَْيَسِر َكأَنَّهُ ركبة عنز 

 [ رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.]الهيثمي:  [َل بأس بهإسناده ]الدهيش: 
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بْنِ الْخَزْرَجِ    غُنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ أَصْرَمَ بْنِ فِهْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ  

 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   ( بَدْرِيٌّ ) األَنْصَارِيُّ  
ُسَلْيَماُن بن  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ  -  332

اَيِدي ، ثـَنَا  َأمْحد الطَّرَبَاينّ  ، ثـَنَا  ِهْقُل ْبُن زاَِيدٍ ، ثـَنَا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيدِ ، ثـَنَا  احْلَْوِطي  عبد اْلَوهَّاب ْبُن جَنَْدَة ، ثـَنَا َأمْحد بن عبد هللا اإْلِ
 ،  ُجنَاَدةُ ْبُن َأيِب أَُميَّةَ ، ثـَنَا ُعبـَْيُد ْبُن زاَِيٍد اأَلْوزَاِعي  

ين يف  َواْحُشرْ   ،َوتـََوفَِِّن ِمْسِكينًا  ،ِِن ِمْسِكينًااللَُّهمَّ َأْحيِ صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  ُعبَاَدةُ ْبُن الصَّاِمِت  ثـَنَا  
 « زُْمَرِة اْلَمَساِكنيِ 

  رواه الطبراني، وفيه بقية بن الوليد، وقد وثق على ضعفه، وشيخ الطبراني،]الهيثمي:  [ِفي ِإْسَناده من لم َأِجدهُ ]الدهيش: 
 [ ثقات.وعبيد هللا بن زياد اْلوزاعي لم أعرفهما، وبقية رجاله 

،  اهْلِْقُل ْبُن زاَِيدٍ ، ثـَنَا  بَِقيَّةُ ، ثـَنَا  َأيِب ، ثـَنَا  َأمْحَُد بن عبد اْلَوهَّاب ْبِن جَنَْدَة احْلَْوِطي  ، ثـَنَا  أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ   َوِبهِ   -  333
َثِِن   ،  ُجنَاَدةُ ْبُن َأيِب أَُميَّةَ ، ثـَنَا ُعبـَْيُد ْبُن زاَِيٍد األَْوزَاِعي   َحدَّ

َواْحُشْرين يف   ،َوتـََوفَِِّن ِمْسِكينًا  ،اللَُّهمَّ َأِعْشِِن ِمْسِكينًا» صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: ُعبَاَدةُ ْبُن الصَّاِمِت ثـَنَا 
   «زُْمَرِة اْلَمَساِكنيِ 

  رواه الطبراني، وفيه بقية بن الوليد، وقد وثق على ضعفه، وشيخ الطبراني، ]الهيثمي:    [ِفي ِإْسَناده من لم َأِجدهُ ]الدهيش:  
 [ وعبيد هللا بن زياد اْلوزاعي لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

ُسَلْيَماُن بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ فَاِطَمَة بنت عبد هللا َأْخرَبَْْتُمْ بُو حُمَمَُّد ْبُن أَ   - 337
، َعْن  ُجنـَْيد بن َمْيُمون أيب عبد احلميد حُمَمَُّد ْبُن َهاجر َعن  ، ثـَنَا  َأيِب ، ثـَنَا  َعْمُرو ْبُن ُعْثَمانَ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعْرقٍ 

 ،  مَحَْزَة ْبِن الز َبرْيِ 
   «رُْؤاَي اْلُمْؤِمِن َكالٌم يَُكلُِّم بِِه اْلَعْبَد ربه يف اْلَمنَام قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمَأنَّ النَِّبَّ  ،ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ َعْن 

 [ رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.]الهيثمي:  [َأِجدهُ ِفي ِإْسَناده من لم ]الدهيش: 
ُسَلْيَماُن ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ  -  341

َثِِن اْلَعبَّاُس ْبُن الرَّبِيِع ْبِن ثـَْعَلبٍ ، ثـَنَا  ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   َزارِ ، ثـَنَا  َأيِب   ، َحدَّ ،  حُمَمَِّد ْبِن ُحَجاَدةَ ، َعْن  حَيََْي ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َأيِب اْلَعيـْ
 ، َخاِلِد ْبِن َمْعَدانَ َعْن 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    ،ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ َعْن   َلٍة مَلْ  يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلمقَاَل ْسَِ يُْكَتْب ِمَن َمْن قـََرأَ َعْشَر آاَيٍت يف لَيـْ

َلةٍ   ،اْلغَاِفِلنيَ  لَيـْ قـُُنوُت  َلهُ  آيٍَة ُكِتَب  ِماَئَة  قـََرأَ  اْلَقانِِتنيَ   ،َوَمْن  ِمَن  آيٍَة ُكِتَب  ِماَئيَتْ  قـََرأَ  ِمَن   ،َوَمْن  ِماَئٍة ُكِتَب  َأْربََع  قـََرأَ  َوَمْن 
أَْلَفْي آيَة َوَمْن قـََرأَ    ،أَْلٌف َوِمائـَتَا أُوِقَيٍة األُوِقَيةُ َخرْيٌ ممَّا َبنْيَ السََّماِء َواأَلْرضِ َوَمْن قـََرأَ أَْلَف آيٍَة َأْصَبَح َولَهُ ِقْنطَاٌر    ،اْلُمْخبِِتنيَ 

 « َكاَن من املوجبني 
 [ ضعيف رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو]الهيثمي:   [ضعيفإسناده  ]الدهيش: 

ِليَّ ْبَن أَبُو طَاِلٍب اْْلَِضُر ْبُن ِهَبِة اَّللَِّ بن َأمْحد بن عبد هللا ْبِن طَاُوٍس ِبِدَمْشَق َأنَّ الشَّرِيَف َأاَب اْلَقاِسِم عَ   َأْخرَبانَ   -  349
،  نَّاِئيَّ َوأاََب احْلََسِن َعِليَّ ْبَن طَاِهِر ْبِن َجْعَفٍر الّسلِميّ ِإبْـَراِهيَم ْبِن اْلَعبَّاِس احْلَُسْيِِنَّ َوَأاَب طَاِهٍر حُمَمََّد ْبَن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمٍَّد احلِْ 

أَبُو اْلَقاِسِم اْلَفْضُل ْبُن َجْعَفٍر التَِّميِمي  اْلُمَؤذُِّن  أبنا    قَالَ أَبُو عبد هللا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن حَيََْي ْبِن ُسْلَواَن اْلَماِزين   ، أبنا  قَالُوا 
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،  أَبُو مْسهر عبد اأْلَْعَلى بن مْسهر الغساين، ثـَنَا  قَاَل أبنا أَبُو َبْكٍر عبد الرَّمْحَن بن اْلَقاِسم بن اْلَفرح بن عبد الصَّمد اهْلَاِِشِي
 ،  سعيد بن عبد اْلَعزِيزثـَنَا 
َما    :َفِقيلَ   قَاَل:َوُهَو يـَْبِكي    ،َوُهَو َعَلى ُسوِر بـَْيِت اْلَمْقِدِس الشَّْرِقيِّ   ،رُِئَي ُعبَاَدةُ ْبُن الصَّاِمتِ   قَاَل: َأيِب َسْوَدَة  زاَِيِد ْبنِ َعْن  

 . أَنَّهُ رََأى َجَهنَّمَ  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  َأْخرَبانَ من َهُهنَا   قَاَل: ،يبكيك اَي أاََب اْلَولِيد 
ُسَوْيِد بن عبد اْلَعزِيز َعن  ، َعْن َأيِب َنْصٍر التَّمَّارِ ، َعْن  َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ اْبُن حبَان َعن َأمْحد بن احْلسن بن عبد اجْلَبَّار الص ويفِّ * 

 زاَِيد َعن يِب َسْوَدة 
َع ِمْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمت قَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي  اَل أََرى *  زاَِيِد ْبِن  ، َعْن َوقد روى عبد الرَّمْحَن ْبُن َثِبِت ْبِن ثـَْواَبنَ  :قلت ،ْسَِ

َأيِب َسْوَدَة   ْبَن  ُعْثَماَن  َأَخاهُ  َع  أَنَّهُ ْسَِ ْبَن الصَّاِمتِ   قَاَل:َأيِب َسْوَدَة  َعَلى جِ   ،رَأَْيُت ُعبَاَدَة  اْلَمْسِجِد  َوُهَو َواِضٌع َصْدرَهُ  َداِر 
 َفذََكَرهُ  ..ُمْشِرٌف َعَلى َواِدي َجَهنََّم يـَْبِكي

 [منقطعِإْسَناده  ]الدهيش: #*
،  حُمَمَُّد ْبُن َهارُونَ ، أبنا  َجْعَفرٌ ، أبنا  عبد الرَّمْحَن الرَّاِزي  ، أبنا  أَبُو زُْرَعَة اللَّْفتُـَواين  َأنَّ احْلَُسنْيَ اْْلالَل أْخربُهم  َأْخرَبانَ   - 350

 اَنِفُع بن يزِيد َحدثِِن سيارة بن عبد الرَّمْحَن ، أبنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرْيََ ، ثـَنَا أَبُو بكر بن عبد الرَِّحيمثـَنَا 
ِبِه[ ]الدهيش:   َبْأس  ََل  ُشَرْيٍح  ]الهيثمي:    ِإْسَناده  ْبُن  َوِفيِه َسَلَمُة   ، الطََّبَراِنيُّ ِرَجاُل  َرَواُه  ِرَجاِلِه  َوَبِقيَُّة  ُيْعَرُف،  ََل   : الذََّهِبيُّ َقاَل 

ِحيِح.  [ الصَّ
،  الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاين  َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  351

، َعْن  يَزِيَد ْبِن قوذرَ ، َعْن  سيارة بن عبد الرَّمْحَن ، ثـَنَا  اَنِفع بن يزِيد ، ثـَنَا  َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرْيَ ، ثـَنَا  حَيََْي ْبُن أَي وَب اْلَعالفُ ثـَنَا  
 ،  َسَلَمَة ْبِن ُشَرْيحٍ 

ئًاَقاَل: »فَـ   ،ِبَسْبِع خالل   صلى هللا عليه وسلماَّللَِّ  َأْوَصااَن َرُسوُل    قَاَل:ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت  َعْن   َوِإْن    ،اَل ُتْشرُِكوا اِبَّللَِّ َشيـْ
ُتمْ  ُتْم أَْو ُصلِّبـْ   ،َوال تـَرَْكُبوا اْلَمْعِصَيةَ  ،فـََقْد َخَرَج ِمَن اْلِملَّةِ  ،َفَمْن تـَرََكَها ُمتـََعمًِّدا  ،َوال َترْتُُكوا الصَّالَة ُمتـََعمِِّدينَ   ،ُقِطْعُتْم َأْو ُحّرِقـْ

َا َسَخُط اَّللَِّ  ُتْم ِفيهِ   ،فَِإنَّهُ رَْأُس اْْلَطَااَي ُكلَِّها   ،َوال تـَْقَربُوا اْْلَْمرَ   ،فَِإَنَّ َوال تـَْعِص َواِلَدْيَك    ،َوال َتِفر وا ِمَن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َوِإْن ُكنـْ
  «َوأَْنِصْفُهْم ِمْن نـَْفِسكَ  ،َوال َتَضْع َعَصاَك َعْن َأْهِلكَ   ،َمَراَك َأْن خَتُْرَج ِمَن الد نْـيَا ُكلَِّها فَاْخُرجْ َوِإْن أَ 

 َلْفُظ العالف  
 اْْلَْمَر فَِإنَّهُ رَْأُس اْْلَطَااَي( َواْلبَاِقي ِمثـُْلُه. َويف رَِوايَة أيب بكر بن عبد الرَِّحيم ِبَسْبِع ِخَصاٍل )اَل ُتْشرُِكوا( َوِعْنَدهُ )َوال تـَْقَربُوا  * 

ِبِه[ ]الدهيش:   َبْأس  ََل  ِرَجاُل  ]الهيثمي:    ِإْسَناده  ِرَجاِلِه  َوَبِقيَُّة  ُيْعَرُف،  ََل   : الذََّهِبيُّ َقاَل  ُشَرْيٍح  ْبُن  َوِفيِه َسَلَمُة   ، الطََّبَراِنيُّ َرَواُه 
ِحيِح.  [ الصَّ

حُمَمَّد بن عبد هللا ْبِن  ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  أبصبهان َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم َأْخرَبانَ   - 368
زَْمَعةُ ْبُن َصاِلٍح  ، ثـَنَا  أَبُو َداُودَ ، ثـَنَا  يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ، ثـَنَا  اأَلْصبـََهاين  حَمُْموُد ْبُن َعِليٍّ  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  رِيَذةَ 

 ،  َأيِب ِإْدرِيَس اْْلَْوالينِّ ، َعْن َعِن الز ْهِريِّ 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:ْبِن الصَّاِمِت  ُعبَاَدَة  َعْن   ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّالُم ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َعزَّ  أََتى  يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلمْسَِ
َ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقولُ   :فـََقالَ   ،َوَجلَّ  ِإيّنِ فـََرْضُت َعَلى أُمَِّتَك َخس صلَوات من وافا ِِبِنَّ َعَلى ُوُضوئِِهنَّ َوَمَواِقيِتِهنَّ   :اَي حُمَمَُّد ِإنَّ اَّللَّ

ئًا   ،  لَهُ ِِبِنَّ ِعْنِدي َعْهًدا َأْن أُْدِخَلهُ اجْلَنَّةَ َورُُكوِعِهنَّ َوُسُجوِدِهنَّ فَِإنَّ  فـََلْيَس َلهُ َعْهٌد ِإْن   ،َوَمْن لَِقَيِِن َقِد انْـتـََقَص ِمْن َذِلَك َشيـْ
بْـُتهُ   « َوِإْن ِشْئت َرمحته  ،ِشْئُت َعذَّ
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 [ حسن بالمتابعة إسناده ]الدهيش: #*
عبد هللا ْبُن  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحد الطَّرَبَاينّ ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  391

َبلٍ   قال:  عبد الرَّمْحَن ْبِن غُْنٍم ، َعْن َحْوَشبٍ َشْهُر ْبُن ، ثـَنَا احلميد ْبُن َِبَْرامَ حُمَمَُّد ْبُن بكار َحدثِِن عبد ، ثـَنَا َأمْحََد ْبِن َحنـْ
ْرَداءِ   قال ثنا    صلى هللا عليه وسلمَوُعبَاَدةُ ْبِن الصَّاِمِت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    ،أَبُو الدَّ َأنَّ الشَّْيطَاَن َقْد أَِيَس َأْن يـُْعَبَد يف َجزِيَرِة  »َحدَّ

نْـيَا ِمْن نسائها وشهواْتا ،اْلَعَربِ   « َوَأمَّا الشَّْهَوةُ اْْلَِفيَّةُ فـََقْد َعَرفـْنَاَها ِهَي َشَهَواُت الد 
رواه أحمد، وفيه شهر بن حوشب، وضعفه أحمد وغيره، وضعفه غير واحد، وبقية رجاله  ]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

 [ثقات.
َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا ُهمْ أَبُو َحْفٍص حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب َأنَّ ِإْْسَاِعيَل ْبَن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر ْبِن السََّمْرقـَْنِدي  َأْخربََ  َوَأْخرَبانَ  - 392

، ثـَنَا َمْنُصوُر ْبُن َأيِب ُمَزاِحمٍ ، ثـَنَا  بـََغِوي  عبد هللا الْ ، ثـَنَا  ِعيَسى ْبُن َعِليِّ ْبِن ِعيَسى بن الداود بن جراح، أبنا  حُمَمَِّد ْبِن النـَّق ورِ 
 ،  عبد احلميد ْبُن َِبَْرامَ 

ْرَداءِ  يـَُقوُل:ْسَِعت َعن عبد الرَّمْحَن ْبَن غُْنٍم   قَاَل:َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب َعْن  َلِقينَا ُعبَاَدةَ   ،ِإانَّ َدَخْلنَا َمْسِجَد اجْلَابَِيِة َوأاََن َوأَبُو الدَّ
ْرَداَء بَِيِميِنهِ   ،فَأخذ بَِيِميِنِه وِشاله   ،ْبَن الصَّاِمت  ِإْن طَاَل ِبُكَما ُعْمُر َأَحدُِكَما َأْو    :فـََقاَل ُعبَاَدةُ   ،َفَخَرَج مَيِْشي   ،َوَأَخَذ أَبُو الدَّ

  ، َوأْبدى ،َوأَعاد  ،ْيِه َوسلم ُكَما ليُوِشُك َأْن تـََراَي الرَُّجَل ِمْن ثـََبِج اْلُمْسِلِمنَي َقْد قـََرأَ اْلُقْرآَن َعَلى ِلَساِن حُمَمٍَّد صلى هللا َعلَ ِكال 
َنَما   ، حَيُوُز ِفيُكْم ِإال َكَما حَيُوُز رَْأُس احْلَِماِر اْلَميِّتِ َأْو قـََرْأتُهُ َعَلى ِلَساِن َأَحٍد اَل   ،َونـََزَل ِمنَازِلَهُ   ،َوَحرََّم َحَراَمهُ   ،َوَأَحلَّ َحالَلهُ  فـَبـَيـْ
نَا َشدَّاُد ْبُن َأْوٍس َوَعْوُف ْبُن َماِلكٍ   ،ََنَْن َكَذِلكَ  نَا  ،ِإْذ طََلَع َعَليـْ اٌد ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكْم أَيـ َها   ،َفَجَلَسا ِإلَيـْ فـََقاَل َشدَّ

ْعُت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ    النَّاسُ  ْركِ يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلمَلَما ْسَِ َوالشِّ ْرَداءِ   «ِمَن الشَّْهَوِة اْْلَِفيَّةُ  َوأَبُو الدَّ   : فـََقاَل ُعبَاَدةُ 
فََأمَّا    ،الشَّْيطَاَن َقْد أَِيَس َأْن يـُْعَبَد يف َجزِيَرِة اْلَعَربِ َأنَّ  » َقْد َحدَّثنا    صلى هللا عليه وسلملَْو مَلْ َيُكْن َرُسوُل اَّللَِّ    ،اللَُّهمَّ ُغْفًرا 

   «َفِهَي َشَهَواُت الد نْـيَا من نسائها من شهواْتا ،الشَّْهَوةُ اْْلَِفيَّةُ فـََقْد ُغِفَر لَنَا 
وضعفه غير واحد، وبقية رجاله  رواه أحمد، وفيه شهر بن حوشب، وضعفه أحمد وغيره، ]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

 [ثقات.
،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّد بن عبد هللا ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ فَاِطَمة اجلوزدانية َأْخرَبْتم   َأْخرَبانَ   -  393

عبد احلميد بن َجْعَفر َحدثِِن أيب ، ثـَنَا  عبد هللا بن مْحَران ، ثـَنَا  حُمَمَُّد بن املثِن ، ثـَنَا  النـَّْرِسي  حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن اْلَولِيِد  ثـَنَا  
 ، َجْعَفر بن عبد هللا 

صلى هللا  َحَسٌن َقْد َعَمَل ِبِه النَِّب   :  َعن عبد الرَّمْحَن ْبِن َأيِب َعْمَرَة النَّجَّاِريِّ أَنَّهُ َسَأَل ُعبَاَدَة ْبَن الصَّاِمِت َعِن اْلوِْتِر فـََقالَ 
 َولَْيَس ِبَواِجٍب.  ،َواْلُمْسِلُموَن ِمْن بـَْعِدهِ  عليه وسلم

 [حسنإسناده  ]الدهيش: #*
ْبِن َحاِمٍد    أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َأيِب َنْصِر ْبِن غَاِِن بن َخاِلد بن عبد اْلَواِحد ْبِن َخاِلٍد َوأَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحَدَ   َأْخرَبانَ   - 399

أَبُو َبْكٍر ، أبنا  ُن ُعَمَر ْبِن ُموَسىعبد الرَّزَّاق بْ ، أبنا  الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب اْلَقاِسِم غَاِِن بن َخاِلد بن عبد اْلَواِحد أْخربُهم 
اللَّْيُث ، أبنا  أَبُو ُموَسى ِعيَسى ْبُن مَحَّاٍد زُْغَبةُ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد بن عبد اْلَواِرث ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليِّ ْبِن َعاِصمٍ 

 ،  َعطَاِء ْبِن َيَسارٍ ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ ْن ، عَ ِهَشاٍم ُهَو اْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن ْبُن َسْعدٍ 
فـََعَلْيِه لَْعَنةُ اَّللَِّ    ،َمْن ظََلَم َأْهَل اْلَمِديَنِة َوَأَخافـَُهمْ قَاَل: » أَنَّهُ    صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ  ، َعْن  ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ َعْن  

 « اَل يقبل ِمْنهُ صرف َواَل عدل  ،َواْلَمالِئَكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ 
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ِحيِح.]الهيثمي:   إسناده صحيح[]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
، ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ثَنا أَبُو الّزِنْـبَاِع َرْوُح ْبُن اْلَفَرجِ ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ أَبُو    أْخربانَ وَ   -  400

 حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ )ح(  ثـَنَا 
ِحيِح.َرَواُه ]الهيثمي:   إسناده صحيح[]الدهيش:   [ الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

، ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ، َعْن  ثـَنَا اللَّْيُث ْبُن َسْعدٍ قَاال:    ِعيَسى ْبُن مَحَّادٍ ، ثـَنَا  َحدَّثنا حُمَمَُّد ْبُن زُرَْيِق ْبِن َجاِمٍع اْلِمْصِري  وَ   -  401
 ،  َعطَاِء ْبِن َيَسارٍ ، َعْن ْبِن ُعْقَبةَ ُموَسى َعْن 
َوَعَلْيِه لَْعَنةُ   ،َمْن ظََلَم َأْهَل اْلَمِديَنِة َوَأَخافـَُهْم فََأِخْفهُ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ  ، َعْن  ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ َعْن  

   «اَّللَِّ َواْلَمالِئَكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي اَل يـُْقَبُل ِمْنهُ َصْرٌف َواَل عدل
ِحيِح.]الهيثمي:   إسناده صحيح[]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

، أبنا  حُمَمَّد بن عبد هللا ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن نصر أبصبهان َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم  َأْخرَبانَ   - 405
، َعْن أَبُو َهاين ، ثـَنَا  اْبُن َوْهبٍ ، ثـَنَا  َصاِلحٍ َأمْحَُد ْبُن  ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن احْلََسِن اْْلَفَّاُف اْلِمْصِري  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  

 ، َفَضالََة ْبِن ُعبـَْيدٍ ، َعْن َعْمرِو ْبِن َماِلكٍ 
ُ َعْنهُ َعْن   َلِتِه َوَأْصَحابُهُ  َفَساَر َعَلى رَاحِ   ،َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج َذاَت يـَْومٍ   ،ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت َرِضَي اَّللَّ

ْم َأَحٌد َبنْيَ يََدْيهِ  َ َأْن ََيَْعَل يـَْوَمنَا قـَْبَل يـَْوَمكَ   ،اَي َنِبَّ اَّللَِّ   :فـََقاَل ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ   ،َمَعهُ مَلْ يـَتـََقدَّ َأرَأَْيَت ِإْن َكاَن َشْيٌء   ،َأْسَأُل اَّللَّ
ُ َذِلكَ -   « اجْلَِهاُد يف َسبِيِل اَّللَِّ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَفَصَمَت َرُسوُل اَّللَِّ    ،ْعَمُلَها بـَْعَدكَ َأي  اأَلْعَماِل نَـ   -َوال يُرِينَا اَّللَّ

يَاُم َوالصََّدَقةُ   قَاَل:  «َوَعاَد اِبلنَّاِس َأْمَلُك ِمْن َذِلكَ   ،نِْعَم الشَّْيءُ اجْلَِهاُد يف َسبِيِل اَّللَِّ قَاَل: »   ،أبَِيِب أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَِّ    ،فَالصِّ
يَاُم َوالصََّدقَةُ قَاَل: »  َفذََكَر ُمَعاٌذ ُكلَّ َخرْيٍ يـَْعَمُلهُ ُكل  َذِلَك يـَُقوُل َرُسوُل اَّللَِّ   «َوَعاَد اِبلنَّاِس َأْمَلُك ِمْن َذِلكَ  ،نِْعَم الشَّْيءُ الصِّ

فََأَشاَر   ؟َما َعاَد اِبلنَّاِس َأْمَلُك ِمْن َذِلكَ   ،أبَِيِب أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل:  «َعاَد اِبلنَّاِس َأْمَلُك ِمْن َذِلكَ وسلم: »صلى هللا عليه 
قَاَل َفَضَرَب    ،َوَهْل نـَُؤاَخُذ مِبَا َتَكلََّمْت أَْلِسنـَتُـنَا  قَاَل:  «الصَّْمَت ِإال ِمْن َخرْيٍ قَاَل: »ِإىَل ِفيِه    صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  
ُ َأْن    «اَي ُمَعاذُ ْبَن َجَبٍل َثِكَلْتَك أُم كَ قَاَل: »، مثَّ  َعَلى َفِخِذ ُمَعاذٍ   صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ   َوَهْل  يـَُقول: » َأْو َما َشاَء اَّللَّ

قُولُوا   ،فـَْليـَُقْل َخرْيًا أَْو لَِيْسُكْت َعْن َشرٍّ   ،َفَمْن َكاَن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ   ،أَْلِسنـَتُـُهمْ يَُكب  النَّاُس َعَلى َمنَاِخرِِهْم يف َجَهنََّم ِإال َما َنطََقْت  
 « َواْسُكُتوا َعْن َشرٍّ تسلموا ،َخرْيًا تـَْغَنُموا 
 [ ثقة.رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي، وهو ]الهيثمي:   إسناده صحيح[]الدهيش: 

ُسَلْيَماُن ، أبنا حُمَمَّد بن عبد هللا ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاين  َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم  َأْخرَبانَ  - 406
ِإْْسَاِعيل بن  ، َعْن  أَبُو حُمَمٍَّد ِعيَسى ْبُن ُموَسى   ، َحدََّثِِن اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، ثـَنَا  َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلِفْراَييِب  ، ثـَنَا  ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  

 ،  عبيد هللا 
َع ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن   ،أُلَحدِّثُُكُم احْلَِديثَ ِإيّنِ يـَُقول: »َكاَن   صلى هللا عليه وسلمقـَْيِس ْبِن احْلَاِرِث أَنَّهُ ْسَِ

 « فـَْلُيَحدِِّث احْلَاِضُر ِمْنُكُم اْلغَاِئبَ 
 [ رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.]الهيثمي:   [صحيحِإْسَناده  ]الدهيش: 

ُسَلْيَماُن ْبُن ، أبنا  حُمَمَّد بن عبد هللا، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن نصر َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم   َأْخرَبانَ   -  420
 ،  َمْيُموِن ْبِن َأيِب َشِبيبٍ ، َعْن  ُشْعَبةُ َعِن احْلََكمِ ، ثـَنَا  َحجَّاُج ْبُن حُمَمَّدٍ ، ثـَنَا  َأيِب ، ثـَنَا  َجْعَفُر ْبُن ُسنـَْيِد ْبِن َداُودَ ، ثـَنَا  َأمْحََد الطَّرَبَاين  
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ْبِن الصَّاِمِت  َعْن   َأطَْعُتُموُهْم َقاَل: »األَُمَراَء فَـ   صلى هللا عليه وسلمذََكَر َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:ُعبَاَدَة  ِإْن  أَُمَراءُ  َيُكوُن َعَلْيُكْم 
ُتُموُهْم قـَتـَُلوُكمْ  ،َأْدَخُلوُكُم النَّارَ  ُهمْ  «َوِإْن َعَصيـْ َابَ  :فـََقاَل رَُجٌل ِمنـْ ُهْم لَنَا َلَعلَّنَا ََنْثُوا يف ُوُجوِهِهُم الرت  فـََقاَل    ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ ْسَِّ

َنكَ وسلم: » صلى هللا عليه َرُسوُل اَّللَِّ   « َلَعلَُّهْم حَيْثُوَن يف َوْجِهَك َويـَْفَقُئوَن َعيـْ
رواه الطبراني وفيه سنيد بن داود ضعفه أحمد ووثقه ابن حبان وأبو حاتم الرازي، وبقية  ]الهيثمي:    [ضعيفإسناده  الدهيش:  ]

 [ رجاله ثقات.
َجْعَفر بن  ، أبنا  عبد الرَّمْحَن بن َأمْحد الرَّاِزيّ ، أبنا  خرباَن أَبُو زْرَعة عبيد هللا اللفتواين َأن احْلَُسنْي اْْلالل أْخربُهم أ  -  433

،  حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ ، َعْن  ثـَنَا َعْبُد اأَلْعَلىقَاال:    اْلَفْضُل ْبُن يـَْعُقوَب َوَنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن الر واَيين  ، أبنا  عبد هللا 
َثِِن   ، أَبِيِه اْلَولِيدِ ، َعْن ُعبَاَدةُ ْبُن اْلَولِيِد ْبِن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ  َحدَّ

  ، صلى هللا عليه وسلمفـََلمَّا َأْسَلْمنَا ذََكْرُْتَا ِلَرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:  ،ُكْنُت َأْرِقي ِمْن مُحَّى اْلَعنْيِ يف اجْلَاِهِليَّةِ   قَاَل:َجدِِّه ُعبَاَدَة  َعْن  
   .َواَّللَِّ َلْوال َذِلَك َما رَِقيُت ِِبَا ِإْنَسااًن أَبًَدا  :يـَُقوُل ُعبَاَدةُ  قَالَ 

 [رواه الطبراني وإسناده حسن.]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 
ُسَلْيَماُن ، أبنا  حُمَمَّد بن عبد هللا ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن نصر َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم  َوَأْخرَبانَ   - 434

،  حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ ، َعْن عبد اأْلَْعَلى، ثـَنَا َعيَّاُش ْبُن اْلَولِيِد الرقام ، ثـَنَا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأَلْسَفاِطي  ، ثـَنَا ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
َثِِن   ،  أَبِيهِ ، َعْن ُعبَاَدةُ ْبُن اْلَولِيُد ْبُن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ  َحدَّ

صلى هللا عليه  فـََلمَّا َأْسَلْمُت ذََكْرُْتَا لَِرُسوِل اَّللَِّ    ،ُكْنُت َأْرِقي ِمْن مُحََّة اْلَعنْيِ يف اجْلَاِهِليَّةِ   قَاَل:َجدِِّه ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت  َعْن  
َوَلْوال َذِلَك َما رَِقيُت ِِبَا ِإْنَسااًن  :قَاَل ُعبَاَدةُ  «َفال أبََْس ِِبَا ، اْرِق ِِبَاَقاَل: »فـََعَرْضتُـَها َعَلْيِه فَـ  «اْعِرْضَها َعَليَّ َقاَل: »فَـ  وسلم

 . أََبًدا
 [رواه الطبراني وإسناده حسن.]الهيثمي:  ِإْسَناده حسن[]الدهيش: 

ُسَلْيَماُن  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ  -  441
  قَاَل:َعِلي  ْبُن َحْوَشٍب اْلَفَزارِي  ، ثـَنَا ْبُن ُمْسِلمٍ َصْفَوان بن َصاحل اْلَولِيُد ، ثـَنَا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلفْراَييِبّ ، ثـَنَا ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  

ْعُت أاََب َسالٍم اأَلْسَوَد حُيَدُِّث   ْسَِ
ِر َمْسِجٍد َعَلْيِه َمْلَحَفٌة ُمَعْصَفَرةٌ  صلى هللا عليه وسلمَبُصَر َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل: ،َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ  َقاَل: فَـ  ،ِبَرُجٍل يف ُمَؤخِّ

   .فـََفَعَل َذِلك رجل «َأال رَُجٌل َيْسرُتُ بـَْيِِن َوَبنْيَ َهِذِه النَّارِ »
 [رواه الطبراني ورجاله ثقات.]الهيثمي:   إسناده صحيح[]الدهيش: 

، ثـَنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، أبنا ُسَلْيَمان بن عبد الرَّمْحَن ، ثـَنَا أَبُو َعامر النَّْحِويّ ، ثـَنَا  أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   َوبِهِ  -  442
ْعُت أاََب َسالٍم  قَاَل:َعِلي  ْبُن َحْوَشٍب    قَاَل:ْسَِ

ْبَن الصَّاِمِت   ْعُت ُعبَاَدَة  نَا َرُسوُل اَّللَِّ    يـَُقوُل:ْسَِ بِِه رَُجٌل َعلَ   صلى هللا عليه وسلمبـَيـْ ِإْذ َمرَّ  اْلَمْسِجِد  ُمَعْصَفٌر  يف  ثـَْوٌب  ْيِه 
 « َأال رَُجٌل َيْسرُتُ بـَْيِِن َوَبنْيَ َهِذِه النَّار َقاَل: »فَـ  ،ُمَشبَّعٌ 

 [رواه الطبراني ورجاله ثقات.]الهيثمي:   إسناده صحيح[]الدهيش: 
،  َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد ْبِن َعِليٍّ اْلَبحَّاِثي  ، أبنا  اجْلُْرَجاينَّ َأْخرَبَُهمْ خرباَن عبد اْلمعز ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيٍد  أ - 443

َبةَ ، أبنا  أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن اْلُبْسيِت  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن الزَّْوَزين  أبنا   ، ثـَنَا النَّحَّاسُ أَبُو ُعَمرْيٍ  ، ثـَنَا  اْبُن قـُتـَيـْ
روى ُعبَاَدةُ ْبُن الصَّاِمِت َعَلى   قَاَل:حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي َعن أيب َسلَمة بن عبد الرَّمْحَن  ، َعْن  اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم َعِن اأَلْوزَاِعيِّ 
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ثنا َرُسوُل اَّللَِّ    ِمْن َها ُهنَا  َقاَل:َفِقيَل لَهُ فَـ   ،ُسوِر بـَْيِت اْلَمْقِدِس الشَّْرِقيِّ يـَْبِكي أَنَّهُ رََأى َماِلًكا يـَُقلُِّب   صلى هللا عليه وسلمَحدَّ
 . مَجًْرا َكاْلِقْطفِ 

 [ (.7465صحيح ابن حبان )  .إسناده ضعيف]شعيب:  [منقطعِإْسَناده  ]الدهيش: #*
َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  446 َعْمُرو ْبُن َأيِب الطَّاِهِر ْبِن  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمةَ 

ِإبْـَراِهيُم ْبُن َأيِب   ، َحدََّثِِن راََبُح ْبُن اْلَولِيِد الذَِّماِري  ، ثـَنَا حُمَمَّدٍ َمْرَواُن ْبُن  ، ثـَنَا حَمُْموُد ْبُن َخاِلٍد الدَِّمْشِقي  ، ثـَنَا السَّْرِح اْلِمْصِري  
َلةَ   ، َأيِب يَزِيَد األُْرُدينِّ ، َعْن َعبـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل:ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت  َعْن   ُ اْلَقَلمَ َأَوَل َما  يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلمْسَِ  «اْكُتبْ »فـََقاَل َلهُ   «َخَلَق اَّللَّ
 « اْكُتْب َمَقاِديَر ُكلِّ َشْيءٍ قَاَل: » ؟اَي َربِّ َما َأْكُتبُ  :قَالَ 
 [ من لم أجده إسنادهفي  ]الدهيش: #*
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 عُبَادَةُ بْنُ قُرْصٍ وَقِيلَ قُرْطٍ اللَّيْثِيُّ رَضِيَ اهلل عَنهُ 
، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ   -  456

 َحامِت بن وردان )ح( ، ثـَنَا َأَسٍد اْلعميُمَعلَّى ْبُن ، ثـَنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر ْبِن الصَّبَّاِح الرَّقِّي  
 [ رواه الطبراني في الكبير واْلوسط، ورجاله رجال الصحيح.]الهيثمي:   إسناده صحيح[]الدهيش: 

، َعْن  َأيِب ، ثـَنَا  َصاِلُح ْبُن َحامتِِ ْبِن َوْرَدانَ ثـَنَا  قَاال:   اَل الطَّرَبَاين  َوَحدَّثنا ُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثّنَّ اْلَعْنرَبِي  َوَعْبَداُن ْبُن َأمْحَدَ قَ   - 457
 ،  مُحَْيِد ْبِن ِهاللٍ ، َعْن يُوُنَس ْبُن ُعبـَْيدٍ 

َع صَ ، مثَّ  ُعبَاَدَة ْبِن قـُْرٍص أَنَّهُ َغَزا َغَزاًة َفَمَكَث ِفيَها َما َشاَء اَّللَُّ َعْن     َقاَل: ْوَت َأَذاٍن فَـ رََجَع َحَّتَّ ِإَذا َكاَن َقرِيبًا ِمَن اأَلْهَواِز ْسَِ
َما َجاَء   :َلهُ   ، قَالُواَذا ُهَو اِبأَلزَارَِقةِ َواَّللَِّ َما يل َعْهٌد ِبَصالٍة يف مَجَاَعِة اْلِمْسِلِمنَي ُمْنُذ زََماٍن فـََقَصَد ََنَْو اأَلَذاِن يُرِيُد الصَّالَة فَإِ 

َفَما تْرضوَن مِن َما َرِضي هللا َعْنهُ َرُسوُل    قَاَل:  ،لنقتلك   أَْنَت َأُخو الشَّْيطَان  :، قَالُواَما أَنْـُتْم ِإْخَوِت  قَاَل:  ،ِبَك اَي َعُدَو اَّللَِّ 
ُتهُ َوأاََن َكاِفٌر َفشَ   قَاَل:  ،َوأي َشْيء َرِضي هللا َعنُه ِبِه ِمْنكَ   :، قَالُوااَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم مِن ِهْدُت َأن اَل ِإَله ِإالَّ هللا  أَتـَيـْ

 . فـََقتـَُلوهُ  ،فََأَخُذوهُ  ،انه َرُسوُل اَّللَِّ َفَخال َعِنِّ 
 [ رواه الطبراني في الكبير واْلوسط، ورجاله رجال الصحيح.]الهيثمي:   إسناده صحيح[]الدهيش: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 
 

 عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهلل عَلَيْهِ وَسلم رَضِي اهلل عَنهُ الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب ابْن هَاشِمٍ أَبُو الْفَضْلِ  
،  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلمطلب اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  477

ُسَلْيَماُن ْبُن َداُود َعن َأيِب ، ثـَنَا  َحيَّانَ ُموَسى ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم بن اْلُمْقِرئِ أبنا  
 ، َجْعَفِر ْبِن متَّامٍ ، َعْن ِذْئبٍ 
اَل أسم ِإالَّ يف    :قَاَل اْلَعبَّاسُ   ،ََنَى َعِن اْلَوْسِم يف اْلَوْجهِ   صلى هللا عليه وسلمجده اْلَعبَّاس بن عبد اْلمطلب َأنَّ النَِّبَّ  َعْن  

 . اجْلَاِعَرَتنْيِ 
 [ (6701مسند أبي يعلى ) .إسناده ضعيف ]الداراني:  [ِإْسَناده ُمْنَقطعيش: ]الده

حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   - 478
 ،  َجْعَفُر ْبُن متَّاِم ْبِن اْلَعبَّاسِ  ، َحدََّثِِن اْبُن َأيِب ِذْئبٍ ، ثـَنَا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسي  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثّنَّ ، ثـَنَا اْلَولِيِد النـَّْرِسي  ْبِن 
فـََوَسَم    ،اَل َأِسُم ِإال َعْظمٍ   :فـََقاَل اْلَعبَّاسُ   ،ََنَاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلَوْسِم يف اْلَوْجهِ   قَاَل:َجدِِّه اْلَعبَّاِس  َعْن  

   .يف اجْلَاِعَرَتنْيِ 
َع َجْعَفُر ْبُن متَّاٍم ِمْن َجدِِّه أَْم اَل  *  . َوَقَد َرَوى َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َغرْيَ َهَذا  ،اَل َأحَتَقَُّق َهْل ْسَِ

رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات وفي بعضهم خَلف، إَل أن جعفر بن تمام بن  ]الهيثمي:  [منقطعِإْسَناده ]الدهيش: 
 [ العباس لم يسمع من جده، وهللا أعلم.

َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  483 َأنَّ فَاِطَمة بنت عبد هللا  َأمْحََد  ْبُن  أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  ْبُن رِيَذةَ ،  أبنا  حُمَمَُّد  َأمْحََد  ،  ْبُن  ُسَلْيَماُن 
، ثـَنَا عبد الرَّمْحَن بن عبد هللا الدَّْشَتِكي  ، ثـَنَا  ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد اأْلمنَاِطي ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن اأَلمْحَِر النَّاِقدُ ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  

   ،ِعْكرَِمةَ ، َعْن ِْسَاِك ْبِن َحْربٍ ، َعْن َعْمُرو ْبُن َأيِب قـَْيسٍ 
ُقُل احلَِْجارََة ِإىَل    ُكنَّا  قَاَل:َعِن اْلَعبَّاِس    ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َوأَفـَْرَدْت قـَُرْيٌش رَُجَلنْيِ رَُجَلنْيِ   ،اْلبـَْيِت ِحنَي بـََنْت قـَُرْيٌش اْلبـَْيتَ نـَنـْ

ُقُلوَن احلَِْجارَةَ  يدَ   ،يـَنـْ ُقْلَن الشِّ يـَنـْ ُقُل َعَلى رِقَابنا َوأُزُراَُن حَتَْت احلَِْجارَةِ   ، وَُكْنُت َأاَن َواْبُن َأِخي   ،َوالنَِّساءُ  نَا فَِإَذا َغِشي   ،َفُكنَّا نـَنـْ
نَا َأاَن َأْمِشي َوحُمَمٌَّد  ،النَّاَس اتَـَّزْرانَ  اِمي لَْيَس َعَلْيِه ِإزَارٌ  صلى هللا عليه وسلمفـَبـَيـْ َفِجْئُت َأْسَعى  ،َخرَّ فَانْـَبَطَح َعَلى َوْجِههِ  ،ُقدَّ

  ُقْلُت:فَـ   «َُنِيُت َأْن َأْمِشَي ُعْراَيانً َقاَل: »فَـ   ،َأَخَذ ِإزَارَهُ فـََقاَم وَ   ؟َما َشْأُنكَ   ُقْلُت:فَـ   ،َوُهَو يـَْنظُُر ِإىَل السََّماءِ   ،َوأَْلَقْيُت َحَجرِي
   .َأْكُتُمَها خَمَاَفَة َأْن يـَُقولُوا جَمُْنونٌ 

َجابر بن عبد هللا  ، َعْن  َوَلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ   ،َرَواهُ قـَْيُس ْبُن الرَّبِيِع َعْن ِْسَاِك ْبِن َحْربٍ   *
ُهَما  .َرِضي هللا َعنـْ

ِبيِع، َوثََّقُه ُشْعَبُة،  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِفيِه َقْيُس ْبُن  ]الهيثمي:    [بالمتابعة  إسناده صحيح]الدهيش:   الرَّ
، َوَضعََّفُه َجَماَعةٌ  ، َوالطََّياِلِسيُّ  .[ َوالثَّْوِريُّ

 اْلوَِكيِعي    ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َأمْحَدَ َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُْم أبنا حُمَمٌَّد أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    -  484
 ثـَنَا َأيِب ثـَنَا حيَي بن آدم )ح( 

 [ رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.(: 14233]الهيثمي ) []الدهيش: ِرَجاله ِثَقات لكنه َمْعُلول باإلنقطاع
ثَـ   -  485 اأَلْوِدي   ْبِن َحِكيٍم  ْبُن ُعْثَماَن  َأمْحَُد  ثـَنَا  ْبُن حَيََْي السَّاِجي   ثنا زََكرايَّ  ْبُن  قَاَل الطَّرَبَاين  َوَحدَّ َماِلُك  أَبُو َغسَّاَن  نَا 

َنَة َعْن أَي وَب َعْن ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّا ٍس َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن عبد اْلمطلب قَاَل قـُْلُت أَلَعْلَمنَّ  ِإْْسَاِعيَل قَاال ثـَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
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ئًا ِإذَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفينَا فـَُقْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأال تـَتَِّخُذ َشيـْ ا ُكْنَت َعَلْيِه يـََراَك النَّاُس فـََقاَل )اَل َأزَاُل  َما بـََقاءُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهْم( قَ َبنْيَ أظهره  ُ ُهَو الَِّذي يُِرحُيِِن ِمنـْ اَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوهِ  م يطؤن َعِقِب َويـُنَازُِعوَنِِن رَِداِئي َوُيِصيُبِِن ِغبَارُُهْم َحَّتَّ َيُكوَن اَّللَّ

َنَة َمْوُصوال ِإال أَبُو َغسَّاَن َورََواهُ النَّاُس فـََقالُوا َعْن عِ  ُ َعَلْيِه َوسلم َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعيـَيـْ ْكرَِمَة َأنَّ اْلَعبَّاَس قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 َمْقطُوًعا 

 [ رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.(: 14233[ ]الهيثمي )]الدهيش: ِرَجاله ِثَقات لكنه َمْعُلول باإلنقطاع
، ثـَنَا ِإْدرِيُس ْبُن َجْعَفرٍ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  488

  َعبَّاٍس )ح( حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق َعِن اْبِن َأيِب جنَِيٍح َعْن َعطَاٍء َعِن اْبنِ ، أبنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ 
 ِإْسَناده حسن[ ]الدهيش: #*

،  َراِهيَم ْبِن ُعَمَر َأْخرَبَُهمْ الشَّْيُخ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي  َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـ   َوَأْخرَبانَ   -  489
عبد ، ثـَنَا  َأمْحَُد بن احْلسن ، ثـَنَا  وَسى ْبِن َمْرَدَوْيِه احْلَاِفظُ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن مُ ، أبنا  َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن ْبِن حُمَمٍَّد الذَّْكَواين  أبنا  

ْعُت حُمَمَّد بن ِإْسَحاق يـَُقول َحدثِِن عبد هللا ْبُن    قَاَل:َأيِب ، ثـَنَا َوْهُب ْبُن َحْزمٍ ، قثنا  ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا هللا ْبُن حُمَمَّدٍ  ْسَِ
   ،ءٍ َعطَا، َعْن َأيِب جنَِيحٍ 

ُ َعَلْيِهْم َأْن يـَُقاِتُل اْلَواِحُد اْلَعْشَرةَ   قَاَل:َعِن اْبِن َعبَّاٍس   ُهْم    ،َوُشقَّ َذِلَك َعَلْيِهمْ   ،فـَثـَُقَل َذِلَك َعَلْيِهمْ   ،اْفرَتََض اَّللَّ ُ َعنـْ فـََوَضَع اَّللَّ
ُ يف َذِلَك }ِإْن يكن ِمْنُكم عشُرون َصاِبُروَن يغلبوا ِمائـََتنْيِ{ ِإىَل آِخِر اآلاَيِت }لَْوال   ،ِإىَل َأْن يـَُقاِتَل الرَُّجُل الرَُّجَلنْيِ  فَأَنْـَزَل اَّللَّ

َم ِإلَْيهِ   يـَُقوُل: َغنَائَِم بَْدٍر  ِكتَاٌب ِمَن اَّللَِّ سبق ملسكم ِفيَما َأَخْذمُت َعَذاب َعِظيم{ يـَْعِِن  ،  َلْوال َأيّنِ أَُعذُِّب َمْن َعَصاين َحَّتَّ أَتـََقدَّ
اْلَعبَّاسُ   قَاَل:مثَّ   أَْيِديُكْم ِمَن اأَلْسَرى{ قَاَل  نـََزَلْت ِحنَي َأْخرَبُْت َرُسوَل اَّللَِّ ِبِِ   :}اَي أَيَها النَِّب  ُقْل ِلَمْن يف  ْسالِمي  يفَّ َواَّللَِّ 

فَأَْعطَاين ِِبَا ِعْشرِيَن َعْبًدا ُكل ُهْم َقْد ًَتَجَر مِبَاٍل يف َيِدِه َمَع َما    ،َوَسأَْلُتهُ َأْن حُيَاِسَبِِن اِبْلِعْشرِيَن األُوِقيَِّة الَّيِت ُأِخَذْت َمِعي َكَذا 
   .َأْرُجو ِمْن َمْغِفَرِة اَّللَِّ 

فـََوَضَع   ،فـَثـَُقَل َذِلَك َعَلْيِهْم َوُشقَّ   ،فُِرَض َعَلْيِهْم َأْن يـَُقاتَِل اْلَواِحُد َعْشَرةً   قَاَل:َويف رَِوايَِة يَزِيَد ْبِن َهارُوَن    َلْفُظ َحِديِث َجرِيرٍ *  
ُهْم َورَدَُّهْم ِإىَل َأْن يـَُقاتُِلوا اْلَعُدَو ِإْذ َكانُوا ِمثـَْلْيِهمْ  ُ َذِلَك َعنـْ  اآليَةُ }َما َكاَن لَِنِبٍّ َأْن َيُكوَن َلهُ أسرى{ َوَهِذه  فـَنـََزَلْت َهِذهِ   ،اَّللَّ

يفَّ نـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ ِحنَي َأْخرَبُْت َرُسوَل اَّللَِّ   يـَُقوُل:اآْليَة }اَي أَيَها النَِّب  ُقْل ِلَمْن يف أَْيِديُكْم ِمَن اأَلْسَرى{ َفَكاَن اْلَعبَّاُس  
 ، صلى هللا عليه وسلمفََأََب َرُسوُل اَّللَِّ    ،َفَسأَْلُتهُ َأْن حُيَاِسَبِِن اِبْلِعْشرِيَن َوِقيًَّة الَّيِت ُأِخَذْت ِمِنِّ   ،ِبِِْسالِمي  صلى هللا عليه وسلم

 . ْن َمْغِفَرِة اَّللَِّ َوَرمْحَِتهِ فََأْعطَاين اِبْلِعْشرِيَن َوِفيِه ِعْشرِيَن َعْبًدا ُكل ُهْم ًَتِجٌر مِبَاٍل َمَعهُ يف يَِدِه َمَع َما َأْرُجو مِ 
 [حسن إسناده ]الدهيش: #*
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 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ األَسْوَدِ السَّدُوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ  -  1

َعْبُد احْلَِميِد ْبُن ، أبنا  -رَُجٍل من أهل اليمامة -حُمَمَُّد ْبُن ُخَشْيٍش َمْوىَل َبِِن قـَْيِس ْبِن ثـَْعَلَبَة  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ِمْسِكنٍي اْلَيَماِمي  
ُ  َخَرْجنَا ِإىَل رَ   قَاَل:َأيِب َجدِِّه َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اأَلْسَوِد  ، َعْن  َجدِّهِ ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  حُمَمَِّد بُْن َعْمرٍو، َعْن  ُعْقَبةَ  ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

  ،َخَرْجنَا ِبِه ِمَن اْلرُبُوِد بـُُروِد َبِِن ُعَمرْيٍ ِمَن اْلَقْريَةِ   ،َوَمَعنَا مَتٌْر ُجَذاِميٌّ َهِديٌَّة ِإلَْيهِ   ،يف َوْفِد َبِِن َسُدوٍس ِمَن اْلَقْريَةِ   َعَلْيِه َوسلم
قـُْلنَا   « َأي  مَتٍْر َهَذاقَاَل: »، مثَّ  فََأَخَذ ِبَكفَّْيِه ِمَن التَّْمرِ   ،َعَلى نِْطعٍ   صلى هللا عليه وسلمفـَنـَثـَْراَن التَّْمَر َبنْيَ يََدْي َرُسوِل اَّللَِّ  

ُ يف اجْلَُذاِميِّ ابَ قَاَل: »  ،اجلذامي  َها  ،َرَك اَّللَّ َها جَأو جنَّة خر  ،َويف َحِديَقٍة خرج َهَذا ِمنـْ  « َهَذا ِمنـْ
رواه البزار والطبراني بنحوه وفيه جماعة لم يعرفهم العَلئي ولم  :  (8008)  هيثمي]ال  [في إسناده من لم أعرفه]الدهيش:  

 [ أعرفهم.
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 اللَّهِ بْنُ أُنَيْسِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ حَرَامٍ الْجُهَنِيُّ أَبُو يَحْيَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبْدُ  
اَد  أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبِن اْلَفْضِل ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َعِليٍّ ا َوَأْخرَبانَ  - 3 حْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

ُ  أَبُو َعِليٍّ حمَُ ، أبنا  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َأْخرَبَُهْم ِإَجازَةً  ْعُت َأاَب   قَاَل:مَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن الصَّوَّاُف َرمِحَهُ اَّللَّ ْسَِ
اْلرَبِْدَِييَّ  ْبِن َرْوٍح  ْبَن َهارُوَن  َأمْحََد  ثـَنَا  َبْكٍر  ثـَنَا  اْبُن َسْهلٍ ،  بَِقيَّة ،  ثـَنَا  َوْهُب بن  ْبِن  ، َعْن  َخاِلد بن عبدا هلل ،  الرَّمْحَِن  َعْبِد 

ُفذٍ ، َعْن ِإْسَحاقَ   ،  َأيِب أَُماَمَة األَْنَصاِريِّ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن زَْيِد ْبِن اْلُمَهاِجِر ْبِن قـُنـْ
ُ َعْنهُ َعْن   ُنَّ َسْبعٌ   ااتقو وسلم: »َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه    ،َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أُنـَْيٍس َرِضَي اَّللَّ َوقـَْتُل   ،اإِلْشَراُك اِبَّللَِّ   :اْلَكبَائَِر فَِإَنَّ

ُ ِإال اِبحْلَقِّ  ُ  «َوُعُقوُق اْلَواِلَدْينِ  ،َواْلِفرَاُر ِمَن الزَّْحفِ  ،َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيمِ  ،َوَأْكُل الّرابَ  ،َوالّزانَ  ،النـَّْفِس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ ِإْن َشاَء اَّللَّ
 « َوُعُقوُق َواِلَدْينِ »ِفيِه َكاَن 

 [ الحديث لم أجده من هذا الطريق]الدهيش: 
َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  9 بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ  َأنَّ فَاِطَمَة  َأمْحََد  ْبُن  أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ،  أبنا  حُمَمَُّد  َأمْحََد  ،  ْبُن  ُسَلْيَماُن 

،  ُسَلْيَماُن ْبُن َكِثريٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َكِثريٍ ، أبنا  َوحُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَّمَّاُر قَالُوا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز َوُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثّنَّ  ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  
َثِِن   ، َعْن أَبِيهِ  ،أَبُو احْلََسِن َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ  َحدَّ

فََأَخَذين َرُسوُل اَّللَِّ   ،فـَُقْمُت َعْن َيَسارِهِ   ،َوُهَو ُيَصلِّي  صلى هللا عليه وسلم  أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل:َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أُنـَْيٍس  
ُ َعَلْيِه َوسلم َفَجَعْلُت ُكلََّما َسَجْدُت َأْمَسْكُتهُ بَِيِدي خَمَاَفَة َأْن  ،َوَعَليَّ ثـَْوٌب ُمَتَمزٌِّق َوال يـَُوارِيِِن  ،فَأَقَاَمِِن َعْن مَيِيِنهِ  ،َصلَّى اَّللَّ

تـََودَّْعهُ قَاَل: »وَ   ،َفَكَسانِيهِ   ،َدَعا يل بِثـَْوبٍ   صلى هللا عليه وسلمفـََلمَّا اْنَصَرَف َرُسوَل اَّللَِّ    ،تـَْنَكِشَف َعْوَرِت َوَخْلِفي ِنَساءٌ 
 « َِبَِلِقَك َهَذا 

َوَعْبُد    ،ُمَهاِجٌر أَبُو احْلََسِن الَِّذي َرَوى َعْنهُ ُشْعَبةُ ُكويفٌّ   ،أَبُو احْلََسِن َهَذا الَِّذي َرَوى َعْنهُ ُسَلْيَماُن ْبُن َكِثريٍ   :الطَّرَبَاين  قَاَل    *
َلى   َلىاَّللَِّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ُهَو َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَيـْ ُسَلْيَماُن َكِثرٍي ُهَو َأُخو    ،َأُخو حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَيـْ

 . َوَقْد َرَوى لَهُ الُبَخاِرّي َوُمسلم ،حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َضِعيفٌ  قَاَل: ،حُمَمَِّد ْبِن َكِثرٍي اْلَعْبِديِّ 
 [ الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.رواه ]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش: 
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 ى عبد اهلل بن أنيس الْأنْصَارِيّ أَبُو عيس 
،  حُمَمَّد اْبن أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  قَاال، أبنا  ابراهيم، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهٌر الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  15
َعْبِد  ، َعْن  احْلََسُن ْبُن يَزِيَد َعمِّي، ثـَنَا  َّللَِّ ْبِن أُنـَْيسٍ حَيََْي ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد ْبِن َعْبِد ا، ثـَنَا  الصَّْلُت ْبُن َمْسُعوٍد اجْلَْحَدِري  ثـَنَا  

 . بـََعَثهُ َسرِيًَّة َوْحَدهُ  صلى هللا عليه وسلمَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ،اَّللَِّ ْبِن أُنـَْيسٍ 
حُمَمَِّد ْبِن ، َعْن  َعْبِد اْلَواِرثِ ، َعْن  َأيِب َمْعَمرٍ ، َعْن  حَيََْي الذ ْهِليِّ َرَواهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ُخَزمْيََة يف َصِحيِحِه َعْن حُمَمَِّد ْبِن    *

َويف ِكال الّرَِوايـََتنْيِ َعِن اْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أُنـَْيٍس   ،أَبِيِه َعِن اْبِن ِإْسَحاقَ ، َعْن َوَعْن َأمْحََد ْبِن اأَلْزَهِر َعْن يـَْعُقوبَ  اسحاق ِبطُوِلهِ 
 . َوَرَواهُ أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت  َعْن َأيِب يـَْعَلى اْلَمْوِصِليِّ 

 [ (906مسند أبي يعلى )  .ضعيف: إسناده الداراني] [ضعيفإسناده  ]الدهيش: #*
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 بَدْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
بَاين ، ثـَنَا احْلََسُن ْبنُ َأْخرَباََن  َوِبهِ  - 18 َعِليٍّ احْلُْلَواين ، ثـَنَا َعْبُد  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْقَبَة الشَّيـْ

 الصََّمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، ثـَنَا ُشْعَبُة، َعْن َأيِب اجْلَُوْيرِيَِة،  
 « اَل َنْذَر يف َمْعِصَيةٍ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: » ،َّللَِّ ْبِن بَْدرٍ َعْن َعْبِد ا

 . َلهُ رَِوايٌَة يف َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،أَبُو اجْلَُوْيرِيَِة اْْسُهُ ِحطَّاُن ْبُن ُخَفاٍف اجْلَْرِمي   *
َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َأُبو اْلُحَوْيِرِث َضعََّفُه َأْحَمُد َوَغْيُرُه، َوَوثََّقُه اْبُن  :  (6961)  ]الهيثمي   [صحيح]الدهيش: إسناده  

 [ٌت.ِحبَّاَن، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقا
َبَة ثَنا َشبَابَةُ ْبُن َسوَّارٍ ، ثـَنَا  ُعبـَْيُد ْبُن َغنَّامٍ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -   19   ، َحدََّثِِن ُشْعَبةَ ، َعْن  أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشيـْ

ْعُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن  قَاَل:أَبُو اجْلَُوْيرِيَِة   « اَل نذر يف َمْعِصّية قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمالنَِّب بَْدٍر يذكر َعن ْسَِ
ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن    رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو الحويرث   : (6961)  ]الهيثمي   [صحيحإسناده  ]الدهيش:  

 [حبان، وبقية رجاله ثقات.
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 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ الْمَازِنِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو صَفْوَان وَقيل أَبُو بسر سكن محص رَضِي اهلل عَنْهُ 
،  َزَة ْبِن اْْلَِضِر َأْخرَبَُهمْ أَبُو طَاِهٍر بـَرََكاُت ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن طَاِهٍر اْلُقَرِشي  اْْلُُشوِعي  ِبِدَمْشَق َأنَّ َعْبَد اْلَكرِِْي ْبَن محَْ   َأْخرَبانَ   -  27
أَبُو زُْرَعَة حُمَمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن َأمْحََد اْلُقَرِشي  يـُْعَرُف اِبْبِن ، أبنا  الرَّاِزي  متَّاُم ْبُن حُمَمٍَّد  ، أبنا  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأمْحََد اْلِكنَاين  أبنا  

 ،  َحرِيُز ْبُن ُعْثَمانَ ، ثـَنَا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْمرِو ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلَمْخُزوِمي  ، ثـَنَا التَّمَّارِ 
ْعُت النَِّبَّ    قَاَل:اْلَماِزين   َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُبْسٍر    ثـَنَا َمْن َحاَوَل أمرا مِبَْعِصَية َكاَن َذِلك أفوت ملا  يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلمْسَِ

 « َوأقرب جملي َما اتَـَّقى  ،رََجاء
 [ من لم أعرفهمإسناده في  ]الدهيش: #*
  ،َحرِيزُ ، ثـَنَا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، ثـَنَا َعْمرٍوَعِلي  ْبُن ، ثـَنَا أَبُو زُْرَعَة حُمَمَُّد ْبُن َسِعيدٍ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 28

ُبْسرٍ  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  قال  ،َعْن  عليه وسلم  قال:  األَنْـُفسِ »   :َرُسول هللا صلى هللا  ِبِعزَِّة  احْلََواِئَج  ََتْرِي   ،اطْلُُبوا  األُُموَر  فَِإنَّ 
 . « اِبْلَمَقاِديرِ 

 [ من لم أعرفهمإسناده في  ]الدهيش: #*
ْبُن حُمَمَّدٍ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  29 أبنا  متَّاُم  اأَلْذرَِعي  ،  ِإبْـَراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  يـَْعُقوَب  ثـَنَا  أَبُو  الرَّمْحَن  ،  اأْلَْصَبغ حُمَمَّد بن عبد  أَبُو 

َوَصْفَواَن ْبِن َعْمرٍو َوَحرِيِز ْبِن ، َعْن  َمْنُصوُر ْبُن ِإْْسَاِعيَل احْلَرَّاين  ، ثـَنَا  َأيِب ، ثـَنَا  اْلَقْرَقَساين   َأيِب بَْكِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َمْرَْيَ 
 ،  َعْمرٍو َوَحرِيِز ْبِن ُعْثَمانَ 

 . َيطُر  َشارِبَهُ طَرًّا صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت النَِّبَّ  قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر َعْن 
رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف، وقد وثق،    (:8851]الهيثمي )  [إسناده َل بأس به]الدهيش:  

 [ رجاله ثقات.ومنصور بن إسماعيل ضعفه العقيلي، وبقية 
،  ُموَسى ْبُن َهارُونَ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   -  30
 َأيِب )ح( ثـَنَا 

الطبراني، وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف، وقد وثق، ومنصور بن  رواه ]الهيثمي:  [إسناده َل بأس به]الدهيش: 
 [ إسماعيل ضعفه العقيلي، وبقية رجاله ثقات.

،  يـَْعُقوُب ْبُن حُمَمٍَّد الز ْهِري  ، ثـَنَا  َهارُوُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَمَّالُ ، ثـَنَا  اَل الطَّرَبَاين  َوَحدَّثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَحاَق الت ْسرَتِي  قَ   -  31
َثِِن  َثِِن َمْرَوانَ َمْنُصوُر ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َمْعَبِد ْبِن يَزِيَد احْلَرَّاين  َمْوىَل أُمِّ اْلَبِننَي بِْنِت َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن    َحدَّ َصْفَواُن ْبُن َعْمرٍو    ، َحدَّ

 ، ِر ْبُن َأيِب َمْرْيََ َوَحرِيُز ْبُن ُعْثَماَن َوأَبُو َبكْ 
 . َيطُر  َشارِبَهُ طَرًّا صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر َعْن 

ْبُن َمْرَواَن َعْن َحرِيِز ْبِن ُعْثَمانَ   *   صلى هللا عليه وسلم َكاَن َشاِرُب َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر  ، َعْن  َرَوى ُجنَاَدةُ 
 . يـَْعُقوُب ْبُن حُمَمٍَّد َأْخَرْجنَاهُ اْسِتْشَهاًدا ،َِبِيَاِل َشَفِتهِ 
رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف، وقد وثق، ومنصور  ]الهيثمي:  [إسناده َل بأس به]الدهيش: 

 [العقيلي، وبقية رجاله ثقات.بن إسماعيل ضعفه  
اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َوُهَو َحاِضرٌ  َأْخرَبانَ  - 45 أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

 اَّللَِّ )ح( 
 [ إسناده حسن]الدهيش: 
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ُعْثَماُن ْبُن ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبِن رِيَذَة قَاال ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   -  46
َلِفي  احْلِْمِصي    ، اْْلَبَاِيِري    َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ، ثـَنَا َخاِلِد ْبِن َعْمرٍو السِّ

ْعُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُبْسٍر    قَاَل:احْلََكُم ْبُن اْلَولِيِد  ثـَنَا   ِبِقْطٍف ِمْن ِعَنٍب   َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمبـََعثـَْتِِن أُمِّي اىل    يـَُقوُل:ْسَِ
صلى هللا  َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ    «اَل قَاَل: »  ،َهْل أًََتَك َعْبُد اَّللَِّ ِبِقْطفٍ   :صلى هللا عليه وسلمفََأَكْلُتهُ فـََقاَلْت أُمِّي لَِرُسوِل اَّللَِّ  

 « ُغَدُر ُغَدرُ قَاَل: »ِإَذا رَآين  عليه وسلم
َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه اْلَحَكُم ْبُن اْلَوِليِد؛ َذَكَرُه اْبُن َعِديٍ  ِفي اْلَكاِمِل، َوَذَكَر  :  (6725)  ]الهيثمي  [إسناده حسن]الدهيش:  

 [ َكََلِمِه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.َلُه َهَذا اْلَحِديَث، َوَقاَل: ََل َأْعِرُف َهَذا َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُبْسٍر ِإَلَّ اْلَحَكَم. َهَذا َمْعَنى 
ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  57

 ، َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد ْبِن َجاِبرٍ ، َعْن اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى الطَّبَّاعُ ، ثـَنَا طَاِلُب ْبُن قـُرََّة اأَلَذين  ، ثـَنَا الطَّرَبَاين  
صلى هللا عليه  َهْل رَأَيْـُتَما َرُسوَل اَّللَِّ    ُقْلُت:فَـ   ،زِنِيَّنْيِ َدَخْلُت َعَلى اْبَِنْ ُبْسٍر اْلَما  قَاَل:ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب زاَِيٍد اْلَبْكرِيِّ  َعْن  

فـََوَضَع َيَدهُ   ،ة فَورََأى يف قـَْرِن َأَحِداَن َشعَرات ملت  ،فََأَكَل ِمْن طََعاِمنَا  ،فـََقرَّبْـنَا إِلَْيِه طََعاًما  ،زَاراََن يف رَِحالِنَا  ،نـََعمْ  :فـََقاال ،وسلم
 « احْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َجَعَل يف أُمَّيِت ِمْثَل َهَذاقَاَل: » وَ  ،َعَلْيهِ 

رجاله  رواه الطبراني عن شيخه طالب بن قرة اْلذني ولم أعرفه، وبقية  :  (8838)  ]الهيثمي  [إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش:  
 [ثقات.

حَيََْي ْبُن َعْبِد  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  58
، َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَجَّاجِ ، َعْن  َسَواَدةُ ْبُن ُعْقَبةَ ، ثـَنَا  َصْفَواُن ْبُن َعْمرٍو ، ثـَنَا  بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيدِ ، ثـَنَا  ُمَصفًّى حُمَمَُّد ْبُن  ، ثـَنَا  اْلبَاِقي اأَلَذين  

 ،  َعْبِد الرَّمْحَِن اجْلَنِديِّ َعْن 
نَا هم يف شرب   اَل:قَ  صلى هللا عليه وسلمَعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر َصاِحِب َرُسوِل اَّللَِّ َعْن  ْعُت أَنَّهُ َيُكوُن يف َهِذِه األُمَِّة قـَْوٌم بـَيـْ ْسَِ

ُ َعَلْيِهمْ   . فـَيـَُعوُدوَن ِقَرَدًة َوَخنَازِيرَ  ،اْْلمر َوضرب املعارف َحَّتَّ َيََْفَك اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوسلم *  مَلْ َيْذُكْر ِفيِه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 [ رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.:  الهيثمي] [ضعيفإسناده  ]الدهيش: 
ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  59

ثـَنَا  الطَّرَبَاين   َبلٍ ،  ْبِن َحنـْ ْبُن َأمْحََد  ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ  اأَلْعَرجُ ،  ْبُن َسْهٍل  ثـَنَا  اْلَفْضُل  ْبُن َعاِمٍر َشاَذانُ ،  اْلَواِحِد ، ثـَنَا  اأَلْسَوُد  َعْبُد 
 ،  النَّْصِري  ِمْن َوَلِد َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسرٍ 

َثِِن  َوُهَو َأِمرٌي َعَلى   ،َوأاََن غَازٍ   ،َمَرْرُت َِبَدَِّك َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسرٍ   قَاَل:ُن َعْمرٍو اأَلْوزَاِعي   َعْبُد الرَّمْحَِن بْ   َحدَّ
َا َكَتْمُتهُ  ،َأال ُأَحدُِّثَك َِبَِديٍث َيُسر كَ  ،اَي َأاَب َعْمرٍو :فـََقاَل يل  ،مِحْصَ  َثِِن َأيِب َعْبُد اَّللَِّ   قَاَل: ،بـََلى قـُْلُت: ،اْلُوالةَ  فـََواَّللَِّ رمبَّ َحدَّ

نَا    قَاَل:  ،ْبُن ُبْسرٍ  نَا ََنُْن بِِفنَاِء َرُسول هللا ُجُلوٌس ِإْذ َخَرَج َعَليـْ َرُسوَل  اَي    :فـَُقْلنَا   ،فـَُقْمنَا يف َوْجِههِ   ، ُمْشِرَق اْلَوْجِه يـَتـََهلَّلُ بـَيـْ
ِإنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّالُم َأًَتين  وسلم: »صلى هللا عليه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،إِنَّهُ لََيُسر اَن َما نـََرى ِمْن ِإْشَراِق َوْجِهَك َوَتطَل ِقهِ  ،اَّللَِّ 

َ َقْد َأْعطَاينَ الشََّفاَعةَ  ،آنًِفا    ،فـَُقْلنَا يف قـَُرْيٍش َعامَّةً  «اَل قَاَل: » ،َأيف َبِِن َهاِشٍم َخاصَّةً  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :فـَُقْلنَا «فـََبشََّرين َأنَّ اَّللَّ
 « ِقِلنيَ ِهَي يف أُمَّيِت لِْلُمْذنِِبنَي اْلُمثْ َقاَل: »فَـ  ،فـَُقْلنَا يف أُمَِّتكَ  «اَل قَاَل: »

رواه الطبراني في الكبير، واْلوسط، وفيه عبد الواحد النصري متأخر يروي :  (18517)  الهيثمي]  [إسناده صحيح]الدهيش:  
 [عن اْلوزاعي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
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حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم ِقرَاَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ   َوَأْخرَبانَ   -  60
، ثـَنَا  فضل بن سهل األعراج أَبُو أَبُو اْلَعبَّاسِ ، ثـَنَا َعاِصمأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن أيب ، أبنا َعْبُد اَّللَِّ اْلَقبَّابُ ، أبنا َشاَذانَ 

 ،  َعْبُد اْلَواِحِد النَّْصِري  ِمْن َوَلِد َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر قَالَ ، ثـَنَا اأَلْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ 
َثِِن  فـََقاَل   ،َوُهَو َوايل َعَلى مِحْصَ   ، ْبِن َعْبِد هللا بن بسر َوَأان غازَمَرْرُت َعَلى َعْبِد اْلَواِحدِ   قَاَل:َعْبُد الرَّمْحَِن األَْوزَاِعي     َحدَّ

َا َكَتْمتُهُ اْلُوالةَ   ،اَي َأاَب َعْمرٍو َأال ُأَحدُِّثَك َحِديثًا َيُسر كَ   :يل  َحدََّثِِن َأيِب َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُبْسٍر    قَاَل:بـََلى    :قَاَل: قلت  ،فـََواَّللَِّ َلُرمبَّ
َنَما ََنُْن ِبِفنَاِء َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل: نَا ُمْشِرَق اْلَوْجِه ُمتـََهلَِّلهُ   صلى هللا عليه وسلمبـَيـْ فـَُقْلنَا    ،فـَُقْمنَا يف َوْجِههِ   قَاَل:  ،ِإْذ َخَرَج َعَليـْ

َا لََيُسر اَن مِ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َلَة فـََبشََّرين  وسلم: »َعَلْيِه  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ    فـََقاَل َرُسولُ   ،ْن ِإْشَراِق َوْجِهَك َوَْتَل ِلهِ ِإَنَّ َأنَّ ِجرْبِيَل َأًَتين اللَّيـْ
َ َقْد َأْعطَاينَ الشََّفاَعةَ    «اَل قَاَل: »  ،يف قـَُرْيٍش َعامَّةً   :فـَُقْلنَا  «اَل قَاَل: »  ،َأيف َبِِن َهاِشٍم َخاصَّةً   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :فـَُقْلنَا  «َأنَّ اَّللَّ

ا }َما  َوانْـَقَطَع ِمْن ِكتَايِب حرف :قَاَل أَبُو اْلَعبَّاسِ   «ِهَي يف أُمَّيِت لِْلُمْذنِِبنَي اْلُمْثِقِلنيَ َقاَل: »فـََعَقَد بَِيِدهِ فَـ   قَاَل: ،يف أُمَِّتكَ   :فـَُقْلنَا
 . على اْلُمْحِسِننَي من َسِبيل{ 

 [ إسناده صحيح]الدهيش: 
 الس َلِميَّ  أَبُو طَاِهٍر بـَرََكاُت ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن طَاِهر اْلشوعي ِقَراَءة َعَلْيِه َأن عبد اْلَكِرْي ْبَن مَحَْزَة ْبِن اْْلَِضرِ   َأْخرَبانَ   -  61

أَبُو ِإْسَحاَق إِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ، أبنا  اَّللَِّ الرَّازِي  متَّاُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد  ، أبنا  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأمْحََد اْلَكتَّاين  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 
َثِِن أَبُو زُْرَعَة َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو، ثـَنَا َصاِلِح ْبِن ِسنَانٍ   اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل اأَلْعَرجُ  ، َحدَّ

 [ إسناده صحيح]الدهيش: 
ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن قطيس َوأَبُو َعِليٍّ  قَ   -  62 حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َخاِلٍد  اَل متَّاٌم َوَحدَّ
ثـَنَا  قَاال ْبِن ُجنَـ ،  ْبِن اْلَولِيِد  ْبِن َحاِجِب  ْبُن َخَلِف  ثـَنَا  ْيٍد السََّمْرقـَْنِدي  أَبُو حَيََْي ُجنـَْيُد  اْلَفْضُل ْبُن َسْهلٍ ،  ثـَنَا  أَبُو اْلَعبَّاِس   ،

 : َعْبُد اْلَواِحِد النَّْصِري  ِمْن َوَلِد َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر قَالَ ، أبنا اأَلْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ 
َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو   اأَلْوزَاِعي  قَاَل َمَرْرُت َِبَدَِّك َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َعْبِد هللا بن بسر َوَأان غَاِزي َوُهَو َأِمري على محص َحدَّ

َا َكَتْمُتهُ اْلُوالةَ   ،أاب َعْمرٍو َأال ُأَحدُِّثَك َِبَِديٍث َيُسر كَ   اي  َقاَل:فَـ  َحدََّثِِن َأيِب َعْبُد اَّللَِّ ْبُن    :قَالَ   ،بـََلى  :قَاَل: قلت  ،فـََواَّللَِّ َلُرمبَّ
نَا ُمْشرِقًا يـَتـََهلَّلُ   َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمُكنَّا ِبفنَاء    قَاَل:  ،ُبْسرٍ   ،فـَُقْمنَا يف َوْجِههِ   قَاَل:  ،يـَْوًما ُجُلوًسا ِإْذ َخَرَج َعَليـْ
 َوذََكَر بَِقيـََّتهُ بَِنْحِوهِ  ..ِإنَّهُ لََيُسر اَن َما نـََرى ِمْن ِإْشَراِق َوْجِهَك َوَتطَل ِقهِ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َسرََّك اَّللَُّ  :فـَُقْلنَا

 .َوى َلهُ اْلُبَخاِري  َحِديثًا َعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسَقع َوَقْد رَ   ،اَل حُيَْتج  ِبهِ   :قَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي    ،َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ النَّْصرِي    *
 [ إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 

يف ِكتَاِبِه َوأبنا َعْنهُ اْبُن َعمِّي اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد ْبِن    اأَلْسَعُد ْبُن بلدرَك اجْلرِْبِيِلي    َأْخرَبانَ   -  63
ُ َأنَّ َأاَب اْْلَطَّاِب َعِليَّ ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َهارُوَن أَ  َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ، أبنا  مْ ْخرَبَهُ َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْقِدِسي  َرمِحَُهُم اَّللَّ

رُ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن ُخَزمْيَةَ ، أبنا  ِبْشَرانَ  ُعَمُر  ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن الضَّحَّاِك الز بـَْيِدي  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأَلابَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    يـَُقوُل:رَأَْيُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُبْسٍر اْلَماِزينَّ رَُجال َقِصريًا    قَاَل:ْبُن ِبالٍل أَبُو َحْفٍص   يـَُقول:    صلى هللا عليه وسلمْسَِ

 « َكْيَف أَنْـتُْم ِإَذا َجاَرْت َعَلْيُكُم اْلُوالةُ »
 [ إسناده حسن]الدهيش: 

، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصِر ْبِن َأيِب اْلَفْتِح الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ  َوَأْخرَبانَ  - 64
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 ،  َجدِّي ِإبْـَراِهيُم ْبُن اْلَعالءِ ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن اْلَعالِء ْبِن زِْبرِيٍق احْلِْمِصي  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
 ،َوُهَو قَاِعٌد يف اْلَمْسِجدِ   ،َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُبْسٍر َصاِحَب  قَاَل:ُعَمُر ْبُن ِبالٍل اْلُقَرِشي  ثـَنَا 

ُمِسنًّا يـَْعِِن َداَر اْلَعبَّاِس ْبِن    َقاَل: فَـ   ،َفَجاَءهُ ُغالَمهُ   ،وََكاَن َشْيًخا َكِبريًا  الّزِبْـَلِة  َقْد ُأِخَذْت يف ُسْخَرِة  اَي َمْوالَي َهِذِه مِجَاُلَك 
اْلَمْسِجِد َِبِْمصَ  الَّيِت ِعْنَد اَبِب  َمَعهُ رَُجالنِ وََكانَ   ،اْلَولِيِد  َعْيِه َحَّتَّ قَامَ   ،  ِبَضبـْ َمَعهُ َحَّتَّ أََتى    :قَاَل ُعَمرُ   ،فََأَخَذا  َفَمَشْيُت 

َاَب اِبْلَغَرائِرِ  ،فَِإَذا مِجَالُهُ ُمنَاَخةٌ  ،الّزِبْـَلةَ  َبَل يـَْفَتُح هَلُمْ  ،فََأَخَذ اْلِغَرارَةَ  ،َوِإَذا ُهْم َيْسُفوَن الرت  َهَذا  : ِمَن النََّصاَرى َوقَاَل اَنسٌ  ،َوأَقـْ
  َقاَل:فَـ   ،فََأْهَوى اْلَقْوُم لِيَْأُخُذوا   ،َلْو رَأَيْـنَا رَُجال من َأْصَحاب ِعيَسى حلملناه على رؤوسنا  ،َصاِحُب نَِبيُِّكْم َتْصنـَُعوَن بِِه َهَذا

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ،َدُعوين   « أَنْـتُْم ِإَذا َجاَرْت َعَلْيُكُم اْلُوالةُ َكْيَف يـَُقول: » صلى هللا عليه وسلمفَِإيّنِ ْسَِ
 .[ رواه الطبراني في الكبير واْلوسط. وعمر بن بَلل جهله ابن عدي: (9203) الهيثمي] [إسناده حسن]الدهيش: 

ُسَلْيَماُن ْبُن ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أُمَّ ِإبْـَراِهيَم اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  65
َعْمرو بن ، ثـَنَا  اجْلَرَّاُح ْبُن حَيََْي اْلُمَؤذِّنُ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ُمَصفًّى ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعْرٍق احْلِْمِصي  ، ثـَنَا  َأمْحََد الطَّرَبَاين  

   ،محوسي عبد األ
ُ َعزَّ   ،اِبْْلرَْيِ  َِبَرْيٍ، َوَخَتَمهُ َمِن اْستـَْفَتَح َأوََّل ََنَارِِه صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: ْبِن ُبْسٍر  عبد هللاَعن  قَاَل اَّللَّ

 « اَل َتْكتُـُبوا َعَلْيِه َما َبنْيَ َذِلَك من الذ نُوب :َوَجلَّ ِلَمالِئَكِتهِ 
رواه الطبراني، وفيه الجراح بن يحيى المؤذن ولم أعرفه، وبقية رجاله  :  (16983)  ]الهيثمي  [فيه من لم أعرفه]الدهيش:  

 [ثقات.
، ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -   70
أَبُو ِإْسَحاَق اْلَفَزاِري  َعِن اأَلْوزَاِعيِّ َعِن اْلَعالِء  ، ثـَنَا ءُ ُهَو حَمُْبوُب ْبُن ُموَسىأَبُو َصاِلٍح اْلَفرَّا، ثـَنَا َهاِشُم ْبُن َمْرَثٍد الطَّرَبَاين  ثـَنَا 

 ،  ْبُن احْلَاِرثِ 
  «تـَُعد وَن الش َهَداَء ِمْن أُمَّيِت َما  َقاَل: »فَـ   ،َسْعَد ْبَن ُعبَاَدةَ   صلى هللا عليه وسلمَعاَد َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر  َعْن  

ُ َوَرُسولُهُ َأْعَلمُ  :، قَالُوا قَاَل َذِلَك َثالثً  َأِذَن يل فََأْخرَبْتُهُ َمِن   صلى هللا عليه وسلمقَاَل َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة ِإْن َشاَء َرُسوُل اَّللَِّ  ،اَّللَّ
َوَجاَهَد يف َسِبيِل    ،َمْن آَمَن اِبَّللَِّ   قَاَل:، مثَّ  فَُأْسِندَ   ،َأْسِنُدوين   قَاَل:   «فََأْخرَبين َمِن الش َهَداِء ِمْن أُمَّيِت قَاَل: »  ،الش َهَداِء ِمْن أُمَِّتهِ 

ي   ،اَّللَِّ  َشِهيدٌ   ،ل قتَوقَاَتَل َحَّتَّ  َلِقليلٌ قَاَل: »  ،فـَُهَو  ِإًذا  أُمَّيِت  ُشَهَداَء  َشِهيدٌ   ،ِإنَّ  َسِبيِل اَّللَِّ  َشِهيد   ،اْلَقِتيُل يف    ،َواْلَمْبطُوُن 
 « َوالنـ َفَساءُ َشِهيدٌ  ،َواْلَغرِيُق َشِهيدٌ  ،دهي واملطعون ش

الش َهَداءُ  قَاَل: »  ،صلى هللا عليه وسلمالنَِّبِّ  ، َعْن  َأيِب ُهَريْـَرةَ ، َعْن  َأيِب َصاِلحٍ َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث ُْسَيٍّ َعْن    *
 . « َوالشَِّهيُد يف َسِبيِل اَّللَِّ  ،َوَصاِحُب اهْلَْدمِ  ،َواْلَغِرقُ  ،َواْلَمْبطُونُ  ،اْلَمْطُعونُ  ،ََخَْسةٌ 

ِحيِح َغْيَر َأِبي َصاِلٍح اْلَفرَّاِء َوُهَو ِثَقٌة.: (9553) ]الهيثمي [إسناده حسن بشاهده]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
حُمَمَُّد  ، أبنا  َلْيِه وهوحاضر أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّد بن َأمْحد اأْلَْصبـََهاينّ َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة عَ   َأْخرَبانَ   -  71

آَدُم ، ثـَنَا  يـَْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ ، ثـَنَا  َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َأيِب َعاِصمٍ أَبُو  ، أبنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ 
 ،  حُمَمَِّد ْبِن زاَِيدٍ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ْبُن َأيِب ِإاَيسٍ 

 « َوُحْسُن مآب ،َوطُوََب هَلُمْ  ،يِب طُوََب ِلَمْن رَآين َوآَمَن  صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر َعْن 
رواه الطبراني، وفيه بقية، وقد صرح بالسماع فزالت الدلسة، وبقية  (:  16417]الهيثمي ) [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش:  

 [ رجاله ثقات.
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ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  72
َبلٍ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ، ثـَنَا الطَّرَبَاين   َوَة ُشَرْيُح ْبُن يَزِيدَ ، ثـَنَا ُرَشْيدٍ َداُوُد ْبُن ، ثـَنَا ْبِن َحنـْ ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيٍد ، َعْن أَبُو َحيـْ
 ،  أَبِيهِ ، َعْن اأَلهْلَاينِّ 

فـََعاَش   «يَِعيُش َهَذا اْلُغالُم قـَْرانً قَاَل: »وَ   ،َيَدهُ َعَلى رَْأِسي  صلى هللا عليه وسلمَوَضَع َرُسوُل اَّللَِّ   :َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر قَالَ َعْن  
 . فَلم ميت َحَّتَّ ذهب الثالول من َوجهه  «اَل مَيُوت َحَّتَّ يذهب الثالول من َوجهه َقاَل: »فَـ   ،وََكاَن يف َوجهه ثلول   ،ماَئة سنة 

، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاِر الثُّْؤُلوِل ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  ]الهيثمي:    [إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش:   َصلَّى    -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ِحيِح َغْيَر اْلَحَسِن بْ   َأَحدِ   “. َوِرَجالُ : " »ِلُيْدِرَكنَّ َقْرًنا«  -َّللاَّ ، َوُهَو ِثَقٌة.ِإْسَناَدِي اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  [ِن َأيُّوَب اْلَحْضَرِميِ 

ِد اْلَمالُح بِبـَْغَداَد َوأَبُو  أَبُو احْلََسِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلُعَمرِي  َوأَبُو اْلَفَرِج َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَّ   َأْخرَبانَ   -  73
بَاينَّ َأْخرَبَُهمْ احْلََسِن َعِلي  ْبُن مَحَْزَة ْبِن طَْلَحَة اْلبـَْغَداِدي  اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ  ، حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن إِبْـَراِهيمَ ، أبنا  ْبَن حُمَمٍَّد الشَّيـْ

حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد   ، ثـَنَاَأيِب ، ثـَنَا  َعْمُرو ْبُن ُعْثَمانَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اأَلَسِدي  ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الشَّاِفِعي  أبنا 
 ،  الرَّمْحَِن ْبِن ِعْرقٍ 

  ، اْطُبُخوا َهِذِه الشَّاةَ »فـََقاَل أَلْهِلِه    ،َوالطََّعاُم يـَْوَمِئٍذ قَِليلٌ   ،َشاةً   صلى هللا عليه وسلمَأْهَدْيُت لِلنَِّبِّ    قَاَل:َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُبْسٍر  ثـَنَا  
ِقيِق فَاْخِبُزوهُ   ،َقْصَعٌة يـَُقاُل هَلَا اْلَغرَّاءُ   صلى هللا عليه وسلموََكاَن لِلنَِّبِّ    قَاَل:  «َواْثرُِدوا َعَلْيهِ   ،َواْطُبُخوا   ،َواْنظُُروا ِإىَل َهَذا الدَّ

َها فَِإَذا َكثـَُر النَّاُس َجثَا َرُسوُل اَّللَِّ    ،أََتى بِتِْلَك اْلِقصَّة   ،َوَسبَُّحوا الض َحى   ،فـََلمَّا َأْصَبحَ   ،حَيِْمُلَها َأْربـََعةُ رَِجالٍ  صلى َواْلتـََقْوا َعَليـْ
َ َجَعَلِِن َعْبًدا  صلى هللا عليه وسلم: » َقاَل النَِّب   فَـ   ،َما َهِذِه اجْلِْلَسةُ   :َأْعَرايِبٌّ   فـََقالَ   ،هللا عليه وسلم  َومَلْ ََيَْعْلِِن    ،َكرميًاِإنَّ اَّللَّ

َعِنيًدا َرُسوُل اَّللَِّ  ، مثَّ  « َجبَّارًا  َجَوانِِبَها وسلم: »صلى هللا عليه  قَاَل  ِمْن  ِفيَها  ،ُكلُوا  َلُكْم  يـُبَاَرْك  ِذْرَوَْتَا    :قَالَ مثَّ    «َوَدُعوا 
 « َفال يُْذَكُر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيهِ   ،فـََوالَِّذي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه لَيُـْفَتَحنَّ َعَلْيُكْم َأْرُض فَاِرَس َوالر وِم َحَّتَّ َيْكثـَُر الطََّعامُ   ،َفُكُلوا   ،ُخُذوا»

 ( بنحوه[3773]رواه أبو داود ) [إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
ِإبْـَراِهيُم ْبُن ِعْرٍق ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   -  74

 ،  َأيِب ، ثـَنَا احْلِْمِصي  ثَنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَمانَ 
ْعُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُبْسٍر   قَاَل:مْحَِن ْبِن ِعْرٍق  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ ثـَنَا   َوالطََّعاُم    ،َشاةً   صلى هللا عليه وسلمأُْهِدَيْت لِلنَِّبِّ    يـَُقوُل:ْسَِ

ِقيقِ   ،َأْصِلُحوا َهِذِه الشَّاةَ »   :فـََقاَل أَلْهِلهِ   ،يـَْوَمِئٍذ قَِليلٌ  َواْثرُِدوا    ،فَاْطُبُخوهُ   ،فَِإَذا َكاَن َغًدا  ،فَاْخِبُزوهُ   ،َواْنظُُروا ِإىَل َهَذا الدَّ
فـََلمَّا َأْصَبَح   ،حَيِْمُلَها َأْربـََعةُ رَِجالٍ   -َوَصَوابُهُ اْلَغرَّاءُ   ---َقْصَعٌة يـَُقاُل هَلَا اْلَغَداةُ    صلى هللا عليه وسلموََكاَنْت لِلنَِّبِّ    «َعَلْيهِ 

فـََقاَل    ،صلى هللا عليه وسلمفـََلمَّا َكثـَُر النَّاُس َجثَا َرُسوُل اَّللَِّ    ،َواْلتـََقْوا َعَلْيهِ   ،ُأِتَ بِتِْلَك اْلَقْصَعةِ   ،َوَسبَُّحوا الض َحى   ،النَّاسُ 
َ َجَعَلِِن َعْبًدا َكرميًاوسلم: »صلى هللا عليه ُسوُل اَّللَِّ قَاَل رَ  ،َما َهِذِه اجْلِْلَسةُ  :َأْعَرايِبٌّ   « َومَلْ ََيَْعْلِِن َجبَّارًا َعِنيًدا ،ِإنَّ اَّللَّ

 َوَرَوى اْبُن َماَجْه طََرفًا ِمْنهُ ُكُلوا ِمْن َجَوانِِبَها َعْن َعْمرٍو أَْيًضا  ،َرَواهُ أَبُو َداُوَد َعْن َعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن بَِنْحِوهِ  *
 ( بنحوه[3773]رواه أبو داود ) [إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
إِبْـَراِهيُم  ، ثـَنَا  ينأَبُو اْلَقاِسم الطربا ، أبنا  رِيَذةَ أَبُو َبْكِر ْبُن  ، أبنا  أَبُو َجْعَفر الصيدالين َأن فَاِطَمة اجلزدانية َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  83

 َأيِب )ح( ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن ُعْثَمانَ ، ثـَنَا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعْرٍق احْلِْمِصي  
 [ إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 

َبلٍ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن  قَاَل الطَّرَبَاين  َوَحدَّثـَنَا    -  84 ،  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَيْحِصِب  ، ثـَنَا  بَِقيَّةُ ، ثـَنَا  َداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ ، ثـَنَا  َحنـْ
َثِِن   َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُبْسٍر )ح(  َحدَّ
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 [ إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش: 
َأمْحَُد  ، أبنا أَبُو بكر بن املقرىء، أبنا ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبَْرَوْيهِ ، أبنا زَاِهٌر الثَـَّقِفي  َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ  َوَأْخرَبانَ  - 85

 ،  َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَيْحِصِب  حُمَمَِّد ْبِن  ، َعْن بَِقيَّةُ ، ثـَنَا َداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ ، ثـَنَا ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  
  ، َسدُِّدوا َوأَْبِشُرواصلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:    صلى هللا عليه وسلمَعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُبْسٍر َصاِحَب النَِّبِّ  ثـَنَا  

َ َعزَّ َوَجلَّ لَْيَس ِإىَل َعَذاِبُكْم ِبَسرِيعٍ   « َوَسيَْأِت قـَْوٌم اَل ُحجََّة هَلُمْ  ،فَِإنَّ اَّللَّ
 َلْفظُُهَما َواِحدٌ  *

 [رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه بقية بن الوليد، ولكنه صرح بالتحديث :  (222)  ]الهيثمي   [إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش:  
،  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَّد بن املقرىء، أبنا  ابراهيم، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  86
 ،  الرَّمْحَنِ حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد  ، َعْن بَِقيَّةُ ، ثـَنَا َداُوُد يـَْعِِن اْبَن ُرَشْيدٍ ثـَنَا 
 ،َوطُوََب ِلَمْن آَمَن يِب َومَلْ يـََرين  ،طُوََب ِلَمْن رَآين َوآَمَن يِب وسلم: » َرُسول هللا صلى هللا عليه  قال: قالَعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر َعْن 

 « طُوََب هَلُْم َوُحْسُن َمآبٍ 
بالمتابعة]الدهيش:   رواه الطبراني، وفيه بقية، وقد صرح بالسماع فزالت الدلسة، وبقية رجاله  الهيثمي:  ]  [إسناده صحيح 

 .[ثقات 
أَبُو  ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمٌَّد َأنَّ أُمَّ ِإبْـَراِهيَم اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   -  87

 ،  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِعْرٍق اْلَيْحِصِب  ، ثـَنَا بَِقيَّةُ ، ثـَنَا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيسٍ ، ثـَنَا زُْرَعَة عبد الرَّمْحَن ْبُن َعْمرٍو
طُوََب هَلُْم    ،َوطُوََب ِلَمْن رََأى َمْن رَآين   ،طُوََب ِلَمْن رَآين صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر  َعْن  

 « َوُحْسُن َمآبٍ 
َم يف رَِوايَِة حُمَمَِّد ْبِن زاَِيٍد َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن بُْسرٍ  *  تـََقدَّ

بالمتابعة]الدهيش:   رواه الطبراني، وفيه بقية، وقد صرح بالسماع فزالت الدلسة، وبقية رجاله  الهيثمي:  ]  [إسناده صحيح 
 .[ثقات 
ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمٌَّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  89

ْعُت َأيِب اْلُمَثّنَّ ْبَن َوائٍِل    قَاَل:ثـَنَا ِعَصاُم ْبُن اْلُمَثّنَّ  قَاال:    حُمَمَُّد ْبُن ُمَصفًّى َوَعْمُرو ْبُن ُعْثَمانَ ، ثـَنَا  ْبِن ِعْرٍق احْلِْمِصي     يـَُقوُل:ْسَِ
 . َوَوَضْعُت يَِدي َعَلى ِذرَاِعهِ  ،َفَمَسَح رَْأِسي  ،أَتـَْيُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُبْسرٍ 

َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر. َواْلُمَثنَّى َوَوَلُدُه َذَكَرُهَما اْبُن َأِبي َحاِتٍم، َوَلْم َيْجَرْح َواِحًدا :  (6450)  ]الهيثمي  [إسناده ضعيف]الدهيش:  
 [ِمْنُهَما، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.

َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  90 ْبَن احْلََسِن  احْلَُسنْيَ  َأنَّ َجدَّهُ  ِبِدَمْشَق  ْبِن احْلَُسنْيِ اأَلَسِدي   أبنا  أَبُو غَاِلِب ْبُن مَحَْزَة  ْبُن َأيِب  ،  َعِلي  
ْمَساِر الدَِّمْشِقي    ثـَنَاقَاال:   اْلَعالِء َواحْلَُسنْيُ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َأيِب احْلَِديدِ  ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن ُموَسى ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن السِّ

 ،  حُمَمَُّد ْبُن ُمَصفًّى ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ِفيلٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َسْهٍل التـَُّنوِخي  اْلَفْضلُ 
ْعُت َأيِب اْلُمَثّنَّ ْبَن َواِئٍل   :ِعَصاُم ْبُن اْلُمَثّنَّ قَالَ ثـَنَا   َوَوَضْعُت يَِدي َعَلى   ،َفَمَسَح رَْأِسي  ،أَتـَْيُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُبْسرٍ   يـَُقوُل:ْسَِ

فََأْعَجَب   ،ُمتـََنكُِّب قـَْوًسارَُجٌل    َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمَدَخَل على    َقاَل:فَـ   ،َفَسأََلهُ رَُجٌل َعْن َأْجِر اْلُمَعلِّمِ   ،ِذرَاِعهِ 
اْلُقْرآنَ   ،اَل   قَاَل:  «اْشرَتَيْـتـََها  ،َما َأْجَوَد قـَْوَسكَ َقاَل: » فَـ   ،صلى هللا عليه وسلمالنَِّب      ،َوَلِكْن َأْهَداَها يل رَُجٌل أَقـَْرْأُت ابْـَنهُ 

ُ قـَْوًسا ِمْن اَنرٍ قَاَل: »  « فـَُردََّها» قَاَل: ،اَل  قَاَل: «فـَُتِحب  َأْن يـَُقلَِّدَك اَّللَّ
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َدَخَل رَُجٌل َعَلى   َقاَل:فَـ   ،اْلُمَؤدِّبِ َأِو    َلْفُظ ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْوٍف َويف رَِوايَِة َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن ِفيٍل َعْن َأْجِر اْلُمَعلِّمِ *  
َها النَِّب     ،ُمتـََقلًِّدا قـَْوًسا  صلى هللا عليه وسلمالنَِّبِّ   اَل اَي َرُسوَل    قَاَل:  «اْشرَتَيْـتـََها» َوِعْنَدهُ    صلى هللا عليه وسلمفـََعِجَب ِمنـْ

 « أَفـَُتِحب  َأْن تـَُقلََّد قـَْوًسا من اَنر »  :َوِعْنَدهُ قَالَ  ،اَّللَِّ 
 [ إسناده ضعيف]الدهيش: 

ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  97
 ،  أَبُو ُعبـَْيَدَة احْلِْمِصي  ، ثـَنَا  مَحَْزةَ حَيََْي ْبنُ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يُوُسفَ ، ثـَنَا َبْكُر ْبُن َسْهلٍ ، ثـَنَا الطَّرَبَاين  

ِبِعَماَمٍة َسْوَداءَ   ،َعِليًّا ِإىَل َخْيربََ   صلى هللا عليه وسلمبـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ    :َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُبْسٍر قَالَ ثـَنَا   َأْرَسَلَها من ، مثَّ  فـََعمََّمهُ 
َبُع اجْلَْيشَ   صلى هللا عليه وسلمَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ  ، مثَّ  َأن قَاَل َعَلى َكِتِفِه اْلُيْسَرى   ،َورَائه َفَمرَّ    ،قـَْوسٍ   َوُهَو متوكىء على  ،يـَتـْ

َا َمْلُعونَةٌ َقاَل: »فَـ   ،ِبِه رَُجٌل حَيِْمُل قـَْوًسا فَاِرِسيَّةً  ُ    ،َعَلْيُكْم اِبْلَقنَا َواْلِقِسيِّ اْلَعَربِيَّةِ   ،َمْلُعوٌن َمْن حَيِْمُلَها  ،أَْلِقَها فَِإَنَّ فَِإنَّ ِِبَا يُِعز  اَّللَّ
 « َويـَْفَتُح َلُكُم اْلِبالدَ  ،ِديَنُكمْ 

َا قَاَل َذاَك َرُسوُل اَّللَِّ  :قَاَل حَيََْي  * فََأمَّا  ،صلى هللا عليه وسلمَكاَنْت ِإْذ َذاَك َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ   صلى هللا عليه وسلمِإمنَّ
ًة ِلإِلْسالمِ  ،اْليـَْومَ  ًة َوقـُوَّ  . فـََقْد َصاَرْت ُعدَّ

رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي قال الذهبي: وهو مقارب الحديث. وقال  ]الهيثمي:   [إسناده مرسل]الدهيش: 
 .[ النسائي: ضعيف. وبقية رجاله رجال الصحيح إَل أني لم أجد ْلبي عبيدة عيسى بن سليم من عبد هللا بن بشر سماعا

،  َحاِضرٌ َوَأاَن    ُهمْ أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن االخوه َأن أََبت َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َعِليِّ ْبِن َأيِب َذرٍّ َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  98
َأمْحَُد ْبُن  ، ثـَنَا  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َحيَّانَ ، أبنا  أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَِّحيمِ أبنا  

َثِِن حَيََْي ْبُن مَحَْزةَ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يُوُسفَ ، ثـَنَا يـَْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ ، ثـَنَا َعْمرٍو  ،  َأيِب ُعبـَْيَدةُ احْلِْمِصي   ، َحدَّ
ُ َعْنُه( ِإىَل َخْيربََ   ابـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم علي  قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبُن ُبْسٍر  َعْن   صلى  َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ    ،)َرِضَي اَّللَّ

َبُع اجْلَْيَش َوُهَو متوكىء َعَلى قـَْوِسهِ   هللا عليه وسلم َا َمْلُعونٌَة َوَمْن  َقاَل: »فَـ   ،َفَمرَّ ِبِه رَُجٌل حَيِْمُل قـَْوًسا فارسيه  ،يـَتـْ ألقها فَِإَنَّ
ُ ِديَنُكمْ  ،َعَلْيُكْم اِبْلَقنَا َواْلِقِسيِّ اْلَعَربِيَّةِ  ،حَيِْمُلَها  « َويـَْفَتُح َلُكمْ   ،فَِإنَّ ِِبَا يُِعز  اَّللَّ

َا قَاَل َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ  * ًة ِلإِلْسالمِ  صلى هللا عليه وسلمقَاَل حَيََْي ْبُن مَحَْزَة ِإمنَّ ًة َوقـُوَّ  فََأمَّا اْليـَْوَم فـََقْد َصاَرْت ُعدَّ
 [ إسناده مرسل]الدهيش: 

أَبُو اْلَفْتِح َمْنُصوُر ْبُن احْلَُسنْيِ  ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  99
َبةَ ، أبنا  َعِليِّ ْبِن َعاِصِم ْبِن املقرىء  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبنِ ، أبنا  ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلَقاِسمِ  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ

َثِِن اْبُن َوْهٍب قَالَ ، ثـَنَا َحْرَمَلةُ ْبُن حَيََْي   ،  ُمَعاِويَةُ ْبُن َصاِلحٍ  ، َحدَّ
ْعُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن بُْسٍر    قَاَل:َأيِب اْلَوازِِع  َعْن   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    :يـَُقولُ   -صلى هللا عليه وسلمَصاِحَب النَِّبِّ  -ْسَِ صلى هللا ْسَِ

 « َولََيُكوَننَّ قَرِيبًا ِمْن َمْوتِهِ  ،لَُيْدرَِكنَّ الدَّجَّاُل َمْن رَآين يـَُقول: » عليه وسلم
 [ إسناده ضعيف]الدهيش: 

ُمَعاذُ ْبُن  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمَحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ  َوَأْخرَبانَ  -  100
 ( َمْعُن ْبُن ِعيَسى اْلَقزَّاُز )ح ، ثـَنَا َعلّي بن اْلَمِديِِنِّ ، ثـَنَا اْلُمَثّنَّ 

 [ إسناده ضعيف]الدهيش: 
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ْعنَا ُمَعاِويََة ْبَن  قَاال:   َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حَيََْي اْلَمَعاِفِري  ، ثـَنَا  َأيِب ، ثـَنَا  َوحدثنَا ابراهيم بن دحني الدَِّمْشِقي  قَاَل الطَّرَبَاينّ    - 101 ْسَِ
 ، َأيِب اْلَوازِعِ ، َعْن َصاِلحٍ 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر َعْن  َأْو لََيُكونَنَّ َقرِيبًا ِمْن    ،لَُيْدرَِكنَّ الدَّجَّاُل َمْن رَآين يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلمْسَِ
 « َمْوِت 

شعيب ولم أعرفه،  رواه الطبراني في اْلوسط عن شيخه محمد بن عيسى بن  :  (12548)  ]الهيثمي  [ إسناده ضعيف]الدهيش:  
 [ وبقية رجاله ثقات.
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 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ األَنْصَارِيِّ الْبَيَاضِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، َأمْحَُد ْبُن اْلُمَعلَّى الدَِّمْشِقي  ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفر الصيدالين َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  113

 ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر )ح( ثـَنَا 
 رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.[: (2612) ]الهيثمي [حسنإسناده ]الدهيش: 

  ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُسْفيَاَن ْبِن ُعْقَبةَ قَاال:    َعِلي  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَمِديِِن  ، ثـَنَا  اَل الطَّرَبَاين  َوَحدَّثـَنَا اْلَفْضُل ْبُن احْلُبَابِ قَ   -  114
ْعُت َجدِّي ُعْقَبَة ْبَن َأيِب َعاِئَشَة    قَاَل: (  صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َجاِبٍر اْلبـَيَاِضيَّ )َصاِحَب َرُسوِل اَّللَِّ    يـَُقوُل:ْسَِ

 . َيَضُع ِإْحَدى َيَدْيِه َعَلى ِذرَاَعْيِه يف الصَّاَلة
 .[رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن: (2612) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش: 
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 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمَّد بن عبد هللا َلُه، أبن َأْخرَبانَ  - 115

َعْبِد  نَّاُد، ثـَنَا َأْسبَاُط ْبُن َنْصٍر، َعْن ِْسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن مَحَّاِد ْبِن طَْلَحَة اْلقَ 
  ، قَاَل: َأْوَجْعَتِِن   ،مَّا ِبِسَواكٍ اَّللَِّ ْبِن ُجَبرْيٍ اْْلَُزاِعيِّ قَاَل: طََعَن َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم رَُجال يف بَْطِنِه ِإمَّا ِبَقِضيٍب َوإِ 

َمَعهُ   ،فَأَْقِدين  الَِّذي  اْلُعوَد  َبْطنه  «اْستـَْقدِ فـََقاَل: »   ،فََأْعطَاهُ  اْعُفوا َعْنكَ   ،فـََقبََّل  يـَْوَم   ،مثَّ قَاَل: بل  ِِبَا  َتْشَفَع يل  َأْن  َلَعلََّك 
 . اْلِقيَاَمة

 : رواه الطبراني، ورجاله ثقات.[ (10732) ]الدهيش: إسناده ضعيف مرسل[ ]الهيثمي
 ، ِْسَاِك ْبِن َحْربٍ ، َعْن  َأْسبَاُط ْبُن َنْصرٍ ، ثـَنَا َحدَّثـَنَا َعْمُرو ْبُن مَحَّادٍ  َوِبهِ  -  116
َأال    ،َوأَنْـُتْم ِشَعارٌ   ،َأال تـَْرَضْوَن َأْن َأْجَعَل النَّاَس ِدَثرًا »  :ِلألَْنَصارِ قَاَل    صلى هللا عليه وسلمَعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُجَبرْيٍ َأنَّ النَِّبَّ  َعْن  

َ َعزَّ َوَجلَّ َْسَّاين ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن    ،تْرضوَن َأن النَّاس َلْو َسَلُكوا َواِداًي َوَسَلْكُتْم آَخَر لََتِبْعُت َواِدَيُكْم َوتـَرَْكُت النَّاسَ  َوَلْوال َأنَّ اَّللَّ
 . َقْد َرِضينَا ،بـََلى :قَالُوا، « أَلْحبـَْبُت َأْن َأُكوَن ِمَن األَْنَصارِ 

 َوَرَوى َلهُ ُمْسِلمٌ   ،َوَقْد َوثَـَّقهُ حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ  ،َأْسبَاُط ْبُن َنْصٍر َتَكلََّم ِفيِه بـَْعُضُهمْ  *
وبقية  رواه الطبراني، وعبد هللا بن جبير قيل: إنه تابعي، وهو ثقة،  (:  16482]الهيثمي )  [إسناده ضعيف مرسل]الدهيش:  

 [ رجاله رجال الصحيح.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن مَيِْشي يف أانَ   َوبِهِ   -  117 َفُسرِتَ    ،ٍس ِمْن َأْصَحابِهِ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُجَبرْيٍ اْْلَُزاِعيِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َا َأاَن َبَشٌر َقاَل: »فَـ   ،فـََوَضَعهُ   ،َوَأَخَذ الثَـّْوبَ   «َمهْ »  َلهْ فـََقاَل    ،فَِإَذا ُهَو مِبَأٍل َقْد ُسرِتَ ِِبَا  ،رَْأَسهُ فـََلمَّا رََأى ِظلَّهُ رََفَع    ،بِثـَْوبٍ  ِإمنَّ
 « مثلُكمْ 

ِحيِح.]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 وَِكيٌع )ح( ، ثـَنَا َأيِب ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن رَاَهَوْيهِ ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   َأْخرَبانَ  َوِبهِ  -  118

ِحيِح.]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ثـَنَا ُعبـَْيُد ْبُن َغنَّامٍ الطَّرَبَاين    قَالَ  -  119 َبةَ ، ثـَنَا َوَحدَّ  ، ِْسَاِك ْبِن َحْربٍ ، َعْن ِإْسَرائِيلَ ، َعْن وَِكيعٌ ، ثـَنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَيِْشي َمَع َأْصَحاِبِه ِإْذ َأَخَذ رَُجٌل ِمْن َأْصَحابِِه   قَاَل:   ،َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُجَبرْيٍ اْْلَُزاِعيِّ َعْن   َنَما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بـَيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ  ،ثـَْواًب، َفظَلََّلهُ  َا أاََن َبَشٌر ِمثـُْلُكمْ قَاَل: » َفَكَشَفهُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ  « ِإمنَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ   * َوقَاَل اْلُبَخاِري  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن   ،لََّم ُمْرَسلٌ ذََكَر أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي  َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُجَبرْيٍ اْْلَُزاِعيَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََجمَ   ،َأيِب اْلِفيلِ ، َعْن  ُجَبرْيٍ اْْلَُزاِعي   ، َعْن  َعِن اْلَولِيِد ْبِن َأيِب ثـَْورٍ   ،قَالَهُ حُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ   ،َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 . َوال يـُْعَرُف أَليِب اْلِفيِل ُصْحَبةٌ  ،ا َوال يـُْعَرُف ِإال ِِبَذَ  ،ِْسَاكٍ 

ِحيِح.]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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 عنه   عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اهلل 
ْلَواِحِد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َجْعَفُر ْبُن َعْبِد ا  َأْخرَبانَ   -  125

َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفِر  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن بن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  رِيَذةَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  ، أبنا  حَمُْموٍد الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَُهْم ِقرَاَءًة َعَلْيهِ 
ا  ، ثـَنَ صلى هللا عليه وسلم ْبِن َثِبِت ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الز َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم مِبَِديَنِة الرَُّسوِل  ْبِن ُمْصَعٍب  ْبِن ُمْصَعِب ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  

َثِِن قَالَ  َجدِّي ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد اَّللَِّ   ، َأيِب   ، َحدَّ
 . ثـَْوَبنْيِ َأْصَفَرْينِ  صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت على َرُسول هللا اَّللَِّ  قَاَل:أَبِيِه ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجْعَفرٍ َعْن 

   َعْبُد َّللاَِّ ْبُن ُمْصَعٍب الزُّْهِريُّ َضعََّفُه اْبُن َمِعيٍن.[]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش: 
،  ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبَْرَوْيهِ ، أبنا أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهمْ  َوَأْخرَبانَ  - 126

ُبد اَّللَِّ الز َبرْيِي  قَاَل عُمصعب بن  ، ثـَنَا  ي  أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصلِ ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَّد بن ابراهيم بن املقرىء أبنا  
َثِِن َأيِب   ،  َحدَّ

َوَعَلْيِه ثـَْواَبِن َمْصبُوغَاِن اِبلزَّْعَفَراِن  صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل: أَبِيِه ، َعْن  ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجْعَفرٍ َعْن 
 . رَِداٌء َوِعَماَمةٌ 

 [(6789مسند أبي يعلى ) .إسناده حسن:  الداراني] [إسناده حسن]الدهيش: 
حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  مْ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن نصر اأْلَْصبـََهاينّ َأن فَاِطَمة بن َعْبِد اَّللَِّ اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبْتُْ   َأْخرَبانَ  -  127

 ،  َأيِب  ، َحدََّثِِن ْصَعُب ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمْصَعٍب الز َبرْيِي  مُ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اأَلمْنَاِطي  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، أبنا اَّللَِّ 
ثـَْوَبنْيِ َمْصُبوَغنْيِ ِبَزْعَفرَاٍن    صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجْعَفرٍ َعْن  

 . رَِداء وعمامة
 َعْبُد َّللاَِّ ْبُن ُمْصَعٍب الزُّْهِريُّ َضعََّفُه اْبُن َمِعيٍن.[ : (8565) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش: 

َبلٍ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  129 ،  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ
 أَبُو َعاِصٍم َعْن ُجَوْيرِيََة ْبِن َأْْسَاَء )ح( ، ثـَنَا َبْكُر ْبُن َخَلفٍ ثـَنَا 
 [إسناده صحيح بشاهده الدهيش:] #*

اأَلْصبـََهاين  قَاَل الطَّرَبَاين     -  130 احْلََنِفي   ْبُن مَحَْداَن  اْلَعبَّاُس  ثـَنَا  َوَحدَّثـَنَا  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الصَّفَّارُ ،  ثـَنَا  َعْبَدةُ  ْبُن َعْبِد ،  ُعَمُر 
 ،  ُجَوْيرِيَةُ ْبُن َأْْسَاءَ ، ثـَنَا اْلَوهَّاِب الّراَِيِحي  

 ،َفَدَخَل َعَلْيِه َوِعْنَدهُ حَيََْي ْبُن احْلََكمِ   ،َوَفَد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر ِإىَل َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَوانَ   قَاَل:بَُدْيٍح  ، َعْن  ِعيَسى ْبِن ُعَمرَ َعْن  
ثََة    َقاَل:َفَسأََلهُ فَـ  َبةَ   صلى هللا عليه وسلمَْسَّاَها َرُسوُل هللا    :فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّ   ،يـَْعِِن اْلَمِديَنةَ - َكْيَف تـَرَْكَت ِخبـْ يَها    ،طَيـْ َوُتَسمِّ

َثةَ   . ِخبـْ
 . َحِديُث اجْلَسَّاَسة   ..َلهُ َشاِهٌد يف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث فَاِطَمَة بِْنِت قـَْيسٍ  *

 [إسناده صحيح بشاهده الدهيش:] #*
، أبنا  ًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراءَ   َأْخرَبانَ  -  161

 أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن فَاْذَشاْه )ح( 
 [ إسناده ضعيف]الدهيش: 
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ُسَلْيَماُن ْبُن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة قَاال ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   -  162
،  َأيِب   ، َحدََّثِِن َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َصْفَواَن الثَـَّقِفي  نَا  ، ثَـ أَبُو َصاِلٍح اْلَقاِسُم ْبُن اللَّْيِث الرَّاِسِب  ، ثـَنَا  َأمْحََد الطَّرَبَاين  

 ،  حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ َعْن 
صلى هللا عليه النَِّب  َلمَّا َماَت أَبُو طَالب خرج    قَاَل:َعن عبد هللا ْبِن َجْعَفٍر ِذي اجْلَنَاَحنْيِ    ،ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعن أَبِيهَعْن  

اللَُّهمَّ  قَاَل: »، مثَّ  َفَصلَّى حَتْتـََها رَْكَعَتنْيِ   ،فَأََتى ِظلَّ َشَجَرةٍ   ،فـََلْم َيُِيبُوهُ   ،َفَدَعا هَلُْم ِإىَل اَّللَِّ   ،ِإىَل الطَّاِئِف َماِشيًا َعَلى َقَدَمْيهِ   وسلم
فَِإْن   ،َأْم ِإىَل َقرِيٍب َملَّْكَتهُ َأْمِري   ،ِإىَل بَِعيٍد يـََتَجهَُّمِِن   ،َأْرَحَم الرَّامِحِنَي ِإىَل َمْن َتِكُلِِن   ،ِإلَْيَك أشكوا ضْعفي وهواين على النَّاس 

َة ِإال ِبكَ  ،مَلْ َتُكْن َساِخطًا َعَليَّ َفال أاَُبيل  َأُعوذُ بِنُوِر َوْجِهَك اْلَكرِِْي الَِّذي َأَضاَءْت   ،َلَك اْلُعْتََب َحَّتَّ تـَْرَضى َوال َحْوَل َوال قـُوَّ
نْـ  ،َوَأْشَرَقْت َلهُ الظ ُلَماتُ  ،َلهُ السََّمَواتُ   « َأْو حيَِلَّ َعَليَّ َسَخُطكَ   ،يَا َواآلِخَرِة َأْن يـَْنِزَل َعَليَّ َغَضُبكَ َوَصَلَح َعَلْيِه َأْمُر الد 

يـَُقْل يف رَِوايَِة اْبِن رِيَذةَ قـَْوَلهُ ِذي اجْلَنَاَحنْيِ  َ أَبُو طَاِلبٍ   ،َلْفُظ رَِوايَِة اْبِن فاذشاه َعِن الطَّرَبَاينِّ َومَلْ  َلمَّا تـُُويفِّ َوِعْنَدهُ    ،َوِعْنَدهُ 
اللَُّهمَّ اليك أشكوا َضْعَف قـُوَِّت  قَاَل: » مثَّ    ،فصلى رَْكَعَتنْيِ   ،فَأََتى ِظلَّ َشَجَرةٍ   ،فَاْنَصَرفَ   ،َدَعاُهْم ِإىَل اإِلْسالِم فـََلْم َيُِيبُوهُ فَ 

ِإىَل َمْن َتِكُلِِن ِإىَل َعُدوٍّ يـََتَجهَُّمِِن َأْم ِإىَل َقرِيٍب َملَّْكَتهُ    ،أَْنَت َأْرَحُم الرَّامِحِنيَ   ..َأْرَحَم الرَّامِحِنيَ   ،َوِقلََّة ِحيَليِت َوَهَواين َعَلى النَّاسِ 
َوَصَلَح    ،هُ الظ ُلَماتُ َأُعوذُ بِنُوِر َوْجِهَك الَِّذي َأْشَرَقْت لَ   ،َغرْيَ َأنَّ َعاِفيـََتَك َأْوَسُع يل   ،ِإْن مَلْ َتُكْن َغْضبَاَن َعَليَّ َفال أاَُبيل   ،َأْمِري 

َة اال بك  ،َأْو حيَِلَّ َعَليَّ َسَخُطَك َلَك اْلُعْتََب َحَّتَّ تـَْرَضى ،َعَلْيِه َأْمُر الد نْـيَا َواآلِخَرِة َأْن يـَْنِزَل يِب َغَضُبكَ   « َوال َحْوَل َوال قـُوَّ
، َوِفيِه اْبُن ِإْسَحاَق َوُهَو ُمَدلِ ٌس ِثَقٌة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاتٌ َرَواُه : (9851) ]الهيثمي [إسناده ضعيف]الدهيش:   .[ الطََّبَراِنيُّ

، أبنا  اَّللَِّ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  ْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ أ  -  167
َثِِن َحَرِمي  ْبُن ُعَمارَةَ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْرَعَرةَ ، ثـَنَا  اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأَلْسَفاِطي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين     ، َحدَّ

َأْخرَبَهُ َأنَّ اْلَقاِسَم ْبَن   ءِلِك ْبِن َأيِب زَُهرْيٍ الثَـَّقِفيِّ َأنَّ مَحَْزَة ْبَن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َأْْسَاَعْبِد اْلمَ ، َعْن  َسِعيُد ْبُن السَّاِئِب الطَّائِِفي  
َع َرُسول هللا  ،َأْخرَبَهُ َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َجْعَفرٍ  ،احْلََسِن الثَـَّقِفيَّ  َأوَُّل َمْن َأْشَفُع َلهُ ِمْن "  :يـَُقولُ  صلى هللا عليه وسلمَأْخرَبَهُ أَنَّهُ ْسَِ

 " .َوَأْهُل الطَّاِئفِ  ،َوَأْهُل َمكَّةَ  ،أُمَّيِت َأْهُل اْلَمِديَنةِ 
الطَّائِِفي  يـَْرِوي َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب زَُهرْيٍ َوذُِكَر مَحَْزةُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب نيماء   ذُِكَر اْبُن َأيِب َحامتٍِ َسِعيُد ْبُن السَّاِيبِ   *

 الثَـَّقِفي  َرَوى َعْنهُ َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأيِب زَُهرْي 
 [ ير واْلوسط، وفيه من لم أعرفهم.رواه البزار، والطبراني في الكب: (16612) ]الهيثمي [فيه من لم أعرفه]الدهيش: 

ُسَلْيَماُن ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ  -  171
ريَاِزي  ، ثـَنَا  ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   َثمِ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َصاِلٍح الشِّ ،  َحْنظََلةُ ْبُن َأيِب ُسْفيَاَن َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّدٍ ، ثـَنَا  ُعْثَماُن ْبُن اهْلَيـْ

 . الَّيِت َتُكوُن يف اْلبُـُيوتِ  -يـَْعِِن احْلَيَّاتِ  -َنَُِي َعْن قـَْتِلِهنَّ  :َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجْعَفٍر قَالَ َعْن 
 َحِديُث َأيِب لُبَابََة ْبِن َعْبِد اْلُمْنِذِر األَْنَصاِريِّ  ..الصَِّحيَحنْيِ َلهُ َشاِهٌد يف   *

 ]الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خَل إبراهيم بن صالح الشيرازي شيخ الطبراني لم أعرفه.[  [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش: 
ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  186

ْبُن  ثـَنَا    ،الطَّرَبَاين   َوأَبُو َحاِمٍد  َأمْحَُد  الت ْسرَتِي   اْلَكِرْيِ قَاال:    اأَلْصبـََهاين  زَُهرْيٍ  ْبُن َعْبِد  أَبُو زُْرَعَة ُعبـَْيُد اَّللَِّ  ثـَنَا  ثـَنَا  ْبُن  ،  حُمَمَُّد 
َصاِلِح  ، َعْن  ُن َجْعَفرٍ َعمِّي ُموَسى بْ ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيَل ْبِن َجْعَفِر ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِلي  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأيِب طَاِلبٍ 

 ،  أَبِيهِ ، َعْن ْبِن ُمَعاوِيَةَ 
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َوَعِليٌّ  ، َجْعَفٌر َأْصِلي»َأْو    «َوَجْعَفٌر فـَْرِعي  ،َعِليٌّ َأْصِليوسلم: »صلى هللا عليه َرُسوُل هللا  قال: قال َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجْعَفٍر َعْن 
 «فـَْرِعي

، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُهْم.  :(15501) ]الهيثمي [إسناده ضعيف]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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 زُبَيْدٍ الزُّبَيْدِيُّ   عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُصْمِ بْنِ عُوَيْجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ 

 وَعَمِيَ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِنيَ مِصْرَ    سَكَنَ   
يِِنَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة  أَبُو اْلَقاِسِم ِهَبةُ هللا بن علب ْبِن ُسُعوٍد األَْنَصارِي  مِبِْصَر َأنَّ ُمْرِشَد ْبَن حَيََْي ْبِن اْلَقاِسِم اْلَمدِ   َأْخرَبانَ   -  207
َعِلي  ْبُن احْلََسِن ْبِن َخَلِف ْبِن  ، أبنا ْبِن اْلَفَرِج اْلَقمَّاحُ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ، أبنا علل ْبُن ُمِنرِي ْبِن َأمْحََد اْْلالُل يف ِكتَابِهِ ، أبنا َعَلْيهِ 

 ،   ْبِن َأيِب َحِبيبٍ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد احْلََكِم قَاَل َحِديُث اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد َعْن يَزِيدَ ، ثـَنَا  ُقَدْيٍد اأَلْزِدي  
َ رَُجٌل ممَّْن َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َجْزٍء الز بـَْيِديِّ  َعْن   فـََقاَل   ،َغرِيبٌ   صلى هللا عليه وسلمتـُُويفِّ

 :فـََقالَ   «؟ َوَما اْْسُكَ »َوقَاَل الْبِن َعْمرٍو    ،اْلَعاِصي   ُقْلُت:فَـ   « ؟ َما اْْسُكَ » َوُهَو ِعْنَد اْلَقرْبِ    ،صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  
أَنْـتُْم  ،اْلَعاِصي وسلم: »صلى هللا عليه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،اْلَعاِصي :قَالَ  «؟َما اْْسُكَ »  :َوقَاَل لِْلَعاِصي ْبِن اْلَعاِصي ،اْلَعاِصي 

 . َوَقْد بُدَِّلْت َأْْسَاُؤانَ  ،َخَرْجنَا ِمَن اْلَقرْبِ ، مثَّ فـََوارَيْـنَا َصاِحبـَنَا قَاَل: «ُعُبُد اَّللَِّ اْنزِلُوا 
 . َصاِلٍح َوحَيََْي ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن بَُكرْيٍ اَّللَِّ ْبُن اللَّْيِث َوَعْبُد  الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد احْلََكِم ثناهُ ُشَعْيب بنقَاَل َعْبُد  *

رواه البزار والطبراني، وفيه عبد هللا بن صالح كاتب الليث، وقد وثق، وضعفه  (:  12875]الهيثمي )  [ إسناده صحيح]الدهيش:  
 [ غير واحد، وبقية رجال البزار رجال الصحيح.

َيُكْن  َوَأْخرَباََن أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ   -  208  أخربُهْم ِإَجازًَة ِإْن مَلْ 
َبةَ   ،أبنا حُمَمَُّد ْبُن ابراهيم بن املقرىء   ،ِ َْسَاًعا أبنا َمْنُصوُر ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلَقاِسم ثـَنَا    ،ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ

َ    :الَ قَ   َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َجْزءٍ   ،َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيبٍ   ،ثـَنَا اْبُن َوْهٍب َأْخرَبين اللَّْيُث ْبُن َسْعدٍ   ،َحْرَمَلةُ ْبُن حَيََْي  تـُُويفِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َفُكنَّا َعَلى َقرْبِهِ  ،َصاِحٌب لَنَا َغرِيٌب اِبْلَمِديَنةِ  َوقَاَل ِلَعْبِد   ،اْلَعاصِ  :فـَُقْلتُ  «؟َما اْْسُكَ » :فـََقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

ُعَمرَ  ْبِن  اْلَعاصِ   ، اْلَعاصِ   :فـََقالَ   «؟َما اْْسُكَ »  :اَّللَِّ  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن  لَِعْبِد اَّللَِّ  اْْسُكَ »  :َوقَاَل   :فـََقالَ   ،اْلَعاصِ   : فـََقالَ   «؟ َما 
 . َوَقْد بُدَِّلْت َأْْسَاُؤانَ   ،َوَخَرْجنَا ،فـََقرَباَْن َأَخاانَ  :قَالَ  ،«فَاْقرُبُوهُ فَأَنْـُتْم ُعُبُد اَّللَِّ  ،اْنزِلُوا »

ُ َأْعَلُم َوَقْد َرَواهُ الطَّرَبَاين  َعْن ُمطَِّلِب ْبِن ُشَعْيبٍ َكَذا يف رَِوايَِة اْبِن    َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  َوْهٍب َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر َوُهَو َوْهٌم َواَّللَّ
ُعَمَر َوِعْنَدهُ أَنْـُتْم َعِبيُد اَّللَِّ ذََكَر الدَّارَُقْطِِن  مَجَاَعًة   َوِفيِه َوقَاَل لِْلَعاِصي ْبِن اْلَعاِص َبَدَل َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ   َصاِلٍح َعِن اللَّْيِث ِبِِْسنَاِدهِ 

يـَْلَزُم اْلُبَخارِي  أَْو ُمْسِلٌم ِإْخَراَج َحِديِثِهْم َفذََكَر َعْبُد اَّللَِّ ْبُن احْلَاِرِث   ْبِن َجْزٍء الز بـَْيِدي  رَِوايََة يزِيد بن أيب  ِمَن الصََّحابَِة أَنَّهُ 
 يب َعنهُ حب

رواه البزار والطبراني، وفيه عبد هللا بن صالح كاتب الليث، وقد وثق، وضعفه  (:  12875]الهيثمي )  [ إسناده صحيح]الدهيش:  
 [ غير واحد، وبقية رجال البزار رجال الصحيح.
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 اللَّهُ عَنْهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ رَضِيَ  
ُسَلْيَماُن ْبُن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  209

 ، الرَّبِيُع ْبُن ُمْسِلمٍ ، ثـَنَا ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، ثـَنَا احْلََلِب  حُمَمَّد ُمَعاٍذ  ، ثـَنَا َأمْحََد الطَّرَبَاين  
  ، َأْطِعُموا الطََّعامَ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  فـَيـَُقول ان    ،َكاَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن احْلَاِرِث مَيُر  بِنَا   قَاَل:حُمَمَِّد ْبِن زاَِيٍد  َعْن  

 « َوأَْفُشوا السَّالَم تُورَثُوا اجْلَنَّاتِ 
ِحيحِ ]الهيثمي:  [رجاله ثقات، لكنه مرسل]الدهيش:   .[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

،  َسْعدٍ ِإبْـَراِهيُم ْبُن ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ُموَسى الس دِّي  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي  ، ثـَنَا أبنا ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين   َوبِهِ  -  210
 ،  َأيِب َسْلَمانَ ، َعْن أَبِيهِ َعْن 
وأمامة بنت أيب اْلَعاِص    ،ُيَصلِّي  صلى هللا عليه وسلمَكاَن النَِّب     قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم  َعْن  

 . َوِإَذا قَاَم مَحََلَها ،فَِإَذا رََكَع َوَضَعَها، على َعاتِقيهِ 
َوأَبُو  . َوال ذََكَرهُ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َحامتٍِ يف ِكتَابه  ،اْلُمطَِّلِب مَلْ أََر َلهُ ذِْكًرا يف ًَترِيِخ اْلُبَخارِيِّ   َعْبُد اَّللَِّ ْبُن احْلَاِرِث ْبِن َعْبدِ  *

الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َأيِب قـَتَاَدَة األَْنَصاِريِّ َرِضَي َسْلَماَن مَلْ َيْذُكْرهُ أَبُو َأمْحََد يف ِكتَاِب اْلُكَّن َغرْيَ َأنَّ َحِديثَهُ لَهُ َشاِهٌد يف  
ُ َعْنهُ   . اَّللَّ

، َفِإْن َكاَن   :(2276)  ]الهيثمي   [رجاله ثقات، لكنه مرسل]الدهيش:   َحاِبيِ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِفيِه َأُبو ُسَلْيَماُن َعِن الصَّ
 .[ َعْبِد َّللاَِّ اْلَعَصِريُّ َفُهَو ِثَقةٌ ُهَو ُخَلْيُد ْبُن 
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 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ األَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َعْبُد  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ   أَبُو اْلَمْجِد زَاِهٌر الثَـَّقِفي  َوأَبُو اْلَفْضِل ْبُن َأيِب َنْصِر ْبِن غَاِنِِ ْبِن َخاِلٍد َأنَّ غَاِِنَ ْبَن َخاِلدٍ   َأْخرَبانَ   -  221

َبةَ ، أبنا  حُمَمَّد بن املقرىء ، أبنا  الرَّزَّاِق ْبُن عمر ، َعْن اللَّْيُث ْبُن َسْعدٍ ثـَنَا    قَالَ يَسى ْبُن مَحَّاٍد  عِ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ
 ،  بَُكرْيِ ْبِن اأَلَشجِّ 

فَُأْخرِبَ    ،تـََزوََّج َجدِّي َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب َحْدرٍَد اْمَرأًَة أبَِرْبـََعِة أََواقٍ   قَاَل:ِإْْسَاِعيَل ْبِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َحْدرٍَد أَنَّهُ  َعْن  
ُتم تنحتون من قبَاء وسلم: »صلى هللا عليه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ،صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ بذلك  ِمْن   :قَالَ  وأَ -َلو ُكنـْ

أَنْـبَْأُت ِبَذِلَك َرُسوَل ، مثَّ  فََأدَّيْـتُـَها ِإىَل اْمَرَأِت  ،َفَجَمْعتُـَها  ،فَاْنطََلْقتُ  :قَاَل َعْبُد اَّللَِّ  «َأَحٍد َما زِْدمتُْ َذِلَك ِعْنَداَن ِنْصُف َصَداِقَها 
َلَك  َقاَل: »فَـ   ،صلى هللا عليه وسلم اَّللَِّ   َأُكْن قـُْلُت    «فـََلَعلََّك فـََعْلَت َذِلَك ِلَما َكاَن ِمْن قـَْويل   ،ِعْنَداَن ِنْصُف الصََّداقِ َأمَلْ 

 . َوَما َكاَن يل ِإال َذِلكَ  ،اَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُقْلُت:فَـ 
فَاْنطََلْقُت فجمعتها فأديتها  :َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل َعْبُد اَّللَِّ  ،َوال َأحَتَقَُّق َْسَاَعهُ َعْن َجدِّهِ   ،مَلْ َيْذُكِر اْبُن َأيِب َحامتٍِ ِإْْسَاِعيُل ْبُن اْلَقْعَقاعِ  *

 . اىل اْمَرَأِت 
 [ فيه من لم أعرفه ]الدهيش: #*
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 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ األَزْدِيِّ أَبُو حَوَالَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَُّد ْبِن رِيَذةَ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ   -  240

 حَيََْي ْبُن مَحَْزَة )ح( ، ثـَنَا َعمَّارٍ ِهَشاُم ْبُن ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن اْلُمَعلَّى الدَِّمْشِقي  
ِحيِح َغْيَر َنْصِر ْبِن َعْلَقَمَة  ]الهيثمي:    [ إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

 [َوُهَو ِثَقٌة.
ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي ْبِن مَحَْزةَ قَاَل الطَّرَبَاين   -  241 َثِِن َوَحدَّ َنْصُر ْبُن َعْلَقَمَة يـَُرد  احْلَِديَث   ، َحدََّثِِن أَبِيهِ ، َعْن  َأيِب   ، َحدَّ

  ،َواْلُعْرَي َوِقلََّة الشَّْيءِ   ،َفَشَكْواَن ِإلَْيِه اْلَفْقرَ   ،صلى هللا عليه وسلمُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ    :اْبُن َحَواَلةَ   : قالقالِإىَل ُجَبرْيِ ْبِن نـَُفرْيٍ  
 اَل يـََزاُل َهَذا اأَلْمُر َواَّللَِّ   ،فـََواَّللَِّ أَلاَن ِلَكثـَْرِة الشَّْيِء َأْخَوُف ِمِنِّ َعَلْيُكْم ِمْن ِقلَِّتهِ   ،أَْبِشُرواصلى هللا عليه وسلم: »َقاَل النَِّب   فَـ 

قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن   «فـََيْسَخطََها   ،َوَحَّتَّ يـُْعَطى الرَُّجُل اْلِماَئةَ   ،ِفيُكم َحَّتَّ يـَْفَتَح َلُكْم ُجْنًدا اِبلشَّاِم َوُجْنًدا اِبْلِعَراِق َوُجْنًدا اِبْلَيَمنِ 
اْلُقُرونِ   :َحَواَلةَ  َذاِت  الر وِم  َمَع  الشَّاُم  َتْسَتِطيُع  اَّللَِّ    ،َوَمََّت  َرُسوُل  عليه  فـََقاَل  هللا  » صلى  َلُكمْ وسلم:   ُ اَّللَّ ْفَتَحنـََّها    ،لَيـَ

ُهُم اْلِبيُض قُُمُصُهمُ  َفاُؤُهْم ِقيَ   ،َوَيْسَتْخِلُفُكْم ِفيَها َحَّتَّ َتَظلَّ اْلِعَصابَةُ ِمنـْ َما أََمَرُهْم    م،اًما َعَلى الر َوَْيِِل اأْلسود ِمْنك اْلُمَحلََّقةُ أَقـْ
اَي َرُسوَل   ُقْلُت:فَـ   :قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َحَواَلةَ   «َوِإنَّ ِِبَا اْليـَْوَم رَِجاال ألَنْـُتْم َأْحَقُر يف ُعُيوَِنِْم ِمَن اْلِقْرَداِن يف َأْعَجاِز اإِلِبلِ   ،فـََعُلوهُ 

َا َصْفَوةُ اَّللَِّ ِمْن ِبالِدِه َوإِلَْيِه َُيَْتََب َصْفَوتُهُ ِمْن ِعبَاِدهِ قَاَل: »اَّللَِّ اْخرَتْ يل ِإْن َأْدرََكِِن َذِلَك   اَي َأْهَل    ،ِإيّنِ َأْختَاُر َلَك الشَّاَم فَِإَنَّ
َ تـََعاىَل َقْد َتَكفََّل يل اِبلشَّامِ   ،ِمَن اأَلْرِض الشَّامُ   فَِإنَّ َصْفَوَة اَّللَِّ   ،اْلَيَمِن فـََعَلْيُكْم اِبلشَّامِ   « َفَمْن َأََب فـَْلَيْسِق ِبُغُدِر اْلَيَمِن فَِإنَّ اَّللَّ

ِحيِح َغْيَر َنْصِر ْبِن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل : (10364) ]الهيثمي [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش:  الصَّ
 [ َعْلَقَمَة َوُهَو ِثَقٌة.
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 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ األَسَدِيُّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ ْبِن حُمَمٍَّد اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ    َأْخرَبانَ   -  258

َسْهُل ْبُن ُعبـَْيٍد ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم الدِّيبَاِجي  ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َأْخرَبَْْتُمْ 
َنةَ ، ثـَنَا الت ْسرَتِي    ،  زاَِيِد ْبِن َسْعدٍ ، َعْن ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ

َع اْبَن الز َبرْيِ  َعْن   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل:ُسَلْيَماَن ْبِن َعِتيٍق ْسَِ َصالٌة يف اْلَمْسِجِد احْلََراِم أَْفَضُل  يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلم  ْسَِ
 « ِمْن أَْلِف َصالٍة ِفيَما ِسَواهُ ِمَن اْلَمَساِجد

، َوَلْم َأِجْد َمْن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َسْهُل ْبُن ُعَبْيَدَة  ]الهيثمي:  [ إسناده ضعيف، وفي متنه علة]الدهيش:   التُّْسَتِريُّ
 [ِثَقاٌت.  َتْرَجَمُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلهِ 

حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد ، أبنا  مْ أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموٍد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبْتُْ   َأْخرَبانَ   -  264
َنةَ ، ثـَنَا  َحاِمُد ْبُن حَيََْي اْلبـَْلِخي  ، ثـَنَا  ي  احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَحاَق الت ْسرتَِ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  اَّللَِّ  ،  ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ

 ، زاَِيِد ْبِن َسْعدٍ َعْن 
صلى هللا عليه  َرُسوُل اَّللَِّ  َفَسمَّاهُ    ،َكاَن اْسُم َأيِب بَْكٍر َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعْثَمانَ   قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  َعاِمِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الز َبرْيِ َعْن  

 . َعِتيًقا ِمَن النَّارِ  وسلم
 [ إسناده صحيح]الدهيش: 

ُ َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َعْبِد    َوَأْخرَبانَ   -  265 اْلبَاِقي ْبِن َأمْحََد يـُْعَرُف  َخايل اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد اْلَمْقِدِسي  َرمِحَُهَما اَّللَّ
حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسِم ْبِن ِبْشٍر النـَّْرِسي  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخرْيُونَ ، أبنا  اِبْبِن اْلَبطِّيِّ َأْخرَبَُهمْ 

 ،  ُسْفيَاَن َعِن اْبِن َعْجالَن َوزاَِيِد ْبِن َسْعٍد أَْو َأَحِدُِهَا، َعْن َحاِمُد ْبُن حَيََْي ، ثـَنَا ُجنـَْيُد ْبُن َحِكيمٍ ، ثـَنَا الشَّاِفِعي  
وسلم: صلى هللا عليه  فـََقاَل َلهُ النَِّب     ،َكاَن اْسُم َأيِب َبْكٍر َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعْثَمانَ   قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  ِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الز َبرْيِ َعامِ َعْن  

 . َفُسمَِّي َعِتيًقا  «أَْنَت َعِتيُق اَّللَِّ ِمَن النَّارِ »
ارَُقْطِِن  لَْيَس اِبْلَقِويِّ فـَُهَو َشاِهٌد ِلَغرْيِهِ ُجنـَْيُد ْبُن َحِكيٍم قَاَل  *  الدَّ

 [ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت.]الهيثمي:  [إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش: 
، أبنا  إِبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَد َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  266

،  ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، ثـَنَا  ُموَسى ْبُن َحيَّاَن اْلَبْصِري  ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ 
 ُهنـَْيُد ْبُن اْلَقاِسِم )ح( ثـَنَا 

 [ إسناده حسن]الدهيش: 
ُسَلْيَماُن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   -  267

الرَّمْحَِن ْبِن اهْلُنـَْيُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد  ، ثـَنَا  ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، ثـَنَا  اْلَبْصِري  ُدرَّاُن ْبُن ُسْفيَاَن اْلَقطَّاُن  ، ثـَنَا  ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
ثَهُ أَنَّهُ أََتى    قَاَل:َماِعٍز   ْعُت َعاِمَر ْبَن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الز برَْيِ حُيَدُِّث َأنَّ َأاَبهُ َحدَّ فـََلمَّا    ،ُهَو حَيَْتِجمُ وَ   صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  ْسَِ
 ،صلى هللا عليه وسلمفـََلمَّا بـََرْزُت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ    «فََأْهرِْقهُ َحْيُث اَل يـََراَك َأَحدٌ   ،اَي َعْبَد اَّللَِّ اْذَهْب ِِبََذا الدَّمِ قَاَل: »فـَرََغ  

َجَعْلتُهُ يف    قَاَل:  «َما َصنـَْعَت اَي َعْبَد اَّللَِّ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمفـََلمَّا رََجْعُت ِإىَل النَِّبِّ    ،َفَحَسْوتُهُ   ،َعَمْدُت ِإىَل الدَّمِ 
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مَ َوَمْن أََمَرَك َأْن  قَاَل: »  ،نـََعمْ   قـُْلُت:  «فـََلَعلََّك َشرِبْـَتهُ قَاَل: »  ،َمَكاٍن ظَنـَْنُت أَنَّهُ خايف َعَلى النَّاسِ  َوْيٌل َلَك ِمَن    ،َتْشَرَب الدَّ
 « َوَوْيٌل لِلنَّاِس ِمْنكَ  ،النَّاسِ 

ِم َفَشرِبَهُ   صلى هللا عليه وسلمفـََلمَّا بـََرَز َعْن َرُسوِل اَّللَِّ    ،َلْفُظ ُدرَّاَن َويف رَِوايَِة ُموَسى   * اَي  »  قَاَل:فـََلمَّا رََجَع    ،َعَمَد ِإىَل الدَّ
 َوقَاَل:  ،نـََعمْ   :قَالَ   «َلَعلََّك َشرِبْـَتهُ »  :قَالَ   ،َجَعْلتُهُ يف أْخفى َمَكان علمت أَنه خايف َعِن النَّاسِ   قَاَل:  «َصنـَْعتَ َعْبَد اَّللَِّ َما  

يـََرْوَن    اكانو   َقاَل:فَـ   ،َفحدثت بِِه أاََب َعاِصم   :َوزَاَد قَاَل أَبُو َسلَمة   «َوَوْيٌل َلَك ِمَن النَّاسِ   ،َوْيٌل لِلنَّاِس ِمْنكَ   ،ملَ َشرِْبَت الدَّمَ »
 . َأنَّ اْلُقوََّة الَّيِت بِِه ِمْن َذِلَك الدَّم 

ِحيِح َغْيَر ُجَنْيِد ْبِن  ]الهيثمي:    [إسناده صحيح]الدهيش:   اْلَقاِسِم َوُهَو َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
 [ ِثَقٌة.

ُسَلْيَماُن ْبُن ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  271
 َأيِب )ح( ، ثـَنَا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي اْلُقطَِعي  ، ثـَنَا َعِليِّ ْبِن اأَلمْحَِر النَّاِقُد اْلَبْصِري  حُمَمَُّد ْبُن ، ثـَنَا َأمْحََد الطَّرَبَاين  

 [ إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش: 
ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن زَُهرْيٍ أَبُو يـَْعَلى األُبـُلِّي  قَ   -  272 ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الصَّفَّارُ ، ثـَنَا  اَل الطَّرَبَاين  َوَحدَّ ، ثـَنَا ُعبـَْيُد ْبُن َعِقيلٍ ، ثـَنَا  َعْبَدةُ 

 ، أَبِيهِ ، َعْن حَيََْي ْبُن َعبَّادٍ  ، َحدََّثِِن اْبُن ِإْسَحاقَ ، ثـَنَا َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ 
  ،فَيبلغ َذِلك حُمَمًَّدا َوَأْصَحابه   ،اَل تـَُنوُحوا َعَلْيِهمْ   قَالُوا:وَ   ،َنِدَمتْ ، مثَّ  َكاَنْت قـَُرْيٌش اَنَحْت قـَْتالَها   قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الز َبرْيِ  َعْن  

، أبنا ِإنَّ َلهُ مِبَكَّةَ وسلم: »صلى هللا عليه َرُسوُل اَّللَِّ فـََقاَل   ، وََكاَن يف اأَلْسَرى أَبُو َوَداَعَة ْبُن صبرية السَّْهِمي  ،شمتوا ِبُكمْ يف
ُتْم َواَّللَِّ   :قَاَل اْلُمطَِّلبُ   ،اْلِفَداِء َما قَاَلتْ فـََلمَّا قَاَلْت قـَُرْيٌش يف    «ًَتِجًرا َكيًِّسا َذا َماٍل َكأَنَُّكْم بِِه َقْد َجاءَُكْم يف ِفَداِء أَبِيهِ   ،َصَدقـْ

 . ففدا َأاَبهُ أَبْربَعة ألف ِدْرَهمٍ  ،فـََقِدَم اْلَمِديَنةَ  ،اْنَسلَّ ِمَن اللَّْيلِ ، مثَّ لَِئْن فـََعْلُتْم ليتاون َعَلْيُكمْ 
 أَبِيِه ُمْرَسال مَلْ َيْذُكْر َعْبَد اَّللَِّ ْبَن الز َبرْيِ ، َعْن حَيََْي ْبِن َعبَّادٍ ، َعْن اْلَبكَّاِئي  َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ َرَواهُ زاَِيُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ   *

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:  [إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
،   َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ فَاِطَمَة بِْنتَ   َأْخرَبانَ   -  279 

حَيََْي ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم َصاِعَقةُ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيٍ الت ْسرَتِي  ، ثـَنَا الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ أبنا 
 ،  َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ ، َعْن أَبُو َعَوانَةَ ، ثـَنَا ْبُن مَحَّادٍ 

   «ُمْؤمَتَنٌ  اْلُمْسَتَشارُ » صلى هللا عليه وسلم: وُل اَّللَِّ قَاَل َرسُ قَاَل: َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الز َبرْيِ َعْن 
  ِبَدلِيل َما رييسمعهُ من اْبن الزبَوَأُظن  َأنَّ َعْبَد اْلملك مل  *

ِحيِح، َوَرَواُه ]الهيثمي:   [رجاله ثقات لكنه مضطرب ]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ اْلَبزَّاُر.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
بْ أَ   -280 بِْنُت َأيِب اْلَفاِيِز ْبِن حُمَمَِّد ْبِن الط َوْيِر بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب َمْنُصوٍر حُمَمََّد  ْبِن  ْخرَبَتـْنَا فَاِطَمةُ  احْلََسِن  ْبِن  اْلَمِلِك  َن َعْبِد 

، ثـَنَا  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن لُْؤلٍُؤ اْلَورَّاقُ ، أبنا حُمَمٍَّد اجْلَْوَهرِي  ِإَجازَةً احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن ، أبنا َخرْيُوٍن َأْخرَبَُهمْ 
َعْبِد اْلَمِلِك  ، َعْن أَبُو َعَوانَةَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق احْلَْضَرِمي  ، ثـَنَا الرَِّحيمِ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد ، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ُهَو اْلُعطَارِِدي  

 ، َأيِب َسَلَمةَ ، َعْن ْبِن ُعَمرْيٍ 
 « اْلُمْسَتَشاُر ُمْؤمَتَنٌ قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن الز َبرْيِ َأنَّ النَِّبَّ 

 [إسناده مضطرب ]الدهيش: 



285 
 

حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  َأْخرَبَْْتُمْ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ  َأْخرَبانَ  - 284
، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ، َعْن  ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ ، ثـَنَا  زَْيُد ْبُن احْلَُرْيشِ ، ثـَنَا  َأمْحَدَ َعْبَداُن ْبُن  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  رِيَذةَ 
 ،  أَبِيهِ 
ُعوا َما أُْنِزَل ِإىَل الرَُّسوِل تـََرى َأْعيُـ   قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الز برَْيِ  َعْن    نـَُهْم تَِفيُض من الدمع{ نـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ يف النََّجاِشيِّ }َوِإَذا ْسَِ

، َوُهَو ]الهيثمي:    إسناده حسن بالمتابعة[]الدهيش:   ِحيِح َغْيَر ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َبْحٍر اْلُعَقْيِليِ  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 [ ِثَقٌة.

ِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ُعَمَر الشَّْيُخ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسم التميميي أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء بْ  َوَأْخرَبانَ  -  285
حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه احْلَاِفظُ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  ْبِن احْلََسِن ْبِن يُوُنَس َأْخرَبَُهمْ 

 حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب الشََّواِرب )ح( ، ثـَنَا اْساعيل بن اسسحاق، ثـَنَا اَّللَِّ بن ابراهيم 
 إسناده صحيح[ ]الدهيش: 

ثـَنَا يـَْعُقوُب ْبُن شادهاْبُن    الَ قَ   -  286 ُعَمُر ْبُن  ، ثـَنَا  زَْيُد ْبُن احْلَُرْيِش قَاال، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيدٍ ، ثـَنَا  َمْرُدَوْيِه َوَحدَّ
ْعُت ِهَشاَم ْبَن ُعْرَوَة حُيَدُِّث َعْن أَبِيهِ   ،  َعِليِّ ْبِن ُمَقّدٍم قَاَل ْسَِ

ُعوا َما أُْنِزَل ِإىَل الرَُّسوِل تـََرى َأْعيُـنـَُهْم تفيض   وإذا}  حابه ص ْبِن الز َبرْيِ قَاَل نـََزَلْت َهِذهِ اآليَةُ يف النََّجاِشّي وأَعْبِد اَّللَِّ  َعْن   ْسَِ
 { من الدمع

 َرَواهُ النََّساِئي  َعْن َعْمرِو ْبِن َعِليٍّ َعِن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن ُمَقّدمٍ  *
 إسناده حسن بالمتابعة[ ]الدهيش: 

حُمَمَُّد  ، أبنا اضر أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييف أْخربُهم وهوح َأْخرَبانَ  - 295
ثـَنَا َخالُد ْبُن َأْسَلمَ ، أبنا  حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن  ، أبنا  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ  َحِنيَفةُ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصٍم َحدَّ

 ، أَبِيه ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ، َعْن َشرِيكٌ ، ثـَنَا ْبُن َمْرزُوقٍ 
 . َوهللا ماهو ِبطَيِّبٍ  ،َوَقْد َْسَّاهُ َرُسوُل هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم فويسق  ،َوَمْن َيَُْكُل اْلُغَرابَ  :َعن اْبن الزبري قَالَ 

 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُه.: (6083) ]الهيثمي [فيه من لم أعرفه]الدهيش: 
،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا َأنَّ  َوَأْخرَبانَ  - 296

 ، أَبِيهِ ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ، َعْن َشرِيكٌ ، ثـَنَا َحِنيَفةُ ْبُن َمْرزُوقٍ ، ثـَنَا َخالُد ْبُن َأْسَلمَ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس اأَلْخَرمُ ثـَنَا 
 . فَاِسًقا صلى هللا عليه وسلمَوَقْد َْسَّاهُ َرُسوُل اَّللَِّ  ،َمْن َيَُْكُل اْلُغَرابَ  :َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الز َبرْيِ قَالَ َعْن 

 [ الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُه.َرَواُه : (6083) ]الهيثمي [فيه من لم أعرفه]الدهيش: 
َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  299 اجْلَْوزََدانِيََّة  فَاِطَمَة  َأنَّ  اِبْلَقاِهَرِة  وفَاِطَمةُ  أبَِْصبـََهاَن  َجْعَفٍر  أبنا  أَبُو  رِيَذةَ ،  ْبُن  أبنا  حُمَمَُّد  ُسَلْيَماُن ، 

َبلٍ ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين   َعطَاِء ْبِن ، َعْن  َحِبيٍب اْلُمَعلِّمِ ، َعْن  َعْبُد اْلَواِرثِ ، ثـَنَا  َجْعَفُر ْبُن ِمْهَراَن السَّبَّاكُ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ
 ، َأيِب راََبحٍ 

 « ُعْمَرٌة يف رََمَضاَن تـَْعِدُل ِحجَّةً قَاَل: » هللا عليه وسلمصلى َعِن اْبِن َعبَّاٍس َواْبِن الز َبرْيِ َأنَّ النَِّبَّ 
 َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوْحَدهُ مل يذكر بن الزبري ، َعْن  َحِبيٍب اْلُمَعلِّمِ ، َعْن  يَزِيَد ْبِن زُرَْيعٍ ، َعْن  َرَواهُ ُمْسِلٌم َعْن َأمْحََد ْبِن َعْبَدةَ   *

 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.:  (5672) ]الهيثمي [بشاهدهإسناده صحيح ]الدهيش: 
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، ثـَنَا  اْلَفْضُل ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثـَنَا  أَبُو َكاِمل اجلحدري، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن احْلََسِن اْلَعطَّارُ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  أبنا    َوبِهِ   -  303
َها    ،َورََأى رَُجال رَاِفًعا َيَدْيِه قـَْبَل َأْن يـَْفرَُغ ِمْن َصالتِهِ   ،رَأَْيُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن الز َبرْيِ   قَاَل:حُمَمَُّد ْبُن َأيِب حَيََْي   ِإنَّ   قَاَل:فـََلمَّا فـَرََغ ِمنـْ

 . مَلْ َيُكْن يـَْرَفُع َيَدْيِه َحَّتَّ يـَْفرَُغ ِمْن صاَلته  صلى هللا عليه وسلمَرُسوَل اَّللَِّ 
، َعْن َعْبِد َّللاَِّ  :  (17435)  ]الهيثمي  [إسناده صحيح]الدهيش:   ، َوَتْرَجَم َلُه َفَقاَل: ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َيْحَيى اْْلَْسَلِميُّ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 [ ِثَقاٌت.ْبِن الزَُّبْيِر، َوِرَجاُلُه 
، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك األِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  304

اْبُن َأيِب  ، ثـَنَا أَبُو َقَطنٍ ، ثـَنَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن اآلَذْرِمي  ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ اْلَمْوِصِلي  أَبُو يـَْعَلى ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ 
 ، ُمْسِلِم ْبِن ُجْنُدبٍ ، َعْن ِذْئبٍ 

َتِدُر اْلَفْيءَ  ،ُيَصلِّي بِنَا اجْلُُمَعةَ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:َعِن اْبِن الز َبرْيِ   . فـَنـَبـْ
،  اجْلُُمَعةَ  صلى هللا عليه وسلمُكنَّا ُنَصلِّي َمَع النَِّبِّ   قَاَل:أَبِيِه ، َعْن يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث ِإاَيِس ْبِن َسَلَمَة ْبِن اأَلْكوَعِ  *

 . َولَْيَس للحيطان يَفْء نستطل ِبهِ  ،نـَْنَصِرفُ مثَّ 
 [إسناده صحيح إذا ثبت سماع مسلم من ابن الزبير وإَل فهو منقطع ]الدهيش: #*

اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  307 ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر أبَِْصبـََهاَن وفَاِطَمةُ 
أَبِيِه اَنِفِع ْبِن  ، َعْن  َأِخيهِ ، َعْن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اَنِفِع ْبِن َثِبتٍ ، ثـَنَا  الز برَْيِي  إِبْـَراِهيُم ْبُن َصُدوٍق مَحَْزَة  ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ 

 ، َثِبِت ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الز َبرْيِ 
 . َثاَلثً  ومرََّتنْيِ أَ  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ اَبيَعت  قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ بن الزبري َعْن 

 . َوَقْد رََواهُ َعِلي  ْبُن الصَّْقِر الس كَِّري  فـََلْم َيْذُكْر َعْن َأِخيهِ  ،َغرْيَ َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن اَنِفٍع مَلْ ُيَسمِّ َأَخاهُ  ،اسناده حسن  *
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

َلِفي  ِإَجازَةً َأنَّ أاََب ِإْسَحاَق ِإبْـَراِهيَم ْبَن احْلََسِن ْبنِ  َأْخرَبانَ   - 308  اهْلِْند اْلِكْنِدّي بِثـَْغِر  احْلَاِفُظ أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد السِّ
أَبُو َسِعيٍد ، ثـَنَا   َحرِيُز ْبُن َأمْحَدَ َأيِب   ، َحدََّثِِن َجدِّي اْلَقاِضي أَبُو بكر َأمْحد بن جريز بن السالمسي، أبنا  َسَلَماَس َأْخرَبَُهمْ 

َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اَنِفِع ْبِن  ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن مَحَْزَة الز َبرْيِي  ، ثـَنَا َعِليٌّ ُهَو اْبُن الصَّْقِر الس كَِّري  ، ثـَنَا ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ُهَو اْبُن ِهاللٍ 
 ،  َجدِّهِ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن اَّللَِّ ْبِن الز َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّامِ َثِبِت ْبِن َعْبِد  

 . يف اْليـَْوِم َمرََّتنْيِ  صلى هللا عليه وسلمالنَِّب يَعت ابَ  قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الز َبرْيِ َعْن 
ُ َأْعَلُم اِبلصََّوابِ  ،ابْـُنهُ اَل اَنِفعٌ يف َهِذِه الّرَِوايَِة الرَّاِوي َعِن اْبِن الز َبرْيِ َثِبٍت  *  . َواَّللَّ

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  309

 ،  َعْبِد الرَّزَّاِق َعِن الثَـّْوِريِّ ، َعْن ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
َا أُِمْرمتُْ اِبلصَّالةِ   ،ِإنَُّكْم مَلْ تـُْؤَمُروا اِبْلَمْسحِ   َوقَاَل:  ،فـَنـََهاُهمْ   ،ُنَسرْيِ ْبِن ُذْعُلوٍق َأنَّ اْبَن الز َبرْيِ رََأى النَّاَس مَيَْسُحوَن اْلَمَقامِ َعْن    .ِإمنَّ
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

 ،  َشرِيكٍ ، َعْن َعِلي  ْبُن اجْلَْعدِ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر الرَّاِزي  ، ثـَنَا أبنا الطَّرَبَاين   َوِبهِ  -  310
 . َوَعَلْيِه بـُْرطُلَّةٌ  ،رَأَْيُت اْبَن الز َبرْيِ َيطُوُف اِبْلبـَْيتِ  قَاَل:نسري بن دعلوق َعْن 

 . َأرَْداَن ِبَذِلَك رُْؤيـََتهُ الْبِن الز َبرْيِ  *
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رأيت ابن الزبير  ولفظه عنده:  رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.(:  5503]الهيثمي ) [أتوقف في الحكم عليه ]الدهيش: 
 [ يطوف في مرط له.

اْبُن رِيَذَة  ، أبنا  ْم قَاَلتْ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبْتُْ   َوَأْخرَبانَ   - 314
الطَّرَبَاين  أبنا    قَالَ  َأمْحََد  ْبُن  ثـَنَا  ُسَلْيَماُن  َخَلٍف  ،  ْبُن  وَِكيعٌ حُمَمَُّد  ثـَنَا  اْلَقاِضي  اْلَمَدين  ،  بن شيب  اَّللَِّ  ثـَنَا  َعْبُد  ْبُن ،  إِبْـَراِهيُم 

،  حَيََْي ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الز َبرْيِ ، َعْن  اْبُن وهب َعن سعيد بن عبد الرَّمْحَن اجلنحي َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ، ثـَنَا  اْلُمْنِذرِ 
 ،َسْهٍم لِلز َبرْيِ   ..لِلز َبرْيِ َعاَم َخْيرَبَ أبَِْربـََعِة َأْسُهمٍ   صلى هللا عليه وسلمَضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل:ْبِد اَّللَِّ ْبِن الز َبرْيِ  َجدِِّه عَ َعْن  

هِ  ،َوَسْهٍم ِلِذي اْلُقْرََب   . َوَسْهٍم ِلَفَرِسهِ  ،َوَسْهٍم ألُمِّ
الَف ِمْنهُ   ،وََكَأنَّ الَِّذي َرَواهُ أَْوىلَ   ،َرَواهُ النََّساِئي  َهَذا احْلَِديِث ِخالُف َما  يف    * ُ َأْعَلُم َعْبُد اَّللَِّ بن شيب َأظُن  َأنَّ اْلِْ  ،َواَّللَّ

ُ َأْعَلمُ   . َوَأرَاهُ أَنَّهُ اْلُمَتَكلَُّم ِفيِه َواَّللَّ
 [ معلول]الدهيش: 
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نِيُّ أَبُو  عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ األَنْصَارِيُّ الْمَازِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ  

 مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصور، أبنا  ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلالَل َأْخرَبَُهمْ   أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ  َأْخرَبانَ  -  330

َثَمةَ ، ثـَنَا أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، أبنا حُمَمَّد بن ابراهيم بن املقرىء ، َعْن أَبُو أَُوْيٍس قَالَ ، ثـَنَا اْلُمَعلَّى، ثـَنَا أَبُو َخيـْ
ِه وََكاَن َقْد َشِهَد َبْدرًا  ، َعْن  َعبَّاِد ْبِن مَتِيمٍ ، َعْن  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َبْكرٍ  ِإَذا   صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعمِّ

فَاْجِلُدوَها  اأَلَمةُ  َوَلْو ، مثَّ  ِإْن زََنْت فَاْجِلُدوَها ، مثَّ  فَاْجِلُدوَهاِإْن زََنْت  ، مثَّ  ِإْن زََنْت فَاْجِلُدوَها، مثَّ  زََنِت  ِإْن زََنْت فَِبيُعوَها 
 . َوالضَِّفرُي احْلَْبلُ  «ِبَضِفريٍ 

 [إسناده صحيح بشاهده ]الدهيش: #*
، أبنا   اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبدِ   َوَأْخرَبانَ   -  331

َبةَ ، ثـَنَا َغنَّامٍ ُعبـَْيُد ْبُن ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَُّد ْبِن رِيَذةَ  أَبُو  ، ثـَنَا ُمَعلَّى ْبُن َمْنُصورٍ ، ثـَنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشيـْ
ِه َعِن النَِّبِّ ، َعْن َعبَّاِد ْبِن مَتِيمٍ ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َبْكرٍ ، َعْن أَُوْيسٍ  َل  ِمثـَْلهُ وََكاَن ِذْكُر احْلَِديِث قـَبْ  صلى هللا عليه وسلمَعمِّ

   .بِيُعوَها َوَلْو ِبَضِفريٍ ، مثَّ فَاْجِلُدوَها َثالثً  ،َهَذا 
َوأَبُو أَُوْيٍس اْْسُهُ َعْبُد اَّللَِّ   قـُْلُت:ْبِن َمْنُصوٍر َوقَاَل أَبُو أَُوْيٍس لَْيَس اِبْلَقِويِّ  َرَواهُ النََّساِئي  َعْن َأمْحََد ْبِن اأَلْزَهِر َعِن اْلُمَعلَّى *

 َوزَْيِد ْبِن َخاِلٍد اجْلَُهِِنِّ   ْبُن أَُوْيِس ْبِن َأيِب َعاِمٍر اأَلْصَبِحي  َرَوى َلهُ ُمْسِلٌم يف َصِحيِحِه َولَهُ َشاِهٌد ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَريْـَرةَ 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

حُمَمَُّد ، أبنا ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبُْرَوْيهِ ، أبنا أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  -  332
َحِبيِب ْبِن ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن اْبُن َأيِب زَائَِدةَ ، ثـَنَا  ْبِن زُرَارَةَ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعاِمرِ ، ثـَنَا ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعلّي اْبن أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  

 ،  َعبَّاِد ْبِن مَتِيمٍ ، َعْن زَْيدٍ 
 . َوَمَسَح أِبُذُنـَْيهِ  ،تـََوضَّأَ  صلى هللا عليه وسلمَأنَّ النَِّبَّ  ،َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيدٍ َعْن 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

، أبنا  حَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَمْجِد الثَـَّقِفي  أَْيًضا َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن يُوُسَف الشَّ   َوَأْخرَبانَ   -  333
،  بُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ِبْشِر ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن حُمَمٍَّد التَِّميِمي  اْلَبْصِري  أَ ، أبنا  أَبُو َسْعٍد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمٍَّد اْلَكْنَجُروِذي  

َحبِيِب   ، َعنْ ُشْعَبةَ ، َعْن  حَيََْي ْبُن َأيِب زَاِئَدةَ ، ثـَنَا  ُسَوْيٌد ُهَو اْبُن َسِعيدٍ ، ثـَنَا  أَبُو لَِبيٍد حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس السَّاِمي  السََّرْخِسي  أبنا 
 ،  َعبَّاِد ْبِن مَتِيمٍ ، َعْن ْبِن زَْيدٍ 

 . َوَمَسَح أِبُذُنـَْيهِ  ،صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ تـََوضَّأ  قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد َعْن 
 َرَواهُ اْبُن َماَجْه َعْن ُسَوْيِد ْبِن َسِعيٍد َوَلْفظُهُ األُُذاَنِن ِمَن الرَّْأسِ  *

 [ إسناده حسن بالمتابعة الدهيش:] #*
بْـَراِهيَم فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيَّةَ  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا وفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ أُمَّ إِ   َأْخرَبانَ  - 334

 َعلّي بن اْلَمِديِِنِّ )ح( ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِهَشاٍم اْلُمْسَتْمِلي، ثـَنَا رَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّ ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا َأْخرَبَْْتُمْ 
 [ إسناده صحيح]الدهيش: 
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ثـَنَا َمْعُن ْبُن ِعيَسى  قَاال:  الطَّحَّانُ ِضَراُر ْبُن ُصَرَد أَبُو نـَُعْيٍم ، ثـَنَا اَل الطَّرَبَاين  َوَحدَّثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي  قَ  -  335
 ،  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعِن الز ْهِريِّ ، ثـَنَا اْلَقزَّازُ 
ِه  َعْن    « َفال يـَْقَربَنَّ َمْسِجَدانَ   ،َأَكَل ِمْن َهاَتنْيِ الشََّجَرَتنْيِ   َمنْ » صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعبَّاِد ْبِن مَتِيٍم َعْن َعمِّ

 [ رواه الطبراني في اْلوسط والكبير، ورجال الكبير رجال الصحيح.(:  1995]الهيثمي ) [إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش: 
َوِجيَه    َوَأْخرَبانَ   -  336 َبْكٍر  أاََب  َأنَّ  بِنـَْيَسابُوَر  الصَّفَّاِر  ْبِن  ُعَمَر  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  اْلَقاِسُم  َبْكٍر  أَبُو  ْبِن  اإِلَماُم  طَاِهِر  ْبَن 

َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ، ثـَنَا  ُدوٍن التَّاِجرُ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن محَْ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اأَلْزَهِري  ، أبنا  حممدالشحامي َأْخرَبَُهمْ 
َمْعُن ْبُن ِعيَسى  ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َخاِلِد ْبِن فَاِرٍس الذ ْهِلي  ، ثـَنَا  احْلََسِن ْبِن الشَّْرِقيِّ 

 ،  اِهيُم ْبُن َسْعٍد َعِن اْبِن ِشَهابٍ قَاَل َأْخرَبين إِبْـرَ 
هِ ، َعْن  َعبَّاِد ْبِن مَتِيمٍ َعْن   َأَكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة الث وِم َفال يـُْؤِذينَا يف    َمنْ » صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:    ،َعمِّ

 « َمْسِجِداَن َهَذا
َوِمْن َحِديِث   َوَلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث اَنِفٍع َعِن اْبِن ُعَمرَ   ،ُهَو َشاِهٌد ِلَغرْيِهِ   ،ِضَراُر ْبُن ُصَرَد َقْد ُتُكلَِّم ِفيهِ   *

 َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ بَِنْحِوهِ 
 [ إسناده صحيح]الدهيش: 

أَبُو سعد حُمَمَّد بن عبد الرَّمْحَن  ، أبنا  أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي  ِِبَا َأنَّ زَاِهَر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  337
، ثـَنَا  اُم أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ َجدِّي اإِلمَ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ ، أبنا  اجلنزوذي

 ،  اْبِن زَْيٍد َوُهَو َحِبيُب ْبُن زَْيدٍ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن  حَيََْي ْبُن َأيِب زَاِئَدةَ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعالِء ْبِن ُكَرْيٍب اهْلَْمَداين  
 . َفَجَعَل يَُدلُِّك ِذرَاَعْيهِ  ،فـَتـََوضَّأَ  ،أََتى بِثـُلَُثْي ُمدٍّ  صلى هللا عليه وسلمَأنَّ النَِّبَّ  ،َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيدٍ ، َعْن َعبَّاِد ْبِن مَتِيمٍ َعْن 
 [ رجاله ثقات لكنه معلول ]الدهيش: #*

، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك األِديَب اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  338
،  ُشْعَبةُ ، ثـَنَا  َأيِب ، ثـَنَا  ُد اَّللَِّ ْبُن ُمَعاِذ ْبِن ُمَعاذٍ ُعبـَيْ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم بن املقرىء 

 ، َعبَّاِد ْبِن مَتِيمٍ ، َعْن َحِبيٍب األَْنَصاِريِّ َوَجدِِّه َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيدٍ َعْن 
َفَجَعَل    ،فـََرأَيْـُتهُ يـَتـََوضَّأُ   ،ثـُلَُثْي ُمدٍّ   ،َوأََتى ِبَوُضوءٍ   صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  رَأَْيت    قَاَل:  ،َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد جد حبيبَعْن  

 يـَْعِِن ِحنَي َمَسَحُهَما -َوَدلََّك أُُذنـَْيِه   ،لك ِبِه ِذرَاَعْيهِ دي
 [ رجاله ثقات لكنه معلول ]الدهيش: #*

ُ َأنَّ َأاَب اْلَفْتِح حُمَمَّدَ   َوَأْخرَبانَ   -  339 ْبَن َعْبِد اْلبَاِقي ْبِن َأمْحََد   َخايل اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد اْلَمْقِدِسي  َرمِحَهُ اَّللَّ
أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللا  ، أبنا  َمَر ْبِن اْلَقاِسِم النـَّْرِسي  حُمَمَُّد ْبُن عُ ، أبنا  أَبُو اْلَفْضِل َأمْحَُد ْبُن َخرْيُونٍ ، أبنا  َأْخرَبَُهْم بِبـَْغَدادَ 

َعْن َحِبيٍب األَْنَصاِريِّ َوَجدِِّه َعْبِد اَّللَِّ ْبِن    ،ُشْعَبةُ ، ثـَنَا  َأيِب ، ثـَنَا  ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُمَعاذٍ ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن ِبشرب َمطَرٍ ، ثـَنَا  الشَّاِفِعي
   ،َعْن َعبَّاِد ْبِن مَتِيمٍ  ،زَْيدٍ 

ُ َعَلْيِه َوسلم  قَاَل:َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد َجدِّ َحِبيٍب   َفَجَعَل    ،فـََرأَيْـُتهُ يـَتـََوضَّأُ   ،ثلث ُمدٍّ   ،وأتى بِوُضوء  ،رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . َوَدلََّك أُُذنـَْيِه ِحنَي َمَسَحَها  ،يَُدلُِّك ِبِه ِذرَاَعْيهِ 
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َع َعبَّاَد ْبَن مَتِيمٍ ، َعْن  َرَوى ِمْنهُ اإِلَماُم َأمْحَُد َعْن َأيِب َداُوَد الطَّيَاِلِسيِّ   * ِه َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد  ، َعْن  ُشْعَبَة َعن حب ْبِن زَْيٍد ْسَِ َعمِّ
 َفَجَعَل يـَُقوُل َهَكَذا يَُدلُِّك َحْسبُ  ،النَِّبَّ صلى هللا َعَلْيِه َوسلم توضىءَأنَّ 

 . َوَرَواهُ اْبُن ُخَزمْيََة يف َصِحيِحِه َكَما َأْخَرْجنَاهُ ِمْن َحِديِثهِ  *
 [ رجاله ثقات لكنه معلول ]الدهيش: #*

، أبنا   َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرةِ َأنَّ فَاِطَمَة بِْنتَ  َأْخرَبانَ   -  340
 أَبُو ُكَرْيٍب )ح( ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي  ، ثـَنَا الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ 

ِحيِح َغْيَر َعْبِد  (:  10535الهيثمي )]  [رجاله موثقون، لكنه معلول]الدهيش:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
 [ ُبَدْيِل ْبِن َوْرَقاَء، َوُهَو ِثَقٌة.َّللاَِّ ْبِن 
ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبُدوِس ْبِن َكاِمٍل السَّرَّاجُ اَل الطَّرَبَاين   قَ   -  341 ،  زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن مُنرَْيٍ ، ثـَنَا  َوَحدَّ
َثِِن  ِه  ، َعْن  َعبَّاُد ْبُن مَتِيمٍ ، ثـَنَا  الز ْهِري  ، ثـَنَا  ْبُن بَُدْيِل ْبِن َوْرقَاءَ   َحدَّ  يـَُقوُل )ح(   صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  ْسَِعت    قَاَل:َعمِّ

ِحيِح َغْيَر َعْبِد  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ :  (10535)  ]الهيثمي  [رجاله موثقون، لكنه معلول]الدهيش:   ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
 [ َّللاَِّ ْبِن ُبَدْيِل ْبِن َوْرَقاَء، َوُهَو ِثَقٌة.

إِبْـَراِهيُم ْبُن  ، ثـَنَا  َعاِصمٍ أَبُو  ، ثـَنَا  أَبُو َسَلَمَة حَيََْي ْبُن َخَلفٍ ، ثـَنَا  َحجَّاُج ْبُن ِعْمَراَن السَُّدوِسي  ثـَنَا  ،  اَل الطَّرَبَاين  قَ   -  342
 ،  الز ْهِريّ ، ثـَنَا بديل
ِه  ، َعْن  َعبَّاِد ْبِن مَتِيمٍ َعْن   ِإنَّ َأْخَوَف َما   ،اَي نـََعااَي اْلَعَربِ   ،اَي نـََعااَي اْلَعَربِ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعمِّ

 « َأَخاُف َعَلْيُكُم الّراَِيَء َوالشَّْهَوَة اْْلَِفيَّةَ 
ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُبَدْيِل ْبِن َوْرقَ (:  10535الهيثمي )]  [معلول]الدهيش:   اَء،  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

 [ِثَقٌة.َوُهَو 
أْخربُهم  َوَأْخرَبانَ   -  343 اْْلالل  احْلَُسنْيَ  َأنَّ  الثَـَّقِفي   َأمْحََد  ْبُن  أبنا  زَاِهُر  ِإبْـَراِهيمَ ،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْبن  أبنا  ابراهيم  يـَْعَلى ،  أَبُو 

َثِِن زَْيُد ْبُن ُحبَابٍ  ، َحدََّثِِن اْبُن مُنرَْيٍ ، ثـَنَا اْلَمْوِصِلي   نَا الز ْهِريَّ فََأَمَر بِنَا َفطُرِْدانَ  قَاَل:َعْبُد اَّللَِّ ْبُن بَُدْيِل ْبِن َوْرقَاَء  ، َحدَّ ، مثَّ  أَتـَيـْ
نَا َفَحدَّثـَنَا فـََقاَل الز ْهِري   نَا َفِجئـْ  ، َأْرَسَل ِإلَيـْ

ِه  ، َعْن  َعبَّاُد ْبُن مَتِيمٍ ثـَنَا   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:َعمِّ ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف    ،اَي نـََعااَي اْلَعَرِب َثالثً يـَُقول: »   صلى هللا عليه وسلمْسَِ
 « َوالشَّْهَوَة اْْلَِفيَّةَ  ،َعَلْيُكُم الّراَِيءَ 

رورى لَِعْبِد اَّللَِّ ْبِن بَُدْيٍل َأَحاِديَث   ،َعِليٍّ اْلَمْوِصِليِّ ِبِِْسنَاِدهِ َرَوى َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعِديٍّ َهَذا احْلَِديَث َعْن َأيِب يـَْعَلى َأمْحََد ْبِن   *
احْلَِديثِ  َهَذا  ماذكرت  َوقَاَل:  ،َغرْيَ  لَهُ غري  بَُدْيٍل  ْبُن  اَّللَِّ  ِإْسنَادٍ   َوَعْبُد  أَْو يف  َمنْتِ  الّزاَِيَدِة يف  ِمَن  َعَلْيِه  يـُْنَكُر  أَُر    ،ممَّا  َومَلْ 

 ُت:قـُْل  ،ُهَو َضِعيُف احْلَِديثِ   ،َوقَاَل أَبُو َبْكٍر النـَّْيَسابُورِي  َوالدَّارَُقْطِِن  يف َعْبِد اَّللَِّ ْبِن بَُدْيلٍ   ،لِْلُمتـََقدِِّمنَي ِفيِه َكالٌم فََأذُْكَرهُ 
  .فـََقْد رََواهُ ِإبْـَراِهيُم ْبُن بَُدْيٍل َعن الز ْهِريّ  ،فـََلْم يـَتـََفرَّْد ِبِه َعْبُد اَّللَِّ ْبُن بَُدْيلٍ 

ِحيِح َغْيَر ]الهيثمي:  [رجاله موثقون، لكنه معلول]الدهيش:  َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُبَدْيِل  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
 [ ْبِن َوْرَقاَء، َوُهَو ِثَقٌة.
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 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ األَنْصَارِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلالَل َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  -  348

ُبَشرْيِ  ، َعْن ُعبـَْيُد اَّللَِّ ، ثـَنَا َعْبُد اْلَوهَّابِ ، ثـَنَا ْبُن اْلُمَثّنَّ  حُمَمَّدُ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ 
 َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد )ح( ، َعْن ْبِن حُمَمَّدٍ 

. َوَبِشيٌر َهَذا َلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه.  ]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش:  ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  [ َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
ْبِن طنطاش الظََّفرِيَّةُ و   -  349 بنت فراطاش  السََّمْرقـَْنِديَّ    أخربتنا فرحة  بن عمل  َأمْحد  ِإْْسَاِعيَل بن  احْلَاِفَظ  َأنَّ  بِبـَْغَداَد 

ْيُد  الشَّْيُخ أَبُو َأمْحََد ُعبَـ ، أبنا  أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْنُصوٍر الّزجاِجي  الطَّرَبِي  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 
عبد ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو بن اْلَعبَّاس، ثـَنَا  احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، ثـَنَا  اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِمْهَراَن ُهَو اْلَفَرِضي  

 ،  بَُشرْيِ ْبِن حُمَمَّدٍ ، َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمرَ ، َعْن الثَـَّقِفي  اْلَوهَّاب 
َا َكاَنْت قـَيَِّم   :فـََقاال  ،صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  فَأتى أَبـََواهُ    ،لَهُ   طأَنه تصدق َبائ  ،َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زيدَعْن   اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإمنَّ

َ َقْد قَِبَل َصَدقـََتكَ َقاَل: » َفَدَعا َعْبَد اَّللَِّ فَـ   ،َولَْيَس لَنَا َشْيٌء َغرْيَهُ   ،ُوُجوِهنَا فـَتـََوارَثْـنَاَها بـَْعَد    :قَالَ   «َورَدََّها َعَلى أَبـََوْيكَ   ،ِإنَّ اَّللَّ
 . َذِلكَ 

َا َكاَنْت قـَيَِّم ُوُجوِهنَا َومَلْ َيُكْن لَنَا َشْيءٌ  *   َغرْيََها َلْفُظ حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو َويف رَِوايَِة اْبِن اْلُمَثّنَّ ِإَنَّ
ِحيِح. ]الهيثمي:   [إسناده ضعيفالدهيش: ] . َوَبِشيٌر َهَذا َلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه. َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َثِِن ،  ُعبـَْيُد اَّللَِّ ، ثـَنَا  حَيََْي ْبُن َسِعيدٍ ، ثـَنَا  أَبُو ُموَسى، ثـَنَا  أبنا أَبُو يـَْعَلى   َوبِهِ   -  350 َبِشرُي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ األَْنَصارِي    َحدَّ
 َفذكر ََنوه صلى هللا عليه وسلمَأنَّ َجدَّهُ َعْبَد اَّللَِّ َتَصدََّق مِبَاٍل لَْيَس َلهُ َماٌل َغرْيَهُ فَأََتى أَبـََواهُ النَِّبَّ 

ِحيِح. َرَواُه ]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش:  . َوَبِشيٌر َهَذا َلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه. َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  [ الطََّبَراِنيُّ
حُمَمَُّد ْبُن ، أبنا  مْ ْتُْ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ فَاِطَمَة َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  351
أبنا  رِيَذةَ  الطَّرَبَاين  ،  َأمْحََد  ْبُن  ثـَنَا  ُسَلْيَماُن  ْضَرِمي  ،  احلَْ اَّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  ثـَنَا  حُمَمَُّد  َسَلَمةَ ،  ْبِن  ثـَنَا  حُمْرُِز  حُمَمٍَّد ،  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد 

َتَصدََّق    قَاَل:أَبِيِه  َعْن    -الَِّذي أُِرَي النَِّداءَ -َبِشرِي ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد  ، َعْن  ُعَمرَ ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن  ، َعْن  الدَّرَاَوْرِدي  
َفَجاَء أَبُوهُ   ،صلى هللا عليه وسلمَفَدفـََعهُ ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ    ،َعْبُد اَّللَِّ ْبُن زَْيٍد مِبَاٍل مَلْ َيُكْن لَهُ َماٌل َغرْيَهُ َكاَن يَِعيُش ِفيِه ُهَو َوَوَلُدهُ 

 ،َوُهَو الَِّذي َكاَن يَِعيُش ِفيهِ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن زَْيٍد َتَصدََّق مِبَالِهِ   َقاَل:فَـ   ،ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َ َعزَّ َوَجلَّ َقْد قَِبَل ِمْنَك َصَدقـََتكَ َقاَل: » َعْبَد اَّللَِّ ْبَن زَْيٍد فَـ  صلى هللا عليه وسلموُل اَّللَِّ َفَدَعا َرسُ  َورَدََّها ِمريَاًث َعَلى  ،ِإنَّ اَّللَّ

 . فـَتـََوارَثْـنَاَها :قَاَل َبِشريٌ  «أَبـََوْيكَ 
 [ إسناده ضعيف]الدهيش: 

أَبُو َأمْحََد    َأْخرَبانَ اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد   الّرَِوايَِة األُوىَل رَِوايَِة َبِشرٍي َعْن َجدِِّه َويف رَِوايَِة الدَّرَاَوْرِديِّ زَاَد ِفيَها حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  يف   -  352
َعِلي   ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َأيِب َمْنُصوٍر اْْلَِليِلي  ، أبنا حُمَمٍَّد اْلَبْسطَاِميَّ َأْخرَبَُهمْ َعْبُد اْلبَاِقي ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر اهْلََرِوي  بِبـَْغَداَد َأنَّ ُعَمَر ْبَن 

َثُم ْبُن ُكَلْيٍب الشَّاِشي  ، أبنا  ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعي   ِْمِذي  ، ثـَنَا  اهْلَيـْ مَحَّاٌد َعْن حَيََْي  ، ثـَنَا  َحجَّاجٌ ، ثـَنَا  ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َجبـََلَة الرتِّ
اَي    :فـََقاَل أَبـََواهُ   ،َفَجَعَلَها َصَدقَةً   ،َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن زَْيٍد َكاَنْت لَهُ َأْرضٌ   ،ْبِن َسِعيدٍ 

 . فـََورِثـََها َعْبُد اَّللَِّ  ،مثَّ َماتَ  ،أِلَبـََوْيهِ  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ َفَجَعَلَها  ،رْيَُهاَرُسوَل اَّللَِّ َما َكاَن لَنَا يـَُعيُِّشنَا غَ 
َأيِب ، َعْن َأيِب ِهاللٍ َسِعيِد ْبِن  ، َعْن َعْمرِو ْبِن احْلَاِرثِ ، َعْن َرَواهُ النََّساِئي  بَِنْحِوِه َعْن يُوُنَس ْبِن َعْبِد اأَلْعَلى َعِن اْبِن َوْهبٍ  *
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 َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيدٍ ، َعْن َبْكِر ْبِن َحْزمٍ 
 [ إسناده ضعيف]الدهيش: 
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 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
 

َأمْحَدَ   -  373 ْبُن  َجْعَفٍر حُمَمَُّد  أَبُو  اَّللَِّ َأنَّ    َأْخرَباََن  َعْبِد  بِْنَت  رِيَذةَ   فَاِطَمَة  ْبُن  حُمَمَُّد  أبنا  َأمْحد    ، َأْخرَبَْْتُْم  ُسَلْيَماُن بن  أبنا 
َعْن َعْبِد اَّللَِّ    ، ُسَلْيَمانَ َتِمُر ْبُن  ثـَنَا َعْبَداُن ْبُن َأمْحََد َوحُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الصَّائُِغ قَاال ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر اْلَعْيِشي  ثـَنَا ُمعْ   ،الطَّرَبَاينّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ  ،َعْن ُمْسِلِم ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسرْبَةَ  ،ْبِن ُنَسْيبٍ  َع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َهاُكْم َعْن ِقيَل  » :َعْن أَبِيِه أَنَّهُ ْسَِ َ يـَنـْ ِإنَّ اَّللَّ
 « َعِة اْلَمالِ َوِإَضا ،وََكثـَْرِة الس َؤالِ  ،َوقَالَ 

 َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث اْلُمِغريَِة بن ُشْعَبة 
رواه الطبراني في اْلوسط والكبير والبزار، وفيه عبد هللا بن شبيب، وهو ضعيف  ( 713]الهيثمي ) [إسناده ضعيف]الدهيش: 

 [جدا.
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 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ الْمُزَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َأمْحَُد  ، أبنا  ْيِه َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاينِّ َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعلَ   َأْخرَبانَ   -  380

َعْبِد  ، َعْن َعاِصمٌ ، ثـَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ ، ثـَنَا أَبُو َجْعَفٍر النـ َفْيِلي  ثـَنَا ، ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، أبنا ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 
َفاءُ وسلم: » صلى هللا عليه َرُسوَل اَّللَِّ  قال: قالاَّللَِّ ْبِن َسْرِجٍس   « يف احْلَْجِم الشِّ

 ([4248]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  [إسناده صحيح ]الدهيش: #*
اَد َأخْ   َوَأْخرَبانَ   -  381 ،  رَبَُهْم َوُُهَا َحاِضَرانِ ِبِه أَبُو اْلَفَرِج حَيََْي ْبُن حَمُْموِد ْبِن َسْعٍد َوأَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ

،  أَبُو َجْعَفٍر النـ َفْيِلي  ، أبنا  َمْسُعوٍد َأمْحَُد ْبُن اْلُفَراِت الرَّاِزي  أَبُو  ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأمْحََد ْبِن فَاِرسٍ ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ أبنا 
 ،  َعاِصٍم اأَلْحَولِ ، َعْن أَبُو ُمَعاِويَةَ ثـَنَا 
 « م ِشَفاءٌ جيف احل النَِّب  صلى هللا عليه وسلم: » قال: قالَعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسْرِجٍس َعْن 
 ([4248]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  [إسناده صحيح ]الدهيش: #*

بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ فَاِطَمَة َأْخربََ   َأْخرَبانَ   -  382 حُمَمَُّد ْبُن ، أبنا  ْْتُمْ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ 
أَليِب   قَاَل: قلتِإْسَحاُق ْبُن رَاُهَوْيِه  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيٍب أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن النََّساِئي  ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  رِيَذةَ 

 ، قـُرََّة ُموَسى ْبِن طَاِرٍق َأذََكَر اْبَن ُجَرْيٍج َعْن ُمْسِلِم ْبِن َأيِب َمْرْيََ 
  ،َأْعِطِِن ثـَْوَبكَ »َصلَّى يـَْوًما َوَعَلْيِه مَنَِرٌة فـََقاَل ِلَرُجٍل ِمْن َأْصَحاِبِه   صلى هللا عليه وسلمْبِد اَّللَِّ بن سرجس َأن َنِب هللا  َعْن عَ 

 ،ها يَفَخِشيُت َأْن أنظر ال  ،َوَلِكْن ِفيَها َخْيٌط َأمْحَرُ   ،َأَجلْ قَاَل: »  ،مَنَِرُتَك َأْجَوُد ِمْن منََِرِت   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   َقاَل:فَـ   «َوُخْذ منََِرِت 
 . نـََعمْ   َوقَاَل: ،فَأَقـَرَّ بِهِ  «فيفتِن

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه : ( 2224) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش:   [ ِرَجاُل الصَّ
َثِِن َسِعيُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن رََجاءٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن زََكرايَّ ، ثـَنَا الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ  َوِبهِ  -  383  ، ُمْسِلِم ْبِن َأيِب َمْرْيََ  ، َحدَّ

 ،َأْعِطِِن مَنَِرَتكَ »َصلَّى يـَْوًما َوَعَلْيِه منََِرٌة فـََقاَل ِلَرُجٍل ِمْن َأْصَحاِبِه  صلى هللا عليه وسلم َأنَّ َنِبَّ اَّللَِّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسْرِجسٍ 
َها  ،َوَلِكْن ِفيَها َخطٌّ َأمْحَرُ   ،َأَجلْ قَاَل: »  ،منََِرُتَك َأْجَوُد ِمْن منََِرِت   :فـََقاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ   «َوُخْذ منََِرِت    ، َوَخِشيُت َأْن أَْنظَُر ِإلَيـْ

ْفِتَنِِن َعْن َصالِت   « فـَتـَ
 َوَقْد َتَكلََّم ِفيِه الدَّارَُقْطِِن  َأْخَرْجنَاهُ اْعِتبَارًا  حُمَمَُّد ْبُن زََكرايَّ ُهَو اْلَغاليِب   *

ِحيِح.: (2224) ]الهيثمي  [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
، ثـَنَا  أَبُو َعْوٍن حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َعْونٍ ، ثـَنَا  َأْسَلُم ْبُن َسْهٍل اْلَواِسِطي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  384

اْلَواِسِطي   أَي وَب  حُمَمَُّد ْبُن  ثـَنَا  أَبُو ُهَريْـَرةَ  الرَّمْحَنِ َعْبِد  ، َعْن  َعْمُرو ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  أاََب َعْبِد  ْبِن ِعْمَراَن يَُكّنَّ  َعاِصٍم ، َعْن  اَّللَِّ 
 ، اأْلَحول 

اَل   ُقْلُت:فَـ   «فََأْعَلْمَتهُ َذِلكَ »  قَاَل:ِإيّنِ ُأِحب  َأاَب َذرٍّ    صلى هللا عليه وسلمِلَرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل: قلتَعن عبد هللا ْبِن َسْرِجٍس  
َتِِن َلهُ   َقاَل:فَـ   ،ِإيّنِ ُأِحب َك يف اَّللَِّ   ُقْلُت:فَـ   ،أاََب َذرٍّ   فََأْعِلْمُه، فـََلِقيتُ   قَاَل: صلى هللا  فـََرَجْعُت ِإىَل النَِّبِّ    ،َأَحبََّك الَِّذي َأْحبـَبـْ

 « َأَما ِإنَّ َذِلَك ِلَمْن ذََكَرهُ َأْجرٌ فـََقاَل: »  ،فََأْخرَبْتُهُ  ،عليه وسلم
، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُهْم.: (18034) ]الهيثمي [من لم أعرفهفيه ]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزَِدانِيََّة   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصِر ْبِن َأيِب اْلَفْتِح الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنتَ   َأْخرَبانَ   -  391

،  حُمَمَُّد ْبُن ََبٍْر اهْلَُجْيِمي  ، ثـَنَا  َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدٍ ، ثـَنَا   الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ ، أبنا  َأْخرَبَْْتُمْ 
َثِِن َعْمُرو ْبُن حَيََْي ْبِن َسِعيِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاصِ ثـَنَا    ،َجدِّي َسِعيُد ْبُن ُعَمرَ  ، َحدَّ

 :صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل َلهُ َرُسوَل اَّللَِّ    ،َفَسلََّم َعَلْيهِ   ،صلى هللا عليه وسلمأَنَّهُ أََتى النَِّبَّ    ،اْلَعاصِ َعِن احْلََكِم ْبِن َسِعيِد ْبِن  
 . اَي َرُسوَل اَّللَِّ   ،أاََن َعْبُد اَّللَِّ  قَاَل: «أَْنَت َعْبُد اَّللَِّ »  :قَالَ  ،احْلََكمُ  :قَالَ  «َما اْْسُكَ »

ُ.]الهيثمي:  [إسناده منقطع]الدهيش:   [ِرَجاُلُه ِثَقاٌت، ِإْن َشاَء َّللاَّ
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 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ األَزْدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  392

َحِبيِب ْبِن ُعبـَْيٍد  ، َعْن  َحرِيُز ْبُن ُعْثَمانَ ، ثـَنَا  أَبُو اْلَيَماِن احْلََكُم ْبُن اَنِفعٍ ، ثـَنَا  اْلَوهَّاِب ْبِن جَنَْدَة احْلَْوِطي  َوأَبُو زَْيٍد َأمْحَُد ْبُن يَزِيدَ 
 َأْصَحاِب النَِّبِّ يَاَن اأَلْزِديِّ وَِكالُُهَا ِمنْ يـَُرد هُ ِإىَل َأيِب ِبْشٍر يـَُرد هُ أَبُو ِبْشٍر ِإىَل عثاَمَة ْبِن قـَْيٍس يـَُرد هُ عثامةُ ِإىَل َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُسفْ 

ُ ِمَن النَّاِر ِمْقَداَر ِمائَِة َعاٍم قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلم قَاَل َعْبُد اَّللَِّ    «َما ِمْن رَُجٍل َيُصوُم يـَْوًما يف َسِبيِل اَّللَِّ ِإال اَبَعَدهُ اَّللَّ
َا ُأَحدِّثُُكْم َما ْسَِْعتُ  :ْبُن ُسْفيَانَ   . َولَْيَس ُأَحدِّثُُكْم َما حتُِب ونَ  ،ِإمنَّ

رواه الطبراني في اْلوسط والكبير بنحوه. وأبو بشر َل أعرفه، وبقية رجاله  :  (5177)  ]الهيثمي  [إسناده ضعيف]الدهيش:  
 [ثقات. 
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 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُشْعَبةُ َعن ، ثـَنَا  َأيِب ، ثـَنَا  َعمِّي ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُمَعاذٍ ، ثـَنَا  ُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثّنَّ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  393

  ،ْساك بن َحْرب 
  ، صلى هللا عليه وسلمفََأْغَلَظ لِلنَِّبِّ    ،مَتًْرا   وسلمصلى هللا عليه  َجاَء يـَُهوِدّي يتقاضا النَِّبَّ    :َعن عبد هللا بن أيب ُسْفيَان قَالَ 

ُ َعَلْيِه َوسلم  ،فـََهمَّ ِبِه َأْصَحابُهُ  ُهْم »  :فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ أُمًَّة اَل َيَُْخُذوَن لِلضَِّعيِف ِمنـْ َما قدس هللا َأو قَاَل مايرحم اَّللَّ
َكَذِلَك  صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل النَِّب   ، مثَّ  فـََقَضاهُ   ،فَاْستـَْقَرَضَها مَتًْرا  ،مثَّ َأْرَسَل ِإىَل َخْوَلَة بِْنِت َحِكيمٍ   «َحقَّهُ َغرْيَ ُمتـَْعَتعٍ 

 « َوَلِكْن َكاَن َغرِبًا ،أَمَّا إِنَّهُ َقْد َكاَن ِعْنَداَن مَتْرٌ  ،يـَْفَعُل ِعبَاُد اَّللَِّ اْلُموفُونَ 
ِحيِح.: ( 6688) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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 عنه   عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالمٍ أَبُو يُوسُفَ رَضِيَ اهلل 
حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ، أبنا ِِبَا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلُوْزَدانِيَّةَ َأْخرَبَْْتُمْ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاين     َأْخرَبانَ  -  420

  َأيِب )ح(، ثـَنَا ِد اْلَوهَّاِب ْبِن جَنَْدَة احْلَْوِطي  َأمْحَُد ْبُن َعبْ ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا ْبِن رِيَذةَ 
 [ إسناده حسن]الدهيش: 

ُر اْلبـَْغَداِدي  اَل الطَّرَبَاينّ  قَ   -  421 ، ثـَنَا  ثـَنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ قَاال:    ،حُمَمَُّد ْبُن َأيِب السَِّريِّ ، ثـَنَا  َوَحدَّثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأَلابَّ
 ،  أَبِيهِ ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسالمٍ حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبِن يُوُسف بن 

َ َعزَّ َوَجلَّ َلمَّا َأرَاَد َهْدَي زَْيِد ْبِن َسْعَنةَ  :َجدِِّه َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسالٍم قَالَ َعْن  ةِ   :قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنةَ  ،ِإنَّ اَّللَّ َما ِمْن َعالَماِت النـ بُـوَّ
  ، َيْسِبُق ِحْلُمهُ َجْهَلهُ   :ا ِمْنهُ ِحنَي َنظَْرُت ِإلَْيِه ِإال اثْـنـََتنْيِ مَلْ ُأْخرَبُْهَُ صلى هللا عليه وسلم  َشْيٌء ِإال َوَقْد َعَرفـْتُـَها يف َوجه حُمَمَّد  
َفَخَرَج    :قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنةَ   ،َفُكْنُت أَْلَطُف َلهُ أَلْن أَُخاِلطَهُ فََأْعِرَف ِحْلَمهُ ِمْن َجْهِلهِ   ، َوال يَزِيُدهُ ِشدَّةُ اجْلَْهِل َعَلْيِه ِإال ِحْلًما

اَي  َقاَل:فَـ   ،فَأًََتهُ رَُجٌل َعَلى رَاِحَلِتِه َكاْلَبَدِويِّ   ،يـَْوًما ِمَن احْلُُجَراِت َوَمَعهُ َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلبٍ   صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  
ثْـتُـُهمْ  ،َوَدَخُلوا يف اإِلْسالمِ  ،َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ ُبْصَرى ِبُقْريِب قـَْريََة َبِِن ُفالٍن َقْد َأْسَلُموا    ،ِإْن َأْسَلُموا أًََتُهُم الّرِْزَق رََغًدا  وَُكْنُت َحدَّ

ُهْم َسَنٌة َوِشدٌَّة َوُقُحوٌط ِمَن اْلَغْيثِ    ، فََأاَن َأْخَشى اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأْن خَيُْرُجوا ِمَن اإِلسالِم طََمًعا َكَما َدَخُلوا ِفيِه طََمًعا  ،َوَقْد َأَصابـَتـْ
َما بَِقَي ِمْنهُ    :اَي َرُسوَل اَّللَِّ   َقاَل:فَـ   ،فـََنظََر ِإىَل رَُجٍل ِإىَل َجانِِبِه َأرَاهُ َعِليًّا  ،ِبَشْيٍء تُِعينُـُهْم بِِه فـََعْلتَ فَِإْن رَأَْيَت َأْن تـُْرِسَل إِلَْيِهْم 

اَي حُمَمَُّد َهْل َلَك َأْن تَِبيَعِِن مَتًْرا َمْعُلوًما ِمْن َحاِئِط َبِِن ُفالٍن ِإىَل َأَجِل َكَذا   ُقْلُت:َفَدنـَْوُت إِلَْيِه فَـ   :قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنةَ   ،َشْيءٌ 
يـَُهوِدي  فـََقاَل: »  ،وََكَذا  اَي  َأَجِل َكَذا وََكَذا   ،اَل  ِإىَل  َمْعُلوًما  مَتًْرا  أَبِيُعَك   ،نـََعمْ   قـُْلُت:  «فالن  َوال تسمي َحاِئط بِن  ،َوَلِكِنِّ 

ُِهْيَاين   ،بَايـََعِِن فَـ  وََكَذا  ،فََأطَْلْقُت  َأَجِل َكَذا  ِإىَل  َمْعُلوٍم  مَتٍْر  يف  َذَهٍب  ِمْن  ِمثـَْقاال  ََثَاِننَي  ُتهُ  الرَُّجلَ   ،فََأْعطَيـْ  :َوقَالَ   ،فََأْعطَاَها 
ُهْم ِِبَا   ،اْعِدْل َعَلْيِهمْ   ،اْعَجلِ » صلى َفَما َكاَن قـَْبَل حمَِلِّ اأَلَجِل بِيـَْوَمنْيِ َأْو َثالٍث َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ    :قَاَل زَْيُد ْبُن سعنة   ،«َوَأِعنـْ

أَتـَْيته  ،َوَداَن ِمْن ِجَداٍر لَِيْجِلسَ   ،َما َصلَّى َعَلى اجْلِنَازَةِ لفَ   أصحابه،مان يف نفر من  ثَوَمَعهُ أَبُو بكر َوعمر وع  هللا عليه وسلم
فـََواَّللَِّ َما َعِلْمُتُكْم َبِِن    ،َأال تـَْقِضيِِن اَي حُمَمَُّد َحقِّي   :فـَُقْلُت َلهُ   ،َوَنظَْرُت إِلَْيِه بَِوْجٍه غَِليظٍ   ،ه ئردافَأخذت مِبََجاِمع قميصة و 

نَاهُ َتُدورَاِن يف َوْجِهِه َكاْلَفَلِك اْلُمْسَتِديرِ  ،َوَنظَْرُت ِإىَل ُعَمرَ   ،ُمَخاَلطَِتُكْم ِعْلمٌ بَولََقْد َكاَن يل ل  /َعْبِد اْلُمطَِّلِب ِلَمْطلٍ  ،  َوِإَذا َعيـْ
فـََوالَِّذي بـََعثَهُ   ،َما َأْْسَُع َوَتْصَنُع ِبِه َما َأَرى   صلى هللا عليه وسلمأَتـَُقوُل لَِرُسوِل اَّللَِّ    ،اَي َعُدوَّ اَّللَِّ   َقاَل:فَـ   ،رََماين بَِبَصرِهِ مثَّ  

 ،يـَْنظُُر ِإىَل ُعَمَر يف ُسُكوٍن َوتـَُؤَدٍة َوتـََبس مٍ   صلى هللا عليه وسلمَوَرُسوُل اَّللَِّ    ،ا ُأَحاِذُر فـَْوتَهُ َلَضَرْبُت ِبَسْيِفي رَْأِسكَ اِبحْلَقِّ َلْوال مَ 
فََأْعِطِه    ،به اَي ُعَمرُ ب  اذه  ،وَتمره َِبَُسنْي اتِّبَاعه   ،َأْن َتَُْمَرين َِبُْسِن اأَلَداءِ   ،اَي ُعَمُر َأاَن َوُهَو ُكنَّا َأْحَوَج ِإىَل َغرْيِ َهَذا»  :مثَّ قَالَ 

  ،َوزَاَدين ِعْشرِيَن َصاًعا ِمْن مَتْرٍ   ،فََأْعطَاين َحقِّي   ،َفَذَهَب يِب ُعَمرُ   :قَاَل زَْيدٌ   ،«َوزِْدهُ ِعْشرِيَن َصاًعا من متر َمَكان مازعته   ،َحقَّهُ 
َوتـَْعرُِفِِن اَي    قَاَل:  ،َأَمَرين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم َأن أزيدك َمَكان مازعتك  قَاَل:  ،اَي ُعَمرُ   دةَما َهِذه الزاي  ُقْلُت:فَـ 

اَي ُعَمُر مَلْ    قـُْلُت:  ،َوقـُْلَت َلهُ َما قـُْلتَ   ،َما فـََعْلتَ   صلى هللا عليه وسلم  َفَما َدَعاَك َأْن فـََعْلَت ِبَرُسوِل اَّللَِّ   ،اَل   قَاَل:  ،ُعَمرُ 
ِة َشْيٌء ِإال َوَقْد َعَرْفُت يف َوْجهُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم حِ  ْخرَبُُْهَا نَي َنظَْرُت ِإلَْيِه ِإال اثْـنـََتنْيِ مَلْ أُ َيُكْن ِمْن َعالَماِت النـ بُـوَّ

فَُأْشِهُدَك اَي ُعَمُر َأيّنِ َقْد َرِضيُت اِبَّللَِّ رابًّ    ،فـََقِد اْخُترِبَ ِِبَِما  ،َوال يَزِيُدهُ ِشدَّةُ اجْلَْهِل َعَلْيِه ِإال ِحْلًما  ،ِمْنهُ َيْسِبُق ِحْلُمهُ َجْهَلهُ 
نَِبيًّا  َوحُمَمٍَّد  ِدينًا  َأنَّ َشطْ   ،َواِبإِلْسالِم  َمايل  َوُأْشِهُدَك  َماال  -َر  َأْكثـَُرَها  حُمَمَّدٍ   -فَِإيّنِ  أُمَِّة  َعَلى  ُعَمرُ   ،َصَدَقٌة  َعَلى   :قَاَل  َأْو 

بـَْعِضِهمْ   أو  :قلت  ،فانك اَل تسعهم   ،بـَْعِضِهمْ    : فـََقاَل زَْيدٌ   ،صلى هللا عليه وسلم فـََرَجَع ُعَمُر َوزَْيٌد ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ    ،على 
ُ َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعبده َوَرُسوله َقهُ   ،ه وآمن ب  ،َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإال اَّللَّ َ يف ، مثَّ  َوَشِهَد َمَعهُ َمَشاِهَد َكِثريَةً   ،َواَبيـََعهُ   ،َوَصدَّ تـُُويفِّ
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ُ زَْيًدا  ،َغْزَوِة تـَُبوَك ُمْقِبال َغرْيَ ُمْدِبرٍ   . رَِحَم اَّللَّ
  قَاَل: ،َعِن اْلَولِيِد ْبِن ُمْسِلٍم ِبِِْسنَاِدِه َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسالمٍ   ،َرَوى ِمْنهُ اْبُن َماَجْه بعضه َعن يـَْعُقوب ين حيمد ْبِن َكاِسبٍ  *

ُْم َقْد َجاُعوا  ،يـَُهودِ ِإنَّ َبِِن ُفالٍن َأْسَلُموا ِلَقْوٍم ِمَن الْ   َقاَل:فَـ   صلى هللا عليه وسلمَجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ     ، فََأَخاُف َأْن يـَْرَتد وا  ،َوَأَنَّ
  ر َثاَلَثِائَة دينا  قَاَل:  ،ِعْنِدي َكَذا وََكَذا لَشْيء َْسَّاهُ أرَاهُ   :قَاَل رَُجٌل ِمَن اْليـَُهودِ   «َمْن ِعْنَدهُ صلى هللا عليه وسلم: »َقاَل النَِّب   فَـ 

َولَْيَس  ،ِبِسْعِر َكَذا وََكَذا ِإىَل َأَجِل َكَذا وََكَذا» :صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،ِبِسْعِر َكَذا وََكَذا ِمْن َحاِئِط َبِِن ُفالنٍ 
َوَرَواهُ أَبُو َحامتِِ ْبُن ِحبَّاَن ِبطُولِِه َعِن احْلََسِن ْبِن ُسْفيَاَن َوحُمَمَُّد ْبُن   ،َهَذا اْلَقْدُر الَِّذي َرَواهُ اْبُن َماَجهْ   «ِمْن َحاِئِط َبِِن ُفالنٍ 

َبةَ  َبِِن ُفالٍن َقْد َأْسَلُموا   :َوِفيهِ   ،حُمَمَِّد ْبِن اْلُمتـَوَكِِّل َوُهَو اْبُن َأيِب السَِّريِّ بَِنْحِوهِ ، َعْن  احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ   .. اَي َرُسوَل اَّللَِّ قـَْريَةُ 
ُ َأْعَلمُ  َوحَيَْتِمُل َأْن َيُكوَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسالٍم َقْد َشاَهَد َذِلك فان الَِّذي    .َواحْلَِديُث الَِّذي رُوِّينَاهُ مِبُْسَنِد زَْيِد ْبِن َسْعَنَة َأْوىَل َواَّللَّ

 . َوَجَعَل اْلِقصََّة ِمْن قـَْوِل َعْبِد اَّللَِّ  ،لَْيَس ِفيِه ذِْكُر زَْيِد ْبِن َسْعَنةَ  ن َماَجهْ بَرَواهُ ا
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش:   [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

، ِإبْـَراِهيُم ِسْبُط ََبَْرَوْيهِ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  424
، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِسنَانٍ ، ثـَنَا  مَُّد ْبُن َأيِب َبْكٍر اْلُمَقدِِّمي  حمَُ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيمَ أبنا  

 ، ِعْكرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ 
  : َفِقيَل َلهُ   ،زََعَم َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َحْنظََلَة َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َسالٍم َمرَّ يف الس وِق َوَعِليِه حزمة من َحبط   قَاَل:اْلَقاِسِم  حُمَمَِّد ْبِن  َعْن  

ُ َعْن َهَذا  اَل  » :يـَُقولُ   عليه وسلمصلى هللاَرُسوُل اَّللَِّ ْسَِعت  ،َوَلِكْن َأرَْدُت َأْن أَْقَمَع اْلكرب  ، بـََلى قَاَل: ،أَلَْيَس َقْد َأْغنَاَك اَّللَّ
َقاُل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن ِكرْبٍ   « َيْدُخُل اجْلَنََّة َمْن َكاَن يف قبله ِمثـْ

 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش: 
ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   -  425

 رَّاُق )ح( َساملُ ْبُن ُمْسِلٍم اْلوَ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس اْلُمَؤدِّبُ ، ثـَنَا الطَّرَبَاين  
 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.]الهيثمي:  [بالمتابعة إسناده حسن]الدهيش: 

اَنئَِلَة  قَ   -  426 ْبُن  َوِإبْـَراِهيُم  َبٍل  َحنـْ ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  ثـَنَا  َوَحدَّ الطَّرَبَاين   َبْكٍر  قَاال:    اأَلْصبـََهاين  اَل  َأيِب  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـَنَا 
 ، ثـَنَا ِعْكرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ قَاال:   ْساعيل ْبُن ِسنَاٍن أَبُو ُعبـَْيَدَة اْلُعْصُفِري  ، ثـَنَا اْلُمَقدِِّمي  

َفِقيَل   ،بٍ زََعَم َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َحْنظََلَة الرَّاِهُب َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َسالٍم َمرَّ يف الس وِق َوَعَلْيِه ُحْزَمةُ َحطَ  قَاَل:حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم ثـَنَا 
ُ َعْن َهَذا   ،َما حَيِْمُلَك َعَلى َهَذا  :َلهُ  عْ   ،َأرَْدُت َأْن َأْدَمَغ اْلِكرْبَ   قَاَل:  ،َوَقْد َأْغنَاَك اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم ُت َرُسوَل اَّللَِّ  ْسَِ

 « اَل يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن يف قـَْلِبِه َخْرَدَلةُ ِكرْبٍ » :يـَُقولُ 
 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش: 

َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  427 بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ  َأنَّ فَاِطَمَة  َأمْحََد  ْبُن  أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  ْبُن رِيَذةَ ،  أبنا  حُمَمَُّد  َأمْحََد ،  ْبُن  ُسَلْيَماُن 
ثـَنَا  الطَّرَبَاين   ْبُن  ،  ْبُن َعْمرٍو َوَحْفُص  الرَّمْحَِن  الدَِّمْشِقي  َعْبُد  الرَّقِّي  أَبُو زُْرَعَة  ْبِن الصَّبَّاِح  ُعْثَماَن  قَاال:    ُعَمَر  ْبُن  ثـَنَا َعْمُرو 

 اْلكاليِب )ح( 
 [ (.6478صحيح ابن حبان )  .حديث صحيح لغيره إسناده ضعيف]شعيب:  [إسناده حسن بشاهده]الدهيش: 
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، أبنا  إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  428
ُموَسى ْبُن ، ثـَنَا  َعْمُرو ْبُن ُعْثَمانَ ، ثـَنَا  َعْمٌرو النَّاِقدُ نَا  ، ثَـ أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ 

 ،  ِبْشِر ْبِن َشغَافٍ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب يـَْعُقوبَ ، َعْن َمْعَمِر ْبِن رَاِشدٍ ، َعْن َأْعنَيَ 
َوَأوََّل َمْن تـَْنَشق     ،َأاَن َسيُِّد َوَلِد آَدَم يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َوال َفْخرَ صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسالٍم  َعْن  

 « َوَأوَُّل َشاِفٍع َوُمَشفٍَّع بَِيِدي ِلَواءُ احْلَْمِد حَتْيِت آَدَم َفَمْن ُدونَهُ  ،َعْنهُ اأَلْرضُ 
 يـَْعَلى اْلَمْوِصِليِّ  َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت  َعْن َأيِب  *

بشاهده]الدهيش:   حسن  ضعيف]شعيب:    [إسناده  إسناده  لغيره  صحيح  ).  حديث  حبان  ابن  ]الهيثمي    [(.6478صحيح 
 [رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه عمرو بن عثمان الكَلبي وثقه ابن حبان على ضعفه، وبقية رجاله ثقات.(: 13923)

،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأَن فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ  -  429
 ، ن َأيِب زُرَْيٍك َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قـُرَّةَ زريك ي، ثـَنَا ُموَسى ْبُن اْساعيل ، ثـَنَا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأَلْسَفاِطي  ثـَنَا 

  ، َوتُِطيُعَك ِإَذا َأَمْرتَ   ،َخرْيُ النَِّساِء َتُسر َك ِإَذا أَْبَصْرتَ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسالٍم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  
بـََتَك يف نـَْفِسَها َوَماِلكَ   « َوحَتَْفُظ َغيـْ

، َوِفيِه ُزَرْيُك ْبُن َأِبي ُزَرْيٍك، َوَلْم َأْعِرْفُه. َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.]الهيثمي:  [إسناده َل بأس به]الدهيش:   [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
،  يـَْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق احْلَْضَرِمي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ُصْدرَانَ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمتـ َوْيِه اأَلْصبـََهاين  ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  430

 ، زُرَْيُك ْبُن َأيِب زُرَْيٍك َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قـُرَّةَ ثـَنَا 
َوْليَْأِتنَيَّ    ،َما َبنْيَ ِمْصَراَعِي اجْلَنَِّة ِمْقَداُر َأْربَِعنَي َعاًما  ِإنَّ » هللا عليه وسلم:    صلىقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َسالم  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  

 « َعَلْيِه يـَْوٌم يـَُزاَحُم َعَلْيِه َكاْزِدَحاِم اإِلِبِل َورََدْت ِْلِْمِس ظََمأٍ 
َبَة ْبِن زُرَْيُك ْبُن َأيِب زُرَْيٍك َوثَـَّقهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوهِلََذا احْلَِديِث َشاِهٌد يف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث  *  َغْزَواَن مِبَْعنَاهُ ُعتـْ

، َوِفيِه ُزَرْيُك ْبُن َأِبي ُزَرْيٍك، َوَلْم َأْعِرْفُه. َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َأْخرَبانَ   -  434 ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  أَبُو نـَُعْيمٍ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ

 ،  حُمَمَِّد ْبِن مَحَْزةَ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلُمبَاَركِ ، َعْن َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حَيََْي احْلُْلَواين  ، ثـَنَا الطَّرَبَاين  
يُق َأَمَرُهْم اِبلصَّالةِ   صلى هللا عليه وسلم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ    :َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسالٍم قَالَ َعْن   }َوأمر أهلك    قـََرأَ ، مثَّ  ِإَذا نـََزَل أبَِْهِلِه الضِّ

َها{ اآليَةَ    .اِبلصَّاَلِة واصطرب َعَليـْ
 . تـََفرََّد ِبِه َمْعَمرٌ  ،قَاَل الطَّرَبَاين  اَل يـُْرَوى َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسالٍم ِإال ِِبََذا اإِلْسنَادِ  *

 [ ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ]الهيثمي:  [إسناده منقطع]الدهيش: 
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 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الشِّخِّريِ بْنِ عَوْفِ بْنِ كَعْب ابْن وَقْدَانَ بْنِ الْحَرِيشِ الْحَرِيشِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
يٍل اْلُقَرِشي  الدَِّمْشِقي  ِِبَا َأنَّ َأاَب    َأْخرَبانَ   -  461 اْلَمْجِد َمَعايلَ ْبَن ِهَبِة اَّللَِّ  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب مجَِ

َعِلي  ْبُن ُمِنرِي ْبِن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن َعِليِّ ، أبنا  َد اإِلْسَفَراِيِِن  َسْهُل ْبُن ِبْشِر ْبِن َأمحَْ ، أبنا  ْبِن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ الثَـّْعَلِبَّ َأْخرَبَُهمْ 
لُ  ُد ْبُن ُشَعْيِب  أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن َأمحَْ ، أبنا  أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زََكرايَّ ْبِن َحيـ َوْيِه النـَّْيَسابُوِري  ، أبنا  ْبِن ُمِنرٍي اْْلالَّ

،  مَحَّاٌد ُهَو اْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا  إِبْـَراِهيُم ُهَو اْبُن َحجَّاجٍ ، ثـَنَا  احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ُهَو اْلِكْرَماين  ، أبنا  ْبِن َعِليٍّ ْبِن ِسنَاِن ْبِن ََبٍْر النََّساِئي  
 ، َأيِب اْلَعالءِ ، َعْن َسِعيٍد اجْلَُرْيِريِّ َعْن 
ريِ   َعنْ  خِّ  ،اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِهِ »   :َكاَن ِإَذا لَِبَس ثـَْواًب َجِديًدا قَالَ   صلى هللا عليه وسلمَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    ،َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الشِّ

 « َوَشرِّ َما ُصِنَع لَهُ  ،َوَأُعوذُ ِبَك ِمْن َشّرِهِ  ،َوَخرْيِ َما ُصِنَع لَهُ 
َلٍة َوَقْد َرَواهُ اْبُن اْلُمبَاَرِك َوِعيَسى ْبُن يُوُنَس َوأَبُو ُأسَ   * ،  َأيِب َنْضَرةَ ، َعْن  اَمَة َعِن اجْلَُرْيِريِّ َكَذا َرَواهُ النََّساِئي  يف ِكتَاِب َعَمٍل َولَيـْ

 َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َعْن 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

، َعْبَداُن ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  462
 ، الرَّزَّاِق َعِن الثَـّْوِريِّ َعِن اجْلَُرْيِريِّ َعْبُد ، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن َمْهِديٍّ ثـَنَا 

ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َعْن   اأَلْشرِبَةِ   قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  يَزِيَد  َها فـََقالَ   :َفِقيلَ   ،ََنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن  ِمنـْ بُدَّ  اَل    : إِنَّهُ 
 « َوال يُْذِهُب َأْمَواَلُكمْ  ،ُيَسفِّهُ َأْحالَمُكمْ اْشَربُوا َما اَل »

، َوُهَو ِثَقٌة.: ( 8161) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش:  ِحيِح، َخََل اْلُحَسْيِن ْبِن َمْهِديٍ   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  464 ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمٌَّد َأنَّ فَاِطَمَة  ْبُن َأمْحَدَ ، أبنا  حُمَمَُّد  ْبُن َعْمرٍو  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن  َأمْحَُد 
 ، احْلسن بن احلكم، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن يَزِيَد اجْلْرِمي  ، ثـَنَا اْلبـَزَّارُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   قَاَل:َسيَّاٌر أَبُو احْلََكِم  ثـَنَا   رِي حُيَدُِّث َعْن أَبِيِه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ خِّ ْعُت ُمطَرَِّف ْبَن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الشِّ   : َم َكاَن َيْدُعوْسَِ
 « َواْجَعْلُهَما اْلَواِرث مِن  ،اللَُّهمَّ َأْمِتْعِِن ِبَسْمِعي َوَبَصِري»

: رواه البزار والطبراني وفيه الحكم بن الحسن بن طهمان، وهو ضعيف،  (17395)  ]الهيثمي   [إسناده حسن بشاهده]الدهيش:  
 وبقية رجاله ثقات.[  

 

 

 

 

 

 



302 
 

 الْهَاشِمِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ  
َأمْحَُد ْبُن ُموَسى  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  بنا حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ أ  -  467

، َعْن  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َخثـَْيمٍ ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا آَدمُ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّابِ ، ثـَنَا  أَبُو َعْمرٍو ، ثـَنَا  ْبِن َمْرُدَوْيهِ 
َيةَ   ، ِإبْـَراِهيُم ْبُن ِعْكرَِمَة ْبِن يـَْعَلى ْبِن ُمنـْ

هه اَل َيَِْت َِبَرْيٍ َهْل َيْسَتِوي ُهَو َومَ  ْن َيَُْمُر اِبْلَعْدِل{ َوُهَو ُعْثَماُن ْبُن َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه }َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوالهُ أَيْـَنَما يـَُوجِّ
 . وََكاَن ُعْثَماُن يْنفق َعَلْيهِ  ،وََكاَن َيْكَرهُ اإِلْسالمَ  ،َكاَن َمْوىًل ِلُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ   :َوالَِّذي ُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوالهُ قَالَ  ،َعفَّانَ 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
حُمَمٌَّد  ، أبنا  مَِّد َأْخرَبَُهمْ أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن مَحَْزَة ْبِن َعِليِّ ْبِن طَْلَحَة اْلبـَْغَداِدي  اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ ِهَبةَ اَّللَِّ ْبَن حمَُ   َأْخرَبانَ   -  497

أَبُو  ، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن ْبِن َمْيُموٍن احْلَْريِب  ، أبنا  ِإبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ، أبنا  َشْيُخ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن إِبْـَراِهيمَ 
 ، َبْكِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلُمَزينِّ ، َعْن َعاِصٍم اأَلْحَولِ ، َعْن ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد الثَـّْوِري  ، ثـَنَا ُحَذيْـَفَة ُموَسى النـَّْهِدي  

َ َعزَّ َوَجلَّ يَُكِنِّ  ،واللماس فـَُهَو اجْلَِماعُ  ،التغشي  ..واالقصا ،اْلُمبَاشَرة  ..الرََّفث  :بَّاس قَالَ َعن اْبن عَ   . َوَلِكنَّ اَّللَّ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  499 َأنَّ فَاِطَمَة  اأَلْصبـََهاين  ِِبَا  َأمْحََد  ْبُن  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  أبنا  حُمَمَُّد   ،
اْبُن َوْهٍب َأْخرَبين َعْبُد الرَّمْحَِن  ، ثـَنَا  َأْصَبُغ ْبُن اْلَفَرجِ ، ثـَنَا  طَاِهُر ْبُن ِعيَسى ْبِن قريٍس اْلِمْصرِي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  

 ،  َخاِلِد ْبِن يَزِيدَ ، َعْن ْبُن ُشَرْيٍح َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َواْبُن هَلِيَعةَ 
َسُأْخرِبَُك َعِن اْْلمر اين كنت    َقاَل:رَبَهُ أَنَّهُ َقِدَم اْلَمِديَنَة فـََلِقَي اْبَن َعبَّاٍس َفَسأََلهُ َعِن اْْلَْمِر فَـ َثِبِت ْبِن يَزِيَد اْْلَْوالينِّ َأخْ َعْن  
َوتِهِ   صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  ِعْند   َمْن َكاَن ِعْنَدهُ من اْْلمر َشْيء »  :قَالَ ، مثَّ  يف اْلَمْسِجد فَبني ُهَو حمتب ُجلَّ َحبـْ

ِعْنِدي    "َويـَُقوُل اآلَخرُ   ،ِعْنِدي رَاوِيَةٌ   :َويـَُقوُل اآلَخرُ   ،ِعْنِدي رَاوِيَةُ ََخْرٍ   :فـَيـَُقوُل َأَحُدُهمْ   ،َفَجَعَل النَّاُس َيَْتُونَهُ   ،«فليوذين ِبهِ 
ُ َأْن َيُكوَن ِعْنَدهُ  ،  فـََفَعُلوا  ،«آِذنُوين ، مثَّ امْجَُعوهُ بَِبِقيِع َكَذا وََكَذا»  :صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،زِقَاٌق َوَما َشاَء اَّللَّ

صلى هللا عليه فََأَخَذين َرُسوُل اَّللَِّ    ،فـََلِحَقنَا أَبُو َبْكرٍ   ،َعَليَّ   َوُهَو متكىء  ،فمشيت َعن مَيِينه   ،فـََقاَم َوقُْمُت َمَعهُ   ،آَذنُوهُ مثَّ  
نـَُهَما    ،فََأَخَذهُ َفَجَعَلهُ َعْن َيَسارِهِ   ،حَلَِقنَا ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابِ ، مثَّ  َوَجَعَل َأاَب َبْكٍر َمَكاين   ،َفَجَعَلِِن َعْن َيَسارِهِ   ،وسلم َفَمَشى بـَيـْ

ُ َلَعَن   ،َصَدقـُْتمُ » :قَالَ  ،َهِذِه اْْلَْمرُ  ،نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :قَالُوا  ،« أَتـَْعرِفُوَن َهِذهِ » :قَاَل لِلنَّاسِ  ،َحَّتَّ ِإَذا َوَقَف َعَلى اْْلَْمرِ  اَّللَّ
َأَخَذَها  ، مثَّ فـََفَعُلوا  ،«اْشَحُذوَها » :مثَّ ُدَعاء ِبِسكِّنٍي فـََقالَ  ،« وآكل َثنَها  ،اقيهاسو  ،وشارِبا  ،ومعتصرها ،وعاصرها ،اْْلمر

َفَعةً   :فـََقاَل النَّاسُ   ،َرُسوُل اَّللَِّ َفَخَرَق اأَلْزقَاقَ  َعُل َذِلَك َغَضبًا َّللَِّ ِلَما َأَجْل َوَلِكِنِّ  »   :فـََقالَ   ،ِإنَّ يف َهِذِه اأَلْزقَاِق َمنـْ َا أَفـْ ِإمنَّ
 « ِفيَها ِمْن َسَخِطهِ 

 قَاَل َوبـَْعُضُهْم يَزِيُد َعَلى بـَْعٍض يف احْلَِديِث  
 . َوثَـَّقهُ أَبُو زُْرَعَة الرَّاِزي   ،اإِلْسَكْنَدرَاينِّ اْلِمْصرِيِّ َمْوىَل َبِِن مُجَحَ  َخاِلُد ْبُن يَزِيَد ُهَو َمْوىَل اْبِن َأيِب الصَِّبيغِ  *

. َوَخاِلُد ْبُن َيِزيَد َلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.: (8203) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
،  َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيٍب أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن النََّساِئي  َأْخرَبين احْلَُسنْيُ ْبُن َمْنُصورٍ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  506

ُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ثـَنَا     ،َجاِبِر ْبِن زَْيدٍ ، َعْن يـَْعَلى ْبِن ُمْسِلمٍ ، َعْن ُسْفيَاُن ْبُن ُحَسنْيٍ ، ثـَنَا ُمَبشِّ
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َعبَّاسٍ  اْبِن  َرُسوَل اَّللَِّ    ،َعِن  اَّللَِّ    صلى هللا عليه وسلمَأنَّ  َرُسوِل  َوَأْصَحاَب  َوُعَمَر  َبْكٍر  َكانُوا    صلى هللا عليه وسلمَوَأاَب 
ُْم َهَجُروا اْلُمْشرِِكنيَ  َزلُ  وََكاَن ِمَن اأْلَْنَصار ،ُمَهاِجرِيَن أَلَنَّ صلى  َفَجاُءوا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  ،ُمَهاِجرين أَلنَّ اْلَمِديَنَة َكاَنْت َدارًا تـُنـْ

َلَة اْلَعَقَبةِ  هللا عليه وسلم  . لَيـْ
 َكَذا َرَواهُ النََّساِئي    *

 [ إسناده صحيح الدهيش:] #*
، َعبَّاِد ْبِن اْلَعوَّامِ ، َعْن  َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ ، قثنا  َأمْحَُد ْبُن حَيََْي احْلُْلَواين  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  507

  ،َجاِبِر ْبِن زَْيدٍ ، َعْن ُمْسِلمٍ يـَْعَلى ْبِن  ، َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُحَسنْيٍ َعْن 
 . َوَبنْيَ اْبِن َمْسُعودٍ  ،آَخى َبنْيَ الز َبرْيِ  صلى هللا عليه وسلمَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

 [ اْْلَْوَسِط ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُل ]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش: 
أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد  ، أبنا رٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاضِ  َوَأْخرَبانَ  -  508

،  ُسْفيَاَن ْبِن ُحَسنْيٍ ، َعْن  َعبَّادٌ ، ثـَنَا  َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ نَا  ، ثَـ ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، أبنا  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 
  ،َجاِبِر ْبِن زَْيدٍ ، َعْن يـَْعَلى ْبِن ُمْسِلمٍ َعْن 

 َوَبنْيَ اْبِن َمْسُعودٍ  ،آَخى َبنْيَ الز َبرْيِ  صلى هللا عليه وسلمَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ِثَقاٌت.]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش: 

ُسَلْيَماُن ْبُن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفِر ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  512
َحِبيِب ْبِن َأيِب ، َعْن ُسْفيَانُ ، ثـَنَا ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشامٍ ، قثنا الرَّقِّي  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َخاِلٍد  ، ثـَنَا َعْبَداُن ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا َأمْحََد الطَّرَبَاين  

   ،َثِبتٍ 
بـََعَث فـَُردَّْت بِغُُلوِل رَْأِس ، مثَّ  بـََعَث فـَُردَّتْ ، مثَّ  فـَُردَّْت رَايـَتُهُ   ،بعث َنِب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َجْيًشا  :قَالَ   ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

 فَنزلت }َوَما َكاَن لَنِبّ َأن يغل{  ،َغَزاٍل ِمْن َذَهبٍ 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش:   [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َن احْلََسِن الثَـَّقِفيَّ احْلَاِفُظ أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمكِّيِّ ْبِن َأيِب الرََّجاِء ْبِن اْلَفْضِل أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َمْسُعوَد بْ   َوَأْخرَبانَ   -  513
حُمَمَُّد ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن مَحَّادٍ ، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى َمْرَدَوْيهِ ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  ، أبنا َأْخرَبَُهمْ 

ِء َجْيًشا فـَُردَّْت رَايـَُتهُ  َنِبٌّ ِمَن األَْنبِيَا  :َحِبيبِ ، َعْن  ُسْفيَانُ ، ثـَنَا  ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشامٍ ، ثـَنَا  أَبُو ُكَرْيبٍ ، ثـَنَا  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي  
  فـَنـََزَلْت }َوَما َكاَن لَنِبّ َأن يغل{ ،ٍ َثالًث ِلغُُلوِل رَْأِس َغَزاٍل ِمْن َذَهب

ْضَرِمي   *  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ِبِه حُمَمَُّد ْبُن اْلَعالِء يف َمْوِضَعنْيِ َأَحُدُُهَا َهَكَذا َويف اْلَمْوِضِع اآلَخِر َحِبيٌب ، ثـَنَا قَاَل احلَْ
 ]الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات[  [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 

َثِِن أبنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى  َوِبهِ   -  514 الرَّمْحَِن  َعْبُد  ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ُموَسى ، ثـَنَا  ُعَمُر ْبُن َجْعَفٍر اْلَورَّاقُ   ، َحدَّ
 بعث َنِب َجْيًشا فذكرمثله  قَاَل:َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ،َحِبيبٍ ، َعْن ُسْفيَانَ ، َعْن ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشامٍ ، ثـَنَا ْبُن َخاِلدٍ 

 [ إسناده حسن]الدهيش: 
احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَحاَق ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  515

   ،َحِبيِب ْبِن َأيِب َثِبتٍ ، َعْن ُسْفيَانَ ، َعْن اْلُقَرِشي  ُعبـَْيُد ْبُن َسِعيٍد ، ثـَنَا اْلَقاِسُم ْبُن ِدينَارٍ ، ثـَنَا الت ْسرَتِي  
 « نـََعمْ قَاَل: » ،ِإنَّ َأيِب َماَت أَفَأُْعِتُق َعْنهُ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :رَُجلٌ  قال: قالَعِن اْبِن َعبَّاٍس 
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 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
،  احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ اجْلَْوَهرِي  ، أبنا  أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد اْلُمَؤدُِّب َأنَّ َأمْحََد ْبَن احْلََسِن ْبِن اْلبـَنَّا َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  537

رُ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقِطيِعي  أبنا   َهالِ حُمَمَُّد ْبُن  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأَلابَّ ُسَلْيَماَن ، َعْن  ُشْعَبةُ ، ثـَنَا  يَزِيُد ْبُن زُرَْيعٍ ، ثـَنَا  اْلِمنـْ
يَانَ ، َعْن اأَلْعَمشِ   ، َأيِب ظَبـْ

َا» صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس   َا َأْعَرايِبٌّ    ،ُأْخَرىَأْدَرَك فـََعَلْيِه َأْن حَيُجَّ َحجًَّة  مثَّ    َصِبٍّ َحجَّ   َأمي  َوَأمي 
َا َعْبٌد َحجَّ  ،َهاَجَر فـََعَلْيِه َأْن حَيُجَّ َحجًَّة ُأْخَرىمثَّ  َحجَّ   « أُْعِتَق فـََعَلْيِه َأْن حَيُجَّ َحجًَّة ُأْخَرى مثَّ   َوَأمي 

 [ إسناده صحيح]الدهيش: 
َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  538 احْلَُسنْيَ  َأنَّ َجدَّهُ  ِبِدَمْشَق  احْلَُسنْيِ اأَلَسِدي   ْبِن  ْبُن َعِليِّ  احْلََسُن  أبنا  أَبُو حُمَمٍَّد  ْبُن  ،  حُمَمٍَّد َعِلي  

يِصي   يَانَ ، َعْن ]هنا سطر مفقود من اإلسناد[ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن ْبِن ُموَسي، أبنا اْلِمصِّ    ،َأيِب ظَبـْ
ُلِغ احْلِْنثَ »:  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  َعِن اْبِن َعبَّاس قَاَل   َا َصِبٌّ َحجَّ مَلْ يـَبـْ َوذََكَر   «فـََعَلْيِه َأيّنِ حج َحجًَّة ُأْخَرى   ،َأمي 

 بَِقيـََّتهُ ِمثـَْلهُ 
 [ الهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني في اْلوسط ورجاله رجال الصحيحأورده ]الدهيش: 

َحْفص بن عمر بن الصَّباح  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَّدٌ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ  -  543
يَانَ ، َعْن أَبُو ُكَديْـَنةَ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن الصَّْلِت اْلُكويف  ، ثـَنَا الرقي   ، أَبِيهِ ، َعْن قَابُوِس ْبِن َأيِب ظَبـْ

َنِة الصَّْدرِ  ،َواهْلََرمِ  ،اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوذُ ِبَك ِمَن اْلَكَسلِ يـَُقول: »  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:َعِن اْبِن َعبَّاٍس   ،َوِفتـْ
 « َوَعَذاِب اْلَقرْبِ 

، َوِفيِه َقاُبوُس ْبُن َأِبي َظْبَياَن، َوَقْد ُوثِ َق، َوِفيِه ِخََلٌف،  : (17175) ]الهيثمي [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ِحيِح،   [ َوَرَواُه اْلَبزَّاُر.َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

،  َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم اجْلَْوَهِري  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ  - 546
يَانَ ، َعْن ُكَديْـَنةَ أَبُو  ، ثـَنَا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلمٍ ثـَنَا   ، أَبِيهِ ، َعْن قَابُوِس ْبِن َأيِب ظَبـْ

 « َأْو َأَشاَر اِبلسَّْلبِ  ،أَْو َسَلبَ  ،ِمنَّا َمِن انْـتـََهبَ  لَْيسَ »صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
 اْلُمَهلَّبِ أَبُو ُكَديْـَنَة اْْسُهُ حَيََْي ْبُن  *

، َوِفيِه َقاُبوُس ْبُن َأِبي َظْبَياَن، َوُهَو ِثَقٌة َوِفيِه َضْعٌف.  ]الهيثمي: [إسناده حسن]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 ،أَبِيهِ ، َعْن  قَابُوسٍ ، َعْن  أَبُو ُكَديْـَنةَ ، ثـَنَا  الصَّْلتِ حُمَمَُّد ْبُن  ، ثـَنَا  َحْفُص ْبُن ُعَمَر الرَّقِّي  ، ثـَنَا  أبنا ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين    َوبِهِ   -  547

َعبَّاٍس   اْبِن  قالَعِن  النَِّساءُ قال:  اَّللَِّ   :ِت  َرُسوَل  اْلُمْؤِمِننيَ   ،اَي  َيذُْكُر  اَبلُهُ  اْلُمْؤِمنَاتِ   ،َما  َيْذُكُر  اْلُمْسِلِمنَي   ،َوال  فـَنـََزَل }ِإنَّ 
 َواْلُمسلَمات َواْلُمؤمِننَي َواْلُمْؤِمنَات{ 

، َوِفيِه َقاُبوُس ْبُن َأِبي َظْبَياَن، َوُهَو ِثَقٌة َوِفيِه َضْعٌف. :(9732) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َخاِلُد ْبُن  ، ثـَنَا اْلَفَسِوي  احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَّدُ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبُْْتْم َأْخرَبانَ   -  549

يَانَ ، َعْن َجرِيرٌ ، ثـَنَا يَزِيَد اْلَبْصِري    ، أَبِيهِ ، َعْن قَابُوِس ْبِن َأيِب ظَبـْ
 . َوقـَبََّل زَبِيبـََتهُ  ،فـَرََّج َفِخَذِي احْلَُسنْيِ  صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

 َرَواهُ حُمَمَُّد ْبُن مُحَْيٍد َواحْلَُسنْيُ ْبُن ِعيَسى َعْن َجرِيرٍ  *
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، َوِفيِه َقاُبوُس ْبُن َأِبي َظْبَياَن، َوُهَو ِثَقٌة    ]الهيثمي:  [حسنه الهيثمي في المجمع وعزاه إلى الطبراني]الدهيش:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 [ َوِفيِه َضْعٌف.

،  َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ ، ثـَنَا  اْبُن َوْهبٍ ، ثـَنَا  َحْرَمَلةُ ْبُن حَيََْي ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َداُوَد اْلَمكِّي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوِبهِ   - 550
يَانَ َعْن   ، أَبِيهِ ، َعْن قَابُوِس ْبِن َأيِب ظَبـْ

 « مَلْ َيْسَألْ  ،َلْو يـَْعَلُم َصاِحُب اْلَمْسأَلَِة َما َلهُ ِفيَهاصلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
، َوِفيِه َقاُبوُس ْبُن َأِبي َظْبَياَن، َوُهَو ِثَقٌة َوِفيِه َضْعٌف. ]الهيثمي: [إسناده حسن]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َبلٍ ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين   َأْخرَبانَ   َوبِهِ   - 551 ، َعْن  ُسْفيَانَ ، َعْن  اأَلْشَجِعي  ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َأيِب اللَّْيثِ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ
يَانَ     ،أَبِيهِ ، َعْن قَابُوِس ْبُن َأيِب ظَبـْ

َْت ِبِه اجْلِبَاُل َأْو ُقطَِّعْت بِِه اأَلْرُض َأو كلم ِبِه اْلَمْوَتى{   صلى هللا عليه وا للنَِّب  قال: قالَعِن اْبِن َعبَّاس }َوَلو َأن قـُْرآاًن ُسريِّ
نَا  ،فََأراَِن َأْشيَاَخنَا األَُوَل ِمَن اْلَمْوَتى نَُكلُِّمُهمْ   ،َكَما تـَُقولُ ِإْن َكاَن    :وسلم   ، َوافـَْتْح لَنَا َهِذِه اجْلِبَاَل ِجبَاَل َمكََّة الَّيِت َقْد َضمَّتـْ

َْت بِِه اجْلِبَاُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِه اأَلْرُض أَو كلم ِبِه اْلَمْوَتى{   فـَنـََزَلْت }َوَلْو َأن قـُْرآاًن ُسريِّ
يَاَن َقِد اْختـََلَفِت الّرَِوايَةُ َعْن حَيََْي ْبِن َمِعنٍي ِفيهِ   * ْعُت حيَْ  قَاَل:فـََرَوى اْبُن َأيِب َمْرَْيَ    ،قَابُوُس ْبُن َأيِب ظَبـْ   : ََي ْبَن َمِعنٍي يـَُقولْسَِ

َضِعيُف احْلَِديِث    َقاَل:فَـ   ،قَابُوسٍ َعْن    َسأَْلُت حَيََْي ْبَن َمِعنيٍ   قَاَل:َوَرَوى َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأمْحََد    ،قَابُوس ثَِقة َجائَِزة احلديث 
 قَاَل:  ،َوَغرْيَ َما مَلْ َنْذُكرْ   ،َعِديٍّ َوَقْد َرَوى َلهُ َأَحاِديَث بـَْعِض َما ذََكْرانَ ذََكَرهُ اْبُن    .َرَوى النَّاس َعنهُ   َقاَل:َوَسأَْلُت َأيِب َعْنهُ فَـ 

ِْمِذي  َغرْيَ َحِديٍث من َحِديثه قـُْلُت: ،َوَأَحاِديثُهُ ُمتـََقارِبٌَة َوَأْرُجو أَنَّهُ اَل أبََْس ِبهِ  يَاَن ُحَصنْيُ  َوَقْد َصحََّح الرتِّ ْبُن   َما َرَوى أَبُو ظَبـْ
َقْد َرَوى اْلُبَخارِي  يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِثِه َعِن اْبِن َعبَّاس }َكَما أنزلنَا على املقتسمني{    ،ُجْنُدٍب َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِمَن التـَّْفِسريِ 

َوَرَوى ِمْن رَِوايَِة جُمَاِهٍد َعْنهُ وََكَذِلَك َعطَاءُ ْبُن َأيِب راََبٍح َوِعْكرَِمةُ َوَسِعيُد    ،آَمُنوا بِبـَْعٍض وََكَفُروا بِبـَْعٍض اْليـَُهوُد َوالنََّصاَرى  :قَالَ 
 . ْبُن ُجَبرْيٍ َوَغرْيُُهْم َعْنهُ َغرْيَ َشْيٍء ِمَن التـَّْفِسريِ 

، َوِفيِه َقاُبوُس ْبُن َأِبي ظَ   ]الهيثمي: [إسناده ضعيف]الدهيش:   [ ْبَياَن، َوُهَو ِثَقٌة َوِفيِه َضْعٌف.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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  قـُْلُت َلُه: َلْيِه أبَِْصبـََهاَن  الشَّْيُخ اجْلَِليُل أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأيِب اْلَقاِسِم ْبِن َأيِب ُشْكٍر التَِّميِمي  اْلُمَؤدُِّب ِبِقَراَءِت عَ   َأْخرَبانَ   -  1
َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن  ، أبنا   ْبِن يُوُنَس ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمعُ َأْخرَبَُكْم أَبُو اْْلرَْيِ حُمَمَُّد ْبُن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ُعَمَر ْبِن احْلََسنِ 

َأمْحَُد  ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيَل ْبِن مَحَّادٍ َعِلي  ْبُن ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا الذَّْكَواين  
 ، أَبِيهِ ، َعْن قَابُوسٍ ، َعْن أَبُو ُكَديْـَنةَ ، ثـَنَا ُسَوْيُد ْبُن َعْمرٍو، ثـَنَا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي ْبِن َسِعيدٍ 

َكانُوا    :قَالَ   ،ي أُْنِزَل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النـََّهار{ اآْليَةَعِن اْبِن َعبَّاٍس قـَْوَلهُ }َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا اِبلَّذِ 
 . َوتـَرَُكوُهمْ  ،َوَحَضَرِت الصَّالةُ َكَفُروا بِهِ  ،فَِإَذا َأْمَسْوا  ،َويَُكلُِّموََنُمْ  ،َيُكونُوَن َمَعُهْم َأوََّل النـََّهاِر مُيَارُوََنُمْ 

َوُسَوْيُد ْبُن َعْمرٍو اْلَكْلِب  أَبُو اْلَولِيِد َتَكلََّم ِفيِه أَبُو    ،حَيََْي ْبُن اْلُمَهلَِّب اْلَبَجِلي  اْلُكويف  َوثَـَّقهُ حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ أَبُو ُكَديْـَنَة اْْسُهُ    *
ُ َأْعَلمُ  َوَوثَـَّقهُ حَيََْي ْبنُ   ،َوَقْد َرَوى لَهُ ُمْسِلٌم يف َصِحيِحهِ  ،َحامتٍِ اْلُبْسيِت    . َمِعنٍي َوحَيََْي َوُمْسِلٌم َأْعَلُم اِبلّرَِجاِل ِمَن اْبِن ِحبَّاَن َواَّللَّ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
ِْمِذي  ، ثـَنَا  َدْعَلُج ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  2 رََجاُء ، ثـَنَا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الرتِّ

قَابُوِس ، َعْن  اأَلْعَمشُ ، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد السَّالِم اْلُكويف  ، قثنا  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ أَبُو َصاِلٍح الصَّغَاين  وََكاَن جُمَاِورًا مِبَكََّة َحَّتَّ َماتَ 
يَانَ     ،أَبِيهِ ، َعْن ْبِن َأيِب ظَبـْ

ُكْنُت »   :فـََقالَ   :قَالَ   ،َأي  آيٍَة أُْنزَِلْت ِمَن السََّماِء َأَشد  َعَلْيكَ   :صلى هللا عليه وسلمُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ    :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 
َم َمْوِسمٍ  }اَي أَيَها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنِزَل    :فَأُْنِزَل َعَليَّ ِجرْبِيل فـََقالَ   ،َواْجَتَمَع ُمْشرُِكوا اْلَعَرِب َوأَفـْنَاءُ النَّاِس يف اْلَمْوِسمِ   ،مِبًِّن َأايَّ

تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالََتهُ  يـَْعِصمك من النَّاس{ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن مَلْ   ُ فناديت اَي أَيَها   ،فـَُقْمت ِعْند اْلعقَبة»  :قَالَ   « َواَّللَّ
ُ َوَأاَن َرُسوُل اَّللَِّ إِلَْيُكْم تُـ   :أَيـ َها النَّاسُ   ،النَّاُس َمْن يـَْنُصُرين َعَلى َأْن أُبـَلَِّغ ِرَساالِت َريبِّ َوَلُكُم اجْلَنَّةُ  ْفِلُحوا  قُولُوا اَل ِإَلَه ِإال اَّللَّ

َاِب َواحلَِْجارَةِ »  :قَالَ  ،«َأْو تـَْنَجُحوا َوَلُكُم اجْلَنَّةُ    ،ويبزقون يف َوْجهي  ،َفَما بَِقَي رَُجٌل َوال اْمَرأٌَة َوال َصِبٌّ ِإال يـَْرُموَن َعَليَّ اِبلرت 
فـََقْد آَن َلَك َأن تدعوا َعَلْيِهْم   ،ِإْن ُكْنَت َرُسوَل اَّللَِّ   ،اَي حُمَمَّدُ   :فـََقالَ   ،«فـََعَرَض َعَليَّ َعاِرضٌ »  :قَالَ   ،«َويـَُقول َكذَّاب صايبء 

ُْم اَل يـَْعَلُمونَ   ،اللَُّهمَّ اْهِد قـَْوِميَقاَل النَِّب  صلى هللا عليه وسلم: »فَـ   ،َكَما َدَعا نُوٌح َعَلى قـَْوِمِه اِبهْلالكِ  َواْنُصْرين َعَلْيِهْم    ،فَِإَنَّ
ُهمْ   ،َفَجاَء اْلَعبَّاُس َعم هُ   ،« يُبوين ِإىَل طَاَعِتكَ َأْن َيُِ  ِمنـْ   ، فَِبَذِلَك تـَْفَتِخُر بـَُنو اْلَعبَّاسِ   :قَاَل اأَلْعَمشُ   ،َوطََرَدُهْم َعْنهُ   ،فَأَنْـَقَذهُ 

َ يـَْهِدي من َيَشاء{ َهِوَي النَِّب      ،َأاَب طَاِلبٍ   صلى هللا عليه وسلمَويـَُقوُل ِفيِهْم نـََزَلْت }ِإنََّك اَل َْتِْدي َمْن َأْحبـَْبَت َوَلِكنَّ اَّللَّ
 . َعبَّاَس ْبَن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ  َوَشاَء اَّللَُّ 

 اَّللَِّ مَلْ َيْذُكْرُُهَا اْبُن َأيِب َحامتٍِ يف ِكتَابِهِ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد السَّالِم َورََجاءُ ْبُن َعْبِد   *
 [ فيه من لم أعرفه ]الدهيش: #*
 قَالَ َعِلي  ْبُن اجْلَْعِد  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ِبْشٍر اْلَمْرثَِدي  ، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى  َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  3

يَانَ ، َعْن ُشْعَبةُ َعِن اأَلْعَمشِ أبنا   ، َأيِب ظَبـْ
 بُْكَرًة َوَعِشيَّةً  :قَالَ  ،َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوله }تؤِت أكلَها كل ِحني{

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
أَبُو ِقالبََة َعْبُد اْلَمِلِك ، قثنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلَبْصِري  ، أبنا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  4

يَانَ ْن ، عَ َجرِيرٌ ، ثـَنَا ُعبـَْيُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَعطَّارُ ، ثـَنَا ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاِشي    ، أَبِيهِ ، َعْن قَابُوِس ْبُن َأيِب ظَبـْ
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ُ نَبِيًّا ِإال َشاابًّ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  ْعنَا َفًَّت َيْذُكُرُهْم يـَُقاُل َلهُ ِإبْـَراِهيُم{   ،َوال ُأِتَ اْلِعْلَم ِإال َشاابًّ   ،َما بـََعَث اَّللَّ َوقـََرأَ }قَالُوا ْسَِ
ُم فتية آمُنوا بَرِبْم{   وقرا }َوِإذ قَاَل ُموَسى لفتاه{ وقرا }ِإَنَّ

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
،  َجرِيرٌ ، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد بُْن َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ ، ثـَنَا َدْعَلُج ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى   َأْخرَبانَ  َوِبهِ  -  5

يَانَ َعْن   ، أَبِيهِ ، َعْن قَابُوِس ْبِن َأيِب ظَبـْ
ُ نَبِيًّ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ   }َفَّت يذكرهم يـَُقال لَهُ ِإبْـَراِهيم{   :َوَأظنهُ تلى قَاَل: ،ا ِإال َوُهَو َشابٌّ َما بـََعَث اَّللَّ

 ُعبـَْيُد ْبُن ِإْسَحاَق ذََكْراَنهُ َشاِهًدا  *
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
  قـُْلُت لَُه:  ،َعَلْيِه بِنـَْيَسابُورَ  اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد اْلَمْعُروُف اِبْبِن الصَّفَّاِر بِِقَراَءِت  َأْخرَبانَ  -  6

َهاَأْخرَبَْتُكْم َعمَّةُ َواِلِدَك َعاِئَشةُ بِْنُت َأمْحََد ْبِن َمْنُصوٍر الصَّفَّاُر ِقَرا ِقيَل هَلَا َأْخربََُكْم أَبُو َبْكٍر َأمْحد بن خلف الشريزاي  ،َءًة َعَليـْ
، ثـَنَا  أَبُو اْلَفْضِل احْلََسُن ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن يُوُسَف اْلُبَخاِري  ، أبنا  أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي ، أبنا ِقَراَءًة َعَلْيهِ 

 ،وَِكيُع ْبُن اجْلَرَّاِح ْبِن ُمَلْيِح ْبِن َعِديِّ ْبِن فـََرٍس الر َؤاِسي  أبنا    : قَالَ   ،بُو ِإْسَحاَق ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن بَُكرْيٍ اْلَعْبِسي  أَ 
يَانَ ، َعْن َعِن اأَلْعَمشِ    ،َأيِب ظَبـْ

 . لَْيَس يف اجْلَنَِّة َشْيٌء ممَّا يف الد نْـيَا اال اأْلَْْسَاء :قَالَ  ،َعبَّاسٍ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن 
 [ فيه من لم أعرفه ]الدهيش: #*
َها َصَواِفن}َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ َكاَن يـَْقَرأُ َهَذا احْلَْرَف    َوِبهِ   -  7 ِبْسِم اَّللَِّ   :يـَُقولُ   ،معقولة ثلثة  :َويـَُقول  {فَاذُْكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَليـْ

ُ َأْكرَبُ اللَُّهمَّ ِمْنَك َوِإلَْيكَ  َتِفُع ِِبَا  قَاَل: ،َفُسِئَل َعْن ُجُلوِدَها َمِعي  :قَالَ  ،َواَّللَّ  نـََتَصدَُّق ِِبَا َأْو تـَنـْ
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
ُ ِمْن َشْيٍء اْلَقَلمُ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ   َوِبهِ   -  8 اْكُتِب    :قَالَ   ،َوَما َأْكُتبُ   ،اَي َربِّ   َقاَل:فَـ   ،اْكُتبْ   :فـََقالَ   ،ِإنَّ َأوََّل َما َخَلَق اَّللَّ

َهاى اأَلْرضَ حفد ،مثَّ خلق الن ون قَاَل: ،َفَجَرى مِبَا ُهَو َكاِئٌن ِمْن َذِلَك اْليـَْوِم ِإىَل ِقيَاِم السَّاَعةِ  :قَالَ  ،اْلَقَدرَ  فَاْرتـََفَع َُبَاُر   ، َعَليـْ
 . فَِإنَّ اجْلِبَاَل َعَلى اأَلْرِض ِإىَل يـَْوِم اْلِقيَاَمةِ  ،فَأُْثِبَتْت اِبجْلِبَالِ  ، َفَماَدِت اأَلْرضُ  ،َواْضطََرَب الن ونُ  ،فـََفَتَق ِمْنهُ السََّمَواتِ  ،اْلَماءِ 

 . ِإبْـَراِهيَم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن بَُكرْيٍ ، َعْن َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيمٍ  ،َرَواهُ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ  *
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن  ، أبنا  َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأمْحَدَ ، أبنا  حَمُْموُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الثَـَّقِفّي َأن سعيد الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  11

 ، أَبِيهِ ، َعْن قَابُوسٍ ، َعْن يرٌ َجرِ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ ، أبنا َجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، أبنا يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاقَ 
{ قَالَ   -عليه السالم-َلمَّا فـَرََغ ابراهيم    :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  ُلُغ   :ِمْن بِنَاِء اْلبـَْيِت ِقيَل لَهُ }َوَأذِّْن يف النَّاس اِبحْلَجِّ َوَما يـَبـْ

َمْن َبنْيَ    ،فـَنَاَدى ِإبْـَراِهيُم ... ََيَيـ َها النَّاُس ُكِتَب َعَلْيُكُم احْلَج اىل اْلبـَْيت العتيق   ،َأذِّْن َوَعَليَّ اْلَبالغُ   :ِقيلَ   ،َصْوِت  َفَسِمَعهُ 
 السََّماِء َواأَلْرِض َأال تـََرى َأنَّ النَّاَس حَيُج وَن ِمْن أَْقَصى اأَلْرِض يُـَلب ونَ 

 [ صحيح بالمتابعة  إسناده ]الدهيش: #*
أَبُو  ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ   -  30
ِإْن َكاَن    َقاَل:الْبِن َعبَّاٍس َكْيَف تـََرى يف اْلَعْزِل فَـ   :قَاَل: قلتزَاِئَدةُ ْبُن ُعَمرْيٍ الطَّاِئي   ، ثـَنَا  يُوُنُس ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ ، ثـَنَا  نـَُعْيمٍ 
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ئًا فـَُهَو َكَما قَالَ   صلى هللا عليه وسلماَّللَِّ  َرُسوُل   َوِإال فَِإيّنِ أَقُوُل ِفيِه }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث لكم فَأتوا َحْرثُكْم َأَّن    ،قَاَل ِفيِه َشيـْ
ُتم{  َوَمْن َشاَء تـََركَ  ،َمْن َشاَء َعَزلَ  ِشئـْ

ِحيِح َخََل زَاِئَدَة ْبَن  :  (7580)  ]الهيثمي   [إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش:   ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ُعَمْيٍر، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
اِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ُعَمَر ْبِن الشَّْيُخ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدُِّب التَِّميِمي  َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبُن رَجَ   َوَأْخرَبانَ  - 31

إِبْـَراِهيُم ْبُن  ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  ، أبنا  احْلََسِن ْبِن يُوُنَس َأْخرَبَُهمْ 
َسأَْلُت   قَاَل: ُعَمرْيٍ الطَّاِئي   زَائَِدةُ ْبنُ ، قثنا  ُشْعَبةُ ، قثنا  آَدمُ ، ثـَنَا  ابراهيم بن َهاينء ، ثـَنَا  َهارُوُن ْبُن ِعيَسى اْلبـََلِدي  ، ثـَنَا  حُمَمَّدٍ 

ُتم{  :فـََقالَ  ،اْبَن َعبَّاٍس َعِن اْلَعْزلِ   ِفيِه نـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ }ِنَساؤُُكْم حرث لكم فَأتوا َحْرثُكْم َأَّن ِشئـْ
، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل  ]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش:  ِحيِح َخََل زَاِئَدَة ْبَن ُعَمْيٍر، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  [ الصَّ

يُوُنُس ، قثنا  أَبنا اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ   قَاَل:َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيمٍ ، ثـَنَا  أبنا أَبُو َبْكِر ْبُن َمْرَدَوْيهِ   َوِبهِ   -  32
ِإْن َكاَن َرُسوَل اَّللَِّ    َقاَل:فَـ   ،َكْيَف تـََرى يف اْلَعْزلِ   ... الْبِن َعبَّاٍس    :قَاَل: قلت زَاِئَدةُ ْبُن ُعَمرْيٍ الطَّاِئي   ، قثنا  ِإْسَحاقَ ْبُن َأيِب  

ئًا فـَُهَو َكَما صلى هللا عليه وسلم ُتْم{  ،قَالَ  قَاَل ِفيِه َشيـْ واال فَِإيّنِ أَقُول ِفيِه ِبَرْأي }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشئـْ
 َوَمْن َشاَء تـََركَ  ،َفَمْن َشاَء َعَزلَ 

ِحيِح َخََل ]الهيثمي:  [إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ زَاِئَدَة ْبَن ُعَمْيٍر، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
،  َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأمْحَدَ ، أبنا أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمِر ْبِن عبد اْلَواِحد اْلقرِشي َأن سعيد الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ  - 33
يُوُنُس ْبُن َأيِب  ، ثـَنَا  أَبُو َقَطنٍ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ ، أبنا َجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَراِهيمَ ، أبنا  ِإْسَحاقَ ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن أبنا  

 ، ِإْسَحاَق َعْن زَاِئَدَة ْبِن ُعَمرْيٍ 
ئًا فـَُهَو َكَما   صلى هللا عليه وسلمِإْن َكاَن النَِّب     َقاَل: فَـ   ،َوَما تـََرى يف اْلَعْزلِ   ،َما تـَُقولُ   :قَاَل: قلت َعِن اْبِن َعبَّاٍس   قَاَل ِفيِه َشيـْ

تُْم{ ،قَالَ   َوَمْن َشاَء تـََركَ  ،َمْن َشاَء َعَزلَ  َوِإال فَِإيّنِ أَقُوُل }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشئـْ
ِحيِح َخََل زَاِئَدَة ْبَن ُعَمْيٍر، َوُهَو ِثَقٌة.:  (7580)  ]الهيثمي   [إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش:   ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ِإبْـَراِهيُم ْبُن  ، ثـَنَا  َعبَّاٍد اْلَمكِّي  يـَْعُقوُب ْبُن َأيِب  ، ثـَنَا  أَبُو يَزِيَد اْلَقرَاِطيِسي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -   39
   ،َعْن زِرٍّ  ،َعْن َعاِصمٍ  طَْهَمان، َ 

 ... اْلَقْيُد َواْلَقْوَسنْيِ الذِّرَاَعنْيِ  ...اْلَقاُب  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْولِِه }َفَكاَن قَاَب قـَْوَسنْيِ َأْو َأْدََّن{ قَالَ 
ُن َحِديُثُه.: (11372) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:  ، َوِفيِه َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة َوُهَو َضِعيٌف َوَقْد ُيَحسَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ثـَنَا َخَلُف   ،أَبنا ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين    ،َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ   –  43
َعْن    ،ثـَنَا اأَلْعَمشُ   ، ثـَنَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيدٍ   ،ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َعاِيَشةَ   :قَاال   ،ْبُن َعْمرٍو اْلُعْكرَبِي  َوحُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف الرت ِْكي  

 ،عال ي وََكاَن يداوي و   ،َجاءَ رجل من َبني َعامر اىل َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : اْبِن َعبَّاٍس قَالَ َعنِ  ،َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اَّللَِّ   : قَالَ   ،فـََهْل َلك َأن أدوايك  ،اَي حُمَمَُّد إِنََّك تـَُقوُل َأْشيَاءً   :فـََقالَ    :مثَّ قَالَ   ،َفَدَعاهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها ،َوِعْنَدهُ َُنٌْل َوَشَجَرةٌ  "َهْل َلَك َأْن أُرَِيَك آيَةً " ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْذقًا ِمنـْ  ،َوُهَو يْسجد  ،فَأقبل اليه ،َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،فـََقاَم َبنْيَ يََدْيهِ   ،ْرَفع َورَأسه َحَّتَّ انْـتـََهى ِإلَْيهِ َوي فـََرَجَع ِإىَل    "اْرِجْع ِإىَل َمَكاِنكَ "  :فـََقاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َواَّللَِّ اَل ُأَكذِّبُهُ ِبَشْيٍء يـَُقولُهُ أَبًَدا  ،ََيَل َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعةَ  :مثَّ قَالَ  ،َواَّللَِّ اَل ُأَكذُِّبَك ِبَقْوٍل أَبًَدا  :قَاَل اْلَعاِمِري   ،َمَكانِهِ 
يَاَن ََنُْوهُ  َم يف رَِوايَِة َأيِب ظَبـْ اِميِّ َعْن َعْبِد  َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن احْلَجَّاِج السَّ   ،َعِن احْلََسِن ْبِن ُسْفيَانَ   ،َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت    ،تـََقدَّ

 . اْلَواِحِد ْبِن زاَِيٍد بَِنْحِوهِ 
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بالمتابعة]الدهيش:   حسن  )  [إسناده  الحجاج  (:  14171]الهيثمي  بن  إبراهيم  غير  الصحيح  رجال  ورجاله  يعلى،  أبو  رواه 
 [ الشامي وهو ثقة.

 التَِّميِمي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز َوحُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدِّبُ  َأْخرَبانَ  - 44
 س أْخربُهم ابْنا اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن ُعَمَر ْبِن احْلََسِن ْبِن يُونُ 

 [ إسناده ضعيف]الدهيش: 
ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن مَحَْزةَ قَاَل اْبُن    -  45 ، ثـَنَا  َسْهُل ْبُن ُعْثَمانَ ، ثـَنَا  احْلََسُن ْبُن اجْلَْهِم قَاال، ثـَنَا  َمْرَدَوْيِه َوَحدَّ

 قال:  َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َمْيَسَرةَ  ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلمٍ  ،حَيََْي ْبُن ُسَلْيمٍ 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    ،اَي َبِِنِّ اْخُرُجوا ِمْن َمكََّة ُمَشاًة َحَّتَّ تـَْرِجُعوا ِإىَل َمكََّة ُمَشاةً   :اْبُن َعبَّاٍس لَِبنِيهِ   قال صلى هللا عليه  فَِإيّنِ ْسَِ

ُعوَن َحَسَنةً يـَُقول: »   وسلم ِماَئِة َحَسَنٍة ِمْن َحَسنَاِت   َولِْلَماِشي َسْبعُ   ،ِإنَّ لِْلُحجَّاِج الرَّاِكِب ِبُكلِّ ُخْطَوٍة خَتْطُوَها رَاِحَلتُهُ َسبـْ
 « احْلََسَنةُ مِبِاَئِة أَْلِف َحَسَنةٍ » :قَالَ  ؟َوَما َحَسنَاُت احْلََرمِ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :ِقيلَ  «احْلََرمِ 

 َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن أُميَّة َعن سعيد  ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلمٍ  ،َعْن حَيََْي ْبِن ُسَلْيمٍ  ،َرَواهُ ِإبْـَراِهيُم ْبُن زاَِيٍد َسْبالنُ  *
رواه البزار والطبراني في اْلوسط والكبير بنحوه، وفيه قصة، وله عند البزار  (:  5278]الهيثمي )  [إسناده ضعيف]الدهيش:  

 [جبير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.إسنادان: أحدهما فيه كذاب واآلخر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن 
ْبُن ُعَمَر ْبِن يُوُسَف    أَبُو اْلَفْضِل َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َعْبِد السَّالِم ْبِن ُسْلطَاَن اْلبـَيُِّع بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب اْلَفْضِل حُمَمَّدُ   َأْخرَبانَ   -  46

،  أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَقاِسِم اآلَدِمي  ، أبنا مَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْسِلَمةِ أَبُو َجْعَفٍر حمَُ ، أبنا األُْرَمِوي  َأْخرَبَُهمْ 
أَبُو َعَوانََة َعْن ُسَلْيَماَن َعْن ِإبْـَراِهيَم َعْن ، ثـَنَا حَيََْي ، ثـَنَا َكَتَب ِإيَلَّ احْلَُسنْيُ ْبُن ِمْغَفارٍ   :قَالَ  ،أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب َداُودَ ثـَنَا 

 ، َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
 . َوَأمت وا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة لِْلبـَْيتِ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

 [ فيه من لم أعرفهم]الدهيش: 
حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ، أبنا َأْخرَبَْْتُمْ  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوزَِدانِيَّةَ   َأْخرَبانَ  - 47

حَيََْي ْبُن ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن ِهَشاِم ْبِن َأيِب الد َمْيِك ثَنا إِبْـَراِهيُم ْبُن زاَِيٍد َسْبالنُ   ، ثـَنَاُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ 
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن أَُميَّةَ  ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم الطَّائِِفيِّ  ،ُسَلْيمٍ 

نَي ُمَشاةً   :أَنَّهُ قَاَل لَِبِنيهِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    ،اَي َبِِنَّ اْخُرُجوا ِمْن َمكََّة َحاجِّ  :يـَُقولُ   صلى هللا عليه وسلمفَِإيّنِ ْسَِ
 « َولِْلَماِشي ِبُكلِّ ُخْطَوٍة خَيْطُوَها َسْبَع ِماَئِة َحَسَنةٍ  ،لِْلَحاجِّ الرَّاِكِب ِبُكلِّ ُخْطَوٍة خَتْطُوَها رَاِحَلتُهُ َسْبِعنَي َحَسَنةً »
 ْسِلمٌ حُمَمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم الطَّائِِفي  َتَكلََّم ِفيِه بـَْعُض األَئِمَِّة َوَقْد َوثَـَّقهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوَرَوى َلهُ مُ  *

البزار والطبراني في اْلوسط والكبير بنحوه، وفيه قصة، وله عند البزار  رواه  (:  5278]الهيثمي )  [إسناده ضعيف]الدهيش:  
 [إسنادان: أحدهما فيه كذاب واآلخر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جبير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

، أبنا اِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ الشَّْيُخ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي  اْلُمَؤدُِّب َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمَُّد ْبُن رَجَ  َأْخرَبانَ  - 59
،  حُمَمَُّد بُْن َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ ، ثـَنَا  َدْعَلُج ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  ْبِن َمْرَدَوْيهِ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  

 ، مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ ، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ثـَنَا 
ْعُت َسِعيَد ْبَن ُجَبرْيٍ حُيَدُِّث َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  قَاَل:َعْن أَي وَب   . قارأت  :قَالَ  ،َداَرْسَت( اِبألَِلفِ أَنَّهُ َكاَن يـَْقَرأُ ) ،ْسَِ

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
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 َجازًَة )ح( أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن مَحَْزَة الس َلِمي  َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم إِ  َأْخرَبانَ  - 62
 [ إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش: 

اُد قَاال، أبنا  اْلَغزَّاُل ِقَراَءًة َعَلْيهِ أَبُو َبْكٍر حَيََْي ْبُن َعْبِد اْلبَاِقي    َوَأْخرَبانَ قَاَل َشْيُخنَا    -  63 أَبُو نـَُعْيٍم ، أبنا  مَحُْد ْبُن َأمْحََد احْلَدَّ
،  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلَولِيِد اْلِعْجِلي  ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ثَنا أَبُو نـَُعْيمٍ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ُهَو اْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 

َثِِن   ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،بَُكرْيُ ْبُن ِشَهابٍ  َحدَّ
َ تَـ   :قَالَ   ،َوملَ َذاكَ   :قَالُوا   ،َلَوِدْدُت َأنَّ ِعْنِدي رَُجال ِمْن َأْهِل اْلَقَدِر فـََوَجْأُت رَْأَسهُ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ     ق َعاىَل خلأَلنَّ اَّللَّ

َوَعْرُضهُ َما َبنْيَ السََّماِء َواأَلْرِض يـَْنظُُر ِفيِه ُكلَّ    ،وَِكتَابُهُ نُورٌ   ، قـََلُمهُ نُورٌ   ،َلْوًحا حَمُْفوظًا ِمْن ُدرَّةٍ بـَْيَضاَء َدفـَّتَاهُ ِمْن اَيقُوتٍَة مَحَْراءَ 
 َويـَْفَعُل َما َيَشاءُ  ،َويُِعز  َويُِذل   ،َومُيِيتُ  ،وحيي  ،لق ِبُكل نظرة خي ،يـَْوم ِستِّنَي وثالَثائة نظرة

 [َطِريَقْيِن، َوِرَجاُل َهِذِه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن ]الهيثمي:  [إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش: 
ُسَلْيَماُن ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  68

ُسْفيَاُن َعِن اأَلْعَمِش َعْن  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلِفْراَييِب  ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأيِب َمْرْيََ ، ثـَنَا الطَّرَبَاين  ْبُن َأمْحََد 
  ،َجْعَفِر ْبِن ِإاَيٍس َعْن َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ 

فـََرخََّص هَلُْم فـَنـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ }لَْيَس    ،َفَسأَلُوا  ،َيْكَرُهوَن َأْن يـَْرَضُخوا ألَْنِسبَائِِهْم ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ َكانُوا    : َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 
َ يـَْهِدي َمْن َيَشاءُ َوَما تنفقوا من خري فألنفسكم{ اىل قـَْوله }َوأَنْـُتم اَل تظْلُموَن{   َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اَّللَّ

َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َعْن َشْيِخِه َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِبي َمْرَيَم   :(10882)  ]الهيثمي  [إسناده حسن بالمتابعةلدهيش:  ]ا
 [ َوُهَو َضِعيٌف.

َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  َراِهيمَ الشَّْيُخ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي  َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـ   َوَأْخرَبانَ   -  69
،  أَبُو َأمْحََد الز برَْيِي  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ِعَصامٍ ، ثـَنَا  ْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ عَ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا  الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  

اأَلْعَمشِ   ،ُسْفيَانُ ثـَنَا   ِإاَيسٍ   ،َعِن  ْبِن  َجْعَفِر  ُجَبرْيٍ   ،َعْن  ْبِن  َسِعيِد  قَالَ   ،َعْن  َعبَّاٍس  اْبِن  يـَْرَضُخوا   :َعِن  َأْن  َيْكَرُهوَن  َكانُوا 
فـََرخََّص  :قَالَ  ،فـَنـََزَلْت }لَْيَس َعَلْيَك هَداُهم{ َحَّتَّ بـََلَغ }َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ هللا ِبِه عليم{ ،ألَْنِسبَائِِهْم َوُهْم ُمْشرُِكونَ 

 هَلُمْ 
 ِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَِّحيِم َعن اْلفْراَييِبّ َرَواهُ النََّساِئي  بَِنْحِوِه َعْن حُمَمَِّد بْ  *

 [ إسناده صحيح]الدهيش: 
َبلٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن ِإْسَحاقَ ، ثـَنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َمْرَدَوْيهِ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 70  َحدََّثِِن ، َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ
ُم اْلَمْعُلوَماُت    :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   ،َعْن َأيِب ِبْشرٍ   ،ُشْعَبةُ َعْن ُهَشْيمٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ ، ثـَنَا  َأيِب  األايَّ

ُم التَّْشرِيقِ َواْلَمْعُدوَداُت  ،َوالرتَّْوِيَةُ َوَعَرفَةُ  ،الَّيِت قـَْبَل الرتَِّْويَةِ   . أايَّ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
ُل َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  77 ، أبنا  إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَّ

، أبنا  ُهَشْيٌم قَاَل أَبُو ِبْشرٍ ، ثـَنَا  يـَْعُقوُب ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ثـَنَا  ،  أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ 
 ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 

َواْحَتَسَب  ِإَذا َأَخْذُت َكرمَِييَتْ َعْبٍد َفَصرَبَ  :  يـَُقول هللا جّل َوعزصلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس  
 « . مَلْ َأْرَض َلهُ ثـََوااًب ُدوَن اجْلَنَّةِ 
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ُنْسَخٍة َعِتيَقٍة َعْن َأيِب يـَْعَلى َوُهَو يف َرَواهُ أَبُو َحامتِِ ْبُن ِحبَّاَن َعْن َأيِب يـَْعَلى اْلَمْوِصِليِّ َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َماَهاَن وََكَذا رَأَيْـُتهُ يف   *
 وَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم َوَأرَاهُ َوِهَم ِبَدلِيل َما ُْسِْك َشْيِخنَا يـَْعقُ 

 [َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِثَقاٌت.]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش: 
،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  78
قَاَل قَاَل:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس    ،َعْن َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ   ،ْيٌم َعْن َأيِب ِبْشرٍ ُهشَ ، ثـَنَا  يـَْعُقوُب ْبُن َماَهانَ ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن َسِعيٍد الرَّازِي  ثـَنَا  

ُ َعزَّ َوَجلَّ   »صلى هللا عليه وسلم:  َرُسوُل اَّللَِّ   ِإَذا َأَخْذُت َكرمَِييَتْ َعْبِدي َفَصرَبَ َواْحَتَسَب مَلْ َأْرَض َلهُ ثـََوااًب ُدوَن   :يـَُقوُل اَّللَّ
 « ؟اجْلَنَّةِ 

 [َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِثَقاٌت.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش: 
أَبُو  ، أبنا  َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءةً   َوَأْخرَبانَ   -  79

، ثـَنَا اْلَولِيُد ْبُن َصاِلٍح النَّحَّاسُ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَساِورٍ ، ثـَنَا الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ، أبنا نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 
 ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْي  ،َعْن َأيِب ِبْشرٍ  ،ُهَشْيمٌ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ  قال»قال:    صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَِّبِّ   َمْن َأَخْذُت َحبِيبـَتـَْيِه َفَصرَب َواْحَتَسَب مَلْ َأْرَض لَهُ    :اَّللَّ
 « ثـََوااًب ُدوَن اجْلَنَّةِ 

 [ِثَقاٌت.َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى  ]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش: 
ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد  أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف  َوأَبُو اْلَعالِء َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأيِب الرََّجاِء    َأْخرَبانَ   -  80

اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ  يـُْعَرُف بَِلْفَلِجيِّ اأَلْصبـََهانِيَّانِ  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  يف ِكتَاِِبَِما َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
َعمِّي ، ثـَنَا  عبد هللا ْبُن مَحَّاِد ْبِن مُنرَْيٍ ، ثـَنَا  َسِعيٍد الرَّاِزي  َعِلي  ْبُن  ، ثـَنَا  أَبُو اْلَقاِسِم َسْلَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  اَّللَِّ اأَلْصبـََهاين  
 ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َأيِب ِبْشرٍ  ،َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُحَسنْيٍ  ،ُحَصنْيُ ْبُن مُنرَْيٍ 

 ،قـََتَل النَّْضَر ْبَن احْلَاِرِث ِمْن َبِِن َعْبِد الدَّارِ  :يـَْوَم بَْدٍر َثالثًَة َصرْبًا  صلى هللا عليه وسلم قـََتَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 
 . َوقـََتَل ُعْقَبَة ْبَن َأيِب ُمَعْيطٍ  ،َوقـََتَل طَُعْيَمَة ْبَن َعِديٍّ ِمْن َبِِن نـَْوَفلٍ 

الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه َعْبُد َّللاَِّ ْبُن َحمَّاِد ْبِن ُنَمْيٍر َوَلْم َأْعِرْفُه،  َرَواُه  :  (10019)  ]الهيثمي  [فيه من لم أعرفه]الدهيش:  
 [ َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.

ِإبْـَراِهي  َأْخرَبانَ   -  82 ْبِن  ْبَن رََجاِء  اْْلرَْيِ حُمَمََّد  َأاَب  اْلَقاِسم اْلباز أبصبهان َأب  َأيِب  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اْلَقاِسِم  احْلََسِن  أَبُو  ْبِن  َم 
َعِلي  ْبُن ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن احلشني ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى بن مْرَدَوْيه ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ُهَشْيٌم َعْن َأيِب ِبْشرٍ ، ثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الزَّايَّتُ ، ثـَنَا أَبُو ُكَرْيبٍ ، ثـَنَا َأمْحََد ْبِن احْلَُسنْيِ اْلِعْجِلي  
ُ : مثَّ قَاَل لَرُسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ اْلَعاَص ْبَن َوائٍِل َأَخَذ َعْظًما ِمَن اْلَبْطَحاِء فَفتهُ بَِيِدهِ  أحيي اَّللَّ

بـَْعَدَما َأَرى  َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َهَذا   ُ مُيِيُتَك اَّللَُّ »  :فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَنَر َجَهنَّمَ ، مثَّ  حُيِْييكَ ، مثَّ  نـََعْم  فـَنـََزَلِت    ،« يُْدِخُلَك 
 . اآلاَيُت يف آِخِر يس 

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
، ثـَنَا  يُوُسُف ْبُن مَحَّادٍ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعاِصمٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ  َأْخرَبانَ   َوِبهِ  - 85

 .  ِإال َعِن اْبِن َعبَّاٍس }يـَْوٍم َعِقيٍم{ يـَْوم بدر اَل َأْعَلُمهُ  -َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ُشْعَبةُ َعْن َأيِب ِبْشرٍ ، ثـَنَا أَُميَّةُ ْبُن َخاِلدٍ 
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َسَجَد النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم )اِبلنَّْجِم( َوسجد َمَعه    قَاَل:َرَوى اْلُبَخاِري  ِمْن رَِوايَِة أَي وَب َعْن ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس    *
 ون َواجلِْن  َواإِلْنسُ ك اْلُمسلُموَن واملشر 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
َجْعَفُر ْبُن ِإاَيٍس أَبُو  ، ثـَنَا  ُشْعَبةُ ، قثنا  آَدمُ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّابِ ، ثـَنَا  أبوعمرو، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن مْرَدَوْيه  َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -   86

ْعُت َسِعيَد ْبَن ُجَبرْيٍ    قَاَل:ِبْشٍر   َا ِهَي   :فـََقاَل َلهُ اْبُن َعبَّاسٍ   ،قَاَل رَُجٌل الْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه }َحَّتَّ تستأنسوا{   يـَُقوُل:ْسَِ ِإمنَّ
 . اْلِكتَابِ  َوِهَي َسْقٌط ِمنَ   ،َتْستَْأِذنُوا

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
  ،أَبُو َعَوانَةَ ، ثـَنَا  َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد بُْن َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ ، ثـَنَا  َدْعَلُج ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  87

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َأيِب ِبْشرٍ 
نَاسَحَّتَّ َتْستَْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَهاَعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه } ُهَو ِفيَما َأحسب    ،االْسِتْئَذانُ   :{ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس ااِلْسِتئـْ

 . أخطت ِبِه اْلكتاب 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
،  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعْمَراَن ثَنا َأمْحَُد ْبُن َبْسطَامٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ   َأْخرَبانَ  َوِبهِ   -  88
يًعاثـَنَا     ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َأيِب ِبْشرٍ  ،َعْن ُشْعَبةَ  ،اْبُن َأيِب َعِديٍّ َوغُْنَدٌر مجَِ

 . َتْضرِبُوا َمَعهُ اِبلسَّْيفِ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس }َوتـَُعّزِرُوُه{ قَالَ 
 [ فيه من لم أعرفهم ]الدهيش: #*
غُْنَدٌر  ، ثـَنَا بـُْنَدارٌ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن الضَّحَّاكِ ، ثـَنَا ِكتَاِبهِ َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ِمْن  ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 89

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َأيِب ِبْشرٍ  ،َعْن ُهَشْيمٍ  ،َعْن ُشْعَبةَ 
 هوزان َوبِن حنيَفة  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْولِِه }ستدعون ِإىَل قوم أويل أبَْس َشِديد{ قَالَ 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
َأمْحَُد ْبُن ُموَسى  ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد التَِّميِمي  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  - 90

 ،َعيَّاُش ْبُن َعيَّاِش ْبِن زاَِيٍد اْلبَاِهِلي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمرٍ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو الّزِيَبِقي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ، ثـَنَا  ْبِن َمْرَدَوْيهِ 
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َأيِب ِبْشرٍ 

َقِطعٌ  :قَالَ  ،أمل َوحم َونون  ،َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِل اَّللَِّ   . اْسٌم ُمنـْ
 [ فيه من لم أعرفهم ]الدهيش: #*
، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعالءِ ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلَُسنْيِ اْلِعْجِلي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  91

 ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َأيِب ِبْشرٍ  ،ُهَشْيمٌ ، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن ُشَرْحِبيلَ 
 . َومَلْ َيْسَألْ  ،صلى هللا عليه وسلممَلْ َيُشكَّ َرُسوُل اَّللَِّ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس }فَِإْن ُكْنَت يف َشكٍّ ممَّا أنزلنَا إِلَْيك{ قَالَ 

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
، أبنا   َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َهاِشٍم احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلُمَؤدُِّب َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد اْلبَاْغبَانَ  َأْخرَبانَ  - 92

،  ُمَعاذُ بن اْلمثّن ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيدٍ ، ثـَنَا  َمْرَدَوْيهِ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  
 ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َأيِب ِبْشرٍ  ،َأيِب َعْن ُشْعَبةَ ، ثـَنَا أيب ثـَنَا 
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يٍف ِلُعَمَر  نـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ }ُهُم الَِّذيَن يـَُقولُوَن اَل تـُْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َحَّتَّ يـَْنفضوا{ يف َعسِ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 
 ْبِن اْْلَطَّابِ 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
َجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ُعَمَر ْبِن  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي  اْلُمَؤدُِّب َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبُن رَ   َأْخرَبانَ  - 93

حُمَمَُّد ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيِه احْلَاِفظُ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  ، أبنا  احْلََسِن ْبِن يُوُنَس َأْخرَبَُهمْ 
 ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َأيِب ِبْشرٍ  ،ُشْعَبةُ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ ، ثـَنَا َأيِب ، قثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسنِ 

َئِة اْلَمك وكِ   :اٍس يف َهَذا احْلَْرف }صواع اْلملك{ قَالَ بَعِن اْبِن عَ   وََكاَن لِْلَعبَّاِس ِمثـُْلهُ يف اجْلَاِهِليَِّة َيْشَرُب ِفيهِ  :قَالَ  ،َكاَن َكَهيـْ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
،  حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلُبَخاِري  ، قثنا  ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد اْلَفاِرِسي  ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَّدٍ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى  َأْخرَبانَ  َوبِهِ  - 94
ُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا  ُحَسنْيُ ْبُن َمْنُصورٍ ثـَنَا   َجْعَفِر ْبِن ِإاَيٍس َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ُسْفيَاُن ْبُن ُحَسنْيٍ َعْن  ، ثـَنَا  ُمَبشِّ

اْلُمْستـَْهزِِئنَي{ قَالَ  نَاك  قَاَل يف قـَْوِلِه }ِإانَّ َكَفيـْ اْلُمِغريَةِ   ، املستهزؤون   :أَنَّهُ  ْبُن  َواأَلْسَوُد ْبُن    ،اْلَولِيُد  يـَغُوَث  َواأَلْسَوُد ْبُن َعْبِد 
ُ َعَلْيِه  َفَشَكاُهْم إِلَْيِه    ،فََأًَتهُ ِجرْبِيلُ   :قَالَ   ،َواْلَعاُص ْبُن َوائِلٍ   ،َواحْلَاِرُث ْبُن َعْنَطلٍ   ،ْمَعةَ اْلُمطَِّلِب أَبُو زَ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َأرَاهُ اأَلْسَوَد  ، مثَّ  ُكِفيَتهُ   :قَالَ   «َما صنعت َشْيئا»  :فـََقالَ   ،ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلم اىل أجنله  فََأْوَمى  ،فََأرَاهُ اْلَولِيَد ْبَن اْلُمِغريَةِ   ،َوسلم
نـَْيهِ   ،ْبَن َعْبِد اْلمطلب  فََأْوَمى    ،الز ْهِريَّ َأرَاهُ اأَلْسَوَد ْبَن َعْبِد يـَغُوَث  ، مثَّ ُكِفيَتهُ   قَاَل:  «َما صنعت َشْيئا» :قَالَ   ،فأومئ ِإىَل َعيـْ

احْلَاِرَث ْبَن عنطل السَّْهِمي، مثَّ  ُكِفيَتهُ   :قَالَ   «َما َصنـَْعتَ »   َقاَل:فَـ   ،ِإىَل رَْأِسهِ  َما صنعت  »   :فـََقالَ   ،فأومىء اىل َبْطنه  ،َأرَاهُ 
فََأمَّا اْلَولِيُد ْبُن   ،ُكِفيَتهُ   : قَالَ   «َما صنعت َشْيئا»  :فـََقالَ   ،اىل َأَْخُُصهُ   فأومىء  ،َأرَاهُ اْلَعاَص ْبَن َوائِل، مثَّ  ُكِفيَتهُ   :قَالَ مثَّ  ،  « َشْيئا

ُهْم َمْن    ،َوأَمَّا اأَلْسَوُد ْبُن اْلُمطَِّلِب فـََعِميَ   ،اْلُمِغريَِة َفَمرَّ ِبَرُجٍل ِمْن ُخَزاَعَة َوُهَو يُرِيُش نِْبال َلهُ فََأَصاَب َأجْنََلهُ فـََقطََعَها    يـَُقوُل:َفِمنـْ
ُهْم َمْن    ،َعِمَي َهَكَذا نـََرى   ما  :يـَُقولُونَ   ،َقْد قُتِْلُت َفَجَعُلوا  !َأال َتْدفـَُعوَن َعِنِّ   يـَُقوُل:َفَجَعَل    ،َت َشَجَرةٍ نـََزَل حتَْ   يـَُقوُل:َوِمنـْ

ئًا َفَجَعَل   فـََلْم يـََزْل    ،َما نـََرى  :َفَجَعُلوا يـَُقولُونَ   ،اَي َبِِنَّ اَل َتْدفـَُعوَن َعِنِّ َقْد َهَلَكْت ُهوُد أَُأْطَعُن اِبلشَّْوِك يف َعْيِن  يـَُقوُل:َشيـْ
نَاهُ  فََأَخَذهُ   ،َوَأمَّا احْلَاِرُث ْبُن َعْنطَلٍ  ،َهاَفَخَرَج يف رَْأِسِه قـُُروٌح َماَت ِمنْـ  ،َوَأمَّا اأَلْسَوُد ْبُن َعْبِد يـَُغوثَ  ،َكَذِلَك َحَّتَّ َعِمَيْت َعيـْ

َها ،اْلَماءُ اأَلْصَفُر يف َبْطِنِه َحَّتَّ َخَرَج ُخْرُؤهُ ِمْن ِفيهِ  َنَما ُهَو َكَذِلَك ِإْذ َدَخَل يف َأْرُجِلِه   ،َوَأمَّا اْلَعاُص ْبُن َوائِلٍ  ،َفَماَت ِمنـْ فـَبـَيـْ
َها َها ،ِشرْبَِقٌة َحَّتَّ اْمتـََلْت ِمنـْ  . َفَماَت ِمنـْ

رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه محمد بن عبد الحكيم النيسابوري، ولم أعرفه،  (:  11113]الهيثمي )  [إسناده حسن]الدهيش:  
 [ وبقية رجاله ثقات.

ُسَلْيَماُن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ   - 101
يـَْعُقوُب اْلُقمِّي  َعْن ، ثـَنَا  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ، ثـَنَا  اْلَعبَّاِس الرَّاِزي  َعْمُرو ْبُن  ، ثـَنَا  َعْبَداُن ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَةِ 
َة َرنَّ ِإبْلِ   صلى هللا عليه وسلمَلمَّا افـْتـََتَح النَِّب     :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  ايْـَئُسوا َأْن   :فـََقالَ   ،اْجَتَمَعْت ِإلَْيِه ُجُنوُدهُ يُس رَنًَّة  َمكَّ

ْرِك بـَْعَد يـَْوِمُكْم َهَذا   . َوأَْفُشوا ِفيِهُم النـَّْوحَ  ،َوَلِكِن اْفِتنُوُهْم يف ِديِنِهمْ  ،تـَْرَتدَّ أُمَّةُ حُمَمٍَّد َعَلى الشِّ
 [ الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ َرَواُه ]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش: 

، أبنا  حُمَمَّدُ ، أبنا  ِإبْـَراِهيمُ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  102
يـَْعُقوُب اْلُقمِّي  َعْن َجْعَفٍر يـَْعِِن اْبَن ، ثـَنَا  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْرَعَرةَ ، ثـَنَا  اْلَمْوِصِلي  أَبُو يـَْعَلى  
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   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َأيِب اْلُمِغريَةِ 
ايسوا َأن يرتدوا    :فـََقالَ   ،َمكََّة َرنَّ ِإبِْليُس رَنًَّة فَاْجَتَمَعْت ِإلَْيِه ُذرِّيَـُّتهُ   صلى هللا عليه وسلمنَِّب  الَلمَّا فـََتَح    :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 

ْرِك بـَْعَد يـَْوِمُكْم َهَذا  صلى هللا عليه وسلمأُمََّة حُمَمٍَّد  ْعَر َوالنـَّْوحَ  ،َعَلى الشِّ  . َوَلِكْن أَْفُشوا ِفيَها يـَْعِِن َمكََّة الشِّ
 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ ]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش: 

،  حُمَمَُّد ْبُن عبد اْلَواِهب احْلَارِِثي  ، ثـَنَا  أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ثَنا ِإبْـرَاِهيُم ْبُن َهاِشٍم اْلبـََغِوي    َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  103
 ، يـَْعُقوُب اْلُقمِّي  َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَِة َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ ثـَنَا 

اِخلِ   ،رَُجال ِمَن األَْنَصارِ   َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلمَعاد    :ن َعبَّاس قَالَ َعِن ابْ  َعهُ يـََتَكلَُّم يف الدَّ   ، فـََلمَّا َداَن ِمْن َمْنزِلِِه ْسَِ
ْعُتَك ُتَكلُِّم َغرْيَكَ »  :صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ    ،فـََلمَّا اْستَْأَذَن َعَلْيِه َدَخَل َعَلْيِه فـََلْم يـََر َأَحًدا اَي    :قَالَ   ،« ْسَِ

اِخَل اْغِتَماًما ِبَكالِم النَّاِس ممَّا يِب ِمَن احلُْ  َفَدَخَل َعَليَّ َداِخٌل َما رَأَْيُت َقط  رَُجال َأْكَرَم جَمِْلًسا  ، مَّىَرُسوَل اَّللَِّ َلَقْد َدخَّْلُت الدَّ
 « َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم يـُْقِسُم َعَلى اَّللَِّ ألَبـَرَّهُ  َوِإنَّ ِمْنُكْم َلرَِجاال ،َذاَك ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّالمُ » :قَالَ  ،َوال َأْحَسَن َحِديثًا ِمْنهُ 

ِإنَّ ِمْن ِعبَاِد اَّللَِّ َمْن َلْو أَْقَسَم   قال:  يف اْلُبَخاِريِّ ِمْن َحِديِث مُحَْيٍد َعْن أََنِس ِبْن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا َعَلْيِه َوسلم  *
 َعَلْيِه ألَبـَرَّهُ 
 [َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوَأَساِنيُدُهْم َحَسَنٌة.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش: 

حَيََْي ْبُن  ، ثـَنَا  ْبُن ُعَمَر ْبِن َأاَبنٍ َعْبُد اَّللَِّ  ، ثـَنَا  اْلَفْضُل ْبُن َأيِب َرْوٍح اْلَبْصرِي  ، ثـَنَا  أَبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َوِبهِ   - 104
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَةِ مَيَاٍن َعْن َأْشَعَث ْبِن ِإْسَحاَق 

ُ ِبُرْؤيَِتِهمْ »   :َعَلْيِهْم َوال هم حَيَْزنُوَن{ قَالَ }ِإنَّ َأْولِيَاَء اَّللَِّ اَل َخْوٌف    :صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  َعن    ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   .« يُْذَكُر اَّللَّ
 مٌ حَيََْي ْبُن مَيَاٍن َتَكلََّم ِفيِه َغرْيُ َواِحٍد ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َوَوثَـَّقهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوَرَوى َلهُ ُمْسلِ  *

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه   ]الهيثمي: [إسناده حسن]الدهيش:   [الطََّبَراِنيُّ
َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي  َأن حُمَمَّد بن َأْخرَبَُهمْ  َوَأْخرَبانَ  -  105
َعْبُد اَّللَِّ  ، ثـَنَا  ارُوِدي  قَالُوا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعاِصٍم َوِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن زَْيٍد َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ اجلَْ ، ثـَنَا  َمْرُدَوْيهِ 

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،اْلُمِغريَةِ َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب   ،وُب اأَلْشَعِري  يـَْعقُ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن َساِبقٍ ، ثـَنَا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن النـ ْعَمانِ 
 « ذُِكَر اَّللَُّ  رؤا إذاالَّذين  قَاَل: »  ،َمْن َأْولِيَاءُ هللا  :ِقيَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :قَالَ  ،َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوسلم

 [ رواه البزار عن شيخه: علي بن حرب الرازي، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.(:  16779]الهيثمي ) [إسناده حسن]الدهيش: 
حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َبْكٍر اأَلِديُب ، أبنا ِبِه أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحٍَد الثَـَّقِفي  َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِمي  َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ  -  106

اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد َعْبُد ، ثـَنَا  ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اأَلْصبـََهاين  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ، أبنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد احْلَاِفُظ ِإْمالءً ، ثـَنَا  ُهَو اْلَكْنَجُروِذي  
َعْن َسِعيِد ْبِن    ،َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَةِ   ،َعْن يـَْعُقوَب اْلُقمِّيِّ   ،حُمَمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن َساِبقٍ ، ثـَنَا  ْبِن النـ ْعَماِن ْبِن َعْبِد السَّالمِ 

 ، رْيٍ ُجبَ 
ُهَما قَالَ   « رؤا ذُِكَر اَّللَُّ  إذاالَّذين » :قَالَ  ،من َأْولِيَاء هللا :صلى هللا عليه وسلمالنَِّب ُسِئَل  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعنـْ

 [ إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 
َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم ْبِن َأيِب ُشْكٍر اْلُمَؤدُِّب التَِّميِمي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ    َأْخرَبانَ   -  107

حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  ، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ  ، أبناَأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  ، أبنا ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ 
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أَبِيِه َعْن   َأيِب َعنْ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسْعٍد الدَّْشَتِكي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن ُموَسى، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيمَ 
 ، َأْشَعَث ْبِن ِإْسَحاَق َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَِة َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 

  ، اتَـُّقوا اَّللََّ   :قَالَ   ؟اَي ُموَسى َهْل َيْصِبُغ رَب كَ   :قَالُوا  ن بِن اسرئيلإ   :قَالَ   صلى هللا عليه وسلمَأن َنِب هللا    ،َعِن اْبِن َعبَّاس 
نـََعْم أاََن َأْصِبُغ األَْلَواَن اأَلمْحََر َواألَبْـَيَض َواأَلْسَوَد َواألَْلَواَن ُكلََّها َفِمْن    : فـَُقلْ   ؟اَي ُموَسى َسأَلُوَك َهْل َيْصِبُغ رَب كَ   : فـَنَاَداهُ رَب هُ 

ُ َعَلى نَِبيِِّه  ،َصْبِغي َغةَ  صلى هللا عليه وسلمفَأَنْـَزَل اَّللَّ َغةً   }ِصبـْ  { اَّللَِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ِصبـْ
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

َأيِب قَاَل َحدََّثِِن ، ثـَنَا أَبُو َسِعيٍد الدَّْشَتِكي  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى َأْخرَبانَ  َوِبهِ  -  108
 ، َعْن َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَةِ  ،َعْن َأْشَعَث ْبِن ِإْسَحاقَ  ،َأيِب َعْن أَبِيهِ 

ُهْم َكاَن َأيِب يُْطِعمُ   ،َكاَن َأْهُل اجْلَاِهِليَِّة يَِقُفوَن يف اْلَمْوِسمِ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  َوحَيِْمُل    ،َوحَيِْمُل احْلَِماالتِ   ،فـَيـَُقوُل الرَُّجُل ِمنـْ
}فاذكروا هللا كذكركم آاَبءَُكم{ يـَْعِِن    صلى هللا عليه وسلمفَأْنزل هللا على حُمَمَّد    ،هَلُْم ذِْكٌر َغرْيَ ِفَعاِل أابئهم الدِّاَيِت لَْيَس  

 ِذْكَرُهْم آاَبَءُهْم يف اجْلَاِهِليَِّة }َأْو َأَشدَّ ذكرا{  
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ  َوِبهِ  - 109 َثِِن أَبُو َسِعيٍد الدَّْشَتِكي  ، ثـَنَا َحدَّ َأيِب َعْن أَبِيِه َعِن اأَلْشَعِث َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب  ، ثـَنَا َأيِب  ، َحدَّ
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،اْلُمِغريَةِ 

َوَعاَم ِوالٍد    ،َوَعاَم ِخْصبٍ   ، اللَُّهمَّ اْجَعْلهُ َعاَم َغْيثٍ   :فـَيـَُقولُونَ   ،َكاَن قـَْوٌم ِمَن اأَلْعَراِب َيون ِإىَل اْلَمْوِقفِ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 
ئًا  ،َحَسنٍ  ُ ِفيِهْم }َفِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل رَبَـّنَا    ،اَل َيْذُكُروَن ِمْن َأْمِر اآلِخَرِة َشيـْ آتِنَا يف الد نْـيَا َوَما َلهُ يف اآلِخَرِة ِمْن  فَأَنْـَزَل اَّللَّ

 َخالٍق{ 
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

َأيِب َعْن أَبِيِه َعْن َأْشَعَث ْبِن ِإْسَحاَق َعْن  ، َحدََّثِِن أَبُو َسِعيٍد الدَّْشَتِكي  ، قثنا َحدَّثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ  َوِبهِ  -  110
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َجْعَفرٌ 

ُ  صلى هللا عليه وسلم  أََتت اْليـَُهود حُمَمًَّدا    :َعبَّاس قَالَ َعِن اْبِن   َ قـَْرًضا   مَّن}ِحنَي أَنْـَزَل اَّللَّ  :، قَالُوا َحَسنًا{ َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللَّ
َ َفِقرٌي َوََنُْن َأْغِنيَاُء{ ِإىَل آِخِر    ،أَفـْتـََقَر رَب َك َيْسَأُل ِعبَاَدهُ اْلَقْرضَ   ،اَي حُمَمَّدُ  ُ قـَْوَل الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اَّللَّ َع اَّللَّ ُ }َلَقْد ْسَِ فَأَنْـَزَل اَّللَّ

 اآليَةِ 
 [ إسناده حسن بالمتابعة الدهيش:] #*

، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن ُموَسى ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  111
 ،َأيِب َعْن أَبِيِه َعْن َأْشَعَث ْبِن ِإْسَحاَق َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَِة َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ، َحدََّثِِن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الدَّْشَتِكي  

َفُخْذ    ،ِإنَّ َبِِن ِإْسَرائِيَل َسأَلُوا ُموَسى َعَلْيِه السَّاَلم َهْل يـَنَاُم رَب كَ   :قَالَ   صلى هللا عليه وسلمَأن َنِب هللا    ،َعِن اْبِن َعبَّاس
 ِإَذا َفَضَبطََها َحَّتَّ  ،انْـتـََعشَ ، مثَّ  فـََوَقَع لِرُْكبـَتـَْيهِ  ،فـََلمَّا َذَهَب ِمَن اللَّْيِل ثـُلُثَاهُ نـََعسَ  ،فـََفَعَل ُموَسى  ،فـَُقِم اللَّْيلَ  ،زَُجاَجَتنْيِ بَِيِدكَ 

 ، اَي ُموَسى َلْو ُكْنُت َأاَنُم َلَسَقَطِت السََّمَواُت َعَلى اأَلْرضِ :  فـََقالَ   ،فَاْنَكَسَرًتَ   ،َفَسَقَطِت الز َجاَجتَانِ   ،َجاَء آِخُر اللَّْيِل نـََعسَ 
ُ َعَلى نَِبيِِّه آيََة   ،َوَهَلُكوا َكَما َهَلَكِت الز َجاَجتَاِن بَِيِدكَ   . اْلُكْرِسيِّ فَأَنْـَزَل اَّللَّ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
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َثِِن َأيِب ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيِه ثَنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيمَ  َأْخرَبانَ   َوبِهِ   - 112 ، ثـَنَا  أَبُو َسِعيٍد الدَّْشَتِكي  قَاَل َحدَّ
  صلى هللا عليه وسلم َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ   :َعْن َجْعَفٍر َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ َأيِب َعْن أَبِيِه َعِن َأْشَعَث 

ُ َعزَّ َوَجلَّ على نبيه صلى هللا َعَلْيِه َوسلم }اَي أَيَها الَّ   ،َيْشرَتُوَن الطََّعاَم الرَِّخيَص فـَيـََتَصدَّقُوَن ِبهِ  ِذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا فَأَنْـَزَل اَّللَّ
ُتْم{  ِإىَل آِخِر اآليَةِ   ِمْن طَيِّبَاِت َما َكَسبـْ

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
أَنَّهُ َكاَن َيَُْمُر َأْن اَل ُيصَّدََّق ِإال َعَلى   ،صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ    ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   َوبِهِ   -  113

فَأََمَر اِبلصََّدقَِة بـَْعَدَها    ،َأْهِل اإِلْسالِم َحَّتَّ نـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ }لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكن هللا يهدي من َيَشاء{ ِإىَل آِخرَِها
 . َعَلى ُكلِّ َمْن َسأََلَك ِمْن ُكلِّ ِدينٍ 

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
َجرِيٌر َعْن  ، ثـَنَا  أَبُو َُهَّامٍ ، قثنا  قَاِسُم ْبُن حَيََْي ْبِن اْلُمَخرَِّميِّ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى  َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  114

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،اْلُمِغريَةِ َأْشَعَث ْبِن ِإْسَحاَق َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب 
ُ }لَْيَس    :قَالَ   «َتصَّدَّقُوا ِإال َعَلى َأْهِل ِديِنُكمْ   اَل »صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس   فَأَنْـَزَل اَّللَّ

َ يهدي من َيَشاء{ اآْليَة   َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اَّللَّ
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

، َسَنِة الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبِن َأيِب الرََّجاِء ْبِن اْلَفْضِل احْلَاِفُظ اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ َمْسُعوَد ْبَن احلَْ  َأْخرَبانَ  -  115
َثِِن أَبُو َسِعيٍد الدَّْشَتِكي  ، ثـَنَا إِبْـَراِهيمَ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  أبنا   َعْن أَبِيِه    ،َأيِب ، ثـَنَا  َأيِب   ، َحدَّ

   ،َعْن َجْعَفٍر َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َأْشَعثَ 
ُ ِبِه بـَْعَضُكْم على بعض{ اآْليَة ُ َعَلْيِه َوسلم أََتِت اْمرََأٌة النَِّبَّ َصلَّى    َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه }َوال تـََتَمنـَّْوا َما َفضََّل اَّللَّ   ،اَّللَّ

اْمَرأٌَة َحَسَنًة هَلَا   لتأَفـََنْحُن يف اْلَعَمِل َهَكَذا ان عم  ،َوَشَهاَدةُ اْمَرأََتنْيِ بَِرُجلٍ   ،اَي َنِبَّ اَّللَِّ لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنْـثـََينْيِ   :فـََقاَلتْ 
ُ بِِه بـَْعضُكم على بعض{ فَِإنَّهُ َعْدٌل ِمِنِّ َوَأانَ  ،ِنْصُف َحَسَنةٍ  ُ َهِذِه اآليََة }َوال تـََتَمنـَّْوا َما َفضََّل اَّللَّ  .  َصنـَْعتُهُ فَأَنْـَزَل اَّللَّ

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
بْـَراِهيَم ْبِن ُعَمَر ْبِن احْلََسِن  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدُِّب َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِ   َأْخرَبانَ   -  116

َأْخرَبَُهمْ  يُوُنَس  أبنا  ْبِن  الرَّمْحَِن  ،  ْبُن َعْبِد  أبنا  الذَّْكَواين  َأمْحَُد  ْبُن ُموَسى بن مْرَدَوْيه ،  َأمْحَُد  َبْكٍر  ثـَنَا  أَبُو  ْبِن  ،  حُمَمَّد بن أمد 
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،يـَْعُقوُب َعْن َجْعَفرٍ ، ثـَنَا َأيِب ، ثـَنَا إِبْـَراِهيُم ْبُن َعاِمرٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيمَ 
ُ }  ،َكاَن َأْهُل اجْلَاِهِليَِّة َيطُوفُوَن اِبْلبـَْيِت ُعَراةً   :ِن َعبَّاٍس قَالَ َعِن ابْ   َوَتْصِديًَة{َوَما َكاَن َصاَلُْتُْم ِعنَد اْلبـَْيِت ِإالَّ ُمَكاًء  فَأَنْـَزَل اَّللَّ

 { َحرََّم زِيَنَة اَّللَِّ  َمنْ  قُلْ َوأَنْـَزَل ِفيِهْم } ،َوالتَّْصِديَةُ التَّْصِفيقُ  ،اْلُمَكاءُ الصَِّفريُ  :قَالَ 
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

قَاَل َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن سعد  ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ثـَنَا  ،  َوبِهِ   -  117
  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َجْعَفرٍ  ،َأْشَعثَ  نع ،يه بَعن أ  ،َحدثِِن أيب

 « َمْكُفوٌف َعْنُكمْ  جَهَذا َموْ قَاَل: »ِه السََّماءُ اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهذِ   :رَُجلٌ  قال: قالَعِن اْبِن َعبَّاٍس 
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*
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َثِِن أَبُو َسِعيٍد الدَّْشَتِكي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا  َوِبهِ   -  118 َعْن  َأيِب َعْن أَبِيِه َعْن َأْشَعَث ْبِن ِإْسَحاَق    ، َحدَّ
 ، َجْعَفرٍ 

فَِإْن    ،فَِإَذا رََجُعوا ِإىَل ِبالِدِهمْ   ،ُيْسِلُمونَ   صلى هللا عليه وسلم  َكاَن من اأْلَْعَراب َْيتوَن َرُسول هللا  :َعْن َسِعيِد ْبن ُجَبرْيٍ قَالَ 
َوِإْن َوَجُدوهُ َعاَم ُجُدوبٍَة َوَعاَم   ،فـََتَمسَُّكوا ِبهِ   ،ِإنَّ ِدينـَنَا َلَصاِلحٌ   :، قَالُواَوَجُدوا َعاَم َغْيٍث َوَعاَم ِخْصٍب َوَعاَم ِوالٍد َحَسنٍ 

ُ َعَلى نَِبيِِّه }َوِمَن النَّاِس َمْن يعبد هللا على حرف{ اآْليَة  ،أََما يف ِديِننَا َهَذا َخرْيٌ  :، قَالُواِوالِد ُسوٍء َوَعاَم َقْحطٍ   فَأَنْـَزَل اَّللَّ
َ َعَلى حرف{ قَاَل    ،ِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َرَوى اْلُبَخاِري  ِمْن رَِوايَِة َأيِب ُحَصنْيٍ َعْن سَ   * َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل }َوِمَن النَّاِس َمْن يـَْعُبُد اَّللَّ

ُلهُ ين َكاَن الرجل يقدم املد ُلهُ   ،َوِإْن مَلْ تَِلِد اْمَرأَتُهُ   ،َهَذا ِديٌن َصاِلحٌ   :قَالَ   ،ة فَِإْن َوَلَدِت اْمَرأَتُهُ ُغالًما َونـََتَجْت َخيـْ  ،َومَلْ تـَْنِتْج َخيـْ
 ِفيَما ذََكْراَنهُ زاَِيَدٌة يف التـَّْفِسريِ  ،َهَذا ِديُن ُسوءٍ  :قَالَ 
 [إسناده صحيح بشاهده ]الدهيش: #*

ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم ِفيَما َأَرى   َوبِهِ   -  119 َأيِب َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد  ، ثـَنَا  أَبُو َسِعيٍد الدَّْشَتِكي  ، ثـَنَا  َحدَّ
َثِِن اَّللَِّ ْبِن َسْعدٍ     ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َأيِب َعْن أَبِيِه َعْن َأْشَعَث ْبِن ِإْسَحاَق َعْن َجْعَفرٍ  ، َحدَّ

فَِلَم يـَُعذِّبُهُ رَب هُ َأال يـُنـَزَُّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلًة َواِحَدًة يـُنـَزَُّل َعَلْيِه    ،ِإْن َكاَن حُمَمٌَّد يـَْزُعُم نَِبيًّا   :اْلُمْشرُِكونَ   قال: قالَعِن اْبِن َعبَّاٍس  
ُ َعَلى نَبِيِِّه َجَواَب َما قَالُوا }َوقَاَل الَّذين كفُروا َلْواَل نزل َعَلْيِه اْلُقْرآن مجَلة َواِحَدة{ ِإىَل فَأَنْـ   ،اآليََة َواآليـََتنْيِ َوالس ورَةَ   َزَل اَّللَّ

 }وأضل َسِبيال{ 
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

يـَْعُقوُب اْلُقمِّي  ، ثـَنَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَمَّالُ ، ثـَنَا َحدَّثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ  َوِبهِ  -  120
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَةِ  ،َعنْ 

َوَعَبُدوا    ،فَِإَذا َوَجُدوا َأْحَسَن ِمْنهُ طََرُحوا َذِلكَ   ،َكانُوا يـَْعُبُدوَن اْلُعزَّى الَّيِت يف أَْيِديِهْم َوُهَو َحَجٌر أَبْـَيضُ   :قَالَ   ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
ََذ ِإهَلَهُ َهَواُه{  ،الَِّذي َأْحَسَن ِمْن َذِلكَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ }َأرَأَْيَت َمِن اختَّ  فَأَنْـَزَل اَّللَّ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  َم َأْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهي  َأْخرَبانَ   -  121

حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ثـَنَا ، أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  
ْن  عَ   ،َعْن َأْشَعَث ْبِن ِإْسَحاقَ   ،َعْن أَبِيهِ   ،َأيِب ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسْعٍد الدَّْشَتِكي  ، ثـَنَا  ُموَسى الرَّاِزي  

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَةِ 
  ، اتَـُّقوا اَّللََّ  :قَالَ   ؟اَي ُموَسى َهْل ُيَصلِّي رَب كَ  :ِإنَّ َبِِن ِإْسَرائِيَل قَالُواقَاَل: »   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاس َأن َنِب هللا  

 َعَلى نَِبيِِّه  فَأْنزل هللا  « َأاَن ُأَصلِّي َوَمالِئَكيِت َعَلى أَْنِبيَاِئي ورسلي  ،نـََعمْ   :فـَُقلْ   ،َسأَلُوا َهْل ُيَصلِّي رَب كَ   ،اَي ُموَسى   : فـَنَاَداهُ رَب هُ 
َ َوَمالِئَكَتهُ ُيَصل وَن َعَلى النَِّب{ ِإىَل آِخِر اآليَةِ   }ِإنَّ اَّللَّ

 [إسناده حسن الدهيش:] #*
ِإبْـَراِهيُم ، ثـَنَا  َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسنِ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  122

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَةِ  ،ُمطَرِّفٌ ، ثـَنَا يُوُسَف يـَْعُقوُب ْبُن إِبْـَراِهيمَ أَبُو ، ثـَنَا ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اهْلََرِوي  
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ُ يـَتـََوىفَّ األَنْـُفَس ِحنَي َموْتَا َوالَّيِت مل متت يف منامها{ قَالَ  تـَْلَتِقي َأْرَواُح اأَلْحيَاِء َواألَْمَواِت يف    : َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه }اَّللَّ
َها، مثَّ  فـَيـَتـََعارَفُوَن َويـََتَساَءلُونَ   ،اْلَمنَامِ  َفَذِلَك قـَْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ }ِإنَّ يف   ،تـَُرد  َأْرَواُح اأَلْحيَاِء ِإىَل َأْجَساِدَها اَل يـَْغَلُط ِبَشْيٍء ِمنـْ

 ون{ َذِلَك آلاَيٍت ِلَقْوٍم يتفكر 
 [ إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 

اَد أَ   َوَأْخرَبانَ   -  123 ، ْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
َعْمُرو ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ُهَو اْبُن َخاِلِد ْبِن َحيَّاَن الرَّقِّي  ا ، ثـَنَ ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ أبنا 

َعِن اْبِن   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَةِ  ،َعْن ُمطَرِِّف ْبِن طَرِيفٍ  ،ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ ، ثـَنَا ْبُن َخاِلٍد ُهَو احْلَرَّاين  
ُ يـَتـََوىفَّ األَنْـُفَس ِحني َموْتَا{ قَالَ  نـَُهمْ   ،تـَْلَتِقي َأْرَواُح اأَلْحيَاِء َواأَلْمَواِت يف اْلَمنَامِ   :َعبَّاٍس }اَّللَّ ُ    ،فـَيـََتَساَءلُوَن بـَيـْ فـَُيْمِسُك اَّللَّ

 . ْحيَاِء ِإىَل َأْجَساِدَها َويـُْرِسُل أَْرَواَح األَ  ،َأْرَواَح اْلَمْوَتى 
َمْت   قـُْلُت:، قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعْن ُمطَرٍِّف ِإال ُموَسى  * ُ رَِوايَةُ َأيِب يُوُسَف َعْن ُمطَرٍِّف الَّيِت تـََقدَّ َلْو َوَقَع لِلطَّرَبَاينِّ َرمِحَهُ اَّللَّ

ُ َأْعَلمُ   مَلْ يـَُقْل َما قَاَل َواَّللَّ
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الهيثمي: ]حسن[ إسناده ]الدهيش:   [ الصَّ

،  ْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َهاِشٍم احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَْراَبْدقَاين  أبَِْصبـََهاَن َأن َأاَب اْْلرَْي حُمَمَّد بن َأمْحد الباغيان أَ   َأْخرَبانَ   -  124
، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم ِفيَما أََرى، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  أبنا 

 ،َأْشَعُث ْبُن ِإْسَحاقَ أبنا    الَ قَ   ،قَاَل َحدََّثِِن َأيِب َعْن أَبِيهِ   ،َأيِب ، ثـَنَا  أَبُو َسِعيٍد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن بن سعد املقرىء 
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَةِ 

َأي املؤمنة }ارجعي ِإىَل رَبك راضية{ يـَُقوُل ِإىَل َجَسِدِك رَاِضَيًة }َمْرِضيَّةً   َعن اْبن َعبَّاس يف قـَْوله }اَي أيتها النَّفس املطمئنة{
َأَما إِنَّهُ  قَاَل: »   ،َما َأْحَسَن َهَذا  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :فـََقالَ   ،نـََزَلْت َوأَبُو َبْكٍر َجاِلسٌ   :عبَادي وادخلي جنيت{ قَالَ   فَاْدُخِلي يف 
 « َسيُـَقاُل َلكَ 

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
 ثـَنَا َأيِب )ح(  ،ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعاِمِر ْبِن إِبْـَراِهيمَ  ،ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ  ،َوِبِه َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ  –  125
ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ قَاَل   - 126 ثـَنَا َخطَّاُب ْبُن َجْعَفٍر ُهَو اْبُن قَاال:    َعاِمُر ْبُن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا  ُأَسْيُد ْبُن َعاِصمٍ ، ثـَنَا  اْبُن َمْرَدَوْيِه َوَحدَّ

 ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َأيِب اْلُمِغريَِة َعْن أَبِيهِ 
تَاءِ  رِْحَلةَ }  نِْعَميِت َعَلى قـَُرْيٍش اْلَفْهمُ   : َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ }إِليالِف قـَُرْيش{ قَالَ    :{ قَالَ َوالصَّْيفِ  الشِّ

اْلَكْعَبِة }الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنـَُهْم من   :{ قَالَ فـَْليـَْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبـَْيتِ }َوُيَصيُِّفوَن يف الطَّاِئِف  ،َكانُوا ُيَشت وَن مِبَكَّةَ 
 ِمَن اجْلَُذامِ  :خوف{ قَالَ 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
فاف بِبـَْغَداَد  أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ الص ويف  َوأَبُو اْلُفُتوِح يُوُسُف بن اْلُمبَارك بن َكاِمل احل  َأْخرَبانَ  -  127

الشَّرِيُف أَبُو اْلَغنَائِِم َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمَِّد  ، أبنا  َأنَّ َأاَب َمْنُصوٍر َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَقزَّاَز َأْخرَبَُهمْ 
َجرِيُر ْبُن َعْبِد ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن أاََبنٍ ، ثـَنَا  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن احْلَْريِب  الس كَِّري  ، أبنا  ْبِن اْلَمْأُمونِ 

   ،َعْن َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ  ،ِميِد الرَّاِزي  َعْن يـَْعُقوَب اْلُقمِّيِّ َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَةِ احلَْ 
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َوَغَضَبهُ   ،َوَأْخرِبْهُ َأنَّ ِرَضاهُ َعزَّ  ،أقرء ُعَمَر السَّالمَ  :فـََقالَ  ،صلى هللا عليه وسلمالنَِّب َجاَء ِجرْبِيل اىل  :قَالَ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
 . َحَكمَ 

ُ َأْعَلمُ  *  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأاَبٍن اَل َأرَاهُ اْلغََنِويَّ َوَأظُن هُ اْلَورَّاَق َواَّللَّ
، َوُهَو َضِعيٌف.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه َخاِلُد ْبُن ]الهيثمي:  [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش:   [ َزْيٍد اْلُعَمِريُّ

مَّاين  مِبَْرَو َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن    َأْخرَبانَ   -  128 حُمَمَِّد ْبِن اْلَفْضِل اْلُفرَاِويَّ أَبُو اْلُمظَفَِّر َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َعْبِد اْلَكِرِْي ْبِن حُمَمٍَّد السِّ
أَبُو َعَوانََة يـَْعُقوُب ْبُن ، أبنا  عبد اْلملك بن احْلسن االسفرايِن ، أبنا  ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ اْلَمْحِمي  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 
 ، اْلُمغريَةَعاِمُر ْبُن ابراهيم َثا يـَْعُقوُب اْلُقمِّي  َعْن َجْعَفٍر َوُهَو اْبُن َأيِب ، ثـَنَا ُأَسْيُد ْبُن َعاِصٍم اأَلْصبـََهاين  ، ثـَنَا ِإْسَحاقَ 

َأْخرَبين اْلَمِلُك الَِّذي َقاَل: »فَـ   صلى هللا عليه وسلمَفَخَرَج النَِّب     ،َوََنُْن َنْطَمُع ِفيَها   ، َسَحابَةٌ   أظللتنا  :قَالَ   ، َعن اْبن َعبَّاس
نَا قـَْومٌ  ،«َيُسوق ِبَا أَنه َيُسوق ِبَا اىل َوادي اِبْلَيَمِن يـَُقاُل لَهُ َضْرُع السََّماءِ  ُْم ُمِطُروا يف َذِلَك اْليـَْومِ  ،فـََقِدَم َعَليـْ  فََأْخرَبُواَن َأَنَّ

 @ُهنَا َكاَلم مطموس 
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

  ، أبنا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ أاََب َعلّي احْلداد أْخربُهم وهوحاضر   –  129
َعْن َسِعيِد    ،َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب اْلُمِغريَةِ   ،َعْن يـَْعُقوبَ   ،ثـَنَا َأيِب   ـ ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعاِمرٍ   ،أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر ْبِن َأمْحََد ْبِن فَاِرسٍ 

نَا َرُسوُل هللا صلى هللا  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ   ،ْبِن ُجَبرْيٍ  نَا َسَحابَةٌ ،   عليه وسلمَخَرَج ِإلَيـْ   : فـََقالَ   ،َوََنُْن َنْطَمُع ِفيَها   ،َوَقْد َأظَلَّتـْ
  «ْلَيَمِن يـَُقاُل َلهُ َضْرُع السََّماءِ ِإنَّ اْلَمَلَك الَِّذي َيُسوُق السََّحاَب َدَخَل َعَليَّ آنًِفا َفَسلََّم َعَليَّ َوذََكَر أَنَّهُ َيُسوقـَُها ِإىَل َواٍد ابِ »

ُْم ُمِطُروا يف َذِلَك اْليـَْومِ  :فـََقالَ  ،َفَسأَْلنَاهُ َعِن السََّحابَةِ  ،اِكٌب بـَْعَد َذِلكَ َفَجاَء رَ   . ِإَنَّ
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  140
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ْن َحِبيِب ْبُن َأيِب َثِبتٍ ُسْفيَاُن عَ ، ثـَنَا أَبُو نـَُعْيمٍ ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ، ثـَنَا الطَّرَبَاين  

ُ ِميثَاَق النَّبِيِّنَي َعَلى قـَْوِمِهمْ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ   . َأَخَذ اَّللَّ
ِحيِح.]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 اْلَعارِيَةَ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل }َومَيْنـَُعوَن املاعون{ قَالَ  َوِبهِ  -  141
ِحيِح.]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َعْن َحِبيِب ْبِن    ،ُشْعَبةُ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َحْربٍ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو اْلَقْطَراين  ، ثـَنَا  أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َوِبهِ   -  142
   ،َأيِب َثِبتٍ 

َع النَِّداَء فـََلْم َيُِبْ  :َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ قَالَ   . َفال َصالَة لَهُ  ،َمْن ْسَِ
َوَرَواهُ ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق الطَّاْلَقاين  َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن  ،َهَكَذا َرَواهُ اْلَقْطَراين  َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْرٍب َمْوقُوفًا  :قَاَل الطَّرَبَاين    *

 َوَقْد َرَواهُ َعِدي  ْبُن َثِبٍت َعْن َسِعيٍد َوُهَو يف تـَْرمَجَِتِه َيَِْت ِفيَما بعد  ،َحْرٍب َمْرفُوًعا
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ  َأْخرَبانَ  - 146 ُسَلْيَماُن ، ثـَنَا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَدُ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد أَْيًضا َأنَّ احْلََسَن احْلَدَّ
يِصي  ، ثـَنَا  ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين     ، َفْضُل ْبُن ُمَهْلَهٍل َأُخو ُمَفضَّلٍ ، ثـَنَا  احْلََسُن ْبُن الرَّبِيِع اْلبُورَاين  ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن احْلَُسنْيِ اْلِمصِّ

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب َعْمَرةَ 
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َوَمْن َأْرَشَد اْبَن   ،فـََلهُ بِِه َصَدقَةٌ  ،ِإىَل َأِخي لِيـَْقِضَيهُ َمْن َمَشى َِبَقِِّه  قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ َعبَّاٍس َأن َعِن اْبِن 
بِِه َصَدقَةٌ   ،السَِّبيلِ  ِبِه َصَدَقةٌ   ،َوَمْن َأَماَط اأَلَذى َعِن الطَّرِيقِ   ،فـََلهُ  ِبِه َصَدقَةٌ   ،َوَمْن َأَعاَن َعَلى مَحِْل َدابَّةٍ   ،فـََلهُ  وَُكل    ،فـََلهُ 

 « َمْعُروٍف َصَدَقةٌ 
 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*

َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  147 اجْلَْوزَِدايِنََّة  َأنَّ فَاِطَمَة  َأمْحََد  ْبُن  أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ،  أبنا  حُمَمَُّد  َأمْحََد  ،  ْبُن  ُسَلْيَماُن 
يَاَن اْلَماِزين  ، ثـَنَا  اجْلَارُوِد اأَلْصبـََهاين  َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ، ثـَنَا الطَّرَبَاين   أَبُو َبْكِر  ، ثـَنَا  َجْعَفُر ْبُن َسَلَمَة اْلَورَّاقُ ، ثـَنَا  احْلََكُم ْبُن ظَبـْ

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َحِبيُب ْبُن َأيِب َعْمَرةَ ، ثـَنَا ْبُن َعِليِّ ْبِن َعطَاِء ْبِن ُمَقدَّمٍ 
فـََلمَّا أَتـَُوا اْلَقْوَم َوَجُدوُهْم َقْد   ، َسرِيًَّة ِفيَها اْلِمْقَداُد ْبُن اأَلْسَودِ   صلى هللا عليه وسلمبـََعَث َرُسوُل هللا    :بَّاٍس قَالَ َعِن اْبِن عَ 

يرب َوبَقِ   ،تـََفرَّقُوا َمال كثري مل  َلهُ  رَُجٌل  اَّللَُّ   :فـََقالَ   ح،َي  ِإَلَه ِإال  اَل  َأْن  فـََقتـََلهُ   ،َأْشَهُد  اْلِمْقَداُد  ِإلَْيِه  ِمْن    ،فََأْهَوى  رَُجٌل  فـََقاَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،أَقـَتـَْلَت رَُجال قَاَل اَل ِإَلَه ِإال اَّللَُّ   :َأْصَحابِهِ  ُ فـََلمَّا َقدِ   ،َواَّللَِّ لََنْذُكَرنَّ َذِلَك لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُموا َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

اَي  َقاَل: »فَـ   «اْدُعوا يل اْلِمْقَدادَ َقاَل: » فَـ   ،فـََقتـََلهُ اْلِمْقَدادُ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ رَُجال َشِهَد َأْن اَل ِإَلَه ِإال اَّللَُّ   َقالُوا:فَـ   ،َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
فَأْنزل هللا }اَي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَربْـُتْم يف    : قَالَ   «َفَكْيَف َلَك ِبال ِإلََه اال هللا   ،ِإلََه ِإال اَّللَُّ ِمْقَداُد قـَتـَْلَت رَُجال قَاَل اَل  

تـَُغوَن َعَرَض احْلَيَا نْـيَا َفِعْنَد اَّللَِّ َمغَاِِنُ َكِثريٌَة َكَذِلَك  ِة َسِبيِل اَّللَِّ فـَتـَبـَيـَُّنوا َوال تـَُقولُوا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكُم السَّالَم َلْسَت ُمْؤِمنًا تـَبـْ الد 
ُ َعَلْيِه   ِمْن قـَْبُل َفمن هللا َعَلْيُكم{ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتْم  َمَع قـَْوٍم ُكفَّارٍ   َكانَ وسلم: »ُكنـْ ِإميَانَهُ  ُمْؤِمنًا خُيِْفي    ،رَُجال 

 « خُتِْفي ِإميَاَنَك مِبَكَّةَ فـََقتـَْلَتهُ وََكَذِلَك ُكْنَت قـَْبُل 
َأنَّ النَِّبَّ    * اْبِن َعبَّاٍس  َأيِب َعْمَرَة َعْن َسِعيٍد َعِن  ْبُن  تـَْعِليًقا َوقَاَل َحِبيُب  اْلُبَخاِري  آِخَرهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل  َرَوى   ُ َصلَّى اَّللَّ

وََكَذِلَك ُكْنَت أَْنَت خُتِْفي ِإميَاَنَك مِبَكََّة ِمْن   ،فـََقتـَْلَتهُ   ،فََأْظَهَر ِإميَانَهُ   ،اذا َكاَن رجل ُمؤمن خيفي امانه َمَع قـَْوٍم ُكفَّارٍ » لِْلِمْقَداِد  
َخَرَج اْلِمْقَداُد َومَلْ    :قَالَ   ،َرَواهُ ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو َعْن َأيِب ِإْسَحاَق اْلَفَزاِريِّ َعْن ُسْفيَاَن َعْن َحِبيٍب َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   «قـَْبلُ 

 بَّاٍس خُمَْتَصًرا َيْذُكِر اْبَن عَ 
 : رواه البزار وإسناده جيد.[ (10993) ]الهيثمي [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 

َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا الرَّازِي  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا بنا أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ اْْلالَل َأْخرَبَُهمْ أ -  148
ُسْفيَاُن ُهَو  ، ثـَنَا  َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْخُزوِمي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم الدَّيْـبُِلي  ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِفَراسٍ 

َنةَ     ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ْمَرةَ َعْن َحِبيِب ْبُن َأيِب عَ  ،اْبُن ُعيـَيـْ
 . يـَْزين ِإال ِبَزانَِيةٍ  قَاَل: اَل َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْولِِه }الزَّاين اَل يْنكح ِإالَّ زَانَِية أَو ُمشرَكة{ 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
،  َجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي  اْلُمَؤدُِّب َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ حُمَمَُّد ْبُن رَ  َأْخرَبانَ   - 149

، أَبُو َعْمرٍو ُهَو َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن إِبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد الذَّْكَواين  أبنا 
ُن َأيِب َعْمَرَة َعْن َسِعيِد ْبِن  َحِبيُب بْ ، ثـَنَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيدٍ ، قثنا َسِعيُد ْبُن َعْوٍن يف اْلَبَكَراتِ ، ثـَنَا أَبُو َحامتٍِ ُهَو الرَّاِزي  ثـَنَا 

 ، ُجَبرْيٍ 
 . ِمْن َغرْيِ اْلُمْسِلِمنَي ِمْن َأْهِل اْلِكتَابِ  :قَالَ  ،َعِن اْبن َعبَّاس َأو آخَراِن من َغرْيُكمْ 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
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،  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   - 150
، ثـَنَا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلمٍ ، ثـَنَا اسحاق بن احْلَُسنْي احْلَْريِب  ، ثـَنَا اِهيمَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِإبْـرَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيهِ أبنا 

  ،َعْن َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب َعْمَرةَ  ،أَبُو َعَوانَةَ 
َوُهَو َأْكَرُم َخْلِق اَّللَِّ   ،َلَقْد قَاَل َهَذا   :ُموَسى َعَلْيِه السَّالُم }ِإيّنِ ِلَما أَنْـَزْلَت ِإيَلّ من خري َفقري{ قَالَ   قال: قال  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

تـََقَر ِإىَل ِشقِّ التَّْمَرةِ  ،َعَلْيهِ   َولََزَق َبْطَنهُ ِبظَْهرِِه ِمْن ِشدَِّة اجْلُوعِ  ،َوَلَقِد افـْ
 [ صحيحإسناده  ]الدهيش: #*

، ثـَنَا ُسَلْيَمان بن َأمْحد ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللا ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمٌَّد الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيَّةَ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  151
َعْن   ،َعْن َحسَّاِن ْبِن َأيِب اأَلْشَرسِ   ،ُسْفيَاُن َعِن اأَلْعَمشِ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلِفْراَييِب  ، ثـَنَا  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأيِب َمْرْيََ 

   ،َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
نْـيَا   ،ُفِصَل اْلُقْرآُن ِمَن الذِّْكرِ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  صلى  َفَجَعَل ِجرْبِيُل يـَْنِزُل َعَلى النَِّبِّ    ،فـَُوِضَع يف بـَْيِت اْلِعزَِّة يف السََّماِء الد 

 . يرتل ترتيال هللا عليه وسلم
رواه الطبراني، عن شيخه عبد هللا بن محمد بن سعيد بن أبي مريم  (: 11618]الهيثمي ) [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 

 [ وهو ضعيف. وقد تقدمت أحاديث في سورة إنا أنزلناه.
بْـَراِهيَم أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسم اْلباز يعرف بقفك أبصيبهان َأن أاََب اْلريه حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِ  َوَأْخرَبانَ  -  152

،  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن إِبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا  ى ْبِن َمْرَدَوْيهِ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموسَ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 
 ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشامٍ ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن مَحَّادٍ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اَنِجَيةَ ثـَنَا 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

ثـَنَا    -  153 َمْرَدَوْيِه َوَحدَّ اْبُن  ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ قَاَل  َعْن    ،ثـَنَا ُسْفيَاُن َعِن اأَلْعَمشِ قَاال:    اْلِفْراَييِب  ، ثـَنَا  اْبُن َأيِب َمْرْيََ ، 
 ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َحسَّاِن ْبِن َأيِب اأَلْشَرسِ 

فـَُوِضَع يف بـَْيِت اْلِعزَِّة يف السََّماِء    ،ُفِصَل اْلُقْرآُن ِمَن الذِّْكرِ   ،جُنُوُم اْلُقْرآنِ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس }َفاَل أقسم مبواقع الن ُجوم{ قَالَ 
 يـَُرتِّلُهُ تـَْرتِيال  صلى هللا عليه وسلمَفَجَعَل ِجرْبِيُل يـُْنزِلُهُ َعَلى النَِّبِّ  ،الد نْـيَا

 ََخَْس آاَيت َوََنْوَها  :قَاَل ُسْفيَانُ 
 [ بالمتابعةإسناده حسن  ]الدهيش: #*

يٍل اْلُقَرِشي  ِبِدَمْشَق َأنَّ َأاَب احْلََسِن    َوَأْخرَبانَ   -  154 َعِليَّ ْبَن اْلُمْسِلِم ْبِن أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب مجَِ
َجدِّي أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب احْلَِديدِ أَبُو احْلََسِن ، أبنا حُمَمٍَّد الس َلِميَّ َأْخرَبَُهمْ 

،  حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلِفْراَييِب    ، ثـَنَاَسِعيُد ْبُن َعْبُدوِس ْبِن َأيِب زَْيَدوَن اْلَقْيَسَراين  ، ثـَنَا  احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ اإِلَمامُ ، أبنا ْبِن َأيِب احْلَِديدِ 
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َحسَّانِ  ،َعِن اأَلْعَمشِ  ،ُسْفيَانُ ثـَنَا 

نْـيَا   ،ُفِصَل اْلُقْرآُن ِمَن الذِّْكرِ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  يُل يـُْنزِلُهُ َعَلى النَِّبِّ  َجَعَل ِجربِْ   ،فـَُوِضَع يف بـَْيِت اْلِعزَِّة يـَْعِِن يف السََّماِء الد 
 . يـَُرتُِّلهُ تـَْرتِيال ،صلى هللا عليه وسلم

   .ََخَْس آاَيٍت َوََنَْوَها :قَاَل ُسْفيَانُ 
 حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َمْرَْيَ َأْخَرْجنَاهُ اْعِتبَارا  َرَواهُ النََّساِئي  يف َفَضاِئِل اْلُقْرآِن َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَِّحيِم َعِن اْلِفْراَييِبِّ َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ  *

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
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َأمْحَُد ْبُن ، أبنا  ْخرَبَُهمْ أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َأيِب الرََّجاِء ْبِن اْلَفْضِل احْلَاِفُظ َأنَّ َمْسُعوَد ْبَن احْلََسِن الثَـَّقِفيَّ أَ   َأْخرَبانَ   -  155
أَبُو  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعاِصمٍ ، ثـَنَا  َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ حُمَمَُّد ْبُن  ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا  َعْبِد الرَّمْحَنِ 

ثـَنَا  الرَّبِيعِ  تـَْغِلبَ ،  ْبِن  َأاَبِن  ثَنا َهارُوُن َعْن  ْبُن ُعَمَر  احْلََكمِ   ،ِبْشُر  ْبِن ُجَبرْيٍ   ،َعِن  اْبِن َعبَّاس قَالَ   ،َعْن َسِعيِد  }فَِإذا   :َعِن 
 . وََكاَنِت اأَلَمةُ اَل َُتَْلُد ِإَذا مَلْ يَُكْن هَلَا َزْوجٌ  ،َأْحَصنـَُهنَّ اْلبُـُعوَلةُ  :أحصن{ قَالَ 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
،  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي  َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  158
َثِِن  َبَة ثَنا َأمْحَُد ْبُن النَّْضرِ ، ثـَنَا  َعْبِد الرَّمْحَنِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسنِ   َحدَّ أاََبُن    ،، ثـَنَااحْلََسُن ْبُن ُعتـَيـْ

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعِن احْلََكمِ  ،ْبُن تـَْغِلبَ 
َا أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قـَْوٍم هاد{ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  اْلُمْنِذُر َواهْلَاِد َعِلي  ْبُن َأيِب وسلم: »صلى هللا عليه    َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه }ِإمنَّ

 « طَاِلبٍ 
 [ فيه من لم أعرفهم ]الدهيش: #*

ُسَلْيَماُن ْبُن  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ  -  159
َبلٍ ، ثـَنَا َأمْحََد الطَّرَبَاين    أَبُو ُعبـَْيَدَة ْبُن ُفَضْيِل ْبِن ِعيَاٍض )ح(  َحدََّثِِن ، َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ

َدَة  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوَقاَل: " َلِو اْجَتَمْعُتَما َما َعَصْيُتُكَما ". َوِفيِه َأُبو ُعَبيْ ]الهيثمي:    [إسناده حسن]الدهيش:  
 [َو َليِ ٌن. َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.ْبُن اْلُفَضْيِل ْبِن ِعَياٍض، َوهُ 

ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَحاَق الت ْسرَتِي    -  160 ِبْشُر ْبُن ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زُرَارََة الرَّقِّي  قَاال ، ثـَنَا  قَاَل الطَّرَبَاين  َوَحدَّ
  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َساملِِ ْبِن َعْجالَن األَْفَطسِ  ،َأيِب َمْعُروٍف اْلَمكِّي  راََبُح ْبُن ، ثـَنَا السَِّريِّ 

ثـَْواًب ِمْن  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ َأْي ُبَِنَّ اطُْلْب يل من   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب قَاَل لَهُ أَبُوهُ 
  ، َوأَنَّهُ أََمَرين َأْن َأطُْلَب ِإلَْيَك ثـَْواًب نَُكفُِّنهُ ِفيهِ  ،َقْد َعَرْفَت َشَرَف َعْبِد اَّللَِّ  :فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّ  ،َوُمْرهُ ُيَصلِّي َعَليَّ  ،ثِيَابِِه ُتَكفِِّنِّ ِفيهِ 
َقْد َعَرْفَت َعْبَد اَّللَِّ َونَِفاَقهُ أَُتَصلِّي   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :فـََقاَل ُعَمرُ   ،َوَأرَاَد َأْن ُيَصلَِّي َعَلْيهِ   ،اِبهِ فََأْعطَاهُ ثـَْواًب ِمْن ثِيَ   ،َوَأْن ُتَصلَِّي َعَلْيهِ 

ُ َأْن ُتَصلَِّي َعَلْيهِ  قَاَل }ِإْن َتْستـَْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرًَّة فـََلْن يـَْغِفَر هللا هَلُْم{ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   «َوأَْينَ »  :قَالَ   ،َعَلْيِه َوَقْد ََنَاَك اَّللَّ
ُ  «فَِإيّنِ َسَأزِيُدهُ » :صلى هللا عليه وسلم ُهْم َماَت أَبًَدا َوال  صلى هللا عليه وسلمفَأَنْـَزَل اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ }َوال ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنـْ

ُ }َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْستـَْغَفْرَت هَلُْم أَْم مَلْ َتْستـَْغِفْر هَلُْم َلْن يـَْغِفَر اَّللَُّ تَـ  َوَدَخَل رَُجٌل َعَلى َرُسوِل  : هَلُْم{ قَالَ ُقْم َعَلى َقربه{ َوأَنْـَزَل اَّللَّ
بـَُعهُ فـََلْم يـَْفَعلْ   صلى هللا عليه وسلمَفَخَرَج النَِّب     ،فََأطَاَل اجْلُُلوسَ   صلى هللا عليه وسلماَّللَِّ   َفَدَخَل ُعَمُر َرِضَي   ،َثالًث ِلَكْي يـَتـْ

ُ َعْنهُ  صلى ِبَّ  النَّ -لََعلََّك آَذْيَت    :فـََقالَ   ،مِبَْقَعِدهِ   صلى هللا عليه وسلمفـََعَرَف اْلَكَراِهَيَة يف َوْجِه َرُسوِل اَّللَِّ    ،فـََرَأى الرَُّجلَ   ،اَّللَّ
بـََعِِن صلى هللا عليه وسلم: » َقاَل النَِّب   فَـ   ،يـَْعِِن   هللا عليه وسلم  اَي َرُسوَل اَّللَِّ َلِو   :فـََقالَ   «فـََلْم يـَْفَعلْ   ،َلَقْد قُْمُت َثالًث لِيـَتـْ
ُ َعزَّ َوَجلَّ }اَي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا   ،َوُهَو َأْطَهُر ِلُقُلوِِبِنَّ   ،فَِإنَّ ِنَساَءَك لَْيَسْت َكَسائِِر النَِّساءِ   ،اختََّْذَت َحاِجبًا  فَأَنْـَزَل اَّللَّ

اآْليَة  ِإىَل آخر  النَِّبِّ ِإال َأن يُؤذن لكم{  ِبَذِلكَ   يه وسلمصلى هللا علفََأْرَسَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،بـُُيوَت    : قَالَ   ،ِإىَل ُعَمَر فََأْخرَبَهُ 
اْسَتْحِي قـَْوَمَك َوُخْذ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :فـََقاَل أَبُو َبْكرٍ   ،َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر يف األَُساَرى  صلى هللا عليه وسلم َواْسَتَشاَر َرُسوُل اَّللَِّ  

ُهُم اْلِفَداءَ  تُـْلُهمْ   :ُر ْبُن اْْلَطَّابِ َوقَاَل ُعمَ   ،فَاْسَتِعْن ِبهِ   ،ِمنـْ نَاُكَماَقاَل: »فَـ   ،اقـْ صلى فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ    «َلِو اْجَتَمْعُتَما َما َعَصيـْ
ُ َعزَّ َوَجلَّ }َما َكاَن لَِنِبٍّ َأْن َيُكوَن لَهُ َأْسَرى َحَّتَّ يـُْثِخَن يف اأَلْرِض تُرِيُدوَن َعَرضَ   ،بَِقْوِل َأيِب َبْكرٍ   هللا عليه وسلم   فَأَنْـَزَل اَّللَّ
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تـَبَاَرَك   :فـََقاَل ُعَمرُ   ،مثَّ نـََزَلْت }َولََقْد َخَلْقنَا اإِلْنَساَن ِمْن ساللة من طني{ ِإىَل آِخِر اآلاَيتِ   :الد نْـيَا َوهللا يُرِيد اآْلِخَرة{ قَالَ 
ُ َأْحَسُن اْْلَاِلِقنيَ  ُ َأْحَسُن اْْلَالِِقنَي{  ،اَّللَّ  فَأُْنزَِلْت }فـَتـَبَاَرَك اَّللَّ

ارَقُْطِِن    ،راََبُح ْبُن َأيِب َمْعُروٍف اْلَمكِّي  َضعََّفهُ حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ   *   ، َصاِلُح احْلَِديثِ   :َوقَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي    ،لَْيَس ِبِه أبَْسٌ   :َوقَاَل الدَّ
زُْرَعَة َصاِلحٌ  أَبُو  َعِديٍّ   ،َوقَاَل  اْبُن  َلهُ    :َوقَاَل  َوَرَوى  َبٍل  َحنـْ ْبُن  َأمْحَُد  َوثَـَّقهُ  األَْفَطُس  ْبُن َعْجالَن  َوَساملُ  ِبرَِوااَيتِِه أبًَْسا  أََر  مَلْ 

ُ اْلُبَخاِري    ، َأْعَلمُ  َوَتَكلََّم ِفيِه اْبُن ِحبَّاَن اْلُبْسيِت  َواإِلَماُم َأمْحَُد َواْلُبَخارِي  أَْعَلُم ِمَن اْبِن ِحبَّاَن َواَّللَّ
َقرْبَ َعْبِد اَّللَِّ    هللا عليه وسلمصلى  أََتى النَِّب     :يف الُبَخاِرّي َوُمسلم ِمْن َحِديِث َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَالَ و 

َلمَّا َماَت    ،َويف اْلُبَخاِريِّ ِمْن َحِديِث ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ   .َوأَْلَبَسهُ َقِميَصهُ   ،فََأْخَرَجهُ فـَنـََفَث ِفيِه ِمْن رِيِقهِ   ،ْبِن ُأيبٍَّ بـَْعَدَما ُدِفنَ 
، احْلَِديثُ   ...ُتَصلِّي َعَلى اْبِن َأيِب   ُقْلُت:لُِيَصلَِّي َعَلْيِه فـََلمَّا قَاَم َوثـَْبُت ِإلَْيِه فَـ    عليه وسلمصلى هللاَعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُأيبٍَّ ُدِعَي النَِّب   

ُهْم َماَت أبدا{ َوَأمَّا ِقصَّةُ ُأَساَرى َبْدرٍ مثَّ   فـََرَواَها ُمْسِلٌم ِمْن رَِوايَِة َأيِب زَُمْيٍل ِْسَاٍك احْلََنِفيِّ َعِن   ،نـََزَلْت }َوال ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنـْ
 . اْبِن َعبَّاٍس يف َعِقِب َحِديِث َأيِب زَُمْيٍل َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن ُعَمَر يف ِقصَِّة َبْدرٍ 

اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوَقاَل: " َلِو اْجَتَمْعُتَما َما َعَصْيُتُكَما ". َوِفيِه  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي  :  (14431)  ]الهيثمي  [إسناده حسن]الدهيش:  
 [ َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلُفَضْيِل ْبِن ِعَياٍض، َوُهَو َليِ ٌن. َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.

ْضَرِمي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  161 ،  َأمْحَُد ْبُن ُعبـَْيِد ْبِن ِفْسطَاَس اْلَمْخُزوِمي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احلَْ
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َشرِيٌك َعْن َساملٍِ األَْفَطسِ ثـَنَا 

ُ الَِّذيَن آمُنوا ابْلَقْول الثَّاِبت يف احْلَيَاة الد نْـيَا{ قَالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس }يـُثـَبُِّت   َمْن رَب َك َوَما ِديُنَك َويف   اْلَقرْب، ِ اْلُمَخاطََبةُ يف    :اَّللَّ
 ِمْثُل َذِلكَ  ... اآلِخَرةِ 

َوَعَرَف    ،َأنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َشِهَد َأْن اَل إَِلَه ِإال اَّللَُّ   ،َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزبٍ   ،َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َسْعِد ْبِن ُعبـَْيَدةَ   *
ُ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلَيَاِة الد نْـيَا{  ،حُمَمًَّدا يف َقرْبِهِ   َفَذِلَك قـَْولُهُ }يـُثـَبُِّت اَّللَّ

 [ َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد ْبِن َنْسَطاٍس، َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.  ]الهيثمي: [هإسناده حسن بشاهد]الدهيش: 
  ،زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن اْلُمَثّنَّ الط َهِوي  ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن َسِعيٍد الرَّاِزي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  162

  ،َعْن َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ  ،ثَنا َشرِيٌك َعْن َساملٍِ األَْفَطسِ 
 . جُنُوًما  وسلمصلى هللا عليه َرُسوُل اَّللَِّ أُْنِزَل َعَلى ، مثَّ نـََزَل اْلُقْرآُن مُجَْلةً  :قَالَ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

، َوِفيِه َحِكيُم ْبُن ُجَبْيٍر َوُهَو َمْتُروٌك.: (11400) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َقِفيَّاِن َأنَّ َسِعيَد ْبَن  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حَمُْموُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َوأَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ِبْن َحاِمٍد الثَـّ   َأْخرَبانَ   -  163

جدي سحاق ْبُن  ، أبنا ُعبـَْيُد هللا بن يـَْعُقوب بن سحاق ، أبنا اْلبـَقَّالُ َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأمْحََد ، أبنا َأيِب الّرَِجاِل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ 
   ،َعْن َسِعيدٍ  ،َعْن َساملٍِ ُهَو األَْفَطسُ  ،َمْرَواُن ْبُن ُشَجاعٍ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ ، أبنا ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَّدٍ 

 . ِر ِإال َخَرَج ِمَن اإِلميَانِ َما َغال أَحٌد يف اْلَقدَ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 
َفاءُ من ثلثه َشْربَةُ َعَسلٍ »َأْخَرَج اْلُبَخاِري  َحِديَث    * رََفَع احْلَِديَث    ،«َوَأَْنَى أُمَّيِت َعِن اْلَكيِّ   ،وََكيٌَّة بِنَارٍ   ،َوَشْرطَةُ حِمَْجمٍ   ،الشِّ

 َمِنيٍع ِِبََذا االسناد َعْن ُحَسنْيٍ َغرْيَ َمْنُسوٍب َعْن َأمْحََد ْبِن  
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

 أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم َوأَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّازُ   َأْخرَبانَ   -  170
،  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا الرَّمْحَِن الذَّْكَواين   َأمْحَُد ْبُن َعْبدِ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن ُعَمَر َأْخرَبَُهمْ 
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 َعْن َسِعيِد ْبنِ   ،ُسْفيَاُن َعِن اأَلْعَمشِ ، قثنا  حُمَمَُّد ْبُن َكِثريٍ ، ثـَنَا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاقَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ثـَنَا  
نَا يف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر{ قَالَ   ،ُجَبرْيٍ  الذِّْكُر الَِّذي    ..اْلُقْرآن والتورية َواإِلجْنِيُل َوالذِّْكرُ   ..الزبُور   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس }َوَلَقْد َكتـَبـْ

 . اجْلنَّة  ..يف السََّماِء }َأنَّ اأَلْرض يَرِثَها عبَادي الصاحلون{ اأَلْرض 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ  َأْخرَبانَ   - 171 أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ
َعِلي  ْبُن ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َشبـ َوْيِه اْلَمْرَوِزي  ، ثـَنَا  َصَدَقةَ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  اَّللَِّ 

َثِِن َسِعيُد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ثَنا اأَلْعَمشُ  ،احْلَُسنْيِ ْبِن َواِقٍد قَاَل َحدََّثِِن َأيِب    ،قَاَل َحدَّ
َها أَتُرِيدُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْولِِه }يعلم َخائَِنة اأْلَ  َها   ْعني{ ِإَذا َنظَْرَت ِإلَيـْ اْْلِيَانَة أم اَل }َوَما ختفي الص ُدور{ ِإَذا َقِدْرَت َعَليـْ

{ قَاِدٌر َعَلى َأْن ََيِْزَي اِبحْلََسَنِة احْلََسَنةَ   ،أَتـَْزين ِِبَا َأْم اَل  ُ يـَْقِضي اِبحْلَقِّ َواِبلسَّيَِّئِة السَّيَئة }ِإن هللا   ،َأال ُأْخرِبُُكْم اِبلَّيِت تَِليَها }َواَّللَّ
 ُهَو السَِّميع اْلَبِصري{ 

 قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديَث َعْن اأْلَْعَمش اال احْلَُسنْي ِبِه َواِقدٍ  *
َّللاَِّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َشبََّوْيِه َوُهَو َمْسُتوٌر، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه َعْبُد  ]الهيثمي:    [إسناده حسن]الدهيش:  

 [ِثَقاتٌ 
،  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا  َأمْحَدُ ، أبنا  أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  172

َعْن َسِعيِد ْبِن    ،َعِن اأَلْعَمشِ   ،آَدُم ثَنا ِحبَّانُ ، قثنا  اْلَوهَّابِ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد ، ثـَنَا  أَبُو َعْمرٍو ُهَو َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ثـَنَا  
 ، ُجَبرْيٍ 

فَِإَذا    ،فـَُهَو ُيَصّرِفُهُ َحْيُث َشاءَ   ،قـَْلِبهِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوله }الوسواس اْلناس{ ُهَو الشَّْيطَان يوله اْلَمْولُود والوسواس على  
َ َخَنسَ   . فـََوْسَوسَ  ،َوِإَذا َغَفَل َجَثَم َعَلى قـَْلِبهِ  ،ذََكَر اَّللَّ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  173

َلِحيِِن  )ح( حَيََْي ْبُن ِإْسَحاَق ، ثـَنَا ثَنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى   السَّيـْ
 [َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.: ( 4510) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش: 

َهالِ ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ، ثـَنَا قَاَل الطَّرَبَاين   -  174 َعْن  ،َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمْسِلٍم َعِن اأَلْعَمشِ ثـَنَا قَاال:  َحجَّاُج ْبُن اْلِمنـْ
   ،َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 

ُهَما َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعنـْ َواكِ » :قَالَ  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ  « اْستـَْغُنوا َعِن النَّاِس َوَلْو ِبَشْوِص السِّ
 [َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.: ( 4510) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش: 

حُمَمَُّد ، أبنا  َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن اْلُبْسِريِّ ، أبنا  احْلَُسنْيُ ْبُن َعلّي بن قفان بِبـَْغَداد َأن سعيد بن َأمْحد بن َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  175
َعْن َسِعيِد    ،اأَلْعَمشِ َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمْسِلٍم َعِن  ، ثـَنَا  التَّمَّارُ أَبُو َنْصٍر  ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ُهَو اْلبـََغِوي  ، ثـَنَا  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمَخلِّصُ 

   ،ْبِن ُجَبرْيٍ 
َواكِ  اْستـَْغُنوا»صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعِن اْبِن َعبَّاس     «َعِن النَّاِس َوَلْو ِبَشْوِص السِّ

َما رَأَْيُت َحِديثًا   ،ُمْنَكرٌ   :قَالَ   ،اْستـَْغُنوا َعِن النَّاسِ َسأَْلُت َأمْحََد َعْن َحِديِث َعْبِد اْلَعزِيِز اْلَقْسَمِليِّ    :قَاَل مَحَْداُن ْبُن َعِليٍّ   *
 أَْنَكَر ِمْنهُ 
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 [َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.: ( 4510) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش: 
بَاينَّ  خرباَن أَبُو احْلسن يل ْبُن مَحَْزَة ْبِن َعِليِّ ْبِن طَْلَحَة اْلبـَْغَداِدي  اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ ْبَن حمَُ أ  -  187 مَِّد ْبِن عبد الزاحد الشَّيـْ

، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِإبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي  ِقَراَءًة َعَلْيهِ أَبُو َبْكرٍ ، أبنا  أَبُو طَاِلٍب حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 
َعْن    ،ُسْفيَاُن َعْن ِْسَاكٍ ، ثـَنَا  أَبُو ُحَذيْـَفَة ُموَسى ْبُن َمْسُعوٍد النـَّْهِدي  ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن ْبِن َمْيُموٍن احْلَْريِب  

   ،َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
 . فـََهِذِه اآْليَة  .ِإْرَساُل الرَُّجِل َِبَامتَِِه يـَُقوُل َعالَمةٌ  :قَالَ  ،اْئِتنَا ِِبيَةٍ   :ِحنَي قَاَل اْلُمْشرُِكونَ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 

 [إسناده صحيح بشاهده ]الدهيش: #*
َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد ، أبنا هِ أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ الص ويف  َأنَّ َواِلَدهُ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَليْ  َأْخرَبانَ  - 188

َعِن اْبِن َعبَّاٍس   ،َعْن َسِعيدٍ   ،َشرِيكٌ ، أبنا  َعِليٌّ ، ثـَنَا   ُهَو اْلبـََغِوي  َعْبُد اَّللَِّ ، ثـَنَا  ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُحبَابَةَ ، أبنا  الصَّرِيِفيِِن  
   ،َعْن َأيِب الض َحى  ،سائب لَوَعطَاِء ْبِن ا

}َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء ِإال َما ملكت َأمْيَانُكم{  يف قـَْولِِه َعزَّ َوَجلَّ  قَاال:   َعْن إِبْـَراِهيمَ   ،َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوالصَّْلِت ْبِن َِبَْرامَ 
ِت هَلُنَّ أزوا   . َفال أبََْس ِِبِنَّ ُهنَّ َلَك َحاللٌ  ج،من السبااي الالَّ

 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*
،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّد بن َأمْحد الصيدالين َأن فَاِطَمة اجلوزداينة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  192

 ،أَبُو ِشَهاٍب َعْن احْلََسِن ْبِن َعْمرٍو اْلُفَقْيِميِّ َعْن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرِّفٍ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن يُوُنسَ ، ثـَنَا  اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأَلْسَفاِطي  ثـَنَا  
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
ُحّرَِمِت   :َوقَالُوا   ،بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعضٍ   صلى هللا عليه وسلمَمَشى َأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ    ،َلمَّا ُحّرَِمِت اْْلَْمرُ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 

ْركِ  ،اْْلَْمرُ   . َوُجِعَلْت َعْدال لِلشِّ
ِحيِح.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  223
َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َداُوَد َوِبْشُر ْبُن ، ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر اْلَقَوارِيِري  ، ثـَنَا اْلَقاِسمِ َأمْحَُد ْبُن  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا اَّللَِّ 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس   ،ُجَبرْيٍ َعْن َسِعيِد ْبِن  ،َوَعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ُكل ُهْم َعْن ُسْفيَاَن َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثـَْيمٍ  ،اْلُمَفضَّلِ 
 « اَل ِنَكاَح ِإال ِبِِْذِن َويلٍّ ُمْرِشٍد أَْو ُسْلطَانٍ  صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: 

ِحيِح.]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ، أبنا  ْْتُمْ أَبُو َجْعَفٍر أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخربََ   َوَأْخرَبانَ   -  224

َبلٍ ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ  َعْبُد ، ثـَنَا  ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر اْلَقَوارِيِري  ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ
   ،رْيٍ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَ  ،ُخثـَْيمٍ  نثـَنَا ُسْفيَاُن َعْن عبد هللا بن ُعْثَمان بِ قَاال:  الرَّمْحَِن َوِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَّلِ 

 « اَل ِنَكاَح ِإال ِبَويلٍّ قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمالنَِّب َأن َعِن اْبِن َعبَّاس 
ِحيِح.]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َبلٍ  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَحاَق الت ْسرَتِي  َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبنِ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 225 ثـَنَا أَبُو قَاال:  َحنـْ
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ْيمٍ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَـ  ،ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثـَنَا َكاِمٍل اجْلَْحَدِري  
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  وإذا   ،ِإَذا ذََكَرين َعْبِدي َخالِيًا ذََكْرتُهُ َخالِياقَاَل: » ذََكَر رَبَّهُ َعزَّ َوَجلَّ    صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  
 « َخرْيٍ ِمَن اْلَمإِل الَِّذي ذََكَرين ِفيهِ  ذَكرين يف َمأل ذكرته َمإلٍ 

 َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث اأَلْعَمِش َعْن َأيِب َصاِلٍح َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة  *
 [ رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير بشر بن معاذ العقدي، وهو ثقة.(: 16675]الهيثمي ) [إسناده حسن]الدهيش: 

ِقَراَءًة َعَلْيِه ِقيَل َلهُ َأْخربََُكْم حُمَمٌَّد ُهَو أَبُو   أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن محزه بن َعلّي بن احْلسن الّسلِمّي الدمشي َوَأْخرَبانَ  - 228
حُمَمَُّد ْبُن الصَّْقِر ُهَو حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب الصَّْقِر ، أبنا  اْلَفْضِل حُمَمَُّد ْبُن اَنِصِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُعَمَر بِبـَْغَدادَ 

َبَة الرَّاِزي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضلِ ، أبنا  ي  األَنْـبَارِ  احْلََسُن ْبُن غَُلْيِب ْبِن  ، ثـَنَا  أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُعتـْ
َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعْثَماَن    ،َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ   ، َعْبِد اْلَعزِيزِ َعْبُد اْلَمِجيِد ْبنُ ، ثـَنَا  َمْهِدي  ْبُن َجْعَفرٍ ، ثـَنَا  َسِعيِد ْبِن ِمْهَراَن اأَلْزِدي  

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ْبِن ُخثـَْيمٍ 
  ، َواْلَكَمأَةُ ِمَن اْلَمنِّ  ،َوِفيَها ِشَفاٌء ِمَن الس مِّ   ،اْلَعْجَوةُ ِمَن اجْلَنَّةِ وسلم: »صلى هللا عليه    َرُسول هللا  قال: قالَعِن اْبِن َعبَّاٍس  

 « َوحُيَْسى من مرقه  ،َواْلَكْبُش اْلَعَريِب  اأَلْسَوُد ِشَفاٌء ِمْن ِعْرِق النََّسا يـُؤَْكُل ِمْن حَلِْمهِ  ،َوَماُؤَها ِشَفاٌء لِْلَعنْيِ 
َوَوثَـَّقهُ حَيََْي    ،َوَتَكلََّم ِفيِه أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت    ،لَْيَس اِبْلَقِويِّ   :قَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّازِي    ،َأيِب َروَّادٍ َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن   *

صلى هللا عليه َفْيٍل َعِن النَِّبِّ  َوَرَوى َلهُ ُمْسِلٌم َرَوى اْلُبَخاِري  َوُمْسِلٌم ِمْن َحِديِث َسِعيِد ْبِن زَْيِد ْبِن َعْمرِو ْبِن نُـ   ،ْبُن َمِعنيٍ 
 « َوَماُؤَها ِشَفاٌء لِْلَعنْيِ  ،اْلَكَمَأةُ ِمَن اْلَمنِّ قَاَل: » وسلم

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
 ْبِن حَمُْموِد ْبِن رَْوٍح  اإِلَماُم أَبُو اْلُفُتوِح َأْسَعُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َخَلٍف اْلِعْجِلي  اْلُمْفيِت َوأَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيدِ   َأْخرَبانَ   -  229

ََي ْبُن حَمُْموِد ْبِن َسِعيٍد الثَـَّقِفي  ِبِدَمْشَق َأنَّ فَاِطَمَة َوأَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل أبَِْصبـََهاَن َوأَبُو اْلَفَرِج حيَْ 
َها اْلَعبَّاِس  اْلَولِيُد ْبُن  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذةَ ، أبنا  بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم ِقَراَءًة َعَليـْ

اُس اْلِمْصِري   َعْن    ،َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُخثـَْيمٍ   ،مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا  َعْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن َداُوَد أَبُو َصاِلٍح احْلَرَّاين  ، ثـَنَا  اْلَعدَّ
   ،َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
يَئةٍ }قـََرأَ  عليه وسلمصلى هللا النَِّب َأن  ،َعِن اْبن َعبَّاس    {يف َعنْيٍ محَِ

 قَاَل الطَّرَبَاين  مَلْ يـَْرِوِه َعِن اْبِن ُخثـَْيٍم ِإال مَحَّاٌد تـََفرََّد ِبِه أَبُو َصاِلٍح احْلَرَّاين   *
اٍس اْلِمْصِريِ  َوُهَو َضِعيٌف.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َعْن َشْيِخِه اْلَوِليِد ْبِن :  الهيثمي] [إسناده ضعيف]الدهيش:   [ َعدَّ

َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  بنا حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهمْ أ   -  236
ْضَرِمي  ، ثـَنَا اَّللَِّ اْلَكاِتبُ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد ، ثـَنَا ُموَسى   حُمَمَُّد ْبُن اْلَعالءِ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احلَْ

 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*
ثـَنَا حَيََْي ْبُن مَيَاٍن  قَاال:  يُوُسُف ْبُن َساِبقٍ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اَنِجَيةَ ، ثـَنَا َوَحدَّثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ُموَسىقَاَل َأمْحَُد ْبُن ُموَسى   -  237

 ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعِن اْبِن ُخثـَْيمٍ  ،َعْن ُسْفيَانَ 
ًعا مَِّن اْلَمثَاين }َعِن اْبِن َعبَّاٍس  نَاَك َسبـْ  . ثّن ابألمثال والعرب َواْْلربَ  :{ قَالَ َوَلَقْد آتـَيـْ

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*



328 
 

َأمْحَُد  ، أبنا بْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدُِّب َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِ  َأْخرَبانَ  - 238
ُشَعْيُب  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن اْلَعبَّاسِ ، ثـَنَا  مْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُنَصرْيٍ أَ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيهِ ، أبنا  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ 

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن أَبِيهِ  ،َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  ،َعْن ُسْفيَاَن الثَـّْورِيِّ  ،ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشامٍ ، ثـَنَا ْبُن أَي وبَ 
 . فَاحِتََة اْلِكتَابِ  :السَّْبُع اْلَمثَاين  قَال: َ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
اَد    َأْخرَبانَ   اْساعيل بن َعلّي بن اْساعيل، ثـَنَا  ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ   َوِبهِ   -  239 أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلَدَّ

،  احْلََسُن ْبُن غَُلْيٍب اْلِمْصرِي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن بُْن َأمْحَدَ ، أبنا  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َأْخرَبَُهْم ِقرَاَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ 
مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد َوَحجَّاٌج َعِن اْبِن  ، ثـَنَا  سنعيد ْبُن َداُودَ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َسَلَمةَ ، ثـَنَا  ِدي  ْبُن َجْعَفٍر الرَّْمِلي  )ح( َمهْ ثـَنَا  

   ،قَاَل َحدََّثِِن َأيِب  ،ُجَرْيجٍ 
َوقـََرأَ ِفيَها ِبْسِم  ،قـََرَأَها: قَاَل َسِعيٌد  ،أُم  اْلُقْرآنِ  :قَالَ  ،ْبَن َعبَّاٍس َعِن السَّْبِع اْلَمثَاين َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ أَنَّهُ َأْخرَبَهُ أَنَّهُ َسَأَل ا

 :فـَُقْلُت الْبِن َعبَّاسٍ   ،َوقـََرأَ ِفيَها ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   ،قـََرَأَها َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ َكَما قـََرَأَها اْبُن َعبَّاسٍ   ،هللا الرَّمْحَن الرَِّحيم
ُ ألُمَِّة حُمَمَّدٍ   :قَالَ   ،َفَما اْلَمثَاين  َومَلْ يـُْعِطَها    ،َفَدَخَرَها هَلُْم َحَّتَّ َأْخَرَجَها  ، اْلِكتَابِ فـََرفـََعَها يف أُمِّ   ،ِهَي أُم  اْلُقْرآِن اْستـَثـْنَاَها اَّللَّ
َلهُ    :قَالَ  ؟ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم آيٌَة ِمَن اْلُقْرآنِ  :أَليِب َأْخرَبََك َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس قَاَل َلهُ  قَاَل: فـَُقْلتُ  ،َأَحًدا قـَبـْ

 . نـََعمْ 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

  :َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَالَ   ،ثَنا َحجَّاُج ْبُن حُمَمَّدٍ  ،يُوُنسَ  َأمْحد بن، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، ثـَنَا  أبنا َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ   َوبِهِ   - 240
ًعا من املثاين{ قَالَ  نَاَك َسبـْ قَاَل َأيِب فـََقَرَأَها َعَليَّ   ،ِهَي أُم  اْلُقْرآنِ   :َأْخرَبين َأيِب َأنَّ َسِعيَد ْبَن ُجَبرْيٍ َأْخرَبَهُ فـََقاَل َلهُ }َوَلَقْد آتـَيـْ

قَاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ   ،ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم اآليَةُ السَّاِبَعةُ   :قَالَ   ، مثَّ َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم َحَّتَّ َخَتَمَها
ُ  :قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ  ،ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم اآليَةُ السَّابَِعةُ  :فـََقالَ  ،أَليِب َوقـََرَأَها َعَليَّ اْبُن َعبَّاٍس َكَما قـََرْأُْتَا َعَلْيكَ  َفَدَخَرَها اَّللَّ

َلُكمْ  ،َلُكمْ   . َفَما َأْخَرَجَها أَلَحٍد قـَبـْ
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  241 ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمةَ 
 ،َعْن أَبِيهِ   ،َعْن َأيِب حَمْيَاَة حَيََْي ْبِن يـَْعَلى  ،خُمْتَاُر ْبُن َغسَّانَ ، ثـَنَا  أَبُو ُكَرْيبٍ ، ثـَنَا  َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد السَّاِمي  اْلُكويف  ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  

َأاَن آِخذُُكْم »  :قَالَ   صلى هللا عليه وسلم َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن    ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   ،َعْن أَبِيهِ   ،َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
ُكْم َوَجَهنَّمَ   ،َِبَُجزُِكْم َعِن النَّارِ  ُكْم َواحْلُُدودَ   ،أَقُوُل ِإايَّ   ، َفَمْن َورََد أَفـَْلحَ   ،فَِإَذا ِمت  فََأاَن فـََرُطُكْم َوَمْوِعدُُكْم َعَلى احْلَْوضِ   ،ِإايَّ

َمالِ   « فـَيُـَقاُل ِإنََّك اَل َتْدرِي َما َأْحَدثُوا بـَْعَدَك ُمْرَتدِّيَن َعَلى َأْعَقاِِبِمْ  ،فَأَقُوُل اَي َربِّ أُمَّيِت  ،َوَيَِْت قـَْوٌم فـَيُـْؤَخُذ ِِبِْم َذاَت الشِّ
 صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ    ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   ،َرَوى يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن رَِوايَِة ُمِغريََة ْبِن النـ ْعَمانِ   *

 َفذََكَر آِخَر َهَذا احْلَِديِث َولَْيَس ِفيِه ِذْكُر َما يف َأوله 
أحمد، والطبراني في الكبير واْلوسط بنحوه، إَل أنه قال في أوله: قال    ه(: روا18465]الهيثمي )  [إسناده حسن]الدهيش:  
: " »أنا آخذ بحجزكم، اتقوا النار، اتقوا الحدود، فإذا مت تركتكم وأنا فرطكم على الحوض« -صلى هللا عليه وسلم    -رسول هللا  

 [ ية رجالهم ثقات.". وذكر الحديث. والبزار، وفي إسناده عندهم ليث بن أبي سليم، وهو مدلس، وبق



329 
 

أَبُو اْلَفْضِل َعْبُد الرَّمْحَِن ، أبنا أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  - 243
أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ، قثنا  يَم ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِفَراسٍ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراهِ ، أبنا  ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن بـُْنَداٍر الرَّازِي  

َنَة َعْن ِمْسَعرٍ ، ثـَنَا أَبُو ُعبـَْيِد اَّللَِّ َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْخُزوِمي  ، ثـَنَا ْبُن ِإبْـَراِهيَم الدَّيْـبُِلي     َعْن َعْبِد اْلَمِلكِ  ،ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ْبِن َمْيَسَرةَ 

ُهَما صالحا :َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْولِِه }وََكاَن أَبوُُهَا َصاحلا{ قَالَ   . َحِفظَُهَما ِبَصالِح أَبِيِهَما َما ذُِكَر ِمنـْ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

ْبِن احْلَُسنْي اْلعلِوي احْلَُسْيِِن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ السَّيَِّد أاََب حُمَمٍَّد مَحَْزَة ْبَن اْلَعبَّاِس ْبِن َعِليِّ    َأْخرَبانَ   -  248
ِإبْـَراِهيُم  ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َحيَّانَ نَا  ، ثَـ أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمٍَّد اْلَمْكُفوفُ ، ثـَنَا  أْخربُهم وهوحاضر 

  زَُهرْيٌ َعْن ُعْثَماَن ْبِن َحِكيٍم َأْخرَبين َسِعيُد ْبنُ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يُوُنَس اْلرَيْبُوِعي  ، ثـَنَا ْبُن َشرِيِك ْبِن اْلَفْضِل اأَلَسِدي  
   ،ُجَبرْيٍ 

َلة مباركة{ ِإىَل  ، مثَّ  َوَقْد رُِفَع اْْسُهُ يف اْلَمْوَتى  ،ِإنََّك َلرَتَى الرَُّجَل مَيِْشي يف اأَلْسَواقِ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  قـََرأَ }ِإانَّ أَنْـَزْلنَاهُ يف لَيـْ
َلِة يـُْفَرُق أَْمُر الد نْـيَا ِإىَل ِمْثِلَها ِمْن قَاِبلٍ قـَْوِلِه }ِفيَها يـُْفَرُق ُكل  أَْمٍر َحِكيٍم{ يف تِْلَك   . اللَّيـْ

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
ْبَن حمَُ   َأْخرَبانَ   -  249 اْلبـَْغَداِدي  اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ  ْبِن طَْلَحةَ  ْبُن مَحَْزَة ْبِن َعِليِّ  اْلَواِحِد أَبُو احْلََسِن َعِلي   ْبِن َعْبِد  مَِّد 

، ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِب  ، ثـَنَا  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِإبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ُسْفيَاُن َعْن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب زُْرَعَة الثَـَّقِفيِّ ، ثـَنَا أَبُو ُحَذيْـَفةَ ثـَنَا 

فـَيـَُقوُل    ،فـََقِد اْحرَتَْقتُ   ،يـُنَاِدي الرَُّجُل َمْعرِفـََتهُ ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة َأْن َأِغْثِِن اَي ُفالنُ   :ء{ قَالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس }أَِفيُضوا علينا من املَا
َ َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِينَ }  { ِإنَّ اَّللَّ

 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*
بَاينَّ َأْخرَبَُهمْ أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن مَحَْزَة ْبِن َعِليِّ ْبِن طَْلَحَة اْلبـَْغَداِدي  اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ ْبَن حمَُ   َأْخرَبانَ   -  250 ، أبنا  مٍَّد الشَّيـْ

  ، ُسْفيَانُ ، ثـَنَا  أَبُو ُحَذيْـَفةَ ، ثـَنَا  ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِب  ، ثـَنَا  ي  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الشَّاِفعِ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن إِبْـَراِهيمَ 
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َأيِب ُحَصنْيٍ 

 . قـَْبَل َمْوِت ِعيَسى َعَلْيِه السَّالمُ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس }َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلكتاب ِإالَّ ليُـْؤِمنن بِِه قبل َموته{ قَالَ 
 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*

َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  280 الشَّحَّاِميَّ  طَاِهٍر  ْبَن  زَاِهَر  َأنَّ  الثَـَّقِفي   َأمْحٍَد  ْبُن  زَاِهُر  اْلَمْجِد  أبنا  أَبُو  الرَّمْحَِن  ،  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد 
،  أَبُو اْلَعبَّاِس َحاِمُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُشَعْيٍب اْلبـَزَّاُز بِبـَْغَدادَ ، أبنا  أَبُو َعْمرٍو حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْداَن احْلرِِيي  ، أبنا  اْلَكْنَجُروِذي  

 اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى َعْن ُسْفيَاَن يـَْعِِن الثَـّْوِريَّ )ح( ، ثـَنَا ُحَرْيثٍ أَبُو َعمَّاٍر احْلَُسنْيُ ْبُن ثـَنَا 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

 أاََب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَبَّاُز يـُْعَرُف بَِقَفٍك اأَلْصبـََهاينِّ ِِبَا َأنَّ   َوَأْخرَبانَ   -  281
أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى  ، أبنا   َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  َأمْحَُد ْبنُ ، أبنا  رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ُعَمَر ْبِن احْلََسِن ْبِن يُوُنَس َأْخرَبَُهمْ 

َثِِن أَبُو    ،ِمْنَجاُب ْبُن احْلَاِرثِ ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيدٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن حُمَمٍَّد اْلَكاِتبُ ، ثـَنَا  ْبِن َمْرَدَوْيهِ  قَاَل َحدَّ
 ٍر اأَلَسِدي  )ح( َعامِ 
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 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ قَ   - 282 اْلَفْضُل ، قثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ُحَرْيثٍ ، ثـَنَا  ُموَسى ْبُن ِإْسَحاقَ ، ثـَنَا  اَل اْبُن َمْرَدَوْيِه َوَحدَّ

يًعا َعْن     ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،ُسْفيَاَن الثَـّْوِريِّ ْبُن ُموَسى مجَِ
اْبِن َعبَّاسٍ  التـَّْورَاَة َواإِلجْنِيلَ   :قَالَ   ،َعِن  لُوا  بـَْعَد ِعيَسى َعَلْيِه السَّالُم بَدَّ ُملُوٌك  التـَّْورَاَة    ،َكاَنْت  يـَْقَرُءوَن  ُمْؤِمُنوَن  ِفيِهْم  وََكاَن 

ُْم يـَْقَرُءونَ   :فَِقيَل ِلَمِلِكِهمْ   ،َواإِلجْنِيلَ  ُ فَأُولَِئك هم َما جنَُِد َشْتًما َأَشدَّ ِمْن َشْتٍم َشَتَمنَا َهُؤالِء َأَنَّ  }َوَمْن مَلْ حَيُْكْم مِبَا أَنْـَزَل اَّللَّ
  ، َفَدَعاُهمْ   :قَالَ   ،َوْليُـْؤِمُنوا ِبِه َكَما آَمنَّا ِبهِ   ،فََأْدُعوُهْم فـَْليـَْقَرُءوا َكَما نـَْقَرأُ   ،اْلَكاِفُروَن{ َهُؤالِء اآلاَيِت َمَع َما يَِعيُبوانَّ ِبِه يف ِقَراَءِْتِمْ 

َها  ،َوَعَرَض َعَلْيِهُم اْلَقْتلَ  ،َفَجَمَعُهمْ  لُوا ِمنـْ  ،َما تُرِيُدوَن ِإىَل َذِلَك َدُعوانَ  َقالُوا:فَـ  ،َأْو َأْن َيرْتُُكوا ِقرَاَءَة التـَّْورَاِة َواإِلجْنِيِل ِإال َما بَدَّ
ُهْم ابْـُنوا لَنَا ُأْسطَُوانَةً   َقاَلْت:فَـ  َها ، مثَّ  طَائَِفٌة ِمنـْ ئًا نـَْرَفُع ِبِه طََعاَمنَا َوَشَرابـَنَامثَّ    ،اْرفـَُعواَن ِإلَيـْ  قَاَلْت:وَ   ،َفال نـَُردَّ َعَلْيُكمْ   ،َأْعطُواَن َشيـْ

نَا يف َأْرِضُكمْ   ،طَائَِفٌة َدُعواَن َنِسيُح يف اأَلْرِض َوََنِيُم َوَنْشَرُب َكَما َيْشَرُب اْلَوْحشُ  طَائَِفٌة   :قَاَلتْ وَ   ،فَاقـْتُـُلوانَ   ،فَِإْن َقِدْرمتُْ َعَليـْ
َولَْيَس َأَحٌد ِمَن اْلَقبَائِِل ِإال َولَهُ   ،َوال مَنُر  ِبُكمْ   ،َفال نَرُِد َعَلْيُكمْ   ،َوََنْرَتُِث اْلبُـُقولَ   ،فـََنْحِفُر اآلاَبرَ   ،ُدورًا يف اْلَفيَايف   ابْـُنوا لنا

يٌم ِفيِهمْ  نَاَها َعَلْيِهْم ِإال اْبِتغَاَء ِرْضَواِن هللا فَ  ،فـََفَعُلوا َذِلكَ  ،محَِ ُ َعزَّ َوَجلَّ }َورَْهبَانِيًَّة ابْـَتَدُعوَها َما َكتـَبـْ َما رعوها حق  فَأَنْـَزَل اَّللَّ
ََذ ُفالنٌ  ،ح ُفالنٌ يَوَنِسيُح َكَما يس ،بَُّد َكَما تـََعبََّد ُفالنٌ نـَتـَعَ  قَالُوا:رعايتها{ اآلِخُروَن  َوُهْم َعَلى ِشرِْكِهْم  ،َونـَتَِّخُذ ُدورًا َكَما اختَّ

َتَدْوا بِهِ  ُ النَِّبَّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم  ،اَل ِعْلَم هَلُْم اِبإِلميَاِن الَِّذي اقـْ ُهم اال قَِليٌل اَْنَطَّ رَُجٌل ِمْن َومل يْبق مِ   ،فـََلمَّا بـََعَث اَّللَّ نـْ
ْيِر ِمْن َدْيرِِه فَآَمنُوا بِِه َوَصدقُوهُ   ،َصْوَمَعِتهِ  َ   ،َوَجاَء ِمْن ِسيَاَحِتِه َوَصاِحُب الدَّ فـََقاَل هللا عز َوجل }اَي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ

  ، َوَتْصِديِقِهْم اِبلتـَّْورَاِة َواإِلجْنِيلِ   ،َأْجَرْيِن التباعهم ِعيَسى ابمياَنم ِبِعيَسى بن َمْرْيََ   :محته{ قَالَ َوآِمُنوا ِبَرُسولِِه يـُْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ من رَ 
  صلى هللا عليه وسلم النَِّبَّ  َوَتْصِديِقِهْم قَاَل }َوََيَْعْل َلُكْم نُورًا متَُْشوَن ِبِه{ اْلُقْرآَن َواتِّبَاَعُهُم    ،َوِإميَاَِنِْم مِبَُحمٍَّد َعَلْيِه السَّالمُ 

اْلَفْضَل بَِيِد اَّللَِّ يـُْؤتِيِه َمْن  قَاَل }لَِئالَّ يعلم أهل اْلكتاب{ الَِّذيَن يـََتَشبـَُّهوَن ِِبِْم }َأال يـَْقِدرُوَن َعَلى َشْيٍء ِمْن َفْضِل اَّللَِّ َوَأنَّ  
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم{   َيَشاءُ َواَّللَّ

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
، ثـَنَا أَبُو َجْعَفٍر النـ َفْيِلي  ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمْهِديٍّ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى، ثـَنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َمْرَدَوْيهِ   َأْخرَبانَ  َوبِهِ  -  283

   ،السَّاِئب ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ َعْن َعطَاِء ْبِن 
ُعوَها َما  اْبُن َعبَّاٍس يف َهِذِه اآليَِة }َوَجَعْلنَا يف قـُُلوِب الَِّذيَن اتَـّبـَُعوهُ رَْأَفًة َوَرمْحًَة َورَْهبَانِيًَّة ابْـَتدَ   قال: قالَعن سعيد بن جيري  

نَاَها َعَلْيِهْم ِإال اْبِتغَاَء رضَوان هللا{ فـََلمَّا َكاَنِت اْلَفرْتَةُ َبنْيَ ِعيَسى َوحُمَمٍَّد َعَلْيِهَما  السَّالُم َكاَن َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَل ُمُلوٌك    َكتـَبـْ
ُوا التـَّْورَاَة َواإِلجْنِيَل َوبَِقَي ِفيِهْم أاَُنٌس يـَْعَمُلوَن أبَِْمِر ِعيَسى َوذََكَر احْلَِديَث بَِنْحِوهِ   َغريَّ

َما َكَتَب َعَلْيِه ُنْسَخًة َرَواهُ النََّساِئي  َعِن احْلَُسنْيِ ْبِن ُحَرْيٍث   َلْفُظ َحِديِث ُموَسى ْبِن ِإْسَحاَق اأَلَسِديِّ َورَِوايَةُ َحاِمِد ْبِن حُمَمَّدٍ   *
 بَِنْحِوهِ 

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي  ، أبنا حُمَمَّدُ ، أبنا ِإبْـَراِهيمُ ، أبنا أَبُو اْلَمْجِد زَاِهٌر الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ اْْلالَل َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  - 292

 ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،السَّالِم ْبُن َحْربٍ َعْبُد  ، ثـَنَا أَبُو َأمْحََد الز َبرْيِي  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر الط وِسي  
  ، َوَمَعهُ أَبُو َبْكرٍ   صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  َلمَّا نـََزَلْت }تـَبَّْت َيَدا َأيِب هَلب{ َجاَءت اْمَرَأة أيب هَلب اىل  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 

َا اْمَرَأٌة بَِذيَّةٌ   :فـََلمَّا رَآَها أَبُو َبْكٍر قَالَ  َا َلْن تـََراين قَاَل: »فـََلْو قُْمَت    ،َوَأَخاُف َأْن تـُْؤِذَيكَ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَنَّ   قَاَلْت: َفَجاَءْت    «ِإَنَّ
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ْعرَ   :قَالَ   ،اَي َأاَب َبْكٍر ِإنَّ َصاِحَبَك َهَجاين  اَي َرُسوَل اَّللَِّ   ُقْلُت:فَـ   ،َواْنَصَرَفتْ   ،أَْنَت ِعْنِدي ُمَصدَّقٌ   قَاَلْت:  ،اَل َوَما يـَُقوُل الشِّ
َها َِبَنَاِحهِ قَاَل: » ،مَلْ تـََركَ   « اَل مَلْ يـََزْل َمَلٌك َيْسرُتين ِمنـْ

 اْلَمْوِصِليِّ َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت  َعْن َأيِب يـَْعَلى  *
رواه أبو يعلى  (: 11528]الهيثمي ) [(.6511صحيح ابن حبان ) .حديث صحيح بشواهده]شعيب:  [إسناده حسن]الدهيش: 

: " »إنه سيحال بيني وبينها« ". فأقبلت حتى وقفت على  -صلى هللا عليه وسلم    -والبزار بنحوه، إَل أنه قال: فقال رسول هللا  
أبا بكر، هجانا صاحبك؟ فقال أبو بكر: َل ورب هذه البنية، ما ينطق بالشعر وَل يتفوه به، وقال البزار:  أبي بكر، فقالت: يا  

 [إنه حسن اإلسناد، قلت: ولكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 
،  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  ْْتُمْ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخربََ   َأْخرَبانَ   -  293

َعْن   ،حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيلٍ ، ثـَنَا  اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر ْبِن َأاَبنٍ َعْبُد  ، ثـَنَا  احْلَْضَرِمي  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  أبنا  
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ 

َما َسأَلُوهُ اال َثالثََة َعَشَر َمْسأََلةً    ،صلى هللا عليه وسلمَما رَأَْيُت قـَْوًما َكانُوا َخرْيًا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللا    :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 
ُهنَّ }َيْسأَلُوَنك َعن الشَّْهر احْلََرام{  ،َحَّتَّ قُِبضَ  }ويسألونك َعن   و }َيْسأَلُوَنك َعن اْْلمر َواْلميسر{  ُكل ُهنَّ يف اْلُقْرآن ِمنـْ

ال َعن  اْليـَتَاَمى{ و }ويسألونك َعن اْلَمِحيض{ و }َيْسأَلُوَنك َعن اأْلَنْـَفال{ }ويسألونك َماَذا يـُْنفُقوَن{ َما َكانُوا يْسأَلُون ا
َوَأنَّ َما َبنْيَ احْلََجِر ِإىَل الر ْكِن اْلَيَماينِّ لَُقبُورًا ِمْن قـُُبوِر األَْنِبيَاِء َكاَن النَِّب  ِإَذا    ،َوَأوَُّل َمْن طَاَف اِبْلبـَْيِت اْلَمالِئَكةُ   :قَالَ   ،َما ينفع

َ ِفيَها َحَّتَّ ميَُ  ،آَذاهُ قـَْوُمهُ َخَرَج ُهَو ِمْن َبنْيِ َأْظُهرِِهمْ   . وتَ فـََعَبَد اَّللَّ
اِئِب، َوُهَو ِثَقٌة َوَلِكنَُّه اْخَتَلَط، َوَبِقيَُّة ِرجَ ]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش:  اِلِه  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َعَطاُء ْبُن السَّ

 [ِثَقاٌت.
َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  294 احْلَُسنْيَ اْْلَالَل  َأنَّ  الثَـَّقِفي   َأمْحََد  ْبُن  اْلَمْجِد زَاِهُر  أبنا  أَبُو  أبنا  إِبْـَراِهيمُ ،  أبنا  حُمَمَّدٌ ،  يـَْعَلى ،  أَبُو 

َما رَأَْيُت قـَْوًما َكانُوا َخرْيًا   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ   ،ُجَبرْيٍ َعْن َسِعيِد ْبِن    ،َعْن َعطَاءٍ   ،حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيلٍ ، ثـَنَا  زَُهرْيٌ ، ثـَنَا  اْلَمْوِصِلي  
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هُ   َما َسأَلُوهُ   ،ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَّ  ِإال َعْن َثالَث َعْشَرَة َمْسأََلةً َحَّتَّ قُِبَض ُكل ُهنَّ يف اْلُقْرآِن ِمنـْ

ِحيض{  }َيْسأَلُوَنَك َعِن الشَّْهِر احْلََرام{ و }َيْسأَلُوَنك َعن اْْلمر َواْلميسر{ }ويسألونك َعن اْليـَتَاَمى{ }ويسألونك َعن اْلمَ 
َفُعُهمْ   َما َكانُوا َيْسأَلُوَن ِإال َعمَّا َكاَن يـَنـْ

 ]الهيثمي: فيه عطاء بن السائب، وهو ثقة ولكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.[  [إسناده ضعيف]الدهيش: 
ْبِن َخرْيُوٍن أْخربُهم   َوَأْخرَبانَ   -  295 احْلََسِن  ْبِن  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك  اْلَعاقُويل   احْلَُسنْيِ  أبنا  َأمْحَُد ْبُن  أَبُو َجْعَفر بن  ، 

  ، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ   ،حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيلٍ ، ثـَنَا  ُسَرْيجٌ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ُهَو اْلبـََغِوي  ، ثـَنَا  ِعيَسى بنس َعِليٍّ اجْلَرَّاحُ ، أبنا  املسملة
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 

ُ َعَلْيِه   ،نَّ َبنْيَ الر ْكِن ِإىَل احْلََجِر َلُقبُوَر األَْنبِيَاءِ َوإِ  ،َأوَُّل َمْن طَاَف اِبْلبـَْيِت اْلَمالِئَكةُ  :قَالَ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َكاَن النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 . َفَمَكَث ِِبَا َحَّتَّ مَيُوتَ  ،َوَسلََّم ِإَذا آَذاهُ قـَْوُمهُ َخَرَج ِإىَل َمكَّةَ 

 [ إسناده ضعيف]الدهيش: 
ْبِن احْلََسِن  أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحد بن احْلسن بن أيب اْلبـََقاء املقرىء بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب َمْنُصوٍر حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلَمِلكِ  َأْخرَبانَ  - 302

ِعيَسى ْبُن َعِليِّ ْبِن ِعيَسى ْبِن َداُوَد ْبِن    أَبُو اْلَقاِسمِ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن اْلُمْسِلَمةِ ، أبنا  ْبِن َخرْيُوٍن َأْخرَبَُهمْ 
 مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد )ح( ، ثـَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ُهَو اْبُن حُمَمٍَّد اْلبـََغِوي  ، قثنا اجْلَرَّاحِ 
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 [ إسناده صحيح]الدهيش:  
، ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َوَأْخرَبانَ   -  303

 ، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ ، ثـَنَا الزَّْهَراين  أَبُو الرَّبِيِع  ، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَحاَق الت ْسرَتِي  ثـَنَا 
اَي َربِّ َكاَنْت   قـُْلُت:  ،َسأَْلُت َريبِّ َمْسأََلًة َوِدْدُت َأيّنِ مَلْ َأْسأَْلهُ صلى هللا عليه وسلم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس  

ُهْم َمْن َسخَّْرَت َلهُ الّراَِيحَ   ،قـَْبِلي أَْنِبيَاءٌ  ُهْم َمْن َكاَن حُيِْيي اْلَمْوَتى   ،َفِمنـْ ووجدك َضاال   ،َأمَلْ َأِجْدَك يَِتيًما فَآَويْـُتكَ   :قَالَ   ،َوِمنـْ
 « بَلى ايرب قَاَل: قلت ،أمََلْ َأْشَرْح َلَك َصْدَركَ  ،فـََهَديْـُتكَ 

ُهْم َوِعْنَدهُ   ،لفظ الغوي َويف رَِوايَِة الت ْسرَتِيِّ   * ُتكَ   ،َأمَلْ َأِجْدَك َضاال فـََهَديْـُتكَ   ،َكاَنْت قـَْبِلي ُرُسٌل ِمنـْ  ،َأمَلْ َأِجْدَك َعاِئال فََأْغنـَيـْ
 .بـََلى اَي َرب   :قَاَل: قلت ،َأمَلْ َأْشَرْح َلَك َصْدَرَك َوَوَضْعُت َعْنَك ِوْزَركَ 

اِئِب َوَقِد اْخَتَلَط.]الهيثمي:   [إسناده صحيح: ]الدهيش  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِفيِه َعَطاُء ْبُن السَّ
مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب قَاَل  ، ثـَنَا َعارٌِم أَبُو النـ ْعَمانِ ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ، ثـَنَا الطَّرَبَاين   َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 304

 ، مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد َأظُن هُ َعْن َسِعيَد ْبِن ُجَبرْيٍ 
 . ُهَو َواأَلوََّل َحِديٌث َواِحٌد َوقَاَل لَْفظُُهَما َواِحدٌ  َفذََكَرهُ صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

 [ إسناده صحيح]الدهيش: 
،  حُمَمَّدٌ ، أبنا نِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدا َأْخرَبانَ  -  305

َصبَاٌح اْلُمَزين  ُهَو اْبُن ، ثـَنَا  ُعبـَْيُد ْبُن حُمَمَّدٍ ، ثـَنَا  أَبُو ُكَرْيبٍ ا  ، ثـَنَ َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد السَّاِمي  اْلُكويف  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ أبنا  
   ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،حَيََْي َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ 

فَِإَذا قَاَل َربِّ    ،قَاَلِت اْلَمالِئَكةُ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ   ،َأَحدُُكْم فـََقاَل احْلَْمُد َّللَِّ ِإَذا َعَطَس  »  :َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
 « قَاَلِت اْلَمالِئَكةُ َرمِحََك اَّللَُّ  ،اْلَعاَلِمنيَ 

اِئِب َوَقِد اْخَتَلَط.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِفيِه ]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش:   [ َعَطاُء ْبُن السَّ
َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  306 بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ  َأنَّ فَاِطَمَة  َأمْحََد  ْبُن  أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  ْبُن رِيَذةَ ،  أبنا  حُمَمَُّد  َأمْحََد ،  ْبُن  ُسَلْيَماُن 

َعْن   ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ   ،إِبْـَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، ثـَنَا  َعْبِد اْلَعزِيِز ثَنا أَبُو ُحَذيْـَفَة ُموَسى ْبُن َمْسُعودٍ َعِلي  ْبُن  ، ثـَنَا  الطَّرَبَاين  
 َعِن اْبِن َعبَّاٍس )ح(  ،َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 

َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َمْرُفوًعا َوَمْوُقوًفا، َوِفيِه َعَطاٌء َوَقِد اْخَتَلَط، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِهَما  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الهيثمي:    [إسناده معلول]الدهيش:  
ِحيِح.  [ ِرَجاُل الصَّ

َأْخرَبَُهمْ   َوَأْخرَبانَ   -  307 ِإبْـَراِهيَم  ْبِن  ْبَن رََجاِء  َأنَّ حُمَمََّد  اْْلَبَّاُز  اْلَقاِسِم  َأيِب  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اْلَقاِسِم  أبنا  أَبُو  ْبُن َعْبِد  ،  َأمْحَُد 
أَبُو ِإْْسَاِعيَل حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل  ، ثـَنَا   ْبِن ِإبْـَراِهيمَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا  الرَّمْحَنِ 

ِْمِذّي )ح(   الرتِّ
 [ إسناده معلول]الدهيش: 

ثـَنَا َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن اْْلَاِلِق ْبُن احْلََسِن ْبِن حُمَمَّدٍ   اَل اْبُن َمْرَدَوْيهِ قَ   -  308 ثـَنَا قَاال:    حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن احْلَاِرثِ ، ثـَنَا  َوَحدَّ
  ،ِد ْبِن ُجَبرْيٍ َعْن َسِعي  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،ِإبْـَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، ثـَنَا أَبُو ُحَذيْـَفَة ُموَسى ْبُن َمْسُعودٍ 

ِإَذا قَاَم يف ُمَصالهُ رََأى  صلى هللا عليه وسلمَكاَن ُسلَْيَماُن َنِب  اَّللَِّ  قَاَل: »   صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ    ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
فَِإْن َكاَنْت لَِغْرٍس  ،ِلَكَذا :فـَتـَُقولُ  ؟أَليِّ َشْيٍء أَْنتِ  :َويـَُقولُ  ،َكَذا   :فـَتـَُقولُ  ؟َما اْْسُكِ  :فـَيـَُقوُل هَلَا ،َشَجَرًة اَنبَِتًة ِمْن َبنْيِ َيَدْيهِ 
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نَا ُهَو َذاَت يـَْوٍم ِإَذا َشَجَرٌة َبنْيَ َيَدْيهِ  ،َوِإْن َكاَنْت ِلَدَواٍء ُكِتَبتْ  ،ُغِرَستْ  قَاَل أَليِّ  ،اْْلَر وبَةُ  :قَاَلتِ  ؟َما اْْسُكِ  :فـََقاَل هَلَا ،فـَبـَيـْ
مَّ َعمِّ َعَلى اجلِْنِّ َمْوِت َحَّتَّ يـَْعَلَم اإِلْنُس َأنَّ اجلِْنَّ اَل  اللَّهُ   :قَاَل ُسَلْيَمانُ   ،قَاَلْت ِْلََراِب َهَذا اْلبـَْيتِ   ،َشْيٍء نـََبتِّ َوَلَعلَّهُ أَْنتِ 

َها َحْوال  ،فـََنَحتـََها َعًصا   :قَالَ   ،يـَْعَلُموَن اْلَغْيبَ  َها اأَلَرَضةُ   ،فـَُقِبَض َوُهَو متوكىء   ،َواجلِْن  تـَْعَملُ   ،فـَتـَوَكَّأَ َعَليـْ   ، َفَسَقطَ   ،فََأَكَلتـْ
قَاَل    ،وََكاَن اْبُن َعبَّاٍس يـَْقَرأَُها َكَذِلكَ   :قَالَ   « َأنَّ اجْلِنَّ َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن اْلغَْيَب َما لَِبثُوا يف اْلَعَذاب املهنيفـََعِلَمِت اإِلْنسُ 

 َفَكاَنْت َتَْتِيَها اِبْلَماءِ  ،َفَشَكَرِت اجلِْن  ِلأَلَرَضةِ 
ِْمِذي  َورَِوايَةُ َعِليِّ ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز َسَقَط بـَْعُضَها َلْفُظ َحِديِث َأيِب   *  ِإْْسَاِعيَل الرتِّ

ِرَجاِلِهَما  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َمْرُفوًعا َوَمْوُقوًفا، َوِفيِه َعَطاٌء َوَقِد اْخَتَلَط، َوَبِقيَُّة  ]الهيثمي:    [إسناده معلول]الدهيش:  
ِحيِح.  [ ِرَجاُل الصَّ

حُمَمَُّد  ، أبنا  َدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزَ   َأْخرَبانَ   -  309
َثَمَة ثَنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َهاِشٍم الط وِسي  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  حُمَمَُّد ْبُن  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبُن َأيِب َخيـْ

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ُفَضْيٍل َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ 
ُهْم ُموَسى َكَأيّنِ أَْنظُُر  صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :  قَالَ   ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ُعوَن نَِبيًّا ِمنـْ َصلَّى يف َمْسِجِد اْْلَْيِف َسبـْ

 « خَمْطُوٌم َِبِطَاِم لِيٍف َلهُ ِضْفرَانِ  ،شنؤة إبلَوُهَو حمرم على بعري من  ،َوَعَلْيِه َعبَاَءًَتِن َقطََوانِيـَّتَانِ  ،ِإلَْيهِ 
اِئِب َوَقِد اْخَتَلَط.]الهيثمي:  [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه َعَطاُء ْبُن السَّ

َعْمُرو ْبُن يَزِيَد أَبُو بـَُرْيٍد  ، أبنا َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيٍب أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن النََّساِئي  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   َأْخرَبانَ  َوِبهِ  -  310
 ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،السَّاِئبِ َوْرقَاءُ َعْن َعطَاِء ْبِن ، ثـَنَا َسْيُف ْبُن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ، ثـَنَا اجْلَْرِمي  

َعِة َأْعَضاٍء اْلَيَدْينِ »  :قَالَ   صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  َعن اْبن َعبَّاس َأن   َهةِ   ،َوالر ْكبـََتنْيِ   ،َواْلَقَدَمنْيِ   ،الس ُجوُد َعَلى َسبـْ   ، َواجْلَبـْ
 « َوِإَذا أُِقيَمِت الصَّالةُ  ،َوِعْنَد رَْمِي اجْلَِمارِ  ،َوَِبَْمعٍ  ،َوبَِعَرفَةَ  ،َواْلَمْرَوةِ  ءوَعلى الصفا ،ِإَذا رَأَْيَت اْلبـَْيتَ  ،َورَْفِع األَْيِدي 

َا َأرَْداَن ِمْنهُ رَْفَع اْلَيَدْينِ َأمَّا ِذْكُر الس ُجوِد فـََقْد رُِوَي يف الصَِّحيَحنْيِ من رَِوايَة طَاُووس َعِن اْبِن َعبَّاٍس  *  َوِإمنَّ
 [ إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 

احْلَُسنْي بن سعد ْبِن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْرَوِزي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  311
َثِِن َواِقدٍ  َثِِن َجدِّي َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ   ، َحدَّ َعِن النَِّبِّ    ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   ،َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ ، ثـَنَا  َأيِب   ، َحدَّ

َواِك َحَّتَّ ِخْفُت على قَاَل: »َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم   « أسناينأُِمْرُت اِبلسِّ
اِئِب.]الهيثمي:  [فيه من لم أعرفه]الدهيش:  اِئِب، َوَرَواُه ِفي اْلَكِبيِر َأْيًضا َوِفيِه َعَطاُء ْبُن السَّ  [ َوِفيِه َعَطاُء ْبُن السَّ

اَد  أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن مَحَْزَة ْبِن َعِليِّ ْبِن احْلََسِن الس َلِمي  ِبظَاِهِر ِدَمْشَق َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احلَْ  َأْخرَبانَ  - 312 َسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
مَحَُد ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  اْلَعزَّاُل ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمُع بِبـَْغَدادَ   َأْخرَبَُهْم ِإَجازًَة َوِقيَل ِلَشْيِخنَا َأْخربََُكْم أَبُو َبْكٍر حَيََْي ْبُن َعْبِد اْلبَاِقي 

،  ُعَمَر ْبِن َأاَبنٍ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن  ، ثـَنَا  عبد هللا ْبُن الصَّبَّاحِ ، ثـَنَا  اْلَقاِضي أَبُو َأمْحَدَ ، أبنا  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  احْلَدَّاُد قَاال
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاءٍ  ،زاَِيُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ثـَنَا 

َفض  َأمْحَُر  »   :قَالَ   ،أََيْصِبُغ رَب كَ   :قَالَ   صلى هللا عليه وسلمَجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ    :قَالَ   ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  غًا اَل يـَنـْ َوَأْصَفُر نـََعْم َصبـْ
 « َوأَبْـَيضُ 

اِئِب، َوَقِد اْخَتَلَط.]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش:   [ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َعَطاُء ْبُن السَّ
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َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ، أبنا رَبَُهمْ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأخْ   َوَأْخرَبانَ  -  313
َعْبُد اَّللَِّ ْبُن  ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اَنِجَيةَ ، ثـَنَا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا  الرَّمْحَنِ 

   ، َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َعنْ  ،َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ ، ثـَنَا زاَِيُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا ُعَمَر ْبِن َأاَبنٍ 
َفض  قَاَل: » ؟أََيْصِبُغ رَب كَ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  : فـََقالَ  ،صلى هللا عليه وسلمالنَِّب َعِن اْبِن َعبَّاٍس َجاَء رَُجٌل ِإىَل  غًا اَل يـَنـْ   ، نـََعْم َصبـْ

 « َأمْحَُر َوأَبْـَيُض َوَأْصَفرُ 
اِئِب، َوَقِد اْخَتَلَط.]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش:   [ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َعَطاُء ْبُن السَّ

 َأْخرَبَُهْم )ح(  حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ُعَمَر ْبِن احْلََسِن ْبِن يُوُنسَ  خلالانا -  314
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

بَِلي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َمْسُعوَد بْ   َوَأْخرَبانَ   -  315 َن احْلََسِن الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَُهْم  احْلَاِفُظ أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمكِّيِّ ْبِن َأيِب الرََّجاِء احْلَنـْ
َعبَّاُس ْبُن  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  قَاال

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،َجرِيرٌ ، ثـَنَا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، ثـَنَا مَحَْدانَ 
َأِو اْلُقُروُح َأِو   ،ِإَذا َكاَن اِبلرَُّجِل اجْلَِراُح يف َسِبيِل اَّللَِّ » :{ قَالَ َوِإْن ُكنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفرٍ فـََعهُ يف قـَْوِلِه }َعِن اْبِن َعبَّاٍس رَ 

 . «فـَْليـَتـََيمَّمْ  ،فـَُيْجِنُب ِإِن اْغَتَسَل َأْن مَيُوتَ  ،اجْلَُدرِي  
 [ بالمتابعةإسناده حسن  ]الدهيش: #*

ُسَلْيَماُن ْبُن ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  حُمَمٌَّد التَِّميِمي  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  -  316
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،أَبُو ُكَديْـَنةَ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن الصَّْلتِ ، ثـَنَا أَبُو زُْرَعَة الدَِّمْشِقي  ، ثـَنَا َأمْحَدَ 

َها َوَما بطن{ قَالَ  َما بطن  وَ  ،َما ظهر ِنَكاح اأْلُمََّهات يف اجْلَاِهِليَّة  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه }َوال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما ظهر ِمنـْ
 الّزانَ 
 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*

َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  َم َأْخرَبَُهمْ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد التَِّميِمي  اْلُمَؤدُِّب َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهي  َأْخرَبانَ   -  317
الرَّمْحَنِ  أبنا  َعْبِد  َمْرَدَوْيهِ ،  ْبِن  ْبُن ُموَسى  َبْكٍر َأمْحَُد  ثـَنَا  أَبُو  بْ ،  ِإْسَحاقَ َأمْحَُد  ثـَنَا  ُن  ْبُن زََكرايَّ ،  ثـَنَا  حُمَمَُّد  ، قثنا  أَبُو ُحَذيْـَفةَ ، 

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،ُسْفيَانُ 
ُْم َقْد ُكِذبُوا{ قَالَ  َئُس ال  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس }َحَّتَّ ِإَذا اْستـَْيَأَس الر ُسُل َوظَن وا َأَنَّ َوَظنَّ قـَْوُمُهْم َأنَّ    ،ر ُسُل ِمْن َنْصِر قـَْوِمِهمْ يـَيـْ

   .الر ُسَل َقْد َكَذبُوُهمْ 
ُْم قد كذبُوا{ حفيفةَرَوى اْلُبَخاِري  ِمْن رَِوايَِة اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس }َحَّتَّ ِإَذا اْستـَْيَأَس الر ُسُل َوظَن وا أَ *   . َنَّ

 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*
ُل أْخربُهم بن عبد الرَّمحَْ  َأْخرَبانَ   - 318 ن بن َأمْحد بن  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَّ

، ثـَنَا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم الدَّيْـبُِلي  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِفَراسٍ ، أبنا  حلسن بن بندر الرَّاِزي  
َنةَ ، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْخُزوِمي     ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،ُسْفيَاُن ُهَو اْبُن ُعيـَيـْ

 . َمَسَح ظَْهَرهُ ِبَدْحنَا :ِإْذ َأَخَذ رَب َك ِمْن َبِِن آَدَم ِمْن ظُُهورهْم ُذرِّيتهْم وأشهدهم{ قَالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْولِِه }وَ 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
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وايء   ،َوعني من َعامل  ،وصاد من َصاِدق  وهء من هادي  ،من َكايف ك    :َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه }كهيعص{ قَالَ   َوبِهِ   -  319
 . من َحِكيم

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
التَّْسِنيُم َأْشَرُف َشَراِب َأْهِل    :َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه }يسقون من رحيق{ اىل قـَْوله }ومزاجه من تسنيم{ قَالَ   َوِبهِ   -  320

 . َومُيَْزُج أَلْصَحاِب اْلَيِمنيِ  ،اجْلَنَِّة َيْشَرُِبَا اْلُمقَُّربَون ِصْرفًا 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيمَ   َأْخرَبانَ   -  321
حَيََْي ْبُن يَزِيَد ، ثـَنَا  الرَّمْحَِن ْبُن احْلَُسنْيِ الصَّابُوين  الت ْسرَتِي    َعْبدُ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ 

َهالِ  ،أَبُو َُهَّاٍم حُمَمَُّد ْبُن الّزِْبرِقَانِ ، ثـَنَا اأَلْهَواِزي     ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،َعْن ُهْدبََة ْبِن اْلِمنـْ
ُ ِفيهِ  َقالُوا:فَـ  ،صلى هللا عليه وسلمَأنَّ اْليـَُهوَد أَتـَُوا النَِّبَّ   ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   :قَالَ  ؟اَي أاََب اْلَقاِسِم َأْخرِباَْن َعِن اأَلَحِد َما َخَلَق اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجّل }أَئِنَُّكْم لتكفرون اِبلَّ  ُ اأَلْرَض قَاَل: »يـَْوَمنْيِ{ اىل قـَْوله }َذِلك رب اْلَعاملني{    ِذي خلق اأَلْرض يف فَأَنْـَزَل اَّللَّ َخَلَق اَّللَّ
ُ }َوجعل ِفيَها رواسي من فـَْوقَها{ اىل قـَْوله }للسائلني{    :قَالَ   ؟مثَّ َمهْ   :، قَالُوا«يـَْوَم اأَلَحِد َويـَْوَم االثْـَننْيِ  مثَّ َقدََّر فَأَنْـَزَل اَّللَّ

ُ }مثَّ اْستـََوى ِإىَل السََّماء َوِهي ُدخان{ اىل قـَْوله }كل َْسَاء   :قَالَ  ؟مثَّ َمهْ  :قَالَ  ،أَقـَْواَْتَا يـَْوَم الث الَثِء َويـَْوَم اأَلْرِبَعاءِ  فَأَنْـَزَل اَّللَّ
ُ َأْعَلمُ َقاَل: » فَـ   ؟مثَّ َمهْ   :قَالَ   ،َويـَْوَم اجْلُُمَعةِ   ،أمرَها{ }فقضاهن سبع ْساوات يف يـَْوَمنْيِ{ يـَْوَم اْْلَِميسِ  َأْخرِباَْن َعْن    :، قَالُوا « اَّللَّ

ُ َأْعَلمُ قَاَل: »   ،يـَْوِم السَّْبتِ  صلى فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،فَاْسرَتَاحَ   ،رََفَع ِإْحَدى رِْجَلْيِه َعَلى اأُلْخَرى، مثَّ  َلِكنَّا نـَْعَلمُ   :، قَالُوا « اَّللَّ
ٍم َوَما مسنا من لغوب فَأْنزل هللا }َوَلَقد خلقنَا    «ُسْبَحاَن هللاوسلم: »هللا عليه   نـَُهَما يف ِستَِّة َأايَّ السََّماَوات َواأَلْرَض َوَما بـَيـْ

 فاصرب{ اَي حُمَمَّد }على َما يـَُقولُوَن{ 
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمٌَّد التَِّميِمي  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  322
َعْن َسِعيِد ْبِن  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،َجرِيرٌ ، ثـَنَا اْلَمِديِِنِّ َعلّي بن ، ثـَنَا َعامر بن َعامر ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ ، ثـَنَا َمْرَدَوْيهِ 

   ،ُجَبرْيٍ 
نَا يُؤمنُوَن{ فـََلمَّا َأَخَذْْتُُم  َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه }َواْختَاَر ُموَسى قـَْوَمهُ َسْبِعنَي رَُجال ِلِميَقاتِنَا{ اىل قـَْوله }َوالَّذين هم ِِباَيتِ 

ُ إِلَْيِه السَّْبِعنيَ   ،ْجَفةُ َدَعا ُموَسى الرَّ  ُهم مِبَُحمد    ،فـَبـََعَث اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوسلمفـََلمَّا َدَعا َجَعَل ُدَعاَءهُ ِلَمْن آمن ِمنـْ َوِلَمْن    ،َصلَّى اَّللَّ
 . تَِبَع حُمَمًَّدا َعَلْيِه السَّالمُ 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
آَدُم ثَنا ِحبَّاُن  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّابِ ، ثـَنَا أَبُو َعْمرٍو َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا أبنا َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ  َوِبهِ  -  323

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ 
ُعونَ   ،ِإنَّ ُموَسى َسَأَل رَبَّهُ َمْسأََلةً   :قَالَ   ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ُ حُمَمًَّدا َعَلْيِه السَّالُم أَنَّهُ َلمَّا اْحرَتََق السَّبـْ ُموَسى َعَلْيِه  قَاَل    ،فََأْعَطى اَّللَّ

َي أْتلكنا{ ِإىَل قـَْوِلِه }َواْكُتْب لَنَا يف   نْـيَا َحَسَنة َويف اآْلِخَرة{ فََأْعطَاَها هللا السَّالُم }َلْو ِشْئَت َأْهَلْكتـَُهْم ِمْن قـَْبُل َوِإايَّ َهِذِه الد 
َوسلمحُمَمًَّدا   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قـَْوله }أُولَِئَك هم    ،َصلَّى  اىل  ورمحيت وسعت كل َشْيء{  َأَشاءُ  َمْن  ِبِه  ُأِصيُب  }َعَذايِب   ُ اَّللَّ فـََقاَل 

 املفلحون{ يـَْعِِن أُمََّة حُمَمٍَّد َعَلْيِه السَّالمُ 
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
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أَبُو ُكَديْـَنةَ  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن الصَّْلتِ ، ثـَنَا  أَبُو زْرَعة الدمشي، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحد، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  324
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ 

  :ْشرُِكونَ َلمَّا نـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ }ِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللا حصب َجَهنَّم أَنْـتُم هَلَا َوارُِدوَن{ قَاَل اْلمُ   :قَالَ   ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
َها    ،َمر وعزيز يـُْعَبُدونَ َوالشَّْمس َواْلقَ   ، فَِإنَّ ِعيَسى َعَلْيِه السَّالُم يـُْعَبدُ  ُ }ِإنَّ الَِّذيَن َسبـََقْت هَلُْم منا احْلسّن أُولَِئَك َعنـْ فَأَنْـَزَل اَّللَّ

 مبعدون{ ِعيَسى وعزيز َعَلْيِهَما السَّاَلم 
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

َأمْحَُد ْبُن  ، أبنا  َم َأْخرَبَُهمْ أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهي  َأْخرَبانَ   -  325
أَبُو  ، ثـَنَا  َعفَّانُ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَساِورٍ ، ثـَنَا  دَ ُسَلْيَماُن ْبُن َأمحَْ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا  َعْبِد الرَّمْحَنِ 

  ،َعْن َسِعيدٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،َعَوانَةَ 
ُ َعَلْيِه وَ   سلم )ح( َعِن اْبِن َعبَّاٍس }َوَلْوال رَِجاٌل ُمؤمنُوَن َونَساء مؤمنات{ قَاَل ِحنَي رَد وا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*
ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَّدٍ قَ   -  326 ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلُبَخاِري  ، ثـَنَا  ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد اْلَفاِرِسي  ، ثـَنَا  اَل اْبُن َمْرَدَوْيِه َحدَّ
  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،َعْن َأيِب مَحَْزةَ  ،َعْبَدانُ 

}تعلموهم َأن تطؤوهم فـَُتِصيَبُكْم    صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس }َوَلْوال رجال ُمؤمنُوَن َونَساء مؤمنات{ ِحنَي رَد وا النَِّبَّ  
ُ يف  ُهْم َمَعرٌَّة بَِغرْيِ ِعْلٍم لُِيْدِخَل اَّللَّ َِبُْم َعَذااًب أَلِيًما   يـَُقوُل:َرمحته من َيَشاء لَو تزيلوا{    ِمنـْ َلْو تـََزيََّل اْلُكفَّاُر ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َلَعذَّ

ُهمْ   . ِلَقْتِلِهْم ِإايَّ
 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثـَنَا َحدَّثـَنَا َعفَّانُ  َوِبهِ  -  327
من أهل اْلكتب َعَلى اإِلميَاِن   صلى هللا عليه وسلمالنَِّب أْدرك من  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه }يـُْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمْن َرمحته{ قَالَ 

 . َكاَن َلهُ ِكْفالنِ 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

ّي بن َأمْحد املقرىء  أَبُو اْلُفُتوِح يُوُسُف ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن َكاِمٍل اْْلَفَّاُف بِبـَْغَداَد َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ بن َعل َأْخرَبانَ   - 328
أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن  ، ثـَنَا  ِليٍّ أَبُو اْلَقاِسِم ِعيَسى ْبُن عَ ، ثـَنَا  أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بن النفور، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعطَاءٍ  ،ثَنا َخاِلدٌ  ،ِإْسَحاُق ْبُن َشاِهنيَ ، ثـَنَا اأَلْشَعثِ 
َها َعَليـْ قَالُوا وجداَن  فَاِحَشة  فـََعُلوا  }َوِإَذا  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  قَالَ   َعِن  ُعَراةً   :آاَبَءاَن{  اِبْلبـَْيِت  يَطُوفُوَن  َفِهَي   ،َكانُوا 

 . فَاِحَشةٌ 
 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*

ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو َجْعَفر حُمَمَّد بن َأمْحد َأنَّ فَاِطَمَة ْبَن َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  331
ي  ، ثـَنَا الطَّرَبَاين      ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،لد ْهِِنِّ َعْن َعمَّاٍر ا ،َعْن ُسْفيَانَ  ،أَبُو َعاِصمٍ ، ثـَنَا أَبُو ُمْسِلٍم اْلَكشِّ

 . َوال يـُْقَدُر َقْدُر َعْرِشهِ  ،َمْوِضَع اْلَقَدَمنْيِ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس }وسع كرسيه السََّماَوات َواأْلَْرض{ قَالَ 
 اسناده ُمسلم البطني َكَذا رََواهُ الطَّرَبَاين  يف ِكتَاِب اْلُمْعَجِم َورََواهُ يف كتاب الّسنة فـََزاد يف   *

ِحيِح. ]الهيثمي: [رجاله ثقات ]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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، أبنا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن فَاْذَشاهْ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ  َوَأْخرَبانَ  - 332
ي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   َعْن   ،َعْن َعمَّاٍر الد ْهِِنِّ   ،َعْن ُسْفيَانَ   ،الضَّحَّاُك ْبُن خَمَْلدٍ أَبُو َعاِصٍم  ، ثـَنَا  أَبُو ُمْسِلٍم اْلَكشِّ

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ُمْسِلٍم اْلَبِطنيِ 
 َمْوِضَع اْلَقَدَمنْيِ َوال يـُْقَدُر َعْرُشهُ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس }َوِسَع كرسيه السََّماَوات َواأْلَْرض{ قَالَ 

 َوَرَواهُ ُشَجاُع ْبُن خَمَْلٍد اْلَفالُس َعْن َأيِب َعاِصٍم فـََواَفَق يف ِذْكِر ُمْسِلٍم ِإال أَنَّهُ رَفـََعهُ  *
ِحيِح.  ]الهيثمي: [إسناده صحيح]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ِمٍل اْْلَفَّاُف بِبـَْغَداَد  أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ الص ويف  َوأَبُو اْلُفُتوِح يُوُسُف ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن َكا  َأْخرَبانَ  -  333
، أبنا ْلَغنَائِِم َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلَمْأُمونِ أَبُو ا، أبنا  َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَقزَّاَز َأْخرَبَُهمْ 

نَا  ، ثَـ َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ُهَو الص ويف  ، ثـَنَا  احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن احْلَْريِب  اْْلُتَِّلي  اْلَمْعُروُف اِبلس كَِّريِّ أَبُو  
   ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   ،َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطنيِ   ،َعْن َعمَّاٍر الد ْهِِنِّ   ، َعْن ُسْفيَانَ   ،أَبُو َعاِصمٍ ، ثـَنَا  ُشَجاُع ْبُن خَمَْلٍد اْلَفالُس يف تـَْفِسريِهِ 

اْبِن َعبَّاس ُكْرِسي هُ  قَاَل: » َعن قَول هللا }وسع كرسيه السََّماَوات َواأْلَْرض{    صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  ُسِئَل    :قَالَ   ،َعِن 
 « َواْلَعْرُش اَل يـُْقَدُر َقْدرُهُ  ،َمْوِضُع َقَدْمِيه 

ُ َأْعَلم  قـُْلُت: ،صلى هللا عليه وسلمقَاَل لَنَا ُسِئَل النَِّب   :قَاَل لَنَا الص ويف  َهَكَذا  *  َواْلَمْوقُوُف َأْوىَل َواَّللَّ
 [ رجاله ثقات، لكنه معلول ]الدهيش: #*

حُمَمَُّد ْبُن ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن رِيَذةَ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   -  334
ْضَرِمي   َعْن َسِعيِد    ،َعْن َعمَّاٍر الد ْهِِنِّ   ،َعْن مُحَْيٍد اْْلَرَّاطِ   ،َحامِتُ ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، ثـَنَا  َسِعيُد ْبُن َعْمرٍو اأَلْشَعِثي  ، ثـَنَا  َعْبِد اَّللَِّ احلَْ

   ،ْبِن ُجَبرْيٍ 
ُهم ابِ  َّللَّ َواْليـَْوم اآلخر{ قَاَل اْبُن َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه }َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلًدا آِمنًا َواْرُزْق َأْهَلهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آمن ِمنـْ

النَّاسِ :َعبَّاٍس   ُدوَن  اْحَتَجَرَها  السَّالُم  َعَلْيِه  إِبْـَراِهيُم  اَّللَُّ   ،َكاَن  أرزق فَأَنْـَزَل  أرزقهم َكَما  فََأان  أَْيضا  َعزَّ َوَجلَّ }َومن كفر{   
}ُكالًّ منُِد  َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن  اْلُمؤمِننَي أخلق خلقا اَل أرزقهم }فَأَُمتُِّعهُ قَِليال مثَّ َأْضطَر هُ ِإىَل َعَذاب النَّار{ مثَّ قـََرأَ اْبُن َعبَّاٍس  

 اءُ رَبك حَمْظُورًا{ َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَ 
ِحيِح.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

، َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  335
معافا  ،، ثـَنَا َعِلي  ْبُن احْلََسِن بن َسامل، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ، ثـَنَا ِإْسَحاقَ َأمْحَُد ْبُن ، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ أبنا 

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعمَّاٍر الد ْهِِنِّ  ،َعْن ُسْفيَاَن الثَـّْورِيِّ  ،ْبُن ِعْمَرانَ 
 . فـَُهَو ُحجَّةٌ  ،وَُكل  ُسْلطَانٍ  ،ُهَو َصالةٌ فَـ  ،ُكل  َتْسِبيٍح يف اْلُقْرآنِ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 

 [ فيه من لم أعرفه ]الدهيش: #*
، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  حُمَمَّدٌ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   - 348

َبلٍ  َثِِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ َعْن َسِعيِد    ،َعْن أَبِيهِ   ،يُوُنُس ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ ، ثـَنَا  ْبُن حُمَمَّدٍ َحجَّاُج  ، ثـَنَا  حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ   ، َحدَّ
 . َعاَم اْلِفيلِ  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ ولد  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  ،ْبِن ُجَبرْيٍ 

 [ َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه اْلَبزَّاُر ]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش: 
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ِبِدَمْشَق َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ ْبَن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اأَلْكَفاينِّ َوَعِليَّ    أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد بن مَحَْزة بن حُمَمَّد الفرشي   َوَأْخرَبانَ   -  349
ْثَماَن ْبِن  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن عُ ، أبنا  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأمْحََد اْلَكتَّاين  ، أبنا  ْبَن اْلُمْسِلِم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلَفْتِح الس َلِميَّ َأْخرَبَاُهْم قَاال

أَبُو زُْرَعَة َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  ، ثـَنَا  أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد اْلَبَجِلي  ، أبنا  اْلَقاِسِم ْبِن َمْعُروفِ 
َعِن اْبِن َعبَّاٍس    ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   ،َعْن يُوُنَس ْبِن َأيِب ِإْسَحاقَ   ،جَّاجٌ حَ   ، َحدََّثِِن حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ   ، َحدََّثِِن َعْمرٍو النَّْصرِي  

 . يـَْوَم اْلِفيلِ  صلى هللا عليه وسلمُوِلَد النَِّب   :قَالَ 
 [ إسناده حسن]الدهيش: 

اَد َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َوَأْخرَبانَ   -  350  أَبُو َأمْحََد َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن احْلََسِن اْلَعطَّارُ ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ
 [ إسناده حسن]الدهيش: 

ْبُن  قَاَل الصَّْيَدالين     -  351 أَبُو حُمَمٍَّد مَحَْزةُ  ثـَنَا  اْلَعبَّاِس اْلَعَلِوي  َوأبنا  اْْلَيَّاُط قَاال،  اْلَقاِسِم  ْبُن  أبنا  َعِلي   ْبُن ُعَمَر ،  َعِلي  
،  َحجَّاُج ْبُن حُمَمَّدٍ ، ثـَنَا  َمِعنيٍ أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن  ، ثـَنَا  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الص ويف  ، ثـَنَا  الس كَِّري  احْلَْريِب  

 صلى هللا عليه وسلم ُوِلَد َرُسوُل اَّللَِّ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعن أيب اسحق إسحاق،يُوُنُس بن أيب ثـَنَا 
 . يـَْوَم اْلِفيلِ 

 [ إسناده حسن]الدهيش: 
أَبُو  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ   -  352

َعْبُد احْلَِميِد  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن النَّْضِر ْبِن حَيََْي ، ثـَنَا  اْلَعْسَكِري  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإْسَحاَق  ، ثـَنَا  َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ 
  ، َعْن َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ  ،زَُهرْيٌ َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ ، ثـَنَا ْبُن َكِثرٍي احْلَرَّاين  

ُ اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو احْلَّي القيوم{  ،َأْشَرُف الس َوِر اْلبـََقَرةُ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ   َوَأْشَرُف آيٍَة أُْنزَِلْت }اَّللَّ
 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*

أَبُو  ، أبنا  ْيِه َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد ِقَراَءًة َعلَ   َأْخرَبانَ  - 353
َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِعْمَراَن  ، ثـَنَا  ُد ْبُن َعْمرٍو ُهَو اْبُن ُمْسِلٍم اْْلاللُ َأمحَْ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا  نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ثَنا ُسْفيَاُن َعْن ِمْسَعٍر َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرَّةَ 
ُ َعَلْيِه    قال: قالَعِن اْبِن َعبَّاٍس   َها   ،فَِإَذا ُأْحِصَنْت ِبَزْوجٍ   ،لَْيَس َعَلى اأَلَمِة َحدٌّ َحَّتَّ حُتَْصنَ وسلم: »َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََعَليـْ

 « ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصنَاتِ 
 [ الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َغْيَر َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ِعْمَراَن َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه  : (10624) ]الهيثمي  لكنه معلول.[ ،رجاله ثقات ]الدهيش: 

بَِلي  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َمْسُعودَ   َوَأْخرَبانَ   -  354  ْبَن احْلََسِن الثَـَّقِفيَّ أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمكِّيِّ ْبِن َأيِب الرََّجاِء ْبِن اْلَفْضِل احْلَنـْ
حُمَمَُّد ْبُن  ، ثـَنَا  احْلََسُن ْبُن حُمَمٍَّد السَُّكوين  ، ثـَنَا  َدَوْيهِ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمرْ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ 

َثَمَة )ح(   َأمْحََد ْبِن َأيِب َخيـْ
 معلول.[ ]الدهيش: 

ثـَنَا َعْبُد اْلبَاِقي ْبُن قَانِعٍ قَ   -  355 ،  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِعْمَراَن اْلَعاِبِدي  ، ثـَنَا  الصَّفَّاُر قَاال حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق  ، ثـَنَا  اَل اْبُن َمْرَدَوْيِه َوَحدَّ
َنَة َعْن ِمْسَعرٍ ثـَنَا     ،َعْن َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرَّةَ  ،ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ

ُ َعَلْيِه    قال: قالَعِن اْبِن َعبَّاٍس     ،فَِإَذا ُأْحِصَنْت ِبَزْوجٍ   ،َعَلى َأَمٍة َحدٌّ َحَّتَّ حُتَْصَن ِبَزْوجٍ لَْيَس  وسلم: »َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحصنَات  « فـََعَليـْ
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 رجاله موثقون، لكنه معلول.[ ]الدهيش: 
اَد َأْخربََ   َأْخرَبانَ   -  358 ُهْم ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن احْلَدَّ
َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد  ، ثـَنَا  َأمْحََد ْبِن أَي وَب ْبِن ُمَطرْيٍ الطَّرَبَاين    أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبنُ ، أبنا  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َحاِضرٌ 

َبلٍ  يٍل اْلَمْرَوزِي  ، ثـَنَا  ْبِن َحنـْ ْبِن    َعِن اْلَقاِسمِ   ،َعْن ُعَمَر ْبِن َحِبيبٍ   ،َعْن راََبِح ْبِن زَْيدٍ   ،َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمبَارَكِ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن مجَِ
 ،أول ماخلق هللا عز َوجل اْلَقَلم صلى هللا عليه وسلم: » قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َأيِب بـَزَّةَ 

 « فـََقاَل مِبَا ُهَو َكاِئٌن ِإىَل يـَْوِم اْلِقيَاَمةِ  ،فـََقاَل مِبَا َأْجِري  ،فـََقاَل َلهُ اجري 
 [ إسناده صحيح]الدهيش: 

َبلٍ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَّدٌ ، أبنا أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُمْ  َوَأْخرَبانَ  -  359 ، ثـَنَا َحنـْ
يٍل اْلَمْرَوِزي  )ح(   َأمْحَُد ْبُن مجَِ

، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ : ( 11796) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ثـَنَا اْبُن اْلُمبَاَرِك َعْن راََبِح  قَاال:    َنْصرٍ ِحبَّاُن ْبُن ُموَسى َوُسَوْيُد ْبُن  ، ثـَنَا  الطَّرَبَاينّ َوحدثنَا حُمَمَّد بن َحامِت املروري   قَالَ   -  360

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َأيِب بـَزَّةَ  ،ْبِن زَْيٍد َعْن ُعَمَر ْبِن َحِبيبٍ 
اْلَقَلمَ َلمَّا َخَلَق  »  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ُ اْكُتبْ   ،اَّللَّ َفَجَرى مِبَا ُهَو َكاِئٌن ِإىَل ِقيَاِم    ،قَاَل َلهُ 

 « السَّاَعةِ 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ ]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش:   [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ ، أبنا الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ ابنا أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل وَ  - 361
اْبُن اْلُمبَاَرِك َعْن  ، ثـَنَايـَْعَمُر ْبُن ِبْشرٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثّنَّ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ ، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ 

ْعُت َسِعيَد ْبَن ُجَبرْيٍ  ،راََبِح ِبْن زَْيٍد َعْن ُعَمَر ْبِن َحِبيٍب َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َأيِب بـَزَّةَ     ،قَاَل ْسَِ
ُ قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمَعِن النَِّبِّ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   « فََأَمَرهُ َفَكَتَب ُكلَّ َشْيٍء َيُكونُ  ،اْلَقَلمُ َأوَُّل َشْيٍء َخَلَق اَّللَّ

 ُعَمُر ْبُن َحِبيٍب ُهَو اْلَمكِّي  ثَِقٌة َولَْيَس ُهَو اِبْلَعَدِويِّ اْلَبْصِريِّ  *
 [ إسناده صحيح]الدهيش: 

،  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيهِ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  َأْخرَبَُهمْ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء  أبنا    -  362
بَّاِر ْبِن اَنِفٍع َعْن َعْبِد اجلَْ   ،اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلِ ، ثـَنَا  َأيِب ، ثـَنَا  ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َواِقدٍ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ثـَنَا  

 ِّ ُعوا َما أُْنِزَل ِإىَل الرَُّسوِل تـََرى    ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   ،َعْن قـَتَاَدَة َوَجْعَفِر ْبِن ِإاَيسٍ   ،الضَّبِّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِل اَّللَِّ }َوِإَذا ْسَِ
ُْم َكانُوا نـَوَّ   :َأْعيُـنـَُهْم َتِفيُض ِمَن الدمع{ قَالَ  فـََلمَّا قـََرأَ   ،َقِدُموا َمَع َجْعَفِر ْبِن َأيِب طَاِلٍب ِمَن احْلََبشِ   -يـَْعِِن َمالِحنيَ -اِتنَي  ِإَنَّ

رََجْعتُْم َلَعلَُّكْم ِإَذا  وسلم: »صلى هللا عليه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،آَمُنوا َوفَاَضْت َأْعيُـنُـُهمْ   ،اْلُقْرآنَ   صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  
َقْلُتْم َعْن ِديِنُكمْ  َتِقَل َعْن ِديِننَا ،ِإىَل َأْرِضُكُم انْـتـَ ُ َذِلَك ِمْن قـَْوهِلِمْ  «فـََقالُوا َلْن نـَنـْ  . فَأَنْـَزَل اَّللَّ

اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اْْلَْنَصاِريُّ َوُهَو َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِفيِه  :  (10983)  ]الهيثمي  [إسناده ضعيف]الدهيش:  
 [ َضِعيٌف.

أَبُو ُسْفيَاَن َعْن ، ثـَنَا ُسَرْيجٌ ، ثـَنَا َحاِمُد ْبُن ُشَعْيبٍ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 363
  ،َعْن قـَتَاَدَة َواأَلْعَمشِ  ،َمْعَمرٍ 

 يف َهِذِه الس ورَةِ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس }َوَجاَءَك يف َهِذه احْلق{ قَاال ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
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 َوثَـَّقهُ اْبُن مِعني  ،أَبُو ُسْفيَاَن ُهَو حُمَمَُّد ْبُن مُحَْيٍد اْلَمْعَمِري  اْلَيْشُكِري   *
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

َعْن  ، ثَنا اْلَمْسُعوِدي   ،ِإْْسَاِعيُل ْبُن ُعَمرَ ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن َأيِب ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيدٍ ، ثـَنَا  أبنا َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ   َوِبهِ  -  364
  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،قـَتَاَدةَ 

ُهَو حُمَمَّد    :َوال يـََزاُل الَِّذيَن َكَفُروا ُتِصيبُـُهْم مِبَا َصنـَُعوا قَارَِعٌة أَو حتل َقرِيبا من َدارهم{ قَالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف َهِذِه اآليَِة }
 . فـَْتُح َمكَّةَ  :}َحَّتَّ َيَِْت وعد هللا{ قَالَ  صلى هللا عليه وسلم

 [ حسن بالمتابعةإسناده  ]الدهيش: #*
اْبُن أبنا    قَالَ ِحبَّاُن ْبُن ُموَسى  ، ثـَنَا  حَمُْموُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمْرَوزِي  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ ، ثـَنَا  أبنا َأمْحَُد ْبُن َمْرَدَوْيهِ   َوبِهِ   - 365

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن قـَتَاَدةَ  ،َعْن َعاِصمٍ  ،ُسْفيَانُ ، أبنا اْلُمبَاَركِ 
َص لِْلَمرِيِض يف اْلُوُضوِء يف التـََّيم ِم اِبلصَِّعيدِ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ   ! َأرَأَْيَت ِإْن َكاَن جَمُْدورًا َكْيَف َتْصَنعُ  َوقَاَل: ،رُخِّ

 [ بالمتابعةإسناده حسن  ]الدهيش: #*
بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ فَاِطَمَة اجلَْ   َأْخرَبانَ   -  370 ، أبنا  ْوزََدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ 
َهالِ   َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ثَنا، ثـَنَا  د الطَّرَبَاين  محُسَلْيَماُن بن أ، أبنا  حُمَمَّدٌ  ْبُن ُكْلثُوِم ْبِن َجرْبٍ َعْن  ، ثـَنَا  َحجَّاُج ْبُن اْلِمنـْ رَبِيَعةُ 

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،أَبِيِه ُكْلثُوِم ْبِن َجرْبٍ 
اْْلَْمِر يف قَِبيَلَتنْيِ ِمَن األَْنَصاِر َشرِبُوا َحَّتَّ ََثُِلوا َعَبَث بـَْعُضُهْم بِبـَْعضٍ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  فـََلمَّا َصَحْوا َجَعَل    ،نـََزَل حَتِْرْيُ 

  ،َلو َكاَن يِب رؤوفا رَِحيًما َما فـََعَل َهَذا يِب فَواَّللَّ    ،فـََعَل يِب َهَذا َأِخي فاَلن  يـَُقوُل:وَ   ،الرَُّجُل يـََرى األَثـََر ِبَوْجِهِه َوِبَرْأِسِه َوبِِلْحَيِتهِ 
َا اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَْنَصاُب   ،فـََوقـََعْت يف قـُُلوِِبُِم الضَّغَاِئنُ   ،وََكانُوا ُأْخَوًة لَْيَس يف قـُُلوِِبِْم َضغَاِئنُ   :قَالَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ }ِإمنَّ فَأَنْـَزَل اَّللَّ

َنُكُم اْلَعَداوَ رِْجٌس ِمنْ  َواأَلْزالمُ  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ َة َواْلبـَْغَضاَء يف اْْلَْمِر  َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنبُوهُ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ِإمنَّ
تـَُهوَن{ فـََقاَل انَ  َوِهَي يف َبْطِن    ،ِهَي رِْجسٌ   :ٌس ِمَن اْلُمَتَكلِِّفنيَ َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر هللا َوَعن الصَّاَلة فـََهل أَنْـُتم ُمنـْ

ُ َعزَّ َوَجلَّ }لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُجنَاٌح ِفيَما   ،َوُفالٍن قُِتَل يـَْوَم ُأُحدٍ   ،ُفالٍن قُِتَل يـَْوَم َبْدرٍ  فَأَنْـَزَل اَّللَّ
 طعموا{ اآْليَة 

َهالِ َرَواهُ   *  النََّساِئي  َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَِّحيِم َصاِعَقًة َعْن َحجَّاِج ْبِن اْلِمنـْ
ِحيحِ   ]الهيثمي: [إسناده حسن]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

أَبُو ُمْسِلٍم حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   - 371
َثِِن بن مهرابزد َوأَبُو َمْنُصور اْلَفْتح َمْنُصور بن ]َسِعيد ْبن َساِبٍق[  َعن حُمَمَِّد   ،َعن ُمسلم بن عبيد هللا   ،َخاِلُد ْبُن مُحَْيدٍ   ، َحدَّ

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ْبِن زَْيدٍ 
الحِ قَاَل: »أَنَّهُ    صلى هللا عليه وسلم َعْن َرُسوِل اَّللَِّ    ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َبْل ُهَو    ،َعضَّةُ مَنَْلٍة َأَشد  َعَلى الشَِّهيِد ِمْن َمسِّ السِّ

 « أشها ِعْنَدهُ ِمْن َشَراٍب اَبرٍِد َلِذيٍذ يف يـَْوٍم َصاِئف 
 [ فيه من لم أعرفه ]الدهيش: #*

، أبنا  الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهمْ   أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َأيِب زَْيِد ْبِن مَحَِد ْبِن َنْصٍر اْلَكرَّاين  ِإَجازًَة َأن حَمُْمود ب ِإْْسَاِعيلَ   َوَأْخرَبانَ   -  372
احْلََسُن ْبُن  ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصمٍ نا  ، أبَعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذانَ 
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َعْن    ،َعْن ُمْسِلِم ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َوحُمَمَِّد ْبِن زَْيدٍ   ، َخاِلُد ْبُن مُحَْيٍد اْلَمْهِري  ، ثـَنَا  َسِعيُد ْبُن َساِبٍق السَُّلويل  ِمَن الر َشْيدِ ، ثـَنَا  َعِليٍّ 
   ،َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
الحِ قَاَل: »أَنَّهُ    صلى هللا عليه وسلم َعْن َرُسوِل اَّللَِّ    ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َبْل ُهَو    ،َعضَّةُ مَنَْلٍة َأَشد  َعَلى الشَِّهيِد ِمْن َمسِّ السِّ

 « َأْشَهى ِعْنَدهُ ِمْن َشَراٍب اَبرٍِد يف يـَْوٍم َصاِئفٍ 
ُ َأْعَلمُ   *  َكَذا َوَأرَاهُ َخطَأً َوالصََّواُب ُمْسِلٌم َعْن حُمَمَِّد ْبِن زَْيٍد َواَّللَّ

 [ فيه من لم أعرفه ]الدهيش: #*
، أبنا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصورٍ ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك األِديَب َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  373

حُمَمَُّد ْبُن قـَْيٍس اأَلَسِدي  َعْن حُمَمَِّد  ، ثـَنَا  َأيِب ، ثـَنَا  ن حَيََْي َسِعيُد بْ ، ثـَنَا  أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ 
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ الثَـَّقِفيِّ 
اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاتـََلْتَك ُمَضُر   َقالُوا:فَـ   ،فـََتَكلَُّموا  ،َوْفُد َبِِن َأَسدٍ   صلى هللا عليه وسلمَقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ    :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 

أَليِب َبْكٍر   صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ،َوَصْلنَا َرمِحَكَ  ،َوال َأَكلَُّهْم َشوَْكةً  ،َوَلْسنَا أِبَقـَلِِّهْم َعَدًدا ،ُكل َها َومَلْ نـَُقاتِْلكَ 
َع َكالَمُهْم    «َوِإنَّ الشَّْيطَاَن يـَْنِطُق َعَلى ِلَساَِنِمْ   ،ِإنَّ ِفْقَهُهْم قَِليلٌ قَاَل: »  ،نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :قَالَ   «؟أَُتَكلُِّموَن َهَكَذا » َحْيُث ْسَِ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
،  ًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصيالدين َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم ِقَراءَ   َوَأْخرَبانَ   -  374

َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو ُهَو اْبُن َعْبِد ، ثـَنَا  َأمْحََد ْبِن َمْعَبدٍ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن  ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمْصَعبٍ أبنا  
ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َسِعيدٍ ، ثـَنَا  َسِعيُد ْبُن حَيََْي ْبِن َسِعيدٍ ، ثـَنَا  اْْلَاِلقِ  ،  حَيََْي ْبُن َسِعيٍد األَُمِوي  ، ثـَنَا  َأيِب )ح( قَاَل َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو َوَحدَّ

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،مَُّد ْبُن قـَْيٍس َعْن َأيِب َعْوٍن الثَـَّقِفي  حمَُ ثـَنَا 
َوقَاتـََلْتَك   ،َومَلْ نـَُقاتِْلكَ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأْسَلْمنَا  َقالُوا:فَـ   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َجاَءْت بـَُنو َأَسٍد ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  

ِفْقَهُهْم  وسلم: » صلى هللا عليه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،اْلَعَربُ  يـَْنِطُق َعَلى أَْلِسنَِتِهمْ   قَِليٌل، َوِإنَّ ِإنَّ  َونـََزَلْت }مَيُن وَن    «الشَّْيطَاَن 
 َعَلْيك َأن َأْسلُموا{ 

َبَة ْبِن َسِعيٍد َعْن حَيََْي َعْن أَبِيهِ َرَواهُ النََّساِئي  َعْن َسِعيِد ْبِن حَيََْي    *  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ   ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن قـَْيسٍ   ،َوَعْن قـُتـَيـْ
 . َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ بَِنْحِوِه َوَلَعلَّ )َعْن أَبِيِه( ُهنَا َخطَأٌ َوهللا أعلم 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
يُوُنُس  ، ثـَنَا  أَبُو ُكَرْيبٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ   َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  379

َثِِن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب حُمَمَّ  ،ْبُن بَُكرْيٍ   ، َعْن ِعْكرَِمَة َأْو َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ  ،ٍد َمْوىَل زَْيِد ْبِن َثِبتٍ َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق قَاَل َحدَّ
َ أَنْـَزَل َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء بـَْعَد ُموَسى :َعِدي  ْبُن زَْيدٍ  قال: قالَعِن اْبِن َعبَّاٍس  نَا  ،اَي حُمَمَُّد َما نـَْعَلُم اَّللَّ ُ }ِإانَّ أَْوَحيـْ فَأَنْـَزَل اَّللَّ

نَا ِإىَل نُوٍح َوالنَّبِيِّنَي ِمْن بـَْعِدِه{ اآْلاَيت كلَها  ِإلَْيَك َكَما أَْوَحيـْ
 إسناده ضعيف.[  ]الدهيش: #*

يُوُنُس ْبُن ، ثـَنَا َهنَّادٌ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ، ثـَنَا إِبْـَراِهيمَ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ  َأْخرَبانَ   َوِبهِ  -  380
َثِِن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب حُمَمٍَّد َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َأْو َعْن عِ     ،ْكرَِمةَ بَُكرْيٍ َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق قَاَل َحدَّ

َعةُ أَْلِف َسَنةٍ   :اْليـَُهودُ ِت  قال: قالَعِن اْبِن َعبَّاٍس   نْـيَا َسبـْ َا َهِذِه الد  ِم   ،ِإمنَّ َا يـَُعذَُّب النَّاُس يـَْوَم اْلِقيَاَمِة ِبُكلِّ أَْلِف َسَنٍة ِمْن َأايَّ َوِإمنَّ
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ِم اآلِخَرةِ  مٍ   ،الد نْـيَا يـَْوًما َواِحًدا ِمْن أايَّ َعةُ أايَّ َا ِهَي َسبـْ ًما َمْعُدوَدة{  فَأَنْـَزَل ا  : قَالَ   ،َوِإمنَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ }َوقَالُوا َلْن مَتَسَّنَا النَّاُر ِإال أايَّ َّللَّ
ُ َأنَّ الثَـَّواَب يف اْْلرَْيِ   . َوالشَّرِّ ُمقيم أبدا  ،َحَّتَّ بلغ }َخالُدوَن{ فََأْخرَبَُهُم اَّللَّ

 [ الطبراني.رواه (: 10836]الهيثمي ) [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 
ُسَلْيَماُن ، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َرْوٍح َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   - 381

حُمَمَُّد ْبُن َأيِب   ، َحدََّثِِن َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ  ،يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ ، ثـَنَا أَبُو ُكَرْيبٍ ، ثـَنَا احْلَْضَرِمي  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا ْبُن َأمْحَدَ 
َثِِن حُمَمٍَّد َمْوىَل زَْيِد ْبِن َثِبتٍ     ،َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ َأْو ِعْكرَِمةُ  ، َحدَّ

ُ عَ  ُهَما قَالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ َوَأَسُد ْبُن ُعبـَْيٍد َوَمْن َأْسَلَم ِمْن يـَُهوَد   ،َلمَّا َأْسَلَم َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسالٍم َوثـَْعَلَبةُ ْبُن َسْعَيةَ   :نـْ
ِإال ِشرَارانَ   ،َما آَمَن مِبَُحمَّدٍ   :َأْحبَاُر يـَُهوَد َأْهُل اْلُكْفرِ   قَاَلت  ،َورَِغبُوا يف اإِلْسالمِ   ،فَآَمُنوا َوَصدَّقُوا  َوَلْو َكانُوا ِمْن   ،َوال تَِبَعهُ 

آاَبئِِهمْ  ِديَن  تـَرَُكوا  َما  قـَْوله }من   ،ِخيَاراَِن  اىل  اْلكتاب{  أهل  َسَواء من  }لَْيُسوا  قـَْوهِلِْم  ِمْن  َذِلَك  َوَجلَّ يف  َعزَّ   ُ اَّللَّ فَأَنْـَزَل 
 الصَّاحِلني{ 
 [ واه الطبراني، ورجاله ثقات.ر (: 10899]الهيثمي ) [إسناده ضعيف]الدهيش: 

أَبُو ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  385
، ثـَنَا  أَي وُب ْبُن َمْنُصوٍر اْْلَُراَساين  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْْلَزَّازُ ، ثـَنَا  َعْبُد اْلبَاِقي ْبُن قَانِعٍ ، ثـَنَا  َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ 

   ،ُفَضْيُل ْبُن ِعيَاٍض َعْن َمْنُصوٍر َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطنِي َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
ِفيَما    :قَالَ   ،َفِفيَما رِْزِقي ،اَي َربِّ ُكل  َخْلِقَك بـَيـَّْنَت رِْزَقهُ   :قَاَل ِإبِْليسُ "  :قَالَ لى هللا عليه وسلم  َعن النَِّب ص  ،َعِن اْبن َعبَّاس

 ." مَلْ يُْذَكِر اْسِْي َعَلْيهِ 
 فيه من لم أعرفه.[  ]الدهيش: #*

َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبُن  ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا أَبُو اْلَقاِسِم اْبُن َأمْحََد اْْلَبَّاُز َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  - 391
َعْن   ،َعْن خُمَوٍِّل َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطنيِ   ،َشرِيكٌ ، ثـَنَا  َعِلي  ْبُن َحِكيمٍ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن َحازِمٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيمٍ ، ثـَنَا  َمْرَدَوْيهِ 

  ، َوِمْسَعٍر َعْن ِْسَاٍك َعْن ِعْكرَِمةَ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
نْـيَانـََزَل اْلُقرْ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس }َفال أُْقِسُم مِبََواِقِع الن ُجوِم{ قَالَ  نـََزَل جُنُوًما بـَْعُد ِإىَل النَِّبِّ َعَلْيِه  ، مثَّ  آُن مُجَْلًة ِإىَل السََّماِء الد 

 السَّاَلم 
 [ رواه الطبراني، وفيه حكيم بن جبير وهو متروك.(: 11400]الهيثمي ) [إسناده حسن]الدهيش: 

َسِن اْلبـَْغَداِديَّ َأْخرَبَْْتُْم  أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َنْصِر ْبِن َأمْحََد الصَّبَّاُغ َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن احلَْ  َأْخرَبانَ  - 392
أَبُو اْلَقاِسِم َجْعَفُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يـَْعُقوَب بن  ، أبنا  الرَّاِزي    ِقَراَءًة َعَلْيِها ِقيَل هَلَا َأْخرَبَُكْم أَبُو اْلَفْضِل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحَدَ 

يعٍ أَبُو ُمَعاِويََة َعْن ِإْْسَاِعيَل بْ ، ثـَنَا  أَبُو ُكَرْيٍب حُمَمَُّد ْبُن اْلَعالِء اهْلَْمَداين  ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن الر واَيين  ، ثـَنَا  فتاكي   ،ِن ْسَِ
  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطنيِ 

 . مالكم اَل تـَْعَلُموَن َحقَّ َعظََمِتهِ  :{ قَالَ َما َلُكْم اَل تـَْرُجوَن َّللَِِّ َوقَارًا}َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْولِِه َعزَّ َوَجلَّ 
 [ رجاله موثقون  ]الدهيش: #*

حُمَمَُّد  ، ثـَنَا  َدْعَلُج ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ، أبنا  َأمْحَدُ ، أبنا  أَبُو اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  393
  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َمْنُصوٍر َورَُجلٍ َجرِيٌر َعْن ، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، ثـَنَا بُْن َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ 
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َ َخَنسَ   ،فَِإَذا َعِقلَ   ،يُوَلُد اإِلْنَساُن َوالشَّْيطَاُن َجامِثٌ َعَلى قـَْلِبهِ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْولِِه }اْلَوْسَواِس اْْلَنَّاِس{ قَالَ   ،َوذََكَر اَّللَّ
 . َوِإَذا َغِفَل وسوس 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
اَد َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعلَ  َأْخرَبانَ   -  400 َأمْحَُد  ، أبنا  ْيِه َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

أبنا  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  َأمْحَدَ ،  ْبُن  الرَّازِي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن  ْبُن َسِعيٍد  ثـَنَا  َعِلي   اهْلَْمَداين  ،  ْبُن اْلَعالِء  الرَّمْحَِن  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد  ْبُن َعْبِد  حَيََْي 
َهاِل ْبِن َعْمرٍو ،َعِن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَولِيدِ  ،ُعبـَْيَدةُ ْبُن اأَلْسَودِ ، ثـَنَا اأَلْرَحِب      ،ِن ُجَبرْيٍ َعْن َسِعيِد بْ  ،َعِن اْلِمنـْ

ُ هَلُْم َصالةً وسلم: » َرُسول هللا صلى هللا عليه    قال: قالَعِن اْبِن َعبَّاس     ،رَُجٌل َأمَّ قـَْوًما َوُهْم َلهُ َكارُِهونَ   ،َثالثٌَة اَل يـَْقَبُل اَّللَّ
َها  « َوَعْبٌد أَِبَق ِمْن َمَوالِيهِ  ،َواْمَرأٌَة اَبَت زَْوُجَها َساِخٌط َعَليـْ

 [ بسبب عنعنة عبيدة إسناده ضعيف ]الدهيش: #*
، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيمَ   أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز َأنَّ   َأْخرَبانَ   -  402

ْبِن َمْرَدَوْيهِ  ْبُن ُموَسى  ثـَنَا  َأمْحَُد  َأمْحَدَ ،  ْبُن  ثـَنَا  َدْعَلُج  بُْن َعِليِّ ،  ثـَنَا  ْبِن زَْيدٍ   حُمَمَُّد  َمْنُصورٍ ،  ْبُن  ثـَنَا  َسِعيُد  أَبُو ُمَعاِويََة َعِن ، 
َهاِل ْبِن َعْمرٍو   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،اأَلْعَمِش َعِن اْلِمنـْ

ُ َعْنهُ قَالَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َأْن يـَْرَفَع ِعيَسى َعلَ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ ْيِه السَّالُم َخَرَج َعَلى َأْصَحابِِه ِمْن َعنْيٍ يف بـَْيٍت َلمَّا َأرَاَد اَّللَّ
  ،ِإنَّ ِمْنُكْم َمْن َسَيْكُفُر بـَْعَد ِإْذ آَمَن يِب أَي ُكْم يـَْلَقى َعَلْيِه َشَبِهي فـَيُـْقَتَل َمَكاين   :فـََقالَ   ،َوُهُم اثْـنَا َعَشَر رَُجال   ،َورَْأُسهُ يـَْقطُُر َماءً 

َمِعي  لَهُ   ،فـََقاَم َشابٌّ   ،فـََيُكوَن  فََأَعاَد   ،اْجِلسْ   :فـََقالَ   ،َأانَ   :فـََقاَل الشَّاب    ،َأَعاَد َعَلْيِهمْ ، مثَّ  اْجِلسْ   :فـََقاَل َلهُ   ،أانَ   :فـََقاَل 
َوَجاَء   ،فَأَْلَقى َعَلْيِه َشَبَه ِعيَسى َورُِفَع ِعيَسى ِمْن زَاِويٍَة ِمَن اْلبـَْيِت ِإىَل السََّماءِ  ،أَْنَت َذاكَ  :فـََقالَ  ،َأانَ  :فـََقاَل الشَّاب   ،َعَلْيِهمْ 

 َكاَن ِفينَا َعْبُد اَّللَِّ َوَرُسولُهُ  :ٌ فـََقاَلْت ِفْرَقة  ،َواْفرَتَقُوا َثالَث ِفَرقٍ   :قَالَ   ،َصَلُبوهُ ، مثَّ  فـََقتـَُلوهُ   ،فََأَخُذوا الشََّبهَ   ،الطََّلُب ِمَن اْليـَُهودِ 
ُ إِلَْيِه َوَهُؤالِء اْلُمْسِلُمونَ ، مثَّ  َما َشاَء اَّللَُّ  ُ َما َشاءَ   :َوقَاَلْت ِفْرَقةٌ   ،رَفـََعهُ اَّللَّ   ،اِء َوَهُؤالِء اْليـَْعُقوبِيَّةُ اْرتـََفَع ِإىَل السَّمَ ، مثَّ  َكاَن ِفينَا اَّللَّ

ِفْرَقةٌ  َما َشاءَ   : َوقَاَلْت  اْبُن اَّللَِّ  ِفينَا  النَّْسطُورِيَّةُ ، مثَّ  َكاَن  ِإلَْيِه َوَهُؤالِء  اْلُمْؤِمَنةِ   ،رَفـََعهُ  اْلَكاِفَرًَتِن َعَلى  فـََقاتـَُلوَها   ،فـََتظَاَهَرِت 
يـََزِل    ،فـََقتـَُلوَها النَِّب   اإِلْسالُم طَاِمسً فـََلْم  َعزَّ َوَجلَّ }فآمنت طَائَِفة من بِن    ،صلى هللا عليه وسلما َحَّتَّ َجاَء   ُ فَأَنْـَزَل اَّللَّ

ْداَن الَِّذيَن آمُنوا{ يف ِإْسَرائِيل{ يـَْعِِن الطَّائَِفَة الَّيِت آَمَنْت يف زمن ِعيَسى }وكفرت طَائَِفة{ الَّيِت َكَفَرْت يف زََمِن ِعيَسى }فَأَيَّ 
 . زََمِن ِعيَسى ِبِِْظَهاِر حُمَمٍَّد َعَلْيِه السَّالُم ِدينـَُهْم َعَلى ِديِن اْلَكاِفرِينَ 

 َرَواهُ النََّساِئي  بَِنْحِوِه َعْن َأيِب ُكَرْيٍب َعْن َأيِب ُمَعاِويَةَ  *
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

أَبُو  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد التَِّميِمي  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ   -  404
حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ، ثـَنَا اْلسَِّريِّ قَاَل ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ، ثـَنَا َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ 

 ْبِن مُنرَْيٍ )ح( 
 [إسناده تالف، وإن كان متنه ثبت من طرق مقبولة  ]الدهيش: #*

ُسْفيَاُن َعْن  ، ثـَنَا  وَِكيعٌ ، ثـَنَا  َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ قَاال، ثـَنَا  َأمْحَُد بن حَي ْبِن زَُهرْيٍ ، ثـَنَا  ْبُن حُمَمَّدٍ قَاَل َوَحدَّثـَنَا ِإبْـَراِهيُم    -  405
َهاِل ْبِن َعْمرٍو ،َمْيَسَرَة النـَّْهِديِّ     ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعِن اْلِمنـْ
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َأرْبـََعة ألف حذر اْلَمْوت   :الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِداَيرِِهْم وهم أُلُوف حذر اْلَمْوت{ قَالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس قـَْولَهُ َعزَّ َوَجلَّ }َأمَلْ تـََر ِإىَل  
هَلُْم ُموتُوا  ُ  ،فََأْحيَاُهمْ   ،َفَدَعا اَّللََّ   ،َفَمرَّ َعَلْيِهْم َنِبٌّ ِمَن األَْنِبيَاءِ   ،َفَماتُوا  ،ِفَرارًا ِمْنهُ َحَّتَّ ِإَذا َكانُوا مِبَْوِضِع َكَذا وََكَذا قَاَل اَّللَّ

ُ }َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِداَيرِِهْم وهم أُلُوف{ اآْليَة  ،وََكانُوا فـَر وا ِمَن الطَّاُعونِ  :قَالَ   فَأَنْـَزَل اَّللَّ
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

أَبُو  ، ثـَنَا  ُموَسى ْبُن ِإْسَحاَق ثَنا أَبُو َبْكرٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا  أَْبنا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ   َوِبهِ   -  406
َهالِ  ،ُمَعاِويََة َعِن اأَلْعَمشِ     ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعِن اْلِمنـْ

َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكن  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قـَْوله }َواتبُعوا َما تتلوا الشَّيَاِطني على ملك ُسَلْيَمان{ يـَْعِِن الص ُحَف الَّيِت َدفـَُنوَها }َوَما  
ُ ُعْذرَهُ يف    َهِذِه اآليَةِ الشَّيَاِطني كفُروا يعلُموَن النَّاس السحر{ فَأَنْـَزَل اَّللَّ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
ُل َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  407 َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن  ، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَّ

يْـبُِلي  ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِفَراسٍ   احْلسن الرَّاِزّي املقريء اقنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم الدَّ
َنةَ ، ثـَنَا الرَّمْحَِن اْلَمْخُزوِمي   َها ،َعْن أاََبِن ْبِن تـَْغِلبَ  ،ُسْفيَاُن ُهَو اْبُن ُعيـَيـْ    ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ِل ْبِن َعْمرٍوَعِن اْلِمنـْ

فـََلُهْم َعنْيٌ ِإىَل اجْلََبِل    :قَالَ   ،َفقيل هَلُم حذوها  ،أََتوا اِبلتـَّْورَاةِ   : َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه }َوِإذ نتقنا اجْلََبل فـَْوقهم َكأَنَّهُ ظلة{ قَالَ 
َوُهَو َيْسُجُد    ،قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َفال تـََرى يـَُهوِدايًّ ِإَذا َسَجَد ِإال  ، اجْلََبِل خَيَافُوَن َأْن يـََقَع َعَلْيِهمْ َوَعنْيٌ ِإىَل التـَّْورَاِة يـَْنظُُروَن ِإىَل 

 . َعَلى َحاِجِبهِ 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم َوُهَو َحاِضرٌ   َأْخرَبانَ   -  408
َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ َعْن ، ثـَنَا  أَبُو ُموَسى ، ثـَنَا  اِصمٍ َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب عَ ، أبنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّابُ ، أبنا  َشاَذانَ 
َهالِ  ،َعِن اأَلْعَمشِ  ،ُسْفيَانَ     ،َعِن اْلِمنـْ

َعَلى َمنْتِ  :قَالَ  ،َعَلى َأيِّ َشْيٍء َكاَن اْلَماءُ يـَْوَمِئذٍ  ،وََكاَن َعْرشه على املَاء ،َسَأَل رَُجٌل اْبن َعبَّاس :قَالَ  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
 . الّرِيحِ 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
َعِليِّ ْبِن حَمُْموٍد بِبـَْغَداَد َأنَّ أاََب َسْعٍد َأمْحََد ْبَن حُمَمَِّد ْبِن    أَبُو اْلُفُتوِح يُوُسُف ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن َكاِمٍل اْْلَفَّافُ   َأْخرَبانَ   -  409

أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن  ، أبنا  اإِلَماُم أَبُو يـَْعَلى حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلَفرَّاءِ ، أبنا  الز وَزينَّ َأْخرَبَُهْم ِقَراَءًة َعَلْيهِ 
، َأمْحَُد ْبُن ُعَمَر اْلوَِكيِعي  ، ثـَنَا  أَبُو اللَّْيِث َنْصُر ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َنْصِر ْبِن يَزِيَد الفراضي، ثـَنَا  الس كَِّري  حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن َشاَذاَن  

َهاِل ْبِن َعْمرٍو، ثـَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ ثـَنَا     ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،اأَلْعَمُش َعِن اْلِمنـْ
ُ َعْنهُ قَالَ َعِن اْبِن َعبَّا َيَِيءُ َأْشَراُف اإِلْنِس ، مثَّ  َكاَن ُسَلْيَماُن ْبُن َداُود َعَلْيِه الّسلم يوضع لَهُ ِسّتماَئة أَْلِف ُكْرِسيٍّ   :ٍس َرِضَي اَّللَّ

يَِليهِ  يَِلي االنس ، مثَّ  فـََيْجِلُسوَن ممَّا  َأْشَراُف اجلِْنِّ ََيِْلُسوَن ممَّا  فتحملهم    ،مثَّ يدعوا الّريح  ،لطري فتظلهم مثَّ يدعوا ا  ،َيَِيءُ 
َنَما ُهَو َذاَت يـَْوٍم َيِسرُي ِإِذ اْحتَاَج ِإىَل اْلَماِء َوُهَو يف َفالٍة ِمَن اأَلْرضِ   :قَالَ   ،فتسرت يف اْلَغَداِة اْلَواِحَدِة َمِسريََة َشْهرٍ    : قَالَ   ،فـَبـَيـْ

فـََيْسُلُخونَهُ َكَما ُيْسَلُخ اإِلَهاُب َحَّتَّ    ،َفَجاَءِت الشَّيَاِطنُي ِإىَل اْلَمَكانِ   ،فََأَصاَب َمْوِضَع اْلَماءِ   ،فـَنـََقَر اأَلْرضَ   ،َفَدَعا اهْلُْدُهدَ 
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ُقُر اأَلْرضَ   :فـََقاَل َلهُ اَنِفٌع اأَلْزَرقُ   ،اْسَتْخَرُجوا اْلَماءَ  َفَكْيَف    ،يُب َمْوِضَع اْلَماءِ فـَُيصِ   ،اَي َوصَّاُف َأرَأَْيَت قـَْوَلهُ اهْلُْدُهُد َيَِيءُ فـَيـَنـْ
ُ َعْنهُ  ،يـَْعِرُف َهَذا َوال يـَْعِرُف اْلَفخَّ َحَّتَّ يـََقَع يف ُعُنِقهِ   . َوحْيََك ِإنَّ اْلَقَدَر َحاَل ُدوَن اْلَبَصرِ  :فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ

 [ صحيحإسناده  ]الدهيش: #*
َأمْحَُد ْبُن ُموَسى  ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد اْْلَبَّاُز َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيمَ   َأْخرَبانَ   - 410

َهاِل   ،وَِكيٌع َعِن اأَلْعَمشِ ، ثـَنَا  اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن بَُكرْيٍ ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيمٍ ، ثـَنَا ْبِن َمْرَدَوْيهِ  َعِن اْلِمنـْ
   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،ْبِن َعْمرٍو

ِقيَل   :قَالَ   ،ِإىَل َأْعَقاِِبِمْ ُخِذيِهْم فََأَخَذْْتُْم    ،ِقيَل ِلأَلْرضِ   :َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه عز َوجل }َفَخَسْفنَا ِبِه َوِبَدارِِه اأَلْرض{ قَالَ 
 . َفُخِسَف ِِبِمْ  ،ُخِذيِهمْ  :ِقيَل هَلَا ،ُخِذيِهْم فََأَخَذْْتُْم ِإىَل َأْعنَاِقِهمْ  :ِقيَل هَلَا ،فََأَخَذْْتُْم ِإىَل ِحِقيِِّهمْ  ،هَلَا ُخِذيِهمْ 

 َرَواهُ أَبُو َعَوانََة َعن اأْلَْعَمش  *
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

،  حُمَمَّدٌ ، أبنا نِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ فَاِطَمَة اجْلَْوزََدا َأْخرَبانَ  -  411
َهاِل  َصْيِفي  ْبُن رِْبِعيٍّ َعْن يُوُنَس ْبِن َأيِب ِإْسَحاَق  ، ثـَنَا  َأَسُد ْبُن ُموَسى ، ثـَنَا  اْلِمْقَداُم ْبُن َداُودَ ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين  أبنا   َعِن اْلِمنـْ

   ،َعْن َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ  ،ْبِن َعْمرٍو
 . َوَضَعَها حَتَْت رَْأِسيوَ  ،َفَدَعا يل ِبِوَساَدِة ُمُسوحٍ  ،صلى هللا عليه وسلمِبت  اِبلنَِّبِّ  :قَالَ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
ُ َمكِّي  ْبُن َأيِب الرََّجاِء أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب اْلُمطَهَِّر اْلَقاِسَم بْ دَّثـَنَا أَبُو  حَ   -  412 َن اْلَقاِسِم الصَّْيَدالينَّ  َعْبِد اَّللَِّ حُمَمٌَّد َرمِحَهُ اَّللَّ

أبنا  َأْخرَبَُهمْ  ْمَسارُ ،  ْبُن َأمْحََد السِّ أبنا  ُعَمُر  َلةَ ،  ْبِن َميـْ ْبِن َأمْحََد  ْبُن حُمَمَِّد  ْبِن ِإبْـَراِهيَم  ، أبنا  َعِلي   َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد  أَبُو َعْمرٍو 
َهالِ   ،َعِن اأَلْعَمشِ   ، ْبِن ِغيَاٍث ثَنا َعثَّامٌ ُعَمُر ْبُن َحْفصِ ، ثـَنَا  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َوارَةَ ، ثـَنَا  اْلَمِديِِن     ،َعِن اْلِمنـْ

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
ُ َعَلْيِه    :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  نـََها ََثَاين لَيَالٍ   ،َوَسلََّم ِمْن ِمْصَر ِإىَل َمْدَينَ َلمَّا َخَرَج ُموَسى َصلَّى اَّللَّ َنهُ َوبـَيـْ ََنًْوا ِمَن   :قَالَ   ،َوبـَيـْ
َها َحَّتَّ َوَقَع ُخف  َقَدَمْيهِ  ،َومَلْ َيُكْن َلهُ طََعاٌم ِإال َوَرُق الشََّجِر َخَرَج َحاِفيًا :قَالَ  ،اْلَبْصَرِة ِإىَل اْلُكوَفةِ   . َفَما َوَصَل ِإلَيـْ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
اَن َأْخرَبَُهْم ِقَراَءةً َعَلْيِه َوُهَو  أَبُو َهاِشٍم احْلَُسنْيُ حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اجْلَْراَبْذقَاين  َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد اْلبَاْغبَ   َأْخرَبانَ  - 413
، َعْبُد اَّللَِّ ْبُن بـُْنَدارٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيمَ ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيهِ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا َحاِضرٌ 

ْبُن ِعْمَراَن ثَنا حَيََْي ْبُن مَيَانٍ ثـَنَا   الثَـّْوِريِّ   ،َعْبُد اَّللَِّ  َأيِب َعاِئَشةَ   ، َعْن ُسْفيَاَن  ْبِن  اْبِن   ،َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   َعنْ   ،َعْن ُموَسى  َعِن 
 . أَبُو َجْهِل ْبُن ِهَشامٍ  :}أَْوىَل َلك فَأوىل{ قَالَ  :َعبَّاسٍ 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
طَهَِّر اْلَقاِسَم ْبَن اْلَفْضِل  اإِلَماُم أَبُو ُعبـَْيِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن غَاِنٍِ اأَلْصبـََهاين  ِِبَا َأنَّ َأاَب اْلمُ   َأْخرَبانَ   -  418

ْمَسارُ ، أبنا  الصَّْيَدالينَّ  َلةَ َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمحَْ ، أبنا  ُعَمُر ْبُن َأمْحََد السِّ أَبُو َعْمرٍو َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيَم ، ثـَنَا  َد ْبِن َميـْ
 َعنْ   ،َعْمُرو ْبُن َأيِب قـَْيسٍ ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َسِعيٍد ُهَو اْبُن َساِبقٍ   ، َحدََّثِِن حُمَمَُّد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َوارََة الرَّازِي  ، ثـَنَا  ْبِن َحِكيٍم اْلَمِديِِن  
  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن حَيََْي ْبِن ُعَمارَةَ  ،َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ 
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اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  ِمْن ُدَعاِء النَِّبِّ    :َعِن    ، َواَبِرْك يل ِفيهِ   ،اللَُّهمَّ قـَنِّْعِِن مِبَا َرزَقـَْتِِن »يََدُعهُ    الَِّذي اَل   صلى هللا عليه وسلمَكاَن 
 « َواْخُلْف َعَلى ُكلِّ غَائَِبٍة يل َِبَرْيٍ 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
هُ احْلَاِفَظ َأاَب اْلَقاِسِم ِإْْسَاعِ   َوَأْخرَبانَ   -  419 يَل ْبَن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمٍَّد أَبُو اْلَفَرِج حَيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْعٍد الثَـَّقِفي  ِبِدَمْشَق َأنَّ َجدَّ

َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد الس ِنِّ  الدِّينـََوِري   ، ثـَنَا  ِلي  ْبُن ُعَمَر ْبِن ِإْسَحاقَ عَ ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َمْرَدَوْيهِ ، أبنا  التـَّْيِميَّ َأْخرَبَُهمْ 
عمروة ، ثـَنَا َتِكي  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الدَّشْ ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعمَّاٍر الرَّازِي  ، ثـَنَا َأْخرَبين َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيٍد اجْلَمَّالُ 

   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن حَيََْي ْبِن ُعَمارَةَ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،ْبُن َأيِب قـَْيسٍ 
َواْخُلْف َعَلى ُكلِّ    ،َواَبِرْك يل ِفيهِ   ،اللَُّهمَّ قـَنِّْعِِن مِبَا َرزَقـَْتِِن »َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َكاَن يدعو  

 « غَائَِبٍة يل َِبَرْيٍ 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

أَبُو اْلَفْضِل َعْبُد الرَّمْحَِن ، أبنا أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي  َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ  - 420
أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن  ، أبنا  يَم ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِفَراسٍ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراهِ ، أبنا  ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن بـُْنَداٍر الرَّاِزي  

يْـبُِلي   َنَة َعْن َأيِب ِسنَاٍن َعْن َسِعيدِ ، ثـَنَا  أَبُو ُعبـَْيِد اَّللَِّ َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْخُزوِمي  ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيَم الدَّ  ْبِن  ُسْفيَاُن ُهَو اْبُن ُعيـَيـْ
  ،فـََلْم حَيُْضْرهُ  ،َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ رَُجال َماَت َنْصَرانِيًّا َوَلهُ اْبٌن ُمْسِلمٌ  ،ُجَبرْيٍ 

َما َكاَن َحيًّا َوَتال }َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبْـَراِهيمَ   ،ه وََكفََّنهُ سلَوَما َعَلْيِه َلو غ  :فـََقاَل اْبُن َعبَّاسٍ  ألَبِيِه ِإال َعْن َمْوِعَدٍة    َوَدَعا َلهُ 
هُ فـََلمَّا تـََبنيََّ َلهُ أَنَّهُ َعُدوٌّ َّللَِِّ َترَبَّأَ ِمْنُه{ قَالَ   . َلمَّا َماَت َعَلى ُكْفرِهِ  :َوَعَدَها ِإايَّ

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
 اْلُمَؤدُِّب َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ  أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسمِ   َأْخرَبانَ   -  421

َدْعَلٌج َوَأمْحَُد ، ثـَنَا  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ بنا  ، أَأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا  رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ   حُمَمََّد بن
قَالُوا  قَاِنٍع  ْبُن  اْلبَاِقي  َوَعْبُد  أبنا  ْبُن َكاِمٍل  اجْلَْوَهِري  ،  َشاَذاَن  ْبُن  ثـَنَا  حُمَمَُّد  َعِديٍّ ،  ْبُن  ثـَنَا  زََكرايَّ  اأَلمْحَرُ ،  َخاِلٍد  َعِن   ،أَبُو 

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َأيِب ِسنَانٍ  ،اْلَمْسُعوِديِّ 
نْـيَا َواآلِخَرةِ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوجل }َوَما َأْرَسْلنَاك ِإالَّ َرمْحَة لْلَعاملني{ قَالَ    ، َمْن آَمَن ِبِه متَّْت َلهُ الرَّمْحَةُ يف الد 

 . يـَْعِِن يف الد نْـيَا  -َر بِِه ُصرَِفْت َعْنهُ اْلُعُقوبَةُ الَّيِت َكاَن يـَُعاَقُب ِِبَا األَُممُ َوَمْن َكفَ 
 [ رجاله موثقون ]الدهيش: 

اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين  َأنَّ  هُ َعالِيًا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  َوأَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْخرَبانَ  - 422
َثِم الصَّبَّاَغ َأْخرَبَُهْم َوُُهَا َحاِضَرانِ  أَبُو َعلّي حُمَمَّد ، أبنا  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، أبنا  َعْبَد اْلَواِحِد ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن اهْلَيـْ

َعْن   ،أَبُو َخاِلٍد َعِن اْلَمْسُعوِديِّ َعْن َأيِب ِسنَانٍ ، ثـَنَا  َعِديٍّ   زََكرايَّ بن، ثـَنَا  ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِب  ، ثـَنَا  الصَّوَّافِ بن َأمْحد بن  
   ،َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 

نْـيَا َواآلِخَرةِ   :َرمْحَة لْلَعاملني{ قَالَ   َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ }َوَما َأْرَسْلنَاك ِإالَّ    ، َمْن آَمَن ِبِه متَِّت الرَّمْحَةُ يف الد 
 . َوَمْن َكَفَر ُصِرَف َعْنهُ اْلُعُقوبَةُ الَّيِت َكاَنْت تـَُعاَقُب ِِبَا األَُممُ 

ضعيف جدا وقد وثقه ابن حبان  رواه الطبراني، وفيه أيوب بن سويد وهو  (:  11180]الهيثمي )  [رجاله موثقون ]الدهيش:  
 [بشروط فيمن يروي عنه، وقال: إنه كثير الخطأ، والمسعودي قد اختلط.
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أَبُو  ، أبنا  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، أبنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ  َأْخرَبانَ   -  423
عبد هللا اْلَعزِيِز ْبِن  ، ثـَنَا  أَبُو طَاِهٍر َسْهُل بن عبد هللا ، ثـَنَا ىَعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعيسَ ، ثـَنَا  َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَدَوْيهِ 

  ،َعْن َأيِب َمُعاِويََة اْلَبَجِلي   ،اْبُن َوْهٍب َأْخرَبين أَبُو َصْخرٍ ، ثـَنَا ِمْقالصٍ 
نَا َأاَن َوجُمَاِهٌد َجاِلَسنْيِ ِعْنَد اْبِن َعبَّاسٍ  فـََقاَل اَي َأاَب َعبَّاٍس َأْو اَي َأاَب   ،فـََوَقَف على رَأسه  ،ِإْذ َجاَءهُ رَُجلٌ   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ بـَيـْ

فَاقـَْرْأ }َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأَذى فاعتزلوا النَِّساء يف اْلَمِحيض{    ،بـََلى  : قَالَ   ،اْلَفْضِل َأال تـُْفِتيِِن َعْن آيَِة اْلَمِحيضِ 
ُم ِمْن مثَّ أُِمْرَت َأْن َتَِْتَ   :قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ   ،اآْليَة  بـَُعَها اَي َأاَب اْلَفْضِل َكْيَف اِبآليَِة الَّيِت تَـ   :فـََقاَل َلهُ الرَُّجلُ   ،ِمْن َحْيُث َجاَء الدَّ تـْ

ُتم{ قَالَ  لَْو َكاَن مِبَا تـَُقوُل َحقًّا َلَكاَن اْلَمِحيُض   ،َويف الد بُِر ِمْن َحْرثٍ   ،َأْي َوحْيَكَ   :}ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأَّن ِشئـْ
ُتمْ  ،ِإَذا ُشِغَل ِمْن َهُهنَا ِجْئَت ِمْن َهُهنَا ،َمْنُسوَخةً   . ِمَن اللَّْيِل َوالنـََّهارِ  َوَلِكْن ِإْن ِشئـْ

 . أَبُو َصْخٍر مُحَْيٌد َوِقيَل اْبُن َصْخٍر اْْلَرَّاُط اْلَمِديِِن  َأْخَرَج َلهُ ُمْسِلٌم يف َصِحيِحهِ  *
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

اَد َأْخرَبَُهْم ِقرَ   َأْخرَبانَ   -  424 ، اَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضرٌ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
َأمْحَُد  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ يـَْعِِن احْلَْضَرِميَّ ، ثـَنَا الطَّرَبَاين   أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ ، ثـَنَا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ أبنا 

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،َعْن َأيِب َهاِشٍم الر مَّاينِّ  ،َخَلُف ْبُن َخِليَفةَ ، ثـَنَا ْبُن ِإبْـَراِهيَم اْلَمْوِصِلي  
بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ    :، قَالُوا«ال أُنـَبُِّئُكْم بِِنَساِئُكْم ِمْن َأْهِل اجْلَنَّةِ أصلى هللا عليه وسلم: »َ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

 « يَِدي يف يَِدَك اَل َأْكَتِحُل ِبِغْمٍض َحَّتَّ تـَْرَضى قَاَلْت:اْلَولُوُد اْلَوُدوُد الَّيِت ِإَذا َغِضَب قَاَل: »
، َوُهَو َكذَّاٌب.: (7664) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:  ، َوِفيِه َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد اْلَواِسِطيُّ  [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

،   َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُمْ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد أبَِْصبـََهاَن َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة َأنَّ فَاِطَمَة بِْنتَ   َوَأْخرَبانَ   -  425
َسِعيُد ، ثـَنَا اْلَواِسِطي  حُمَمَُّد ْبُن َأيِب نـَُعْيٍم ، ثـَنَا ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ  َعِلي  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ أبنا 

  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ،أَبُو َهاِشمٍ ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن َخاِلدٍ ، ثـَنَا ْبُن زَْيدٍ 
نْـيَا يف اجْلَنَّةِ » قَاَل:َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم  بـََلى اَي َرُسوَل   :، قَالُوا « َأال أُنـَبُِّئُكْم ِبرَِجاِلُكْم ِمْن َأْهِل الد 

دِّيُق يف اجْلَنَّةِ  ،النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اجْلَنَّةِ قَاَل: »اَّللَِّ    ، َواْلَمْولُوُد َمْولُوُد اإِلْسالِم يف اجْلَنَّةِ  ،َوالشَِّهيُد يف اجْلَنَّةِ  ،َوالصِّ
اَي  بـََلى :، قَالُوا « َأال أُنـَبُِّئُكْم بِِنَساِئُكْم ِمْن َأْهِل اجْلَنَّةِ »  «َوالرَُّجُل َيُكوُن يف َجاِنِب اْلِمْصِر يـَُزوُر َأَخاهُ اَل يـَُزورُهُ ِإال َّللَِِّ يف اجْلَنَّةِ 

 « يَِدي يف يَِدَك اَل َأْكَتِحُل بِِغْمضٍ  قَاَلْت: ،اْلَولُوُد اْلَوُدوُد الَّيِت ِإَذا َغِضَبْت َأْو َغِضبَ قَاَل: »  ،َرُسوَل اَّللَِّ 
، َوِفيِه َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد : (7664) ]الهيثمي [إسناده ضعيف جدا]الدهيش:  ، َوُهَو َكذَّاٌب.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  [ اْلَواِسِطيُّ

َخَلُف ْبُن َخِليَفةَ  ، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم اْلَمْوِصِلي  ، ثـَنَا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي  ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين    َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  426
ُهَما َعن  ،الر مَّاينِّ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َعْن َأيِب َهاِشٍم  ُ َعنـْ  ِمثـُْلهُ  صلى هللا عليه وسلمالنَِّب َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ

َوَعْمرِو ْبِن َخاِلٍد َرَوى النََّساِئي  ِذْكَر النَِّساِء َعْن ِهالِل ْبِن اْلَعالِء َعن   ،اْلَواِسِطيِّ مَلْ نـَْعَتِمْد َعَلى رَِوايَِة حُمَمَِّد ْبِن َأيِب نـَُعْيٍم    *
 . أَبِيه َعن َخالف ْبِن َخِليَفَة بَِنْحِوهِ 

 [ إسناده حسن]الدهيش: 
أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن    ،رَبَْْتُمْ َوَأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين  أبَِْصبـََهاَن َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأخْ   -  434
 َعْن َعْبِد الرَّزَّاق )ح(   ،إِبْـَراِهيمَ  ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبنُ  ،أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   ،رِيَذةَ 

 [ إسناده حسن]الدهيش: 
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ثنا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ثـَنَا ُحَذيْـَفةُ ُموَسى ْبُن َمْسُعوٍد ِكالُُهَا َعْن ِعْكرِمَ  -  435 َة ْبِن َعمَّاٍر ثـَنَا أَبُو زَُمْيٍل قَاَل الطَّرَبَاين  َوَحدَّ
 اَّللَِّ ْبُن َعبَّاٍس قَاَل َلمَّا اْعتـََزَلْت َحُرورَاءُ وََكانُوا يف َداٍر َعَلى ِحَدِْتِْم )ح( ثـَنَا َعْبُد 

 [ إسناده حسن]الدهيش: 
اَد  ِليٍّ َوَأْخرَباََن ]أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن مَحَْزَة ْبِن َأيِب احْلََسِن ْبِن احْلَُسنْيِ اْلَمَوازِيِِن  َأنَّ َأاَب عَ   -  436 [ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

ْبِد اْلَعزِيِز ثـَنَا أَبُو ُحَذيْـَفَة ُموَسى ْبُن َمْسُعوٍد  َأْخرَبَُهْم ِإَجازًَة أبنا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ثـَنَا َعِلي  ْبُن عَ 
 النـَّْهِدي  )ح( 

 [ حسن إسناده]الدهيش: 
َعْن َعْبِد اَّللَِّ   ،أَبُو زَُمْيٍل احْلََنِفي  ، ثـَنَا ِعْكرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، ثـَنَا ِإْسَحاُق ثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق قَاال، ثـَنَا َأمْحَدَ قَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن  -  437

  ، أَِبْرد َعِن الصَّالِة َلَعلِّي آِت َهُؤالِء اْلَقْوِم فَأَُكلَِّمُهمْ   ،اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ   :قـُْلُت لَِعِليٍّ   ،َلمَّا اْعتـََزَلِت احْلَُرورِيَّةُ   :ْبِن َعبَّاٍس قَالَ 
َدَخْلُت  ، مثَّ  فـََلِبْسُت َأْحَسَن َما أَْقِدُر َعَلْيِه ِمْن َهِذِه اْلَيَمانَِيةِ   :قَالَ   ،َكال ِإْن َشاَء اَّللَُّ   :قَاَل: قلت  ،ِإيّنِ َأخَتَوَّفـُُهْم َعَلْيكَ   :قَالَ 

َا    ،َوُهْم قَائُِلوَن يف ََنِْر الظَِّهريَةِ   ،َعَلْيِهمْ  ُهْم أَْيِديِهْم َكَأَنَّ َوُوُجوُهُهْم    َُثُُن اإِلِبلِ َفَدَخْلُت َعَلى قـَْوٍم مَلْ َأَر قـَْوًما َقط  َأَشدَّ اْجِتَهاًدا ِمنـْ
ِجْئُت ُأَحدِّثُُكْم َعن َأْصَحاب    :قَالَ   ،َما َجاَء ِبكَ   ،مْرَحبًا بك اَي اْبن َعبَّاسٍ   َقالُوا:فَـ   ،َفَدَخْلتُ   :قَالَ   ،ُمَعلََّبٌة ِمْن آَثِر الس ُجودِ 

قَاَل:    ،َوقَاَل بـَْعُضُهْم لَُنَحدِّثـَنَّهُ   ،اَل حُتَدِّثُوهُ   :فـََقاَل بـَْعُضُهمْ   ، بِتَْأِويِلهِ نـََزَل اْلَوْحُي َوُهْم َأْعَلُم    َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلم
َوَأوََّل َمْن آَمَن ِبِه َوَأْصَحاَب َرُسوِل اَّللَِّ    ،َوَختَِنهِ   صلى هللا عليه وسلمن َعَلى اْبِن َعمِّ َرُسوِل اَّللَِّ  قمو أخربوين َما تن  :قلت

َقُم َعَلْيِه َثالثً   قَالُوا: ؟َمَعهُ  لمصلى هللا عليه وس ُ   ،َأوَّهُلُنَّ أَنَّهُ َحكََّم الّرَِجاَل يف ِديِن اَّللَِّ   :، قَالُواَما ُهنَّ   قـُْلُت: ،نـَنـْ َوَقْد قَاَل اَّللَّ
لَِئْن َكانُوا ُكفَّارًا َلَقْد َحلَّْت َلهُ َأْمَواهُلُْم َولِْئن َكانُوا    ،َومَلْ يـَْغَنمْ   ،قَاَتَل َومَلْ َيْسبِ   قَالُوا:َوَماَذا    :قَاَل: قلت}ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ هلل{  

نَي فـَُهَو  َوحَمَا نـَْفَسهُ ِمْن َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي فَِإْن مَلْ َيُكْن َأِمرَي اْلُمْؤِمنِ   قَالُوا:َوَماَذا    :قَاَل: قلت  ،ُمْؤِمِننَي َلَقْد َحُرَمْت َعَلْيِه ِدَماُؤُهمْ 
ثْـُتُكْم ِمْن ُسنَِّة نَِبيُِّكْم    ،َأرَأَيْـتُْم ِإْن قـََرْأُت َعَلْيُكْم ِمْن ِكتَاِب اَّللَِّ اْلُمْحَكمِ   :قَاَل: قلت  ،َأِمرُي اْلَكاِفرِينَ   صلى هللا عليه وسلم َوَحدَّ

}اَي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا  َأمَّا قـَْوُلُكْم ِإنَّهُ َحكََّم الّرَِجال يف دين هللا فَِإنَّهُ يـَُقول  :قَاَل: قلت ،نـََعمْ  :، قَالُوا َما اَل تـُْنِكُروَن أَتـَْرِجُعونَ 
اْلَمْرأَِة َوزَ  ِمْنُكْم{ َوقَاَل يف  ِبِه َذَوا َعْدٍل  ِإىَل قـَْوِلِه }حَيُْكُم  َوأَنْـُتْم ُحُرٌم{  تـَْقتُـُلوا الصَّْيَد  بـَْيِنِهَما ْوِجَها }َوِإْن ِخْفُتْم شِ اَل  َقاَق 

َ َأُحْكُم الّرَِجاِل يف َحْقِن ِدَمائِِهْم َوأَ  نْـُفِسِهْم َوَصالِح بـَْيِنِهْم َأَحق  َأْم  فَابْـَعثُوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأهلَها{ أَْنُشدُُكُم اَّللَّ
  ،اللَُّهمَّ نـََعمْ  :، قَالُوا َأَخَرْجُت ِمْن َهِذهِ   : قَالَ   ،ِن ِدَمائِِهْم َوِإْصالِح َذاِت بـَْيِنِهمْ اللَُّهمَّ يف َحقْ  :، قَالُوايف َأْرَنٍب ََثَنُـَها رُْبُع ِدْرَهمٍ 

َها َما َتْسَتِحل وَن ِمْن َغرْيَِها ،َوَأمَّا قـَْوُلُكْم ِإنَّهُ قَاَتَل َومَلْ َيْسِب َومَلْ يـَْغَنمْ  فـََقْد َكَفْرمتُْ َوِإْن زََعْمُتْم   ،أََتْسبُوَن أُمَُّكْم َأْم َتْسَتِحل وَن ِمنـْ
َا َ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل }  ،َوَخَرْجُتْم ِمَن اإِلْسالمِ   ،لَْيَسْت أِبُمُِّكْم فـََقْد َكَفْرمتُْ   َأَنَّ أَنْـُفِسِهْم َوَأْزَواُجهُ   ِمنْ  النَِّب  َأْوىَل اِبْلُمْؤِمِننيَ ِإنَّ اَّللَّ

ُتمْ   ،َترَتَدَُّدوَن َبنْيَ َضاللََتنْيِ { فَأَنْـُتْم  أُمََّهاُْتُمْ  َوَأمَّا قـَْوُلُكْم حَمَا نـَْفَسهُ    ،اللَُّهمَّ نـََعمْ   :، قَالُوا َأَخَرْجُت ِمْن َهِذهِ  ،فَاْختَارُوا أَيَـُّهَما ِشئـْ
َنهُ َوبينهْم كتاابَدَعا قـَُرْيًشا يـَْوَم احلُْ  صلى هللا عليه وسلمفَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ،ِمْن َأِمرِي اْلُمْؤِمِننيَ    :فـََقالَ  ،َدْيبَِيِة َعَلى َأْن َيْكُتَب بـَيـْ

 ،َواَّللَِّ َلْو ُكنَّا نـَْعَلُم ِإنََّك َرُسوُل اَّللَِّ َما َصَدْداَنَك َعِن اْلبـَْيِت َوال قَاتـَْلنَاكَ  َقالُوا:فَـ  ،اْكُتْب َهَذا َما قاضا َعَلْيِه حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ 
بْـُتُموين  :فـََقالَ  ، حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َوَلِكِن اْكُتبْ  فـََرُسوُل اَّللَِّ  ،اْكُتْب اَي َعِلي  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ،َواَّللَِّ ِإيّنِ َلَرُسوُل اَّللَِّ َوِإْن َكذَّ

ُهْم ِعْشُروَن أَْلًفا  ،مَّ نـََعمْ اللَّهُ   :، قَالُوا َكاَن أَْفَضَل ِمْن َعِليٍّ َأَخَرْجُت ِمْن َهِذهِ   صلى هللا عليه وسلم ُهْم    ،فـََرَجَع ِمنـْ َوبَِقَي ِمنـْ
 . َأْربـََعةُ آالٍف فـَُقتُِلوا 

 اللَّْفُظ َواِحدٌ  *
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 [ رواه الطبراني، وأحمد ببعضه، ورجالهما رجال الصحيح.(: 10450]الهيثمي ) [إسناده حسن]الدهيش: 
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َأْخرَبَْْتُْم، أبنا    اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيَّةَ   َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعدٍ   -  7
، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرمِ  ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْوٍن اْْلَرَّاُز، ثـَنَا أَبُو  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ي 

اجْلَِلي ثـَنَا َعْبُد  اُد،  احْلَدَّ َعَلْيِه  ُعبـَْيَدَة   ُ اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْبِن َحْوَشٍب، َعِن  ِل ْبُن َعِطيََّة، َعْن َشْهِر 
، َوَماُؤَها ِشَفاٌء لِْلَعنْيِ«   َوَسلََّم: »اْلَكْمَأةُ ِمَن اْلَمنِّ
، َعنْ  ، َعْن َأيِب َبْكٍر َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْوٍن.  َرَواةُ النََّساِئي 

ُ َعْنهُ   َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ، ِمْن َحِديِث َسِعيِد ْبِن زَْيِد ْبِن َعْمرِو ْبِن نـَُفْيٍل، َرِضَي اَّللَّ
وفيه  رواه الطبراني في الثَلثة، وفيه مهدي بن جعفر الرملي وهو ثقة  (:  8304]الهيثمي )  [إسناده حسن بشاهده]الدهيش:  

 [ ضعف، وبقية رجاله ثقات.
، ثـَنَا حَيََْي ْبُن ثـَنَا    اْلِمْصرِي ،احْلََسُن ْبُن غَُلْيٍب  ثـَنَا    الطَّرَبَاين ،ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد    َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  41 ِعْمَراُن ْبُن َهارُوَن الرَّْمِلي 

 ُسَلْيٍم الطَّائِِفي ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْيُموَن، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه،  
ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل    َعِن اْبن َعبَّاس، َرِضَي اَّللَُّ  َعَصا اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلُموَن يف    َمْن َشقَّ : »صلى هللا عليه وسلماَّللَِّ  َعنـْ

 «. ِإْسالٍم َداِمٍج، فـََقْد َخَلَع رِبْـَقَة اإِلْسالِم ِمْن ُعُنِقهِ 
ِْمِذي  »  * َعْن حَيََْي ْبِن ُموَسى، َعْن َعْبِد الرَّزَّاِق، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َمْيُموٍن، َعِن اْبِن طَاُوٍس،   «،يَُد اَّللَِّ َمَع اجْلََماَعةِ َرَوى الرتِّ

 َعْن أَبِيِه، َوقَاَل: اَل نـَْعرِفُهُ ِمْن َحِديِث اْبن َعبَّاس ِإال ِمْن َهَذا اْلَوْجهِ 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
ْبُن َأيِب يـَْعُقوَب اْلَكْرَماين ،   ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَجاِشِعي  اأَلْصبـََهاين ، ثـَنَا حُمَمَّدُ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  47

َنَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن طَاُوٍس،    ثـَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »َعِن اْبن َعبَّ  َر الس ُحوَر،  اس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َل اإِلْفطَاَر، َوَأْن نـَُؤخِّ ِإانَّ َمَعاِشَر األَْنِبيَاِء أُِمْراَن َأْن نـَُعجِّ

 « َوَأْن َنْضِرَب أبَِمْيَانِنَا َعَلى َِشَائِِلنَا
 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح[ : ( 2609) إسناده صحيح[ ]الهيثمي]الدهيش: 

، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو اْلبـَزَّاُر، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن حَيََْي ْبِن َعْفَرَة اْلَبَجِلي ، ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 48
  طَاُوٍس، زَْيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعنْ 

اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   لَْيَس يف ِكتَاِب اَّللَِّ فـَُهَو اَبِطلٌ : »صلى هللا عليه وسلم َعِن  ِماَئةَ  ُكل  َشْرٍط  َوِإْن َكاَن   ،
 ، « َشْرطٍ 

 بـَُريْـَرَة َوِعْتِقَها َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ، ِمْن َحِديِث َعاِئَشَة، يف ِذْكِر  *
 [ َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِثَقاتٌ : (6393) ]الهيثمي [إسناده حسن بشاهده]الدهيش: 

َسوَّاُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن قـَُرْيٍش اْلَعْنرَبِي  اْلَبْصِري ، ثـَنَا يَزِيُد    ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، ثـَنَا  َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  49
 ْبُن زُرَْيٍع، ثـَنَا َرْوُح ْبُن اْلَقاِسم، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه،  

ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعِن اْبن َعبَّاس ُ َعنـْ يف قـَْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ: }َفال رََفَث َوال ُفُسوَق   صلى هللا عليه وسلم، َرِضَي اَّللَّ
{ ]اْلبـََقَرة:  َوال ِجَداَل   احْلَجِّ اإِلْعَرابَةُ "قَاَل:    ،[197يف  اْلَمَعاِصي ُكل َها،    الرََّفُث:  َواْلُفُسوُق:  َوالتـَّْعرِيُض لِلنَِّساِء اِبجْلَِماِع، 

 َصاِحَبُه: َواجلَِْداُل: ِجَداُل الرَُّجِل 
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َسوَّاِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َعْن َشْيِخِه َيْحَيى ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، َعْن  :  (10852)  ]الهيثمي  [إسناده معلول]الدهيش:  
ِحيِح.  [ ُقَرْيٍش، َوِكََلُهَما ِفيِه ِليٌن َوَقْد ُوثِ َقا، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

، َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل أَ  َوَأْخرَبانَ  - 50 ْخرَبَُهْم، أبنا أَبُو اْلَفْضِل أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي 
احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِفَراٍس،    َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن بـُْنَداٍر الرَّاِزي  اْلُمْقرِي، أبنا أَبُو

، ثـَنَا أَبُو ُعبـَْيِد اَّللَِّ َسِعيُد ْبُن َعْبِد  َنَة،  عُ  الرَّمْحَِن اْلَمْخُزوِمي ، ثـَنَا ُسْفيَاُن ْبنُ مِبَكََّة، ثـَنَا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم الدَّيْـبُِلي   يـَيـْ
قَاَل:    [،197]اْلبـََقَرة:  َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َسأَْلُت اْبن َعبَّاس َعْن قـَْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ: }َفال رََفَث َوال ُفُسوَق{  

ُ َعزَّ َوَجلَّ يف ا يَاِم الرََّفُث  مثَّ    اآلَخِر،ْلَمَكاِن  الرََّفُث الَِّذي ذُِكَر َهاُهنَا لَْيَس اِبلرََّفِث الَِّذي قَاَل اَّللَّ َلَة الصِّ قـََرأَ }ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ
 فَالرََّفُث َهاُهنَا اجْلَِماُع، َوُهَو ُهنَاَك التـَّْعرِيُض ِبذِْكِر اجْلَِماِع، َوُهَو يف َكالِم اْلَعَرِب اإِلْعَرابَةُ  [،187ِإىَل ِنَساِئُكْم{ ]اْلبـََقَرة: 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
بْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم، أبنا َأمْحَُد  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي ، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِ   َوَأْخرَبانَ   -  51

مَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم، ثـَنَا أَبُو حَيََْي الرَّاِزي ، ثـَنَا َسْهُل ْبُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أبنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حمَُ 
َثِِن  ُعْثَماَن، ثـَنَا يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، َعْن َرْوِح ْبِن اْلَقاِسِم، قَاَل:  اْبُن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه،   َحدَّ

{ ]اْلبـََقَرة:  َعِن اْبن َعبَّاس يف َهِذِه اآليَِة }َفال رَفَ  قَاَل: الرََّفُث: اإِلْعَرابَُة، َوالتـَّْعرِيُض   [،197َث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل يف احْلَجِّ
 لِلنَِّساِء اِبجْلَِماِع، َواْلُفُسوُق َواْلَمَعاِصي ُكل َها، َواجلَِْداُل: ِجَداُل الرَُّجِل َصاِحَبُه. 

ُ َأْعَلُم.  ...اْلَمْرفُوِع   َأَرى َأنَّ اْلَمْوقُوَف أَْوىَل ِمنَ  *  َواَّللَّ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا   َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ   -   52

، ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعْمرِو ْبِن  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الصَّائُِغ اْلَمكِّي ، ثـَنَا يـَْعُقوُب ْبُن مُحَْيدٍ   حُمَمٌَّد، أبنا
َأنَّ َصْفَواَن ْبنَ  اْبن َعبَّاس،  ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن طَاُوٍس، َعِن  َوإِبْـَراِهيَم  اْلَمِديَنَة، فـََقاَم يف اْلَمْسِجِد، َوَوَضَع  َسَلَمَة،  َقِدَم  أَُميََّة   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ  َأَمَر ِبِه َأْن يـُْقطََع، فـََقاَل َصْفَواُن: اَي  َخَِيَصةً لَهُ حَتَْت رَْأِسِه فَأََتى َساِرٌق َفَسَرقـََها، َفَجاَء ِبِه ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ، ِهَي لَُه، قَاَل: »فـََهال قـَْبَل َأْن َتَْتَِيِِن ِبِه« َرُسوَل اَّللَِّ 

بالمتابعة]الدهيش:   صحيح  )  [إسناده  وغيره،  (:  10661]الهيثمي  ابن حبان  وثقه  بن حميد،  يعقوب  وفيه  الطبراني،  رواه 
 [ وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

زِْبرِيٍق احْلِْمِصي ، ثـَنَا َأيِب، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبنِ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 53
، ثـَنَا ِعيَسى ْبُن زَْيٍد، َأنَّ طَاُوًسا َأاَب  ، َعِن الز بـَْيِديِّ َثِِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َساملٍِ  َعْبِد الرَّمْحَِن َحدَّثَُه،  َحدَّ

َلًة، َحَّتَّ انْـَقَلَب َأْهُل اْلَمْسِجِد ِإال ُعْثَماَن ْبَن   صلى هللا عليه وسلمَأنَّ اْبن َعبَّاس َحدَّثـَُهْم، َأنَّ النَِّبَّ   َأخََّر َصالَة اْلِعَشاِء لَيـْ
النَِّبِّ   َأْصَحاِب  ِمْن  َوُهَو  َعَة َعَشَر، فـََقاَل وَ   صلى هللا عليه وسلمَمْظُعوٍن،  بـََلُغوا َسبـْ َما  َأْو ِستََّة َعَشَر  ََخَْسَة َعَشَر رَُجال، 

َلَة َحَّتَّ خَيُْرَج النَِّب    صلى هللا عليه  فَُأَصلَِّي َمَعُه، َوَأْعَلُم َما أَْمُرُه، َفَخَرَج النَِّب     صلى هللا عليه وسلم ُعْثَماُن: اَل َأْخرُُج اللَّيـْ
َع نـََغَمًة ِمْن َكالِمِهْم يف اَنِحَيِة اْلَمْسِجِد، َفَمَشى يٍب ِمْن ثـُُلِث اللَّْيِل،  يف َقرِ   وسلم َوَمَعهُ ِبالٌل، َومَلْ يـََر يف اْلَمْسِجِد َأَحًدا ِإْذ ْسَِ

، انْـَتظَْراَنَك لَِنْشَهَد الصَّالَة َمَعَك، فـََقاَل هَلُْم: «، قَالُوا: اَي َنِبَّ ؟َما َُيِْلُسُكْم َهِذِه السَّاَعةَ ِإلَْيِهْم َحَّتَّ َسلََّم َعَلْيِهْم، فـََقاَل: »   اَّللَِّ
َلُكْم، َوَما زِْلتُْم يف َصالٍة بـَْعدُ » ِإنَّ الن ُجوَم أََماُن السََّماِء، فَِإَذا طُِمَسِت الن ُجوُم  «، َوقَاَل: » َما َصلَّى َصالَتُكْم َهِذهِ أُمٌَّة َقط  قـَبـْ
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ٌن ألُمَّيِت، فَِإَذا َذَهَب  السََّماَء َما تُوَعُدوَن، َوِإيّنِ َأَماٌن أَلْصَحايِب فَِإَذا َذَهْبُت، أََتى َأْصَحايِب َما يُوَعُدوَن، َوَأْصَحايِب أََماأََتى  
 . « َأْصَحايِب أََتى أُمَّيِت َما يُوَعُدونَ 

، َومَلْ َيْذُكْر ِفيِه َجْرًحا، َولَْيَس ُهَو اْبُن َدابٍ ِعيَسى ْبُن يَزِيَد الشَّاِمي : ذََكَرهُ اْبُن َأيِب حَ  *  امتٍِ
 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.: (1750) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش: 

َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ ْبَن حمَُ   َأْخرَبانَ   -  58 اْلبـَْغَداِدي ، اِبْلَقاِهَرِة،  ْبِن طَْلَحَة  ْبِن َعِليِّ  ْبُن مَحَْزَة  احْلََسِن َعِلي   اْلَواِحِد أَبُو  ْبِن َعْبِد  مَِّد 
بَاينَّ َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه، أبنا أَبُو طَاِلٍب حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ  ِإبْـَراِهيَم ْبِن َغْيالَن اْلبـَزَّاُز، أبنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ    الشَّيـْ

، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم احْلَْريِب ، ثـَنَا أَبُو ُحَذيْـَفَة، ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعنْ   ،   َحِبيِب ْبِن َأيِب َثِبٍت، َعْن طَاُوسٍ ْبِن ِإبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي 
 . َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: ُقِصَر الّرَِجاُل َعَلى َأْرَبِع ِنْسَوٍة ِمْن َأْجِل َأْمَواِل اْليـَتَاَمى

 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*
ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه، قَاَل: ِقيَل اِلْبِن َعبَّاس يف َهِذِه    َوِبهِ   -  59 ُ    . . ..اآليَةِ َحدَّ }َوَمْن مَلْ حَيُْكْم مِبَا أَنْـَزَل اَّللَّ

 قَاَل: ِهَي َكَفَرٌة، َولَْيَس َكَمْن َكَفَر اِبَّللَِّ َواْليـَْوِم اآلِخرِ  [،44فَأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن{ ]اْلَماِئَدة:  
 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*
ْم، أبنا أَبُو اْلَفْضِل  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلالَل َأْخرَبَهُ   َوَأْخرَبانَ   -  60

ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن فَاِرٍس، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن الرَّاِزي  اْلُمْقرُِئ، أبنا َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم  
، ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن ِهَشاِم بْ  ، ثـَنَا أَبُو ُعبـَْيِد اَّللَِّ َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْخُزوِمي   ِن ُحَجرْيٍ، َعْن طَاُوٍس،  الدَّيْـبُِلي 

ُ فَأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن{ ]اْلَمائَِدة:  َعِن اْبن َعبَّاس، يف قـَوْ  [ قَاَل: لَْيَس ُهَو 44ِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }َوَمْن مَلْ حَيُْكْم مِبَا أَنْـَزَل اَّللَّ
 اِبْلُكْفِر الَِّذي َتْذَهُبوَن ِإلَْيِه. 

 ِهَشاٌم: َشاِهٌد ِلَغرْيِهِ  *
 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*
رَبَُهْم، أبنا َعِلي  ْبُن َداُوُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ُمالِعٍب، َوُموَسى ْبِن َعْبِد اْلَقاِدِر ْبِن َأيِب َصاِلٍح، َأنَّ َسِعيَد اْبَن اْلبـَنَّاِء َأخْ   َأْخرَبانَ   -  61

، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمَخلُِّص، ثـَنَا حيَْ  ََي، ُهَو اْبُن َصاِعٍد، ثـَنَا يُوُسُف ْبُن ُموَسى، ثـَنَا يـَْعَلى ْبُن َأمْحََد اْبِن اْلُبْسِريِّ
 ُعبـَْيٍد، ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه،  

تًا يـَُقاُل َلُه: احْلَمَّاُم  : "  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َفُع، قَاَل:  "، قَالُو اتَـُّقوا بـَيـْ ا: إِنَّهُ يـُنـَقِّي َويـَنـْ
 « َفَمْن َدَخَلهُ فـَْلَيْسَترِتْ »

 [ إسناده حسن]الدهيش: 
جْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة ا  َوَأْخرَبانَ   -  62

ُر، ثـَنَا أَبُو اأَلْصَبِغ َعْبُد اْلَعزِيِز بْ   حُمَمَُّد ْبُن رِيَذَة، أبنا ُن حَيََْي احْلَرَّاين ، ثـَنَا  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأَلابَّ
 ، َعْن طَاُوٍس،  َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َوَعِن السَّْخِتيَاينِّ حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، 

تًا يـَُقاُل لَهُ احْلَمَّامُ : »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ، ِإنَّهُ يُْذِهُب اتَـُّقوا بـَيـْ «، فـََقالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َفُع، قَاَل: » َرِن َويـَنـْ  « َفَمْن َدَخَلهُ فـَْلَيْسَترِتْ اِبلدَّ

َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: »َقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَِّ، ِإنَُّه َيْذَهُب :  (1519)  ]الهيثمي  [سناده حسنإ]الدهيش:  
ِحيِح، ِإَلَّ َأنَّ اْلَبزَّاَر َقاَل: َرَوا َرِن، َوَيْنَفُع اْلَمِريَض«. َوِرَجاُلُه ِعْنَد اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  [ اُس َعْن َطاُوٍس ُمْرَسًَل.ُه النَّ ِبالدَّ
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َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين ، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة،    َأْخرَبانَ   -  63
ا حَمُْموُد ْبُن   ْبِن رِيَذَة، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َجااَبَن اجْلُْنَدْيَسابُورِي ، ثـَنَ َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 

 ْبِن َحِبيٍب، َغْيالَن، ثـَنَا ُمَؤمَُّل ْبُن ِإْْسَاِعيَل، ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، ثـَنَا مُحَْيٌد الطَّوِيُل، َعْن طَْلِق 
نْـيَا َواآلِخَرِة: قـَْلبًا َشاِكًرا، َعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَِّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "   َأرَْبٌع َمْن أُْعِطيـَُهنَّ فـََقْد أُْعِطَي َخرْيَ الد 

 "  َصاِبرًا، َوَزْوَجًة اَل تـَْبِغيِه َخْواًن يف نـَْفِسَها َوال َمالِهِ َوِلَسااًن َذاِكًرا، َوَبَداًن َعَلى اْلَبالِء 
ِحيِح.: (7437) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ِرَجاُل الصَّ

، ثـَنَا أَبُو َعْمرِو  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمٌَّد، َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم، َوُهَو َحاِضٌر، أبنا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعبْ  َوَأْخرَبانَ   -  64 ِد اَّللَِّ
ُن ِإْْسَاِعيَل، ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، ثـَنَا مُحَْيٌد الطَّوِيُل، َعْن  ْبُن مَحَْداَن، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثـَنَا حَمُْموُد ْبُن َغْيالَن، ثـَنَا ُمَؤمَُّل بْ 

 طَْلِق ْبِن َحِبيٍب،  
نْـيَا َواآلِخَرِة: قـَْلبًا َشاِكرًا،  ، قَاَل: " صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َأْربٌَع َمْن أُْعِطيـَُهنَّ فـََقْد أُوِتَ َخرْيَ الد 

 " َوِلَسااًن َذاِكًرا، َوَبَداًن َعَلى اْلَبالِء َصاِبرًا، َوَزْوَجًة اَل تـَْبِغيِه يف نـَْفِسَها َوماِلِه َخْواًن 
ِحيِح.: (7437) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ِرَجاُل الصَّ

 َعْبِد اَّللَِّ  فَاِطَمَة بِْنتِ   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ   َأْخرَبانَ   -  70
، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا   َصاِلٍح، َوُمطَِّلُب ْبُن ُشَعْيٍب    حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبنِ اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

، قَالُوا: ثـَنَا ِعْمَراُن ْبُن َهارُوَن الرَّْمِلي ،   َثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن َحيَّاَن أَبُو َخاِلٍد اأَلْزِدي ، َوأَبُو اجْلَارُوِد َمْسُعوُد ْبُن حُمَمٍَّد الرَّْمِلي  َحدَّ
،  اأَلمْحَُر، َحدََّثِِن َداُوُد ْبُن َأيِب ِهنْ   ٍد، َعِن الشَّْعِبِّ

ُر اِبْلَقْوِم الدِّاَيَر، َويـُْثِمُر هَلُُم اأَلْمَواَل، َوَما َنظََر  : »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   َ لَيُـَعمِّ ِإنَّ اَّللَّ
؟ قَاَل: » «، ِقيَل: وََكْيَف َذِلكَ ِإلَْيِهْم ُمْنُذ َخَلَقُهْم بـُْغًضا هَلُمْ   « ِبِصَلِتِهْم َأْرَحاِمِهمْ اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.: (13457) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش: 
اأَلْسَفاِطي ، ثـَنَا َثِبُت ْبُن َعبَّاٍس أَبُو َبْكٍر اأَلْحَدُب، ثـَنَا   ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلِ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  71

  ، ، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب، َعِن الشَّْعِبِّ  َخاِلُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
، ِإيّنِ أُلِحب َك، َحَّتَّ ِإيّنِ أَلذُْكُرَك، فـََلْوال َأيّنِ  صلى هللا عليه وسلمرَُجال أََتى النَِّبَّ  َعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ   ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

، َوُأِحب   َأِجيءُ فَأَْنظُُر إِلَْيَك ظَنـَْنُت َأنَّ نـَْفِسي خَتُْرُج، فََأذُْكُر َأيّنِ ِإْن َدَخْلُت اجْلَنََّة ِصْرُت ُدوَنَك يف   اْلَمْنزَِلِة، فـََيُشق  َذِلَك َعَليَّ
ُ، َعزَّ َوَجلَّ، }َوَمْن يُِطعِ  ئًا فَأَنْـَزَل اَّللَّ َوالرَُّسوَل فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن   َأْن َأُكوَن َمَعَك يف الدَّرََجِة، فـََلْم يـَُردَّ َرُسوُل اَّللَِّ َشيـْ  َ اَّللَّ

ُ َعَلْيِهْم{  [ ، َفَدَعاهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََتالَها َعَلْيهِ 69]النَِّساء:  أَنْـَعَم اَّللَّ
اِئِب، َوَقِد اْخَتَلطَ : (10936) الهيثمي] [فيه من لم أعرفه]الدهيش:  ، َوِفيِه َعَطاُء ْبُن السَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َلُف ْبُن َخِليَفَة،  َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َخاِلٍد الرَّاِسِب ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ُمَعاِويََة ْبِن َماَلَ، ثـَنَا خَ ُسَلْيَماُن ْبُن  أبنا  َوبِهِ  - 72
،   َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب، َعنِ   الشَّْعِبِّ

يـَْوًما، فـََقاَل: »َما ِمْن َماٍء؟ َما ِمْن َماٍء؟« ، قَالُوا: اَل، قَاَل:    عليه وسلم صلى هللا  َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َأْصَبَح َرُسوُل اَّللَِّ  
، فـَُوِضَع َبنْيَ يََدْي َرُسوِل اَّللَِّ َوَوَضَع َيَدهُ َعَلْيِه، فـَرََّق َبنْيَ َأَصاِبِعِه، فـَنـََبَع اْلَماءُ ِمْثَل  ، مثَّ  »َهْل ِمْن َشنٍّ؟« ، َفَجاُءوا اِبلشَّنِّ

«، فَأَقـْبـَُلوا يـَتـََوضَُّئوَن ِمْن اَي ِبالُل، اْهِتْف اِبلنَّاِس اْلُوُضوءَ فـََقاَل: » صلى هللا عليه وسلما ُموَسى ِمْن َأَصاِبِع َرُسوِل اَّللَِّ َعصَ 
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َمْسُعوٍد الش ْرَب، فـََلمَّا تَـ صلى هللا عليه وسلمَبنْيِ َأَصاِبِع َرُسوِل اَّللَِّ   اْبِن  َوضَُّئوا َصلَّى ِِبُِم الص ْبَح، مثَّ قـََعَد  ، وََكاَنْت ُِهَّةُ 
َوُهْم يـَُعايُِنوَن « قَالُوا: اْلَمالِئَكُة، قَاَل: »ََيَيـ َها النَّاُس، َمْن َأْعَجُب اْْلَْلِق ِإميَااًن؟ لِلنَّاِس فـََقاَل: »  وََكْيَف اَل تـُْؤِمُن اْلَمالِئَكةُ 

، قَاَل: »« قَالُوا: فَالنَِّبي وَن اَي َرسُ اأَلْمَر؟  قَالُوا: فََأْصَحاُبَك   «؟!وََكْيَف اَل يـُْؤِمُن النَّبِي وَن َواْلَوْحُي يـَْنِزُل َعَلْيِهْم ِمَن السََّماءِ وَل اَّللَِّ
، قَاَل: » َأْعَجَب  اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَلِكْن  َما يـََرْوَن!  يـََرْوَن  َأْصَحايِب َوُهْم  يـُْؤِمُن  بـَْعِدي، وََكْيَف اَل  النَّاِس ِإميَااًن قـَْوٌم َيَِيُئوَن ِمْن 

 « يـُْؤِمنُوَن يِب َومَلْ يـََرْوين، َوُيَصدِّقُوين َومَلْ يـََرْوين، أُولَِئَك ِإْخَواين 
ِباْخِتَصاٍر، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر َوَأْحَمُد ِإَلَّ َأنَُّه  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط  :  (14104)  ]الهيثمي  [إسناده ضعيف]الدهيش:  

اِئِب َوَقِد اْخَتَلطَ   [َقاَل: »َفاْنَفَجَر ِمْن َبْيِن َأَصاِبِعِه ُعُيوٌن«. َوِفيِه َعَطاُء ْبُن السَّ
اَد َأْخرَبَُهْم، َوُهَو َحاِضٌر، أبنا أَبُو نُـ   َأْخرَبانَ   -  73 ،  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ َعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن، ثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن  أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصَدقََة، 
  ،  ُعَمَر، ثـَنَا ُشْعَبُة، َعْن ُمِغريََة، َعِن الشَّْعِبِّ

 قَاَل: ِحنَي تـَُزوُل الشَّْمُس.  [،78]اإْلِْسرَاء:  َعِن اْبن َعبَّاس، يف قـَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }أَِقِم الصَّالَة ِلُدلُوِك الشَّْمِس{ 
 قَاَل الطَّرَبَاين : مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديَث َعْن ُشْعَبَة، ِإال ُعْثَماُن ْبُن ُعَمرَ  *

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أبنا أَبُو  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي ، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم، أبنا َأمحَْ  َأْخرَبانَ  - 75

َثِِن حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن يَزِيَد، ثـَنَا َكِثرُي ْبُن ِشَهاٍب، ثـَنَا  َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، َحدََّثِِن ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمٍَّد، قَالَ  : َحدَّ
  ،  حُمَمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن َساِبٍق، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن َأيِب قـَْيٍس، َعْن ُمِغريََة، َعِن الشَّْعِبِّ

َها{ ]اأْلَْعَرا نَاهُ آاَيتِنَا فَاْنَسَلَخ ِمنـْ [ قَاَل: ُهَو رَُجٌل ِمْن  175ف:  َعِن اْبن َعبَّاس يف َهِذِه اآليَِة }َواْتُل َعَلْيِهْم نـَبَأَ الَِّذي آتـَيـْ
 هَلٍَب، وََكاَنْت ثَِقيٌف تـَُقوُل: ُهَو أَُميَّةُ  َبِِن ِإْسَرائِيَل يـَُقاُل لَُه: بـَْلَعُم ْبُن اَبُعوَر، وََكاَنِت األَْنَصاُر، تـَُقوُل: ُهَو أَبُو

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا  َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ  -  105

رَبَاين ، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن اْلَعبَّاِس الرَّاِزي ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن تـَْوبََة اْلَقْزِويِِن ،  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّ 
ُ  ثـَنَا َعفَّاُن ْبُن َسيَّاَن، ثـَنَا أَبُو َعاِمٍر اْْلَزَّاُز، َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، َعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل   َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها« ، أَبُو َعاِمٍر َصاِلُح ْبُن ُرسْ   ُتَم: َتَكلََّم ِفيِه حَيََْي ْبُن َمِعنٍي. »ِإنَّ أُمَّيِت َيْشَربُوَن اْْلَْمَر يف آِخِر الزََّماِن يَُسم وََنَا بَِغرْيِ اْسِْ
: اَل أبََْس ِبِه. َوقَاَل اإِلَماُم َأمْحَُد: َصاِلُح احْلَِديِث، َوَوثَـَّقهُ   أَبُو َداُوَد، َوقَاَل اْبُن َعِديٍّ

 َوَرَوى َلهُ ُمْسِلٌم يف َصِحيِحِه. 
، َومَلْ َيْذُكْر ِفيِه َجْرًحا.   َوَعفَّاُن ْبُن َسيَّاٍر اجْلُْرَجاين ، ذََكَرهُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ

: َأْصلُهُ ِمَن الطَّ   اِئِف، َسَكَن قـَْزِويَن، أَبُو ُسَلْيَماَن قَاَل: أَبُو زُْرَعَة، َصُدوقٌ َوِإْْسَاِعيُل ْبُن تـَْوبََة الثَـَّقِفي 
 [ رواه الطبراني ورجاله ثقات.(: 8107]الهيثمي ) [إسناده حسن]الدهيش: 

، ثـَنَا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا ا َأْخرَبانَ  َوبِهِ  -  106  حْلَاِرُث ْبُن ُعبـَْيٍد ح. ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َداُوَد اْلَمكِّي 
 [إسناده حسن بشاهده]الدهيش: 

ْمَساُر، ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر اْلَقَوارِيرِي ، ثـَنَا أَ قَاَل الطَّرَبَاين :    -  107 ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُشَعْيٍب السِّ بُو َمْعَشٍر اْلرَبَاءُ  َوَحدَّ
 ح. 
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، :  (11698) ]الهيثمي [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش:  ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ  [ َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
، ثـَنَا َهاُروُن ْبُن ُمْسِلٍم، ُكل  قَاَل الطَّرَبَاين   - 108 َثِِن َنْصُر ْبُن َعِليٍّ َبٍل، َحدَّ ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ ُهْم َعْن ُعبـَْيِد  : َوَحدَّ

 اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة،   اَّللَِّ ْبِن اأَلْخَنِس، َعنِ 
 « لَْيَس ِمنَّا َمْن مَلْ يـَتـََغنَّ اِبْلُقْرآنِ : » صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

ُ َعْنهُ َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب  *  ُهَريْـَرَة، َرِضَي اَّللَّ
ِحيِح.: (11698) ]الهيثمي [إسناده حسن بشاهده]الدهيش:  ، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ

اْلبـََغِوي ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب احْلَارِِثي ، ثـَنَا َعْبُد   ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َهاِشمٍ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  -  111
 اَّللَِّ ْبُن ُعبـَْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ، َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة،  

َحْوِضي َمِسريَةُ َشْهٍر، زََوااَيهُ َسَواٌء، َأْكَوابُهُ َعَدُد جُنُوِم السََّماِء،  : »صلى هللا عليه وسلم َرُسوُل اَّللَِّ    َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَالَ 
 «. َها أَبًَدا ْأ بـَْعدَ َماُؤهُ أَبْـَيُض ِمَن الثَـّْلِج، َوَأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل، َوَأْطَيُب ِمَن اْلِمْسِك، َمْن َشِرَب ِمْنهُ َشْربًَة مَلْ َيْظمَ 

 َرَوى اَنِفُع ْبُن ُعَمَر اجْلَُمِحي  َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، ِمثـَْلُه.  *
ُ َأْعَلمُ َرَواهُ اْلُبَخاِري  َوُمْسِلٌم ِمْن َهِذِه الّرَِوايَِة، فـََلَعلَّ اْبَن َأيِب ُمَلْيَكَة َحِفظَهُ َعِن  *  اْبن َعبَّاس، َوَعِن اْبِن َعْمرٍو، َواَّللَّ

ِحيِح َغْيَر ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب :  (18482)  ]الهيثمي  [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش:   ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
،  [ َوُهَو ِثَقٌة.  اْلَحاِرِثيُّ

، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلالُل َأْخرَبَهُ  َأْخرَبانَ   - 112 ْم، أبنا َعْبُد الرَّمْحَِن  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي 
يْـبُِلي ، ثـَنَا ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن اْلُمْقرُِئ الرَّازِي ، أبنا َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد بْ  ِن َعِليِّ ْبِن ِفَراٍس، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم الدَّ

، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ  ، ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  َأيِب ُمَلْيَكَة،    َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْخُزوِمي 
َوَسَتِجُدونَهُ يف النَّاِس ُكلِِّهْم، ِقيَل:   صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َشْيٌء لَْيَس يف ِكتَاِب اَّللَِّ َوال ُسنَِّة َرُسوِل اَّللَِّ 

تـََعاىَل: }ِإِن اْمُرٌؤ َهلَ   ُ ُأْخٌت فـََلَها ِنْصُف َما َأي  َشْيٍء ُهَو؟ قَاَل: ِمريَاُث اأُلْخِت َمَع اْلِبْنِت، قَاَل اَّللَّ َوَلٌد َوَلهُ  َك لَْيَس لَهُ 
 َوأَنْـُتْم ََتَْعُلوَن هَلَا النِّْصَف َمَع اْلَوَلِد يـَْعِِن َمَع اْلبِْنتِ  [،176تـََرَك{ ]النَِّساء:  

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
 ُمَلْيَكَة،   َحدَّثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب ُسَلْيَماَن، َعِن اْبِن َأيِب  َوِبهِ  -  113

نَا بِِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة{ ]يُوُسف:   قَاَل: اْلِغَرارَةُ اْْلََلُق، َواْْلرُص، َواحْلَبُل، َوالشَّْيُء.  [،88َعِن اْبن َعبَّاس، يف قـَْوِلِه: }َوِجئـْ
 َعَة الرَّازِي  ُعْثَماُن ْبُن َأيِب ُسَلْيَماَن ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم: َوثَـَّقهُ اإِلَماُم َأمْحَُد َوحَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوأَبُو زُرْ  *

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
َها جَمِْلَس الرَُّجِل ِمَن    [،24َعِن اْبن َعبَّاس، يف قـَْوِلِه: }َوَلَقْد َُهَّْت ِبِه َوَهمَّ ِِبَا{ ]يُوُسف:    َوبِهِ   -  114 قَاَل: َجَلَس ِمنـْ

َتُف رِيُشهُ َفَذَهَب َيِطرُي َفال رِيَش لَُه!  اْمَرأَتِِه، َوَحلَّ اهْلِْميَاَن، فـَُنوِدَي: اَيْبنَ   يـَْعُقوَب، أَتـَْزينُ فـََتُكوَن َكالطَّرْيِ يـُنـْ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

، أبنا حُمَمٌَّد، أبنا ُسَلْيَماُن  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ  -  119
 ْبُن َعْبِد اْلُمْؤِمِن، ثـَنَا َسَلَمةُ ْبُن رََجاٍء، ثـَنَا إِبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا إِبْـَراِهيُم ْبُن اَنئَِلَة اأَلْصبـََهاين ، ثـَنَا َرْوحُ 

 ْبِن فـَر وَخ، َعْن أَبِيِه، 
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ُر اْلَعْتَمَة ِإىَل ثـُُلِث اللَّْيِل، فَِلَذِلَك ْسُِّ   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   َيِت اْلَعْتَمَة ألَنَّهُ َكاَن  يـَُؤخِّ
 يـَْعِتُم ِِبَا 

 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*
رَبَُهْم، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي ، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأخْ  َأْخرَبانَ  -  120

، ثـَنَا اْبُن نـَُفْيٍل،  الرَّمْحَِن، أبنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا أَبُو َعْمرٍو، هُ  َو َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا أَبُو َحامتٍِ
 ثـَنَا زَُهرْيٌ، ثـَنَا أَبُو ِإْسَحاَق،  

ْعُت اْبن َعبَّاس يـَُقوُل يف َهِذِه اآليَِة: }ِمْنهُ آاَيتٌ  [ ِهَي اآلاَيُت  7ان: حُمَْكَماٌت{ ]آل عمرَ   َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن قـَْيٍس، قَاَل: ْسَِ
َها151ِمَن األَنْـَعاِم }ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَب ُكْم َعَلْيُكْم{ ]اأْلَنْـَعام:    [ َحَّتَّ فـَرََغ ِمنـْ

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
َراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر، أبنا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهْم، أبنا ِإبْـ   َأْخرَبانَ   -  121

، ثَـ  نَا زَُهرْيٌ، ثـَنَا وَِكيٌع، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد اْبُن اْلُمْقِرِئ، أبنا أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي 
 َأيِب َبِشرٍي،  

ُل اْبَن الز َبرْيِ، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ْعُت اْبن َعبَّاس يـَُبخِّ لَْيَس  : »صلى هللا عليه وسلمَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمَساِوٍر، قَاَل: ْسَِ
 «. اْلُمْؤِمُن الَِّذي يَِبيُت َوَجارُهُ طَاوٍ 

ُ َأْعَلمُ  *  يف َْسَاِعنَا: َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأيِب ِبْشٍر، َوالصََّواُب: َبِشرٍي. . . َواَّللَّ
يعلى،  رواه الطبراني وأبو  (: 13555]الهيثمي )  [(2699مسند أبي يعلى )  .إسناده حسنالداراني:  ]  [إسناده حسن]الدهيش:  

 [ ورجاله ثقات.
جْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم،  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة ا  َوَأْخرَبانَ   -  122

، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعِلي    ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثـَنَا أَبُو نـَُعْيٍم، ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك  أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
 ْبِن َأيِب َبِشرٍي،  

اْلُمَساِورِ  ْبِن  الز َبرْيِ: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ  ُل اْبَن  يـَُبخِّ َوُهَو  اْبن َعبَّاس  لَْيَس  : »صلى هللا عليه وسلم ، قَاَل: قَاَل 
 «. اْلُمْؤِمُن اِبلَِّذي َيْشَبُع َوَجارُهُ َجاِئعٌ 

، َومَلْ َيْذُكرْ  * ، َويف َهِذِه ُعبـَْيُد اَّللَِّ  هُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ يف َعْبِد اَّللَِّ َوال ُعبـَْيِد اَّللَِّ يف الّرَِوايَِة األُوىَل: َعْبُد اَّللَِّ
 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.: (13555) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش: 

ُ َعْنهُ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    . . . . . . .[]  - 123 ْعُت اْبن َعبَّاس، َرِضَي اَّللَّ صلى هللا  ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب ُمَساِوٍر، قَاَل: ْسَِ
َعاَن، َوَجارُهُ ِإىَل َجْنِبِه َجاِئعٌ : »عليه وسلم  « لَْيَس اْلُمْؤِمُن الَِّذي يَِبيُت َشبـْ
 [ بالمتابعةإسناده حسن لذاته أو ]الدهيش: 

، َأنَّ اأَلِديَب أاََب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك أَ   َأْخرَبانَ  -  125 ْخرَبَُهْم، أبنا اإِلَماُم أَبُو أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي 
اٍر الرَّاِزي ، أبنا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِفَراٍس، ثـَنَا اْلَفْضِل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن بـُْندَ 

، ثـَنَا أَبُو ُعبـَْيِد اَّللَِّ َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلمَ  يْـبُِلي  َنَة، َعْن ْخُزوِمي ، ثـَنَا سُ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم الدَّ ْفيَاُن، ُهَو اْبُن ُعيـَيـْ
 َأيِب ِسنَاٍن،  
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َف َعْن قـَْوِل اَّللَِّ تـََعاىَل: }ِإيّنِ  َعِن اْبِن َأيِب اهْلَُذْيِل، قَاَل: ُسِئَل اْبن َعبَّاس َوأاََن ِإىَل َجْنِبِه َجاِلٌس ِمْن َكْم َوَجَد يـَْعُقوُب رِيَح يُوسُ 
 قَاَل: َوَجَدهُ ِمْن ََثَاِننَي فـَْرَسٍخ.  [،94]يُوُسف:  أَلِجُد رِيَح يُوُسَف{ 

 قَاَل اْبُن َأيِب اهْلَُذْيِل: َوُهَو ِمْثُل َما َبنْيَ اْلَبْصَرِة َواْلُكوفَةِ  *
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

ْبنَ   َوَأْخرَبانَ   -  126 ، َأنَّ حُمَمََّد  التَِّميِمي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب  ْبُن َعْبِد    أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد  َأمْحَُد  رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم، أبنا 
ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب،  الرَّمْحَِن، أبنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا أَبو َعْمرٍو، ُهَو َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  

 ، ثـَنَا ُشْعَبُة،  ثـَنَا آَدمُ 
ْعُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َأيِب اهْلَُذْيِل، َعِن اْبن َعبَّاس، يف قـَْولِِه: }ِإيّنِ أَلِجُد     [،94رِيَح يُوُسَف{ ]يُوُسف:  ثـَنَا أَبُو ِسنَاٍن، قَاَل: ْسَِ

 قَاَل: َوَجَد رحَِيهُ ِمْن ََنِْو َمِسريَِة َما َبنْيَ اْلَبْصَرِة َواْلُكوفَةِ 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

َرائِيُل، َعْن َأيِب  أبنا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِإْسَحاَق، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُمالِعٍب، ثـَنَا أَبُو َغسَّاَن، ثـَنَا ِإسْ   َوِبهِ   -  127
 ِسنَاٍن،  

ْعُت اْبن َعبَّاس قَاَل: }َوَلمَّا   قَاَل: َلمَّا َخَرَجِت اْلِعريُ    [،94َفَصَلِت اْلِعرُي{ ]يُوُسف:  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب اهْلَُذْيِل، قَاَل: ْسَِ
قَاَل: لَْوال َأْن   [،94َهاَجْت رِيٌح، فَأََتْت يـَْعُقوَب بِرِيِح يُوُسَف، فـََقاَل: }ِإيّنِ أَلِجُد رِيَح يُوُسَف َلْوال َأْن تـَُفنُِّدوِن{ ]يُوُسف: 

ٍم،  ُتَسفُِّهوِن، قَاَل: فـََوَجَد ِرحَيهُ ِمنْ   َمِسريَِة َثالثَِة َأايَّ
 اْْسُهُ ِضَراُر ْبُن ُمرََّة اْلُكويف ، َرَوى َلهُ ُمْسِلمٌ  أَبُو ِسنَانٍ  *

 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*
ٍر َوِجيَه ْبَن طَاِهٍر  اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد الصَّفَّاُر، بِنـَْيَسابُوَر، َأنَّ أاََب َبكْ   َوَأْخرَبانَ   -  145

ِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن مَحُْدوٍن، أبنا أَبُو  الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اأَلْزَهِري ، قَاَل: أبنا أَبُو سَ 
، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َخالِ  ِد ْبِن فَاِرِس ْبِن ُذَؤْيٍب الذ ْهِلي ، ثـَنَا َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن الشَّْرِقيِّ

َبَة،   ْهُلوِل، ثـَنَا اْبُن ِإْدرِيَس، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َوقَاَل الز ْهِري : َفَحدََّثِِن ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َعْبدِ يُوُسُف ْبُن اْلبُـ   اَّللَِّ ْبِن ُعتـْ
َمَضى ِلَسَفرِِه، َوَخَرَج ِلَعْشٍر َمَضنْيَ ِمْن رََمَضاَن، َفَصاَم َوَصاَم النَّاُس    صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  

َحَّتَّ نـََزَل َمرَّ الظَّْهَراِن يف َعَشَرِة آالٍف ِمَن   صلى هللا عليه وسلمَمَعُه، َحَّتَّ ِإْذ َكاَن اِبْلَكِديِد، أَْفطََر، مثَّ َمَضى َرُسوُل اَّللَِّ  
، يـَْعِِن َمرَّ الظَّْهَراِن، َوَقْد َعِمَيِت اأَلْخبَاُر صلى هللا عليه وسلمَفَسبـََّعْت ُسَلْيٌم َوأَلََّفْت ُمَزيْـَنُة، فـََلمَّا نـََزَل َرُسوُل اَّللَِّ    اْلُمْسِلِمنَي،

َلِة أَبُو ُسْفيَاَن    َوال َيْدرُوَن َما ُهوَ   صلى هللا عليه وسلمَعَلى قـَُرْيٍش َفال َيَْتِيِهْم َخرَبٌ َعْن َرُسوِل اَّللَِّ   فَاِعٌل، َخَرَج يف تِْلَك اللَّيـْ
صلى  ونَُه، فـََلمَّا نـََزَل َرُسوُل اَّللَِّ ْبُن َحْرٍب َوَحِكيُم ْبُن ِحَزاٍم َوبَُدْيُل ْبُن َوْرقَاَء يـََتَحسَّبُوَن َويـَْنظُُروَن َهْل َيَُِدوَن َخرَبًا َأْو َيْسَمعُ 

صلى هللا عليه  ِن، قَاَل اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب قـُْلُت: َواَصبَاُح قـَُرْيٍش! لَِئْن َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ  َمرَّ الظَّْهَرا  هللا عليه وسلم
َوًة قـَْبَل َأْن َيَْتُوهُ فـََيْستَْأِمُنوهُ إِنَّهُ هَلالُك قـَُرْيٍش ِإىَل آِخِر الدَّْهِر، قَاَل: َفَجَلْسُت عَ   وسلم صلى هللا ْغَلِة َرُسوِل اَّللَِّ  َلى بَـ َمكََّة َعنـْ

َها َحَّتَّ ِجْئُت اأَلرَاَك أَقُوُل: لََعلِّي أَْلَقى بـَْعَض احْلَطَّابَِة َأْو َصاِحِب َلَبٍ   عليه وسلم َأْو َذا َحاَجٍة َيَْتِيِهْم    اْلبـَْيَضاِء، َفَخَرْجُت َعَليـْ
َها َوأَْلَتِمُس َما َخَرْجُت َلهُ ِإْذ   مصلى هللا عليه وسلفـَُيْخرِبُُهْم مِبََكاِن َرُسوِل اَّللَِّ   ، ِإيّنِ أَلِسرُي َعَليـْ لَِيْخُرُجوا ِإلَْيِه، قَاَل: فـََواَّللَِّ

ْعُت َكالَم َأيِب ُسْفيَاَن َوبَُدْيِل ْبِن َوْرقَاَء َوُُهَا َيرَتَاَجَعاِن، َوأَبُو ُسْفيَاَن يـَُقوُل: َما رَأَْيُت َكا َلِة ِنريَااًن َقط  ْسَِ  َوال َعْسَكًرا، قَاَل: للَّيـْ
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َها احْلَْرُب، قَاَل: قَاَل أَبُو ُسْفيَاَن: ُخَزاَعةُ َواَّللَِّ َأَذل  وَ    َأألَُم ِمْن َأْن َتُكوَن َهِذِه ِنريَاَن ُخَزاَعةَ قَاَل بَُدْيٌل: َهِذِه َواَّللَِّ ُخَزاَعةُ مَحََشتـْ
ُقْلُت: اَي َأاَب َحْنظََلَة، فـََعَرَف َصْوِت، فـََقاَل: أَبُو اْلَفْضِل؟ قَاَل: قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: َوَعْسَكَرَها، فـََعَرْفُت َصْوَت َأيِب ُسْفيَاَن، فَـ 

،   صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َما َلَك ِفَداَك َأيِب َوأُمِّي! قَاَل: قـُْلُت: َويْـَلَك َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ   يف النَّاِس، َواَصبَاُح قـَُرْيٍش َواَّللَِّ
ابَِّة فَ قَ  صلى هللا عليه  آِتَ ِبَك َرُسوَل اَّللَِّ  اَل: َفَما احْلِيَلةُ ِفَداَك َأيِب َوأُمِّي، قَاَل: قـُْلُت: اَل َواَّللَِّ ِإال َأْن تـَرَْكَب يف َعُجِز َهِذِه الدَّ

ْغَلِة َورََجَع َصاِحبَاُه، قَاَل: َفُكلََّما َمَرْرُت بِنَاٍر ِمْن  فَِإنَّهُ َواَّللَِّ ِإْن ظََفَر ِبَك لََيْضرَِبنَّ ُعنُـَقَك، قَاَل: فـَرَِكَب يف َعجُ   وسلم ِز اْلبـَ
َعَلى بـَْغَلِتِه، َحَّتَّ َمَرْرُت بِنَاِر ُعَمَر   صلى هللا عليه وسلمِنريَاِن اْلُمْسِلِمنَي، قَالُوا: َمْن َهَذا؟ فَِإَذا َنظَُروا قَالُوا: َعم  َرُسوِل اَّللَِّ 

ابَِّة َعَرَف، َوقَاَل: أَبُو ُسْفيَاَن، َعُدو  اَّللَِّ ْبِن اْْلَطَّاِب   ، احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي  فـََقاَل: َمْن ُهنَا؟ َوقَاَم ِإيَلَّ، فـََلمَّا رَآهُ َعَلى َعُجِز الدَّ
ِمْنَك، َوَخَرَج َيْشَتد  ََنَْو َرُسوِل اَّللَِّ   الرَُّجَل َورََكَضِت اْلبـَْغَلةُ    صلى هللا عليه وسلمَأْمَكَن  اْلَبِطيَئةُ  الدَّابَّةُ  َتْسِبُق  مِبَا  َقْتهُ  َفَسبـَ

ْغَلِة َوَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ   ، َوَجاَء ُعَمُر َفَدَخَل، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  صلى هللا عليه وسلماْلَبِطيَء، مثَّ اقـَْتَحْمُت َعِن اْلبـَ
، ِإيّنِ َقْد َأَجرْ َهَذا أَبُو ُسْفيَاَن َقْد َأْمَكَن اَّللَُّ  تُُه،   ِمْنهُ ِبَغرْيِ َعْقٍد َوال َعْهٍد، َفَدْعِِن فََأْضِرْب ُعنُـَقُه، قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

َلَة، رَُجٌل ُدوين،  ، فََأَخْذُت ِبَرْأِسِه، فـَُقْلُت: َواَّللَِّ اَل يـُنَاِجيِه، يَـ صلى هللا عليه وسلمقَاَل: مثَّ َجَلْسُت ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ   ْعِِن اللَّيـْ
َمُر، فـََلمَّا َأْكثـََر ُعَمُر يف َشْأنِِه فـََلمَّا َأْكثـََر ُعَمُر يف َشْأنِِه قـُْلُت: َمْهاًل اَي ُعَمُر، فـََلمَّا َأْكثـََر ُعَمُر يف َشْأنِِه قـُْلُت: َمْهال اَي عُ 

َن ِمْن َبِِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب َما قـُْلَت َهَذا، َوَلِكْن َقْد َعَرْفَت أَنَّهُ رَُجٌل ِمْن َبِِن َعْبِد َمنَاٍف،  قـُْلُت: َمْهاًل اَي ُعَمُر، َأَما َواَّللَِّ َلْو َكا 
 َقْد َعَرْفُت َأنَّ ِإْسالَمَك  يِب ِإال َأيّنِ   قَاَل: َمْهاًل اَي َعبَّاُس، فـََواَّللَِّ إِلْسالُمَك يـَْوَم َأْسَلْمَت َكاَن َأَحبَّ ِإيَلَّ ِمْن ِإْسالِم اْْلَطَّاِب، َوَما

اْذَهْب ِبِه ِإىَل  : »صلى هللا عليه وسلمِمْن ِإْسالِم اْْلَطَّاِب، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    صلى هللا عليه وسلمَكاَن َأَحبَّ ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  
صلى هللا عليه  رَْحِلي، فـََلمَّا َأْصَبْحُت، َغَدْوُت ِبِه ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  «، قَاَل: َفَذَهْبُت بِِه ِإىَل  رَْحِلَك، فَِإَذا َأْصَبْحَت فَاْئِتنَا بِهِ 

«، قَاَل: أبَِيِب أَْنَت َوأُمِّي َما َأْحَلَمَك َوحْيََك اَي أاََب ُسْفيَاَن، أمََلْ َيَِْن َلَك َأْن َتْشَهَد َأْن اَل ِإلََه ِإال اَّللَُّ ، فـََلمَّا رَآهُ قَاَل: » وسلم
ئًا بـَْعُد، قَاَل: »َمَك َوَأْوَصَلَك! ، أَمَّا َواَّللَِّ لََقْد َكاَد يـََقُع يف نـَْفِسي َأْن َلْو َكاَن َمَع اَّللَِّ َغرْيُهُ َلَقْد َأْغَّن شَ َوَأْكرَ  َويْـَلَك اَي َأاَب  يـْ

ي أَْنَت َما َأْحَلَمَك َوَأْكَرَمَك َوَأْوَصَلَك! أَمَّا َواَّللَِّ َهِذِه، فَِإنَّ يف «، قَاَل: أبَِيِب َوأُمِّ ُسْفيَاَن َأمَلْ َيَِْن َلَك َأْن َتْشَهَد َأيّنِ َرُسوُل اَّللَِّ 
ُ وَ  ئًا، قَاَل اْلَعبَّاُس: قـُْلُت: َويْـَلَك َأْسِلْم َواْشَهْد َأْن اَل إَِلَه ِإال اَّللَّ َها َحَّتَّ اآلَن َشيـْ ْن  َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ قـَْبَل أَ النـَّْفِس ِمنـْ
 ُسْفيَاَن رَُجٌل حيُِب  َهَذا اْلَفْخَر ُتْضَرَب ُعنُـُقَك، قَاَل: َفَشِهَد َشَهاَدَة احْلَقِّ َوَأْسَلَم، قَاَل اْلَعبَّاُس: فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َأابَ 

ئًا، قَاَل: »  « ، قَاَل: فـََلمَّا َذَهْبُت ٌن، َوَمْن َأْغَلَق َعَلْيِه اَببَهُ فـَُهَو آِمنٌ نـََعْم، َمْن َدَخَل َداَر َأيِب ُسْفيَاَن فـَُهَو آمِ فَاْجَعْل لَهُ َشيـْ
 َعبَّاُس، اْحِبْسهُ مِبَِضيِق اْلَواِدي ِعْنَد َخْطِم اجْلََبِل َحَّتَّ مَتُرَّ ِبِه ُخُيوُل اَّللَِّ  : »ايَ صلى هللا عليه وسلمألَْنَصِرَف قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

قَاَل: َوَمرَّْت ِبِه اْلَقبَاِئُل َعَلى رَااَيِْتَا، َفُكلََّما َمرَّْت ِبِه    صلى هللا عليه وسلمَفَحَبْسُتهُ َحْيُث َأَمَرين َرُسوُل اَّللَِّ    «، قَاَل:َفرَيَاَها
ِبيَلُة، فـَيـَُقوُل: َمْن َهِذِه؟ فَأَقُوُل:  قَِبيَلٌة، قَاَل: َمْن َهِذِه؟ قَاَل: قـُْلُت: بـَُنو ُسَلْيٍم، قَاَل: يـَُقوُل: َما يل َولَِبِِن ُسَلْيٍم، مثَّ مَتُر  اْلقَ 

َها فَُأْخرِبُهُ ُمَزيْـنَ  ِإال قَاَل: َما يل َولَِبِِن ُفالٍن، قَاَل:    ُة، فـَيـَُقوُل: َما يل َوِلُمَزيْـَنَة، َحَّتَّ نـََفَدِت اْلَقبَاِئُل اَل مَتُر  قَِبيَلٌة ِإال َسأََلِِن َعنـْ
ُهْم ِإال احْلََدَق يف احْلَِديِد،  يف اْْلَْضَراِء، َكِتيَبٌة ِفيَها الْ   صلى هللا عليه وسلم َحَّتَّ َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ   ُمَهاِجُروَن َواألَْنَصاُر اَل يـَُرى ِمنـْ

! َمْن َهُؤالِء اَي َعبَّاُس، قَاَل: قـُْلُت: َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ   يف اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر، قَاَل:    صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ُسْبَحاَن اَّللَِّ
 َأاَب ُسْفيَاَن  ِء قـَْبُل، َواَّللَِّ اَي أاََب اْلَفْضِل لََقْد َأْصَبَح ُمْلُك اْبِن َأِخيَك اْلَغَداَة َعِظيًما، قَاَل: قـُْلُت: َوحْيََك ايَ قَاَل: َما أَلَحٍد ِِبَُؤال

ُة، قَاَل: فـَنـََعْم، قَاَل: قـُْلُت: النََّجاَء ِإىَل قـَْوِمَك، لَِتْخرَُج ِإلَْيِهْم، َحَّتَّ  َا النـ بُـوَّ ِإَذا َجاَءُهْم َصَرَخ أبَِْعَلى َصْوتِِه. . . اَي َمْعَشَر  ِإَنَّ
َبةَ  قـَُرْيٍش َهَذا حُمَمٌَّد َقْد َجاءَُكْم ِفيَما اَل ِقَبَل َلُكْم ِبِه، َفَمْن َدَخَل َداِر َأيِب ُسْفيَاَن فـَُهَو آِمٌن، قَالَ  : فـََقاَمْت ِإلَْيِه ِهْنُد ابْـَنةُ ُعتـْ
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، َوَلَعلَّهُ بَِئَس، ِمْن طَِليَعِة قـَْوٍم، قَاَل: َويْـَلُكْم اَل فََأَخَذْت ِبَشارِِبِه، فَـ  تُـُلوا احْلَِميَت الدَِّسَم اأَلمْحََس تـََنَبَّ  تـَغُرَّنَُّكْم َهِذِه َقاَلْت: اقـْ
ُ َوَما تـُْغِِن َعنَّا َداُرَك؟   ِمْن أَنْـُفِسُكْم فَِإنَّهُ َقْد َجاَء َما اَل ِقَبَل َلُكْم ِبِه، َمْن َدَخَل َداَر َأيِب ُسْفيَاَن فـَُهوَ  آِمٌن، فـََقالُوا: قَاتـََلَك اَّللَّ

 قَاَل: َوَمْن َأْغَلَق اَببَهُ فـَُهَو آِمٌن. 
َبَة، َعِن ابْ   * ، َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعتـْ صلى هللا عليه  النَِّبَّ  ن َعبَّاس، َأنَّ  َرَوى اْلُبَخاِري  َوُمْسِلٌم ِمْن رَِوايَِة الز ْهِريِّ

ِة، َفَساَر مِبَْن َمَعهُ ِمَن  َخَرَج ِمَن اْلَمِديَنِة َوَمَعهُ َعَشَرةُ آالٍف، َوَذِلَك َعَلى رَْأِس ََثَاِن ِسِننَي َوِنْصٍف، ِمْن ُمَقدَِّمِة اْلَمِدينَ   وسلم
 يَد، َوُهَو َماٌء َبنْيَ ُعْسَفاَن َوُقَدْيٍد، أَْفطََر َوأَْفطَُروا. اْلُمْسِلِمنَي ِإىَل َمكََّة َيُصوُم َوَيُصوُموَن َحَّتَّ بـََلَغ اْلَكدِ 

َا يـُْؤَخُذ ِمْن َأْمِر َرُسوِل اَّللَِّ    * اآلِخُر فَاآلِخُر، َوَهَذا َلْفُظ َحِديِث َمْعَمٍر َعِن الز ْهرِيِّ   صلى هللا عليه وسلمقَاَل الز ْهِري : َوِإمنَّ
، َوُهوَ    َأْطَوُل الّرَِوااَيِت، َويف رَِوايَِة ُمْسِلٍم اْخِتَصارٌ ِعْنَد اْلُبَخاِريِّ

 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*
بِبَاِب اْلَبْصَرِة ِمْن بـَْغَداَد، َأنَّ ِإْْسَاِعيَل ْبَن َأمْحََد   أَبُو اْلُفتُوِح َمْسُعوُد ْبُن َأيِب اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد اْلَكرِِْي الدَّقَّاُق،  َأْخرَبانَ  - 148

ِن النـَّق وِر، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَُسنْيِ اْبِن َأِخي  ْبِن ُعَمَر اْبِن السََّمْرقـَْنِديِّ َأْخرَبَُهْم، ِقرَاَءًة َعَلْيِه، أبنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بْ 
، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ُهَو اْبُن اْلَعبَّاِس اْلَورَّاُق، ثـَنَا أَبُو َعْمرٍو َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب َغْرزَةَ   اْلُكويف ، ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى  ِميِميٍّ

َبَة،   ، َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعتـْ َنَة، َعِن الز ْهِريِّ ، أبنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ  اْلَعْبِسي 
ًسا ِعْنَد  يـَْهَوى اْمَرَأًة، وََكاَن َذاَت يـَْوٍم َجالِ   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َكاَن رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ  

َلمَّا ، فَاْستَْأَذنَهُ يف َحاَجٍة، فََأِذَن لَُه، َفَخَرَج يف يـَْوٍم َمِطرٍي فَِإَذا ُهَو اِبْمَرأٍَة َعَلى َغِديٍر تـَْغِسُل، فَـ صلى هللا عليه وسلم َرُسوِل اَّللَِّ  
َها جَمِْلَس الرَُّجِل ِمَن اْمَرأَتِِه، مثَّ َحرََّك ذََكرَ    صلى هللا عليه وسلم ُه، فَِإَذا ُهَو ِمْثَل اهْلُْدبَِة، فـََقاَم اَنِدًما، فَأََتى النَِّبَّ  رَآَها َجَلَس ِمنـْ

ُ: }َوأَِقِم الصَّالَة طََريفَِ النـََّهاِر َوزُلَفً َصلِّ َأْربََع رََكَعاتٍ : »صلى هللا عليه وسلم َفذََكَر َذِلَك َلُه، فـََقاَل َلهُ النَِّب    ا «، فَأَنْـَزَل اَّللَّ
اِكرِيَن{ ]هود:    [ . 114ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ احْلََسنَاِت يُْذِهْبَ السَّيِّئَاِت َذِلَك ِذْكَرى لِلذَّ

، بَِنْحِوِه.  َلهُ َشاِهٌد يف َصِحيِح ُمْسِلٍم، ِمْن َحِديِث اأَلْسَوِد َوَعْلَقَمَة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َوِمْن َحِديِث َأيِب أَُماَمةَ  *  اْلبَاِهِليِّ
َنَة َعِن الز ْهِريِّ   قَاَل الدَّارَُقْطِِن : تـََفرََّد بِِه ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى، َعِن اْبِن ُعيـَيـْ

 [ رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.(: 11081]الهيثمي ) [إسناده صحيح]الدهيش: 
ا  َأْخرَبانَ   - 149 َد َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين ، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ أاََب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجعْ  ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َوُهَو َحاِضٌر، أبنا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َفٍر، أبنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
 .  بَُكرْيٍ اْلِمْصِري ، قَاَل: َأْخرَبَنِيِه اْبُن َوْهٍب، َعْن َحْفِص ْبِن ُعَمَر الدَِّمْشِقيِّ

، َعْن ُعبـَْيدِ  ئًا، َعْن َعِقيٍل، َعِن الز ْهِريِّ ،   قَاَل حَيََْي: َوَقْد رَأَيْـتُهُ َوَجاَلْسُتهُ َومَلْ َأْكُتْب َعْنهُ َشيـْ  اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
ِإنَّ رَبََّك تـََعاىَل يـُْقرُِئَك السَّالُم،  " َوقَاَل:  ِبِقْطٍف    صلى هللا عليه وسلمالسَّالُم، أََتى النَِّبَّ    َعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيهِ 

 " َويـَُقوُل: ُكْل َهَذا، َأْو ُخْذ َهَذا
رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو شديد  (:  7999]الهيثمي )  [إسناده منكر]الدهيش:  

 [ الضعف.
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، َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا أَبُ   َوَأْخرَبانَ   -  150 و ُمْسِلٍم حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي 
ْبُن حَيََْي، ثـَنَا اْبُن  ْبِن مهَرابزَد، أبنا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم اْبِن اْلُمْقرِِئ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن احْلَسَ  َبَة اْلَعْسَقالين ، ثـَنَا َحْرَمَلةُ  ِن ْبِن قـُتـَيـْ

َبَة ح. َوْهٍب، َأْخرَبين َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َعْن َعِقيِل ْبِن َخاِلٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ    ْبِن ُعتـْ
 [ إسناده منكر]الدهيش: 

يهَ ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ  أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد، يـُْعَرُف اِبْبِن الصَّفَّاِر بِنـَْيَسابُوَر، َأنَّ َوجِ   َوَأْخرَبانَ   -  151
،    َأْخرَبَُهْم، أبنا َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اأَلْزَهِري ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِ  اَّللَِّ ْبِن مَحُْدوَن التَّاِجُر، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اْبِن الشَّْرِقيِّ

، َعْن َعْن َحْفِص ْبِن ُعَمَر الدِّمَ أبنا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن َعْبِد اَّللَِّ الذ ْهِلي ، ثـَنَا َأْصَبُغ، قَاَل: َأْخرَبين َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َوْهٍب،   ْشِقيِّ
  ،  َعِقيِل ْبِن َخاِلٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ

ِإنَّ رَبََّك يـُْقرُِئَك السَّالَم، َوَأْرَسَلِِن ِإلَْيَك  ، فـََقاَل: "  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: أََتى ِجرْبِيُل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  
 ،  صلى هللا عليه وسلم، فََأَخَذهُ َرُسوُل اَّللَِّ "ُ َذا اْلِقْطِف لِتَْأُكَلهِبَِ 
 َلْفظُُهَما َواِحدٌ  *

رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو شديد  (:  7999]الهيثمي )  [إسناده منكر]الدهيش:  
 [ الضعف.

اَد َأْخرَبَُهْم،  َأْخرَبانَ   -  154 ِقَراَءًة َعَلْيِه، أبنا أَبُو نـَُعْيٍم   أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمَعاِويََة الص ويف ، ِكتَابًَة، َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَدَّ
َبَة َأمْحَُد، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا ُموَسى ْبُن مُجُْهوٍر، هُ  َو التِّنِّيِسي ، ثـَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ثـَنَا اْلَولِيُد، ثـَنَا أَبُو َشيـْ

 حَيََْي ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلِكْنِدي ، َعْن َأيِب اْلُمِغريَِة ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن اْلُمِغريَِة،  
اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ِمْن أُمَّيِت َسيـَْقَرُءونَ : "  وسلمصلى هللا عليه  َعْن  الدِّيِن   ِإنَّ اَنًسا  َويـَتـََعمَُّقوَن يف  اْلُقْرآَن 

ُتْم ِمْن ُدنْـيَاُهْم َواْعتـََزْلُتُموُهْم ِبِدينِ  ُتُم اْلُمُلوَك فََأَصبـْ ُكْم ِإال َوال َيُكوُن َذِلَك ِإال َكَما اَل َيَْتِيِهُم الشَّْيطَاُن، فـَيـَُقوُل: َلْو َما أَتـَيـْ
 ". َذِلَك اَل ََيَْتِِن ِمْن قـُْرِِبِْم ِإال اْْلَطَااَي ََيَْتِِن ِمَن اْلَقتَاِد ِإال الشَّْوَك، كَ 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
، أبنا َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم، زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ اْْلَالَل َأْخرَبَُهْم، أبنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد الرَّاِزي    َأْخرَبانَ   -  155

، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثـَنَا يْـبُِلي  ُسْفيَاُن، ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب بـُْرَدَة، قَاَل: ُسِئَل اْبن َعبَّاس َعْن   أبنا حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم الدَّ
: }َوَلَقْد َُهَّْت ِبِه َوَهمَّ ِِبَا{ ]يُوُسف:  َها جَمِْلَس اْْلَاِتنِ 24قـَْوِل اَّللَِّ  [ ، قَاَل اْبن َعبَّاس: َحلَّ اهْلِْميَاَن َوَجَلَس ِمنـْ

 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*
ُهْم، أبنا َعْبُد الرَّمْحَِن أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلالَل َأْخربََ  َأْخرَبانَ  -  161

، ثـَنَا ُسْفيَاُن، ْبُن َأمْحََد الرَّازِي ، أبنا َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم الدَّيْـ  ، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْخُزوِمي   بُِلي 
ْعُت اْبن َعبَّاس َيْسَأُل َعِن اأَلْعَراِف، فـََقاَل: ُهَو الشَّْيءُ الْ   ُمْشِرفُ َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب يَزِيَد، قَاَل: ْسَِ

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
َع اْبن َعبَّاس: َيْسَتِحب  َتَِْخرَي اْلِعَشاَء َويـَْقَرأُ: }َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل{  َوِبهِ  -  162  أَنَّهُ ْسَِ

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
َع اْبن َعبَّاس يـَُقوُل يف قـَْوِلِه: }فَاذُْكُروا اْسَم اَّللَِّ َعلَ  َوِبهِ  - 163 { ]احْلَج:  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب يَزِيَد، أَنَّهُ ْسَِ َها َصَوافَّ يـْ

 قَاَل: ِقيَاًما  [،36
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 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن ُعبـَْيِد  بِ   -  164 ْعُت اْبن َعبَّاس َيْسَأُل َعْن قـَْوِل اَّللَِّ تـََعاىَل: }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم  ِه َحدَّ اَّللَِّ ْبِن َأيِب زَْيٍد، قَاَل: ْسَِ

احْلََرَج ِفيُكْم؟  قَاَل: َهْل َهاُهنَا ِمْن ُهَذْيٍل َأَحٌد؟ قَاَل رَُجٌل: نـََعْم، َأاَن، فـََقاَل: َما تـَُعد وَن  [،78يف الدِّيِن ِمْن َحَرٍج{ ]احْلَج: 
 قَاَل اهْلَُذيل : الشَّْيءُ الضَّيُِّق، قَاَل اْبن َعبَّاس: ُهَو َذِلكَ 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
َع اْبن َعبَّاس يـَُقوُل يف قـَْولِِه: }الزَّاين   َوِبهِ   -  165 ثـَنَا ُسْفيَاُن، ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب يَزِيَد، أَنَّهُ ْسَِ اَل يـَْنِكُح ِإال زَانَِيًة َأْو    َحدَّ

نـَُهَما [،3ُمْشرَِكًة{ ]الن ور:    قَاَل: ِهَي حكٌم بـَيـْ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

َع اْبن َعبَّاس يـَُقوُل: }اْلَماُعوَن{ ]املاعون:    َوِبهِ   -  166 ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب يَزِيَد، أَنَّهُ ْسَِ  . [ َعارِيَةُ اْلَمتَاعِ 7َحدَّ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

ْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذَة،  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين ، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبْتُْ   َأْخرَبانَ   -  167
َثِِن َأيِب، ثـَنَا َساِبٌق اجْلََزِري ، َأنَّ َعْمَرو أبنا ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر الرَّازِي ، ثـَنَا اْلَولِيُد   ْبُن ُشَجاِع ْبِن اْلَولِيِد، َحدَّ

 اْبَن َأيِب َعْمرٍو َمْوىَل اْلُمطَِّلِب َأْخرَبَُه، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرِث، 
ٌ، َوَبنْيَ َذِلَك ُشبُـَهاٌت، َفَمْن َأْوَقَع ِِبِنَّ قَاَل: » ،صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ٌ، َواحْلََراُم َبنيِّ احْلالُل َبنيِّ

 يـََقَع ِفيِه، ِإىَل َجْنِب مِحَى َأْوَشَك َأنْ فـَُهَو َقِمٌن َأْن َيَْمثََ، َوَمِن اْجتـَنـَبـَُهنَّ فـَُهَو َأْوفـَُر ِلِديِنِه، َكَمْرَتٍع ِإىَل َجْنِب مِحَى، َوَمِن اْرتـََعى  
 «. َوِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، َومِحَى اَّللَِّ احْلََرامُ 

 َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث النـ ْعَماِن ْبِن َبِشريٍ  *
، َوِفيِه َساِبٌق اْلَجَزِريُّ َوَلْم :  (18114) ]الهيثمي [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش:   [َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم،    أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي  اْلُمَؤدُِّب،  َأْخرَبانَ   -  168
ُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُنَصرْيٍ، ثـَنَا َأيِب، ثـَنَا أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين ، أبنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َأمحَْ 

 ْيَماُن ْبُن َداُوَد، ثـَنَا النـ ْعَماُن ْبُن َعْبِد السَّالِم، َووَِكيٌع، قَاال: ثـَنَا ُسْفيَاُن،  ُسلَ 
  [،79:  اَب أِبَْيِديِهْم{ ]اْلبـََقَرةَعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْلَقَمَة، قَاَل: َسأَْلُت اْبن َعبَّاس َعْن قـَْوِلِه: }فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتُـُبوَن اْلِكتَ 

 قَاَل: نـََزَلْت يف اْلُمْشرِِكنَي َوَأْهِل اْلِكتَاِب. 
، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن منَُ  * ، َعِن احْلََسِن ْبِن َأمْحََد ْبِن َحِبيٍب اْلَكْرَماينِّ رْيٍ، َعْن وَِكيٍع، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َعْبِد  َرَواهُ النََّساِئي 

 َعْلَقٍم، َوِفيِه قـَْوٌل يف َأْهِل اْلِكتَابِ الرَّمْحَِن ْبِن 
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم،   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعدٍ  َأْخرَبانَ  - 172
، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حيَْ  ََي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، ثـَنَا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، َحدََّثِِن حَيََْي ْبُن  أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

 َصاِلٍح األَيِْلي ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة، َعْن ُعبـَْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ، 
ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعنـْ ، َقْد أُْهِبَط آَدُم،  : " يه وسلمصلى هللا علَعِن اْبن َعبَّاس، َرِضَي اَّللَّ قَاَل ِإبِْليُس ِلَربِِّه: اَي َربِّ

ُهْم، وَُكتُـبُـُهُم التـَّْورَاةُ  َوَقْد َعِلْمُت أَنَّهُ َسَيُكوُن ِكتَاٌب َوُرُسٌل، َفَما ِكتَاُِبُْم َوُرُسُلُهْم، قَاَل: قَاَل: ُرُسُلُهُم اْلَمالِئَكُة، وَ  النَّبِي وَن ِمنـْ
ْعُر، َوُرُسُلَك اْلَكهَ َوالزَّبُو  َنُة، َوطََعاُمَك َما اَل يُْذَكُر  ُر َواإِلجْنِيُل َواْلُفْرقَاُن، قَاَل: َفَما ِكتَايِب؟ قَاَل: ِكتَاُبَك اْلَوْشُم، َوقـُْرآُنَك الشِّ
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ُتَك احْلَمَّامُ  ، َوَمصاِيُدَك النَِّساُء، َوُمَؤذُِّنَك اْلِمْزَماُر، َوَمْسِجُدَك اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه، َوَشَراُبَك ُكل  ُمْسِكٍر، َوِصْدُقَك اْلَكِذُب، َوبـَيـْ
 ". اأَلْسَواُق  

 قـُْلُت: اَل َأْعرِفُهُ ِإال ِِبََذا اإِلْسنَادِ  *
.: (445) ]الهيثمي [إسناده ضعيف]الدهيش:  ، َضعََّفُه اْلُعَقْيِليُّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َيْحَيى ْبُن َصاِلٍح اْْلَْيِليُّ

يفَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا َعْبُد أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حَمُْموُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن الثَـَّقِفي ، َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّريَْ   َوَأْخرَبانَ   - 175
ِهيَم، أبنا َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع، ثـَنَا يَزْيُد  اْلَواِحِد ْبُن َأمْحََد اْلبـَقَّاُل، أبنا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق، أبنا َجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَرا

 َأيِب َحاِضٍر َأِو اْبِن َأيِب َحاِضٍر،  ْبُن َهارُوَن، أبنا َعْمُرو ْبُن َمْيُموٍن، َعنْ 
ا ِفيِه َمكََّة فَأَْبَدلُوا، َوَعزَِّت اإِلِبُل يف  َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: ِإنَّ َأْهَل احْلَُدْيِبَيِة أُِمُروا ِبِِْرَساِل اهْلَْدِي يف اْلَعاِم التَّاِبِع الَِّذي َدَخُلو 

َص   ِلَمْن مَلْ َيَِْد بََدنًَة يف اْشرِتَاِء بـََقَرٍة. َذِلَك اْلَعاُم، فـَُرخِّ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

ْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم،  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة بِ  َأْخرَبانَ  - 188
، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن الطَّرَبَاين ، ثـَنَا ، ثـَنَا ُعْقَبةُ ْبُن قَِبيَصَة، ثـَنَا َأيِب، ثـَنَا   أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي 

 ِفْطٌر، َعْن َعطَاٍء،  
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   «. أَْفطََر احْلَاِجُم َواْلَمْحُجومُ : »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َرِضَي اَّللَّ

 َرَواهُ النََّساِئي  َعْن ُعْقَبَة ْبِن قَبِيَصةَ  *
رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجال البزار موثقون ; إَل أن فطر  (:  4987]الهيثمي )  [إسناده حسن بشواهده]الدهيش:  

 [ بن خليفة فيه كَلم، وهو ثقة.
 ْبُن َأمْحََد، أبنا أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد  بنا َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد، َأنَّ مَتِيًما اجْلُْرَجاينَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد، أبنا حُمَمَّدُ أ - 192

ارِِمي ، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، ثـَنَا َجْعَفُر ْبُن  ثَِقيٍف، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َسِعيدٍ ْبُن ِحبَّاَن اْلُبْسيِت ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْـَراِهيَم َمْوىَل  الدَّ
َثِِن َعمِّي ُعَمارَةُ ْبُن ثـَْواَبَن، َعْن َعطَاٍء،    حَيََْي ْبِن ثـَْواَبَن، َحدَّ

اْستَْأَذنُوا َرُسوَل اَّللَِّ   الّرَِجاَل  اْبن َعبَّاس، َأنَّ  َيْسَمُع َصْوًًت   عليه وسلمصلى هللا  َعِن  النَِّساِء، فََأِذَن هَلُْم، فـَبَاَت  يف َضْرِب 
َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم أَلْهِلِه َوَأاَن ِمْن  َوقَاَل: »  ]فنهاهم[  َعالِيًا، فـََقاَل: َما َهَذا، قَالُوا: َأِذْنَت لِلّرَِجاِل يف َضْرِب النَِّساِء َفَضَربُوُهمْ 

 « َخرْيُِكْم أَلْهِلي
رواه البزار، وفيه  (:  7621]الهيثمي )  [(.4186صحيح ابن حبان )  .حسن لغيره]شعيب:    [إسناده حسن بشاهده]الدهيش:  

 [جعفر بن يحيى بن ثوبان، وهو مستور، وبقية رجاله ثقات، وقد روى أبو داود لجعفر هذا وسكت عنه فحديثه حسن.
بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيَّةَ   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين ، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ  َأْخرَبانَ   - 200

، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين   ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن طَاِهِر ْبِن َحْرَمَلَة ْبِن حَيََْي، ثـَنَا َجدِّي َحْرَمَلةُ ْبُن  َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
ْعُت َعطَاَء ْبَن َأيِب راََبٍح، قَاَل: ْسَِْعتُ  ْعُت َنِبَّ  حَيََْي، ثـَنَا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبين َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، قَاَل: ْسَِ   اْبن َعبَّاس يـَُقوُل: ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: » نَا يف ِإانَّ َمَعاِشَر األَنِْبيَاِء أُِمْراَن بِتـَْعِجيِل ِفْطراَِن، َوَتَِْخرِي ُسُحوراَِن، َوَوْضِع َأمْيَانِنَا َعَلى َِشَائِلِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 « الصَّالةِ 

 .[ الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.رواه : (2609) ]الهيثمي [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 
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ْم، أبنا َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي ، ِِبَا، َأنَّ مَتِيَم ْبَن َأيِب َسِعيٍد اجْلُْرَجاين  َأْخرَبَهُ  َوَأْخرَبانَ  - 201
، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن الزَّْوَزين ، أبنا أَبُ  و َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن ْبُن َأمْحََد اْلُبْسيِت ، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن،  َعِليٍّ اْلَبحَّاِثي 

َع َعطَاَء ْبَن َأيِب راََبٍح حُيَدِّثُ   ،  ثـَنَا َحْرَمَلُة، ثـَنَا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبين َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، أَنَّهُ ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل  َل ِفْطَراَن، َوَأْن  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر ُسُحوراََن، َونـَُعجِّ ِإانَّ َمْعَشَر األَْنِبيَاِء أُِمْراَن َأْن نـَُؤخِّ

 «. منَِْسَك أبَِمْيَانِنَا َعَلى َِشَائِِلنَا يف َصالتِنَا
َع َهَذا  * : ْسَِ  اْْلرََبَ اْبُن َوْهٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن احْلَاِرِث َوطَْلَحَة ْبِن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء. قَاَل أَبُو َحامتٍِ

، َعْن َعطَاٍء.   قـُْلُت: َرَواهُ أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسي  َعْن طَْلَحَة ْبِن َعْمرٍو اْلَمكِّي 
 ا. َوَأمْحَُد ْبُن طَاِهِر ْبِن َحْرَمَلَة َأْخَرْجنَاهُ اْعِتبَارً 

َنَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن طَاوُ  مَ َرَواهُ حُمَمَُّد ْبُن َأيِب يـَْعُقوَب اْلَكْرَماين ، َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعيـَيـْ  ٍس، َعِن اْبن َعبَّاس، َوَقْد تـََقدَّ
 [ (.1770صحيح ابن حبان ) .إسناد صحيح على شرط مسلم]شعيب:  إسناده صحيح.[]الدهيش: 

وْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة اجلُْ   َأْخرَبانَ  -  208
، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثَـ  ِه  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ي ، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، ثـَنَا َجْعَفُر ْبُن حَيََْي، َعْن َعمِّ نَا أَبُو ُمْسِلٍم اْلَكشِّ

 ُعَمارََة ْبِن ثـَْواَبَن، َعْن َعطَاٍء، 
َوَشر َها آِخُرَها، َوَخرْيُ ُصُفوِف  َخرْيُ ُصُفوِف الّرَِجاِل َأوَّهُلَا،  : »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  

 «. النَِّساِء آِخُرَها، َوَشر َها َأوَّهُلَا
 َلهُ َشاِهٌد يف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن رَِوايَِة َأيِب ُهَريْـَرةَ  *

 [ اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي : (2520) ]الهيثمي [إسناده حسن بشاهده]الدهيش: 
اِهيَم ْبَن َمْنُصوٍر، أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأَن احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم، أبنا ِإبْـرَ   َأْخرَبانَ   -  209

، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر ْبِن أاََبٍن، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َهاِشِم أبنا حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم اْبِن اْلُمْقِرِئ، أبنا أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  
 ْبِن اْلرَبِيَِّة، َعْن ُمبَاَرِك ْبِن َحسَّاٍن، َعْن َعطَاٍء،  

، َأي  ُجَلَسائِنَا َخرْيٌ؟ قَاَل: » رُْؤيـَُتُه، َوزَادَُكْم يف ِعْلِمُكْم َمْنِطُقُه،   َمْن ذَكَّرَُكْم اِبَّللَِّ َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 « َوذَكَّرَُكْم اِبآلِخَرِة ِعْلُمهُ 

رواه أبو يعلى، وفيه مبارك  (:  17686]الهيثمي )  [(2437مسند أبي يعلى )  . إسناده لينالداراني:  ]  [إسناده حسن]الدهيش:  
 [ بن حسان، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

اَد َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضٌر، أبنا    أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين ، َأنَّ احْلََسَن ْبنَ   َوَأْخرَبانَ   -  210 َأمْحََد احْلَدَّ
، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر، أبنا ِإْسَْ  اِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َْس َوْيِه، ثـَنَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا ُعبـَْيُد أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

، ُهَو اْبُن ُموَسى، َعِن اْلُمبَاَرك اْبِن َحسَّاٍن، َعِن، َعْن َعطَاٍء،    اَّللَِّ
، َأي  ُجَلَسائِنَ  ، يـَْعِِن رُْؤيـَُتُه، َوزَاَد يف ِعْلِمُكْم َمْنِطُقهُ ا أَْفَضُل؟ قَاَل: » َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قـُْلنَا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  «َمْن ذَكَّرَُكْم اِبَّللَِّ

 [(2437مسند أبي يعلى ) .إسناده لينالداراني: ] [إسناده حسن]الدهيش: 
، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهْم، أبنا إِبْـَراِهيُم ْبُن مَ   َأْخرَبانَ   - 211 ْنُصوٍر، أبنا حُمَمَُّد ْبُن زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي 

ِن َأاَبٍن، ثـَنَا ُمَعاوِيَةُ ْبُن ِهَشاٍم، ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن َحِبيٍب،  ِإبْـَراِهيَم اْبِن اْلُمْقِرُئ، أبنا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر بْ 
 َعْن َعطَاٍء، 
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َِبَرْيٍ ِمْن قـَْوٍم مَلْ يـَُعوُدوا َمرِيًضا،  فـََقاَل: َكْيَف أَنْـتُْم؟ قَاَل: »   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ  
 « َهُدوا ِجنَازَةً َومَلْ َيشْ 

 [َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ : (3785) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش: 
رَبَُهْم، ِقرَاَءًة َعَلْيِه َوُهْم  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدُِّب، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأخْ  َأْخرَبانَ   - 212

َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن    َأْخرَبانَ َيْسَمُعوَن، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين ،  
ْعُت حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاَق يـَُقوُل:   َثِِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب جنَِ ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم، قَاَل: أبنا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، ثـَنَا َأيِب، قَاَل: ْسَِ يٍح،  َحدَّ

 َعْن َعطَاٍء، 
اْلَواِحُد اْلَعَشَرَة، فـَثـَُقَل َذِلَك َعَلْيِهْم، َوشَ  َأْن يـَُقاتَِل  َعَلْيِهْم   ُ اْبن َعبَّاس، قَاَل: اْفرَتََض اَّللَّ ُ  َعِن  قَّ َذِلَك َعَلْيِهْم، فـََوَضَع اَّللَّ

ُهْم ِإىَل َأْن يـَُقاِتَل الرَُّجُل الرَُّجَلنْيِ، فَأَنْـَزَل اَّللَُّ  [ 65 يف َذِلَك }ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـََتنْيِ{ ]اأْلَنْـَفال:  َعنـْ
:  [ ، يـَْعِِن َغنَائَِم بَْدٍر، يـَُقولُ 68ِإىَل آِخِر اآلاَيِت }َلْوال ِكتَاٌب ِمَن اَّللَِّ َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذمتُْ َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]اأْلَنْـَفال:  

َم ِإلَْيِه، [ ،  70مثَّ قَاَل: }ََيَيـ َها النَِّب  ُقْل ِلَمْن يف أَْيِديُكْم ِمَن اأَلْسَرى{ ]اأْلَنْـَفال:  َلْوال َأيّنِ اَل أَُعذُِّب َمْن َعَصاين َحَّتَّ أَتـََقدَّ
ِبِِْسالِمي، َوَسأَْلُتهُ َأْن حُيَاِسَبِِن اِبْلِعشرِيَن األُوِقَيَة الَّيِت    ه وسلمصلى هللا عليفـََقاَل اْلَعبَّاُس: يفَّ َواَّللَِّ ِحنَي َأْخرَبُْت َرُسوَل اَّللَِّ  

  اَّللَِّ َأَخْذُت َمِعي فََأْعطَاين ِِبَا ِعْشرِيَن َعْبًدا ُكل ُهْم َقْد ًَتَجَر مِبَاٍل يف يَِدِه َمَع َما َأْرُجو ِمْن َمْغِفَرةِ 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

ْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبْتُْ   َأْخرَبانَ   -  213
، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ   َثِِن اَّللَِّ اْلَمْعَمرِي ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن أَي وَب ْبِن رَاِشٍد، ثـَنَا َعْبِد اأَلْعَلى، َحدَّ

 حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َعِن اْبِن َأيِب جنَِيٍح، َعْن َعطَاٍء،  
ُ َعَلْيِهْم َأْن يـَُقاِتَل اْلَواِحُد   ُهْم َفردَّ ِإىَل َأْن َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: اْفرَتََض اَّللَّ اْلَعَشَرَة، فـَثـَُقَل َذِلَك َعَلْيِهْم، فـََوَضَع َذِلَك َعنـْ

 يـَُقاتُِلوا اْلَعُدوَّ ِإَذا َكانُوا ِضْعَفنْيِ 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

َأْسَرى{ ]اأْلَنْـَفال:    َوِبهِ   -  214 لَهُ  َيُكوَن  َأْن  لَِنِبٍّ  اْبن َعبَّاس }َما َكاَن  بـََلَغ }َعَذاٌب َعِظيٌم{   [،67َعِن  ِإَذا  فـََقَرأَ َحَّتَّ 
 َحَّتَّ أَتـََقدََّم ِإلَْيِه، َلَمسَُّكْم ِفيَما َأيّنِ اَل أَُعذُِّب َمْن َعَصاين   يـَْعِِن َغنَائَِم بَْدٍر قـَْبَل َأْن حيُِلََّها هَلُْم يـَُقوُل: َلْوال  [،68]اأْلَنْـَفال:  

 َأَخْذمتُْ َعَذاٌب َعِظيمٌ 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

[،  70[ َحَّتَّ بـََلَغ }ُأِخَذ ِمْنُكْم{ ]اأْلَنْـَفال:  70َعِن اْبن َعبَّاس }ُقْل ِلَمْن يف أَْيِديُكْم ِمَن اأَلْسَرى{ ]اأْلَنْـَفال:    َوبِهِ   -  215
َعْن ِإْسالِمي، َوَسأَْلُتهُ َأْن حُيَاِسَبِِن    صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن اْلَعبَّاُس يـَُقوُل: يفَّ َواَّللَِّ أُْنزَِلْت ِحنَي َأْخرَبُْت َرُسوَل اَّللَّ  

ُ اِبْلِعْشرِيَن أُوِقَيةً  ِعْشرِيَن َعْبًدا ُكل ُهْم ًَتِجًرا مِبَايل يف َيِدِه،    اِبْلِعْشرِيَن أُوِقَيًة الَّيِت َوَجَد َمِعي، فََأََب َأْن حُيَاِسَبِِن ِِبَا، فََأْعطَاين اَّللَّ
. َمَع َما َأْرُجو ِمْن مَ   ْغِفَرِة اَّللَِّ

يـَْغِلُبوا ِمائـََتنْيِ{ ]اأْلَنْـَفال:  َرَوى اْلُبَخاِري  ِمْن رَِوايَِة ِعْكرَِمَة، َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: نـََزَلْت }ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن    *
يَِفرَّ َواِحٌد ِمْن َعَشَرٍة، َفَجاَء التَّْخِفيُف، فـََقاَل: }اآلَن َخفََّف  [ ، َشقَّ َذِلَك َعَلى اْلُمْسِلِمنَي ِحنَي فُِرَض َعَلْيِهْم َأْن اَل  65
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ِة نـََقَص ِمَن الصَّرْبِ 66[ ِإىَل قـَْوِلِه }ِمائـََتنْيِ{ ]اأْلَنْـَفال:  66اَّللَّ َعْنُكْم{ ]اأْلَنْـَفال:   ُهْم ِمَن اْلِعدَّ ُ َعنـْ [ ، قَاَل: فـََلمَّا َخفََّف اَّللَّ
ُهْم. ِبَقْدِر َما َخفَّ   َف َعنـْ

 َوِفيَما ذََكْراَنهُ زاَِيَدٌة َعَلى َما ذََكَرهُ 
 [إسناده منقطع ]الدهيش: #*

وْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة اجلُْ  َأْخرَبانَ  -  216
نَا أَبُو الّزِنْـبَاِع َرْوُح ْبُن اْلَفَرِج، ثـَنَا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، ثـَنَا ُسْفيَاُن ْبُن  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثَـ 

َنَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعطَاٍء،    ُعيـَيـْ
 «. َلْو َضرَّ َأَحًدا َلَضرَّ فَاِرَس َوالر ومَ ََنَى َعِن االْغِتيَاِل، مثَّ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ النَِّبَّ 

 قَاَل اْبُن بَُكرْيٍ: َواالْغِتيَاُل َأْن َيطَأَ الرَُّجُل اْمَرأَتَهُ َوِهَي تـُْرِضُع. 
 َلهُ َشاِهٌد يف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث ُجَداَة بِْنِت َوْهبٍ  *
ِحيِح.: ( 7589) ]الهيثمي [إسناده صحيحالدهيش: ] ، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

اَد َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة عَ   َأْخرَبانَ   -  220 َلْيِه َوُهَو َحاِضٌر، أبنا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين ، َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعلِ  ُر، ثـَنَا ِهَشاُم ْبُن َخاِلدٍ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اأَلْزَرُق الدَِّمْشِقي ، ثـَنَا بَِقيَّةُ   يٍّ اأَلابَّ

 ْبُن اْلَولِيِد، ثـَنَا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء،  
ْفِسِه، َفَكَتَمَها َومَلْ َيْشُكَها َمْن ُأِصيَب مِبُِصيَبٍة مِبَاِلِه، أَْو يف نَـ : » صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  

 « ِإىَل النَّاِس، َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َأْن يـَْغِفَر َلهُ 
 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا.: ( 17872) ]الهيثمي [موضوع]الدهيش: 

َأن فَاِطَمة اجلوزدانية َأْخرَبْتم، اْبنا حُمَمَّد ابْنا ُسَلْيَمان الطَّرَبَاينّ، ثـَنَا َأمْحد بن - أْخرباَن بِِه أَبُو َجْعَفر الصيدالين  وَ   -  221
ر، ثـَنَا ِهَشام بن َخاِلد، ثـَنَا بَِقيَّة، َعن اْبن   َعطاء،  جريج، َعنَعلّي اأْلَابَّ

 يب مبصيبة يف َماله َأو جسده فكتمها فَلم يشكها ِإىَل النَّاس َكاَن َحًقا على هللا َأن يْغفر لَُه. قَاَل: من ُأصِ  -َعن اْبن َعبَّاس 
 [ موضوع]الدهيش: 

، ثـَنَا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد، ثـَنَا بَِقيَُّة، ثـَنَا اْبنُ َوِبِِ  -  222  ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء،   َما َحدَّثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ
ُ َجنََّة َعْدٍن َخَلَق ِفيَها َما اَل َعنْيٌ رََأْت، َوال أُُذٌن : " صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  لَمَّا َخَلَق اَّللَّ

َعْت، َوال َخطََر َعَلى قـَْلِب َبَشٍر، مثَّ قَاَل هَلَا:   . "[ 1َتَكلَِّمي، فـََقاَلْت: }َقْد أَفـَْلَح اْلُمْؤِمُنوَن{ ]اْلُمْؤِمنُوَن:  ْسَِ
 َخاِلٍد.  قَاَل الطَّرَبَاين : مَلْ يـَْرِو َهَذْيِن احْلَِديَثنْيِ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ِإال بَِقيَُّة، تـََفرََّد ِِبَِما ِهَشاُم ْبنُ  *

: َعِن اْبِن ُجَرْيٍج. َلْفظُُهَما َواِحٌد َغرْيَ َأنَّ يف   رَِوايَِة حُمَمَِّد ْبِن رِيَذَة َعِن الطَّرَبَاينِّ
ِر، ِبِِ َرَواهُ احْلَاِفُظ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َمْرُدَوْيِه يف تـَْفِسريِِه َعْن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم، عَ  ْسنَاِد  ْن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُمْسِلٍم اأَلابَّ

 ِمثـَْلُه، َوِفيِه: ثـَنَا اْبُن ُجَرْيجٍ 
 [رواه الطبراني في اْلوسط والكبير، وأحد إسنادي الطبراني في اْلوسط جيد.(: 18639]الهيثمي ) [رجاله ثقات ]الدهيش: 

َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَُسنْيِ اْلَفاْرقَانِيَُّة، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ َعْبَد    حُمَمَِّد ْبنِ ْخرَبَتـْنَا أُم  َهاِنٍئ َعِفيَفةُ بِْنُت َأمْحََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  أَ   -  223
َثِم الصَّبَّاَغ الدَّْشيِتَّ َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهْم َيسْ  اَد،  َمُعوَن، َوَأاَب َعِليٍّ احْلََسَن  اْلَواِحِد ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن اهْلَيـْ ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
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، ثـَنَا أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسنِ   الصَّوَّاُف، ثـَنَا أَبُو اْلَفْضِل اْلَعبَّاُس ْبُن  ِإَجازًَة، قَاال: أبنا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
 ْبُن ُعَمَر اْلوَِكيِعي ، ثـَنَا قَِبيَصُة، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء،  َأمْحََد ْبِن احْلََسِن اْلَوشَّا، ثـَنَا َأمْحَُد 

ْعَتهُ يـَْقَرأُ َأي  النَّاِس َأْحَسُن ِقَراَءًة؟ قَاَل: »   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ  رَأَْيَت أَنَّهُ  الَِّذي ِإَذا ْسَِ
َ َعزَّ َوَجلَّ   « خَيَْشى اَّللَّ

 [ رجاله موثقون  ]الدهيش: #*
َراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر، أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم، أبنا ِإبْـ   َأْخرَبانَ   -  224

، ثـَنَا زَُهرْيٌ، ثـَنَا َشبَابَُة، ثـَنَا اْلُمِغريَةُ ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن أبنا حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم اْبِن اْلُمْقِرِئ، أبنا أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  
 َعطَاٍء، 

َمْن َأْمَسى ُمْرِضيًا ِلَواِلَدْيِه، َأْحَسُبُه، َأْصَبَح لَهُ اَباَبِن َمْفُتوَحاِن : "  صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
،  "  اجْلَنَِّة، َوَمْن َأْصَبَح َساِخطًا ِلَواِلَدْيِه َأْصَبَح لَهُ اَباَبِن َمْفتُوَحاِن ِمَن النَّاِر، َوِإْن َواِحٌد فـََواِحدٌ ِإىَل  ، فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 َثالث َمرَّاتٍ  «،َوِإْن ظََلَماُه، َوِإْن ظََلَماهُ َوِإْن ظََلَماُه؟ قَاَل: »
 [إسناده منقطع ]الدهيش: #*

، َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّريَْ   َأْخرَبانَ   -  225 يفَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا َعْبُد  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حَمُْموُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن الثَـَّقِفي 
َجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم، أبنا َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع، ثـَنَا   اْلَواِحِد ْبُن َأمْحََد اْلبـَقَّاُل، أبنا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق، أبنا

َثُم، ثـَنَا حَيََْي ْبُن مَحَْزَة، َعِن النـ ْعَماِن ْبِن اْلُمْنِذِر، َعْن َعطَاٍء، َوطَاُوٍس، َوجُمَاِهٍد،    اهْلَيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    َتَسوََّك َوُهَو َصائِمٌ َعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 .[َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  (:5424]الهيثمي ) [إسناده صحيح]الدهيش: 
ا ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين ،  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمٌَّد، أبن  َوَأْخرَبانَ   - 226

، ثـَنَا احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ثـَنَا حَيََْي ْبنُ  اْلُمْنِذِر، َعْن َعطَاٍء، َوجُمَاِهٍد،     مَحَْزَة، ثـَنَا النـ ْعَماُن ْبنُ ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الصَّاِئُغ اْلَمكِّي 
 َوطَاُوٍس،  

 اْحَتَجَم َوُهَو حُمْرٌِم ِمْن َوَجٍع َكاَن ِبِه، َوَتَسوََّك َوُهَو حُمْرٌِم.  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ النَِّبَّ 
َثِم َوُهَو َصائٌِم، َويف َهِذِه َوُهَو حُمْرٌِم. *  أَمَّا االْحِتَجاُم فـََقْد رُِوَي يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث اْبن َعبَّاس  يف رَِوايَِة اهْلَيـْ

 .[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ   :( 5424) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »  َوِبهِ  -  228  «. احْلَج  اْلَمرْبُوُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء ِإال اجْلَنَّةُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َعِن اْبن َعبَّاس. َرَوى احْلَِديَث اأَلوََّل 
 قَاَل الدَّارَُقْطِِن : تـََفرََّد ِِبَِما حَيََْي ْبُن َصاِلٍح األَيِْلي ، َضِعيفٌ  *

: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحي بن صالح اْليلي؛ قال العقيلي: روى عنه  (5267) ]الهيثمي [إسناده ضعيف]الدهيش: 
 مناكير.[ يحي بن بكير  

َبٍل، أبنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َصاِلٍح اأَلْزِدي ، ثـَنَا   ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبنِ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  229 َحنـْ
 َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء،  

ُهْم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ُ َعنـْ  «، بـَُّهوا اِبْليـَُهودِ َخَُِّروا ُوُجوَه َمْوًَتُكْم، َوال َتشَ : »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َرِضَي اَّللَّ
 قَاَل الدَّارَُقْطِِن : تـََفرََّد بِِه َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َصاِلٍح، َعْن َحْفِص ْبِن ِغيَاثٍ  *
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 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.: (4097) ]الهيثمي  [رجاله موثقون ]الدهيش: 
َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلُمبَاَرِك، ثـَنَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن    ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل، ثـَنَا  َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  230

 ُمْسِلٍم، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، 
 . َتطَيََّب قـَْبَل َأْن حُيْرِمَ  ه وسلمصلى هللا عليَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ النَِّبَّ 

ِحيِح.]الهيثمي:  [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َعْبِد ا   َوَأْخرَبانَ   -  231 ، َرمِحَهُ اَّللَّ ْلبَاِقي َأْخرَبَُهْم، أبنا احْلَاِفُظ َخايل اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد اْلَمْقِدِسي 

، ثـَنَا ُمَعاذُ ْبُن َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخرْيُوٍن، أبنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسم ْبِن ِبشْ  ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الشَّاِفِعي  ٍر النـَّْرِسي 
، ثـَنَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلُمبَاَرِك، ثـَنَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَ   اٍء،  اْلُمَثّنَّ

 َكاَن ُيِصيُب ِمَن الطِّيِب قـَْبَل َأْن حُيْرَِم.   ى هللا عليه وسلمصلَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ النَِّبَّ 
ُ  َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َبْكٍر، َعْن َعمَِّتِه َعاِئَشَة بِْنِت َأيِب   * دِّيِق، َرِضَي اَّللَّ  َبْكٍر الصِّ

 َعْنُه. 
، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ قَاَل الدَّارَقُ   ْطِِن : تـََفرََّد بِِه َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلَقْسَمِليِّ
 [ إسناده صحيح بشاهده]الدهيش: 

، َوأَبُو اْلَقاِسمِ  َأْخرَبانَ   -  232 َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين    أَبُو اْلُفُتوِح َأْسَعُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َخَلٍف اْلِعْجِلي 
، قَاال: أبنا  َوَغرْيُُُهَا، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم، َوِقيَل لَِعْبِد اْلَواِحِد َأْخرَبَ  ُكْم، َجْعَفُر ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن حُمَمٍَّد الثَـَّقِفي 

َثِِن أَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حَيََْي  يِب،   ْبِن بَُكرْيٍ اْلِمْصِري ، قَاَل: َحدَّ
، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح،    ثـَنَا حَيََْي ْبُن َصاِلٍح األَيِْلي 

ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ   اْبن َعبَّاس، قَاَل: َكاَن ممَّا َدَعا  َوَتْسَمُع َعِشيََّة َعَرَفَة: »  صلى هللا عليه وسلمَعِن  َمَكاين،  تـََرى  ِإنََّك  اللَُّهمَّ 
اْلُمستِغيثُ  اْلَفِقرُي،  اْلبَاِئُس،  َأاَن  َأْمِري،  ِمْن  َشْيٌء  َعَلْيَك  خَيَْفى  اَل  َوَعالنَِييِت،  َوتـَْعَلُم ِسرِّي  اْلَوِجُل،  َكالِمي،  اْلُمْسَتِجرُي،   ،

، اْلُمْعرَتُِف ِبَذْنِبِه، َأسْ  لِيِل، َوَأْدُعوَك ُدَعاَء اْْلَاِئِف  اْلُمْشِفُق، اْلُمِقر  أَُلَك َمْسأََلَة اْلِمْسِكنِي، َوأَبْـَتِهُل ِإلَْيَك اْبِتَهاَل اْلُمْذِنِب الذَّ
ُكْن يِب رَُءوفًا رَِحيًما، اَي  ِقيًّا، وَ الضَّرِيِر، َمْن َخَضَعْت َلَك رَقـَبـَُتُه، َوَذلَّ َجَسُدُه، َورَِغَم أَنْـُفهُ َلَك، اللَُّهمَّ اَل ََتَْعْلِِن ِبُدَعاِئَك شَ 

 « . َخرْيَ اْلَمْسئُوِلنَي، َواَي َخرْيَ اْلُمْعِطنيَ 
حَيََْي  َد ْبِن ِرْشِديٍن اْلِمْصرِيَّنْيِ، َعْن َرَواهُ الطَّرَبَاين ، أَْيًضا، َعْن حَيََْي ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، َوَأيِب الّزِنْـبَاِع َرْوِح ْبِن اْلَفَرِج، َوَأمحَْ  *

 رََّد ِبِه اْبُن بَُكرْيٍ. ْبِن بَُكرْيٍ، َعْن حَيََْي ْبِن َصاِلٍح، َوقَاَل: مَلْ يـَْرِوِه َعْن َعطَاٍء ِإال ِإْْسَاِعيُل َوال َعْنهُ ِإال حَيََْي تـَفَ 
َقِري  قـُْلُت: مَلْ يـَتـََفرَّْد ِبِه حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، فـََقْد َرَواهُ ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيَل الْ   ِمنـْ

ِغيِر َوزَاَد: " اْلَوِجِل اْلُمْشِفِق ". َوِفيِه َيْحَيى ْبُن  :  ( 5549)  ]الهيثمي  [ إسناده ضعيف]الدهيش:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوالصَّ
: َرَوى َعْنُه َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر َمَناِكيَر، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ   [ ِحيِح.َصاِلٍح اْْلُُبلِ يُّ َقاَل اْلُعَقْيِليُّ

، ِبِدَمْشَق، َأنَّ َأاَب احْلََسِن َعِليَّ ْبنَ   َأْخرَبانَ   -  233 يٍل اْلُقَرِشي  اْلُمْسِلِم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن   أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب مجَِ
مَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن طالٍب اْلُقَرِشي  اْْلَِطيُب، أبنا أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد  اْلَفْتِح ْبِن َعِليٍّ الس َلِميَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا أَبُو َنْصٍر احْلَُسنْيُ ْبُن حمَُ 

َذاين  األمَْنَاِطي ، ْغَداَد، ُهَو اْبُن إِبْـَراِهيَم اهْلَمَ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن حَيََْي ْبِن مُجَْيٍع اْلَغسَّاين ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمٍَّد، بِبَـ 
َقرِي ، ثـَنَا حَيََْي ْبُن َصاِلحٍ   ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة، َعْن َعطَاٍء،  ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ اهْلََمَذاين ، ثـَنَا ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلِمنـْ
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ِمْن ُدَعاِء َرُسوِل   اْبن َعبَّاس، قَاَل: َكاَن  اْلَوَداِع: »   صلى هللا عليه وسلماَّللَِّ  َعِن  َوتـََرى َِبَجَِّة  َتْسَمُع َكالِمي،  ِإنََّك  اللَُّهمَّ 
اْلمُ  اْلَفِقرُي  اْلبَاِئُس،  َوَأاَن  َأْمِري،  ِمْن  َوتـَْعَلُم َسرِيَرِت َوَعالنَِييِت، اَل خَيَْفى َعَلْيَك َشْيٌء  اْلَوِجلُ َمَكاين،  اْلُمْسَتِجرُي،  ، ْسَتِغيُث، 

، اْلُمْعرَتُِف ِبَذْنِبِه، َأْسأَُلَك َمْسأََلَة اْلِمْسِكنِي، َوأَبْـَتِهُل ِإلَْيَك اْبِتَهاَل اْلمُ  لِيِل، َوَأْدُعوَك ُدَعاَء اْْلَاِئِف  اْلُمْشِفُق، اْلُمِقر  ْذِنِب الذَّ
َك ِجْسُمُه، َورَِغَم َلَك أَنْـُفُه، اللَُّهمَّ اَل ََتَْعْلِِن ِبُدَعاِئَك َشِقيًّا، الضَّرِيِر، َمْن َخَضَعْت َلَك رَقـَبـَُتُه، َوفَاَضْت َلَك َعرْبَتُُه، َوَذلَّ لَ 

 « . وَُكْن يِب رَُءوفًا رَِحيًما، اَي َخرْيَ اْلَمْسئُوِلنَي، َواَي َخرْيَ اْلُمْعِطنيَ 
 وْزَجاين ، َعْن حَيََْي ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن بَُكرْيٍ َرَواهُ حَيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِعٍد َعْن إِبْـَراِهيَم ْبِن يـَْعُقوَب اجلُْ  *

ِغيِر َوزَاَد: " اْلَوِجِل اْلُمْشِفِق ". َوِفيِه َيْحَيى ْبُن  :  (5549)  ]الهيثمي  [إسناده ضعيف]الدهيش:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوالصَّ
: َرَوى َعْنُه َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر َمَناِكيَر، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ   [ ِحيِح.َصاِلٍح اْْلُُبلِ يُّ َقاَل اْلُعَقْيِليُّ

ْبُن َعْبدِ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  235 َثِِن حُمَمَُّد  َبٍل، َحدَّ ْبِن َحنـْ َأمْحََد  ْبُن  ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ  َأمْحََد الطَّرَبَاين ،  ْبُن  َأيِب   ُسَلْيَماُن  ْبِن  اْلَمِلِك 
َثِِن عَ   طَاٌء، الشََّواِرِب، ثـَنَا َحسَّاُن ْبُن ِإبْـَراِهيَم، َعْن ِإبْـَراِهيَم الصَّائِِغ، َحدَّ

ُهَما، َأنَّ النَِّبَّ  ُ َعنـْ اَي َبِِن َعْبِد َمنَاٍف، ِإْن ُولِّيتُْم َهَذا اأَلْمَر بـَْعِدي َفال قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َرِضَي اَّللَّ
 « ٍل َأْو ََنَارٍ مَتْنـََعنَّ َأَحًدا طَاَف ِِبََذا اْلبـَْيِت، أَْو َصلَّى أَيََّة َساَعٍة َشاَء ِمْن لَيْ 

 [ رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.(: 5691]الهيثمي ) [إسناده حسن]الدهيش: 
،    ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  236 اأَلمْحَِر النَّاِقِد اْلَبْصِري ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي اْلُقطَِعي 

ْعُت حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ    ْبُن َأيِب جنَِيٍح، قَاَل: قَاَل َعطَاٌء: ثـَنَا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، ثـَنَا َأيِب، قَاَل: ْسَِ
َقَسَم يـَْوَمِئٍذ يف َأْصَحابِِه َغَنًما، فََأَصاَب َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص تـَْيًسا،   صلى هللا عليه وسلمقَاَل اْبن َعبَّاس: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  

ِبَعَرفََة َأَمَر رَبِيَعَة ْبَن أَُميََّة ْبِن َخَلٍف فـََقاَم حَتَْت يََدْي اَنقَِتِه،    لى هللا عليه وسلمصَفَذََبَهُ َعْن نـَْفِسِه، فـََلمَّا َوَقَف َرُسوُل اَّللَِّ  
اَّللَِّ    اْصُرْخ فـَُقْل: ِإنَّ َرُسولَ ؟« قَالُوا: احْلَج  اأَلْكرَبُ، فـََقاَل: "  اْصُرْخ، َهْل َتْدرُوَن َأي  يـَْوٍم َهَذا وََكاَن رَُجال َصيِّتًا، فـََقاَل: »

َ، َعزَّ َوَجلَّ، َقْد َحرََّم َعَلْيُكْم ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َكُحْرَمِة َشْهرُِكْم َهَذا، وََكحُ   صلى هللا عليه وسلم ْرَمِة بـََلدُِكْم  يـَُقوُل: ِإنَّ اَّللَّ
 جَّهُ حَ  صلى هللا عليه وسلم"، فـََقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َهَذا، وََكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا 
َوقَاَل ِحنَي َوَقَف َعَلى قـََزٍح: »َهَذا اْلَمْوِقُف، وَُكل  ُمْزَدلَِفِة    «،َهَذا اْلَمْوِقُف، وَُكل  َعَرَفَة َمْوِقفٌ َوقَاَل ِحنَي َوَقَف ِبَعَرَفَة: »

 « َمْوِقفٌ 
 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.: (5640) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش: 

َصاِحُب اْلَمغَاِزي،   ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن أَي وَب،  َأْخرَبانَ   َوِبهِ   - 237
ْبِن َأيِب راََبٍح، َوجُمَاِهٍد    ْبُن َأيِب جنَِيٍح، َعْن َعطَاءِ ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ثـَنَا َأاَبُن ْبُن َصاِلٍح، َوَعْبُد اَّللَِّ  

 َأيِب احْلَجَّاِج،  
تـََزوََّج َمْيُمونََة بِْنَت احْلَاِرِث يف َسَفرِِه َذِلَك َوُهَو َحَراٌم، َكاَن الَِّذي َزوََّجهُ  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 

َها اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، فَأَقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ   ْبِن َأيِب  مِبَكََّة َثالًث، فَأًََتهُ ُحَوْيِطُب ْبُن َعْبِد اْلُعزَّى    صلى هللا عليه وسلمِإايَّ
ِمْن َمكََّة،   صلى هللا عليه وسلم  قـَْيِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن ِحْسٍل يف نـََفٍر ِمْن قـَُرْيٍش َقْد وَكََّلْتهُ ِبِِْخَراِج النَِّبِّ 

َقِد انْـَقَضى َأَجُلَك، فَاْخُرْج َعنَّا، فـََقاَل هَلُْم: » َلْيُكْم َلْو تـَرَْكُتُموين، فََأْعَرْسُت َبنْيَ َأْظُهرُِكْم، َوَصنـَْعنَا َلُكْم  َوَما عَ فـََقالُوا: ِإنَّهُ 
 . صلى هللا عليه وسلم«، فـََقالُوا: اَل َحاَجَة لَنَا يف طََعاِمَك فَاْخُرْج َعنَّا، َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ طََعاًما َفَحَضْرمُتُوهُ 
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 تـََزوََّج َمْيُمونََة َوُهَو حُمْرِمٌ  صلى هللا عليه وسلماْبن َعبَّاس َأنَّ النَِّبَّ َأمَّا التـَّْزِويُج فـََقْد َورََد َعِن 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

ادَ   َأْخرَبانَ   -  238 َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضٌر، أبنا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد    أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن اْلَقا  ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن النَّطَّاِح، ثـَنَا َأْرطَاةُ أَبُو ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ِسِم، قَاَل َحدَّ

، ثـَنَا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء،    َحامتٍِ
اَساين مِبَاِلِه، َونـَْفِسِه،  َما َأَحٌد َأْعظََم ِعْنِدي َيًدا ِمْن َأيِب َبْكٍر، وَ : »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  

 «. َوأَْنَكَحِِن ابْـنـََتهُ 
 . قَاَل الطَّرَبَاين : مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديَث َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ِإال َأْرطََأُة، تـََفرََّد بِِه حُمَمَُّد ْبُن َصاِلحٍ  *

ارَُقْطِِن : تـََفرََّد اْبُن َأْرطَاَة ْبِن   اْلُمْنِذِر، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج. َوقَاَل الدَّ
َبٍل َوحَيََْي ْبُن َمِعنٍي، َغرْيَ َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َصا ، َوذََكَرهُ َعْبُد الرَّمْحَِن  قـُْلُت: َوَأْرطَاةُ ْبُن اْلُمْنِذِر َوثَـَّقهُ َأمْحَُد ْبُن َحنـْ ِلٍح َكنَّاهُ أبَِيِب َحامتٍِ

ُ َأْعَلمُ ْبُن َأيِب َحامتٍِ فـََقاَل: َأْرطَاةُ  يـَتَاِن، َواَّللَّ ، َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن لَهُ ُكنـْ   ْبُن اْلُمْنِذِر السَُّكوين  أَبُو َعِديٍّ
َوِفيِه َأْرَطَأُة َأُبو  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوزَاُدوا: " َوَأْنَكَحِني اْبَنَتُه ".  :  ( 14326)  ]الهيثمي  [إسناده ضعيف]الدهيش:  

 [ َحاِتٍم، َوُهَو َضِعيٌف.
مَِّد ْبِن النـَّق وِر،  أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َمْعَمٍر اْلُمَؤدُِّب، َعْن حَيََْي ْبِن َعِليِّ ْبِن الطَّرَّاِح َأْخرَبَُهْم، أبنا َأمْحَُد ْبُن حمَُ  َوَأْخرَبانَ  -  239

َثُكْم أَبُو َحاِمٍد حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ  ْضَرِمي ، ِن اْلُمَخلُِّص، ِقَراَءًة َعَلْيِه، ِقيَل َلُه: َحدَّ  َميَّاٍح احلَْ
، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء،   ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبنُ   َصاِلِح ْبِن النَّطَّاِح، َحدََّثِِن َأْرطَاةُ أَبُو َحامتٍِ

  َما َأَحٌد ِعْنِدي َأْعظَُم يًَدا ِمْن َأيِب َبْكٍر، َرمْحَةُ اَّللَِّ َعَلْيِه، َواَساين : »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  
 « بِنـَْفِسِه، َوَمالِِه، َوأَْنَكَحِِن ابْـنـََتهُ 

َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوزَاُدوا: " َوَأْنَكَحِني اْبَنَتُه ". َوِفيِه َأْرَطَأُة َأُبو  :  ( 14326)  ]الهيثمي  [إسناده ضعيف]الدهيش:  
 [ َحاِتٍم، َوُهَو َضِعيٌف.

َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر ْبِن    حُمَمٌَّد، َوفَاِطَمُة، َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمٌَّد، أبنا الطَّرَبَاين ، ثـَنَا ُعبـَْيٌد اْلِعْجُل، ثـَنَا  َأْخرَبانَ   -  240
 َأاَبٍن، ثـَنَا َعْبُد اْلَمِجيِد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء،  

 اْسَتْخَلَف اْبَن أُمِّ َمْكُتوٍم َعَلى الصَّالِة َوَغرْيَِها ِمْن أَْمِر اْلَمِديَنةِ  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ النَِّبَّ 
.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوِفي : ( 7010) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش:   [ َبْعِضِهْم َكََلٌم ََل َيُضرُّ

ْيَدالنِيَّاِن، َوأُم  َهاِنٍئ  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر، َوأَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّ   َأْخرَبانَ   -  241
ثَِم الصَّبَّاَغ  ِن حُمَمٍَّد اْلَفارفتِنيَُّة، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ َأاَب طَاِهٍر َعْبَد اْلَواِحِد ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن اهْلَيْـ َعِفيَفةُ بِْنُت َأمْحََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ بْ 

اُد،  َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه، َوحُمَمٌَّد، َوَعْبُد اْلَواِحِد، َحاِضَراِن، َوَعِفيَفةُ َتْسَمُع َوِقيَل هَلَا : َأْخرَبَُكْم أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد احْلَدَّ
، َوالصَّبَّاُغ َحاِضٌر، أبنا أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن   َأمْحََد ْبِن احْلََسِن اْبِن الصَّوَّاِف، ثـَنَا ِإَجازًَة، قَاال: أبنا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

َعْمُرو ْبُن حُمَمَِّد ْبِن بَُكرْيٍ، ثـَنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ثـَنَا اْبُن ُجَرْيٍج،     َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْرزُوٍق اْلبُـُزوِري ، ثـَنَاأَبُو َعْبِد اَّللَِّ 
 َعْن َعطَاٍء، 

، َوزاَِيَدًة،  ؟« قَاَلْت: نـََعمْ أَتـَُردِّيَن َعَلْيِه َحِديَقَتهُ فـََقاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ رَُجال َخاَصَم اْمَرأَتَهُ ِإىَل النَِّبِّ  
 «. أََما الّزاَِيَدةُ َفال قَاَل: »
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صلى هللا عليه ِإىَل النَِّبِّ  َقْد رُِوَي يف اْلُبَخاِريِّ ِمْن رَِوايَِة ِعْكرَِمَة َعِن اْبن َعبَّاس، َجاَءِت اْمَرأَةُ َثِبِت ْبِن قـَْيِس ْبِن ِشَاٍس    *
؟«  أَتـَُردِّيَن َعَلْيِه َحِديَقَتهُ َثِبٍت يف ِديٍن َوال ُخُلٍق َغرْيَ َأيّنِ َأَخاُف اْلُكْفَر يف اإِلْسالِم، فـََقاَل: »، فـََقاَلْت: َما أَنْـَقُم َعَلى  وسلم

نـَُهَما ".   قَاَلْت: نـََعْم، فَأََمَرَها َأْن تـَُردَّ َعَلْيِه َوفـَرََّق بـَيـْ
َا َأرَْداَن َهِذِه الزَّاَيَدَة، قَاَل:   »َأمَّا الّزاَِيَدةُ َفال« ِإمنَّ

 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*
مَِّد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن مَحَْزةَ ْبِن َعِليِّ ْبِن طَْلَحَة اْلبـَْغَداِدي ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ ْبَن حمَُ  َأْخرَبانَ   -  242

بَاينَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا أَبُو طَاِلٍب حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن إِ  َصنْيِ الشَّيـْ بْـَراِهيَم ْبِن َغْيالَن، أبنا أَبُوَبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِإبْـَراِهيَم احلُْ
، ثـَنَا أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن ْبِن َمْيُموٍن احْلَْريِب ، ثـَنَا أَبُو ُحَذيْـَفَة ُموَسى ْبنُ  ، ُهَو َمْسُعوٍد النـَّْهِدي ، ثـَنَا ُسْفيَانُ   الشَّاِفِعي 

 اْبُن َسِعيٍد الثَـّْوِري ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج،  
]اْلبَـ   } احْلَجِّ ِإىَل  اِبْلُعْمَرِة  مَتَتََّع  }َفَمْن  َوَجلَّ:  َعزَّ  اَّللَِّ  قـَْوُل  َعبَّاس،  اْبن  قَاَل  قَاَل:  َعطَاٍء،  َعةُ    [،196َقَرة:  َعْن  اْلُمتـْ قَاَل: 

 لِْلُمْحَصِر َوَغرْيِهِ 
 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*

، َعزَّ َوَجلَّ   [،237َعِن اْبن َعبَّاس }َوَأْن تـَْعُفوا أَقـَْرُب لِلتـَّْقَوى{ ]اْلبـََقَرة:    َوِبهِ   -  243  قَاَل: أَيـ ُهَما َعَفا فـَُهَو أَقـَْرُب ِإىَل اَّللَِّ
 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*

مَِّد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن مَحَْزةَ ْبِن َعِليِّ ْبِن طَْلَحَة اْلبـَْغَداِدي ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ ْبَن حمَُ  َأْخرَبانَ   -  244
بَاينَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا أَبُو طَاِلٍب حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن إِ  َصنْيِ الشَّيـْ بْـَراِهيَم ْبِن َغْيالَن، أبنا أَبُوَبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِإبْـَراِهيَم احلُْ

، ثـَنَا أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن ْبِن َمْيُموٍن احْلَْريِب ، ثـَنَا أَبُو ُحَذيْـَفَة ُموَسى ْبنُ  ، ُهَو َمْسُعوٍد النـَّْهِدي ، ثـَنَا ُسْفيَانُ   الشَّاِفِعي 
 اْبُن َسِعيٍد الثَـّْوِري ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء،  

، َعزَّ َوَجلَّ: }َمَقاِم ِإبْـَراِهيَم{ ]اْلبـََقَرة:    قَاَل: َعَرفَاٌت، َوِمًّن، َواْلَمنَاِسُك ُكل َها  [،125َعِن اْبن َعبَّاس، يف قـَْوِل اَّللَِّ
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

َعْنهُ َخايل اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد    َوَأْخرَبانَ أَبُو احْلَُسنْيِ َعْبُد احْلَقِّ ْبُن َعْبِد اْْلَاِلِق ْبِن َأمْحََد، ِكتَابًَة،    َأْخرَبانَ   -  245
ُ، َأنَّ َعمَّهُ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َأمحَْ  ، َرمِحَهُ اَّللَّ َد َأْخرَبَُهْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن بُْشَراَن، أبنا أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن  اْلَمْقِدِسي 

َمنْ  ْبِن  ُمَعلَّى  ْبُن  ثـَنَا حَيََْي  اْلِعْجِلي ،  ثـَنَا ُعبـَْيٌد  أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد،  ثـَنَا  ارَُقْطِِن ،  ْبُن حَيََْي ْبِن ُصوٍر، ثـَنَا َعْبُد الرَّمحَْ ُعَمَر الدَّ ِن 
َنَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب    راََبٍح، ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ اْلَمْخُزوِمي ، ثـَنَا اْبُن ُعيـَيـْ

ُسوا  : »صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    «. َمْوًَتُكْم، فَِإنَّ اْلُمْسِلَم لَْيَس بَِنِجٍس َحيًّا َوال َميِّتًا اَل تـَُنجِّ
ارَُقْطِِن    *  َكَذا رََواهُ الدَّ

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن احْلَُسنْيِ    أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي ، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ   َأْخرَبانَ  -  246

ْقِري، أبنا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم  اْْلَالَل َأْخرَبَُهْم، أبنا أَبُو اْلَفْضِل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن بـُْنَداٍر الرَّاِزي  اْلمُ 
ُعبَـ   ْبنِ  أَبُو  أبنا   ، الدَّيْـبُِلي  ِإبْـَراِهيم  ْبُن  َجْعَفٍر حُمَمَُّد  أَبُو  ثـَنَا  مِبَكََّة،  ِفَراٍس،  ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  الرَّمْحَِن َأمْحََد  َعْبِد  ْبُن  َسِعيُد  اَّللَِّ  ْيِد 

َنَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر،  َعْن َعطَاٍء،  اْلَمْخُزوِمي ، ثـَنَا ُسْفيَاُن، ُهَو اْبُن ُعيـَيـْ
 [ قَاَل: َشاٌة. 196َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: }َفَما اْستـَْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي{ ]اْلبـََقَرة: 
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، فَِإَذا رَِكَب ِإىَل َعَرَفَة َفَمْن تـََيسََّر لَهُ َهْدٌي ِمَن اإِلِبِل َأِو اْلبـََقِر أَِو ا *  ْلَغَنمِ َقْد رُِوَي يف اْلُبَخارِيِّ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

 [ َأنَّ يـَُلمَّ اْلَمرََّة اْلَواِحَدةَ 32َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: }اللََّمَم{ ]النَّْجم:   َوِبهِ  -  247
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

 قَاَل:  ؟!قَاَل: َسأَْلُت اْبن َعبَّاس. . . . . . َأْستَْأِذُن َعَلى أُْخيِت  َوِبهِ  -  248
َا يف ِحْجِري، فََأاَن أَُموَُنَا، فـََقَرأَ اْبن َعبَّاس. . }َوِإَذا بـََلَغ اأَلْطَفاُل ِمْنُكُم احلُْ  لَُم فـَْلَيْستَْأِذنُوا َكَما اْستَْأَذَن الَِّذيَن  نـََعْم، قـُْلُت: ِإَنَّ

 فَاإِلْذُن َواِجٌب َعَلى َخْلِق اَّللَِّ َأمْجَِعنيَ  [،59ْن قـَْبِلِهْم{ ]الن ور: مِ 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

 َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َواْبِن ُجَرْيٍج، يَزِيُد َأَحُدُُهَا َعَلى َصاِحِبِه،   َوِبهِ  -  249
َُما يف ِحْجرِي َوَأاَن أَُموَُنَُما،  َعْن َعطَاٍء، قَاَل: َسأَْلُت اْبن َعبَّاس قـُْلُت: ِإنَّ يل ُأْخَتنْيِ أَفََأْستَْأِذُن َعَلْيِهَما؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: إِ  َنَّ

ُنوا لَِيْستَْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت أْنفق َعَلْيِهَما، قَاَل: اْستَْأذن َعَلْيِهَما، َأحتُِب  َأن تراُها عراينتني، ِإن اَّللَّ قَاَل: " }ََيَيـ َها الَِّذيَن آمَ وَ 
]الن ور:   َمرَّاٍت{  َثالَث  ِمْنُكْم  احْلُُلَم  ُلُغوا  يـَبـْ مَلْ  َوالَِّذيَن  احْلُُلَم  58َأمْيَانُُكْم  ِمْنُكُم  اأَلْطَفاُل  بـََلَغ  }َوِإَذا  قَاَل:  مثَّ  اآْليَة،   ،  ]

 [ ، قَاَل: فَاإِلْذُن َواِجٌب َعَلى َخْلِق اَّللَِّ َأمْجَِعنيَ 59فـَْلَيْستَْأِذنُوا َكَما اْستَْأَذَن الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم{ ]الن ور: 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

 َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعطَاٍء،   َوِبهِ  -  250
 قَاَل: ِهَي َأْرٌض اِبْلَيَمنِ  [،27}َأَومَلْ يـََرْوا َأانَّ َنُسوُق اْلَماَء ِإىَل اأَلْرِض اجْلُُرِز{ ]السَّْجَدة:  َعِن اْبن َعبَّاس يف قـَْولِِه:

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
 [. 3ا{ ]اجلِّْن:  َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َلْو َعِلَمِت اجلِْن  أَنَّهُ َيُكوُن يف اإِلْنِس ُجُدوٌد مَلْ يـَُقولُوا: }تـََعاىَل َجد  رَبِّنَ  َوِبهِ  -  251

ُلوا }ِملََّة آاَبِئي ِإبْـَراِهيَم{ ]يُوُسف:     [،133 َوِإلََه آاَبِئَك{ ]اْلبـََقَرة:  َو }َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَالُوا نـَْعُبُد ِإهَلَكَ   [،38َويـَتـْ
 وََكاَن يـَُقوُل اجْلَد  َأبٌ 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
[ قَاَل: ُهَو رِْكُز النَّاِس، قَاَل ُسْفيَاَن: يـَْعِِن ِحسَُّهْم  51َعِن اْبن َعبَّاس يف قـَْولِِه: }فـَرَّْت ِمْن َقْسَورٍَة{ ]املدثر:  َوِبهِ  -  252

 َوَأْصَواَْتُمْ 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

 َحدَّثـَنَا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء،   َوِبهِ  -  253
 قَاَل: يف ِشدَِّة َخْلٍق، مثَّ ذََكَر َمْوِلَدهُ َونـَبَاَت َأْسنَانَهُ  [،4َعِن اْبن َعبَّاس يف قـَْولِِه: }َلَقْد َخَلْقنَا اإِلْنَساَن يف َكَبٍد{ ]اْلبـََلد:  

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
 َحدَّثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعطَاٍء،   َوِبهِ  -  254

ْعُتهُ حَيِْلُف اِبَّللَِّ َما َضَبَحْت َدابٌَّة َقط  [ 1ايت: َعبَّاس، يف قـَْوِلِه: }َواْلَعاِداَيِت َضْبًحا{ ]العاد َعِن اْبن ، قَاَل: ِهَي اْْلَْيُل، َوْسَِ
[ ، قَاَل: اْلَمْكُر ُمِكَر، فَأُوِرَي فـَُعَمَل فَأُْدِرَك }فَاْلُمِغريَاِت ُصْبًحا{  2اْلُموراَِيِت َقْدًحا{ ]العادايت:  ِإال َكْلٌب َأْو فـََرٌس، }فَ 

النـَّْقُع  [ ، قَاَل: نـَْقُع َسنَاِبِك اْْلَْيِل، فَ 4[ ، قَاَل: ِهَي اْْلَْيُل َأغَاَرْت ُصْبًحا، }فَأَثـَْرَن بِِه نـَْقًعا{ ]العادايت:  3]العادايت:  
 [ ، قَاَل: مَجُْع اْلَعُدوِّ 5اْلغُبَاُر، }فـََوَسْطَن بِِه مَجًْعا{ ]العادايت: 
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 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
ْعتُهُ حَيِْكي َضبَاَحَها َأخ. . َأخ،    َوبِهِ   -  255 ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: ْسَِ َويـَُقوُل:  َحدَّ

 َما َضَبَحْت َدابٌَّة َقط  ِإال َكْلٌب َأْو فـََرسٌ 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

 أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي  اْلُمَؤدُِّب،  َأْخرَبانَ  -  256
ى ْبِن  ، أبنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموسَ أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين  

حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اأَلَسِدي ، َعْن ُسْفيَاَن،  َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم، ثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن حُمَمٍَّد، ثـَنَا  
 َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء،  

اْلَفْجُر َفْجَراِن، َفْجٌر حُيَرَُّم ِفيِه الطََّعاُم، َوحتَِل  ِفيِه الصَّالُة، َوَفْجٌر ، قَاَل: »صلى هللا عليه وسلموَل اَّللَِّ  َعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرسُ 
 «، حُتَرَُّم ِفيِه الصَّالُة، َوحيَِل  ِفيِه الطََّعامُ 

ارَُقْطِِن : تـََفرََّد ِبِه أَبُو َأمْحََد    * ، َعْنهُ ُمتَِّصال.قَاَل الدَّ ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن   الز برَْيِي ، َعِن الثَـّْوِريِّ َوَرَواهُ اْلِفْراَييِب  َعِن الثَـّْوِريِّ
 ُمْرسال  صلى هللا عليه وسلمَعطَاٍء، َعِن النَِّبِّ 

 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*
، َوأَبُوطَاِهٍر بـَرََكاُت ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبنِ   َأْخرَبانَ   -  257  طَاِهِر ْبِن بـَرََكاٍت  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمْسِلِم اللَّْخِمي 

ُهَما ِبِدَمْشَق، َأنَّ َعْبَد اْلَكِرِْي ْبَن مَحَْزَة بْ  ، ِقَراَءًة َعَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ ِن اْْلَِضِر الس َلِميَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا أَبُو اْلَقاِسِم احْلَُسنْيُ  اْلُقَرِشي 
، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن حمَُ  ، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد احْلِنَّاِئي  ا َمْرَواُن مٍَّد الصَّفَّاُر، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن َعَرَفَة، ثـَنَ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيَم احْلِنَّاِئي 

 ح.  ْبُن ُشَجاٍع اجْلََزِري ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، قَاَل: أَتـَْيُت اْبن َعبَّاس
 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*

رْييفَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا َعْبُد  اإِلَماُم أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمٍر اْلُقَرِشي ، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب الرََّجاِء الصَّ   َوَأْخرَبانَ   -  258
ا َجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم، أبنا َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع، ثـَنَا اْلَواِحِد ْبُن َأمْحََد اْلبـَقَّاُل، أبنا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق، أبن

 َمْرَواُن ْبُن ُشَجاٍع، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج،  
ُتُكلَِّم يف اْلَقَدِر، قَاَل: َقْد  : َقْد  َعْن َعطَاٍء، قَاَل: أَتـَْيُت اْبن َعبَّاس َوُهَو يـَْنزُِع يف زَْمَزَم، َوَقِد ابْـتـَلَّْت َأَساِفُل ثِيَاِبِه، فـَُقْلُت َلهُ 

[ 49- 48{ { ]اْلَقَمر:  49{ ِإانَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقنَاهُ بَِقَدٍر } 48فـََعُلوَها، َما نـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ ِإال ِفيِهْم }ُذوقُوا َمسَّ َسَقَر } 
نـَْيِه أبُِْصبـََعيَّ  ، أُولَِئَك ِشَراُر َهِذِه األُمَِّة، اَل تـَُعوُدوا َمْرَضاُهْم، َوال ُتصَ  َقْأُت َعيـْ ُهْم ألَفـْ ل وا َعَلى َمْوًَتُهْم، ِإْن َأرَيْـَتِِن َأَحًدا ِمنـْ

 َهاَتنْيِ. 
مِبَْعنَاُه.  * احْلََسِن  ْبِن َمِنيٍع، َورَِوايَِة  َأمْحََد  َشاِهٌد يف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث حُمَمَِّد ْبِن َعبَّاِد ْبِن َجْعفَ   َلْفُظ  َأيِب َلهُ  ٍر، َعْن 

يف اْلَقَدِر، فـَنـََزَلْت }يـَْوَم ُيْسَحبُوَن يف النَّاِر    صلى هللا عليه وسلمُهَريْـَرَة، قَاَل: َجاَء اْلُمْشرُِكوَن ُمْشرُِكو قـَُرْيٍش خُيَاِصُموَن النَِّبَّ  
 [ 49- 48]اْلَقَمر:  {{49َدٍر } { ِإانَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقنَاهُ بِقَ 48َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوقُوا َمسَّ َسَقَر }

 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*
، أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ  -  264 ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

، ثـَنَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد    اْلبـَْغَداِدي ، ثـَنَا أَبُو اْلَويلٍّ أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن َسْورَةَ  الطَّيَاِلِسي 
 الدَّرَاَوْرِدي ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر،  
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 َكاَن ِإَذا ُأِتَ اِبلثََّمَرِة َأْعطَاَها َأْصَغَر َمْن حَيُْضُرهُ ِمَن اْلوِْلَدانِ   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ النَِّبَّ 
ِحيِح.: (8001) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ا   َوَأْخرَبانَ   -  265 بِْنَت َعْبِد  َأَن فَاِطَمَة  َوَغرْيُُه،  اْلَفْضِل الصَّْيَدالين   ْبِن  اْلَقاِسِم  ْبُن  اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد  اجْلُوْزَدانِيََّة أَبُو  َّللَِّ 
اين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن َسْورََة التَِّميِمي  اْلبـَْغَداِدي ،  َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّربََ 

ْبُن حُمَمٍَّد الدَّرَاَوْرِدي   اْلَمِلِك الطَّيَاِلِسي ، ثـَنَا َعْبُد اْلَعزِيِز  اْلَولِيِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد  أَبُو  َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبنِ ثـَنَا  ْبِن    ، َعْن زَْيِد 
 َيَساٍر، 

َكاَن ِإَذا ُأِتَ اِبْلبَاُكورَِة ِمَن الثََّمَرِة قـَبـََّلَها، َوَجَعَلَها َعَلى َعْيِنِه، مثَّ َأْعطَاَها َأْصَغَر   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ النَِّبَّ  
 َمْن حَيُْضُرهُ ِمَن اْلوِْلَداِن. 

 َرَة، بَِنْحِوهِ َلهُ َشاَهٌد يف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث َماِلٍك َعْن ُسَهْيٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْـ  *
ِحيِح.: (8001) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 حُمَمَِّد ْبِن حَمُْموٍد  أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل الصَّْيَدالين ، َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعْبِد اْلَواِحِد ْبنِ   َأْخرَبانَ   - 266
اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَاُهْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن عَ  ، َوفَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ  ثـَنَا  الثَـَّقِفيَّ َأمْحََد الطَّرَبَاين ،  ْبُن  ْبِن رِيَذَة، أبنا ُسَلْيَماُن  ْبِد اَّللَِّ 

َدقََة، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد، َعْن ُحَصنْيُ ْبُن َوْهٍب اأَلْرُسويف ، مِبَِديَنِة َأْرُسوَف، ثـَنَا أَي وُب ْبُن َأيِب ُحْجٍر األَيِْلي ، ثـَنَا َبْكُر ْبُن صَ 
 ِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر،  زَْيِد بْ 

 «. َمْن َفَدى َأِسريًا ِمْن أَْيِدي اْلَعُدوِّ فََأاَن َذِلَك اأَلِسريُ : » صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
َصَدَقَة اجْلُدِّي ، تـََفرََّد ِبِه أَي وُب ْبُن ُسَلْيَماَن، َوال يـُْرَوى َعِن    ، ِإال َبْكُر ْبنُ قَاَل الطَّرَبَاين : مَلْ يـَْرِوِه َعْن زَْيٍد ِإال ِهَشاٌم، َوال َعْنهُ   *

، َرَوى    ِإال ِِبََذا اإِلْسنَاِد.  صلى هللا عليه وسلمالنَِّبِّ   : أَي وُب ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َأيِب ُحْجٍر األَيِْلي  قَاَل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َحامتٍِ
، َسأَْلُت َأيِب َوَأاَب زُْرَعَة َعْنُه، فـََقاال: اَل نـَْعرِفُُه، قَالَ  اِديُث الَّيِت َرَواَها َأيِب: َوَهِذِه اأَلحَ   َعْن يُوُنَس ْبِن حَيََْي ْبِن َسَلَمَة اْلَمِديِِنِّ

 َومَلْ َيْذُكِر اْبُن َأيِب َحامتٍِ َبْكَر ْبَن َصَدقَةَ  ِصَحاٌح.
َأَحاِديُثُه  :  (9703)  ]الهيثمي   [رجاله موثقون ]الدهيش:   َأُبو َحاِتٍم:  َأِبي َحَجٍر َقاَل  َأيُّوُب ْبُن  َوِفيِه  ِغيِر  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.ِصَحاٌح   [ َوَضعََّفُه اْْلَْزِديُّ
َعْبِد اْلَمِلِك اْْلَالَل َأْخرَبَُهْم، أبنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر، أبنا    أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبنَ   َأْخرَبانَ   -  269

، ثـَنَا أَبُو الرَّبِيعِ  اَرِك، َعْن  الزَّْهَراين ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمبَ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم اْبِن اْلُمْقرِِئ، أبنا أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي 
 َعْبِد اْلَوهَّاِب ْبِن اْلَوْرِد، َعِن احْلََسِن ْبِن ُجَبرْيٍ، وََكِثرٍي، َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن َخاِلٍد،  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: » ِلَك يـُْؤِذي اْلُمْؤِمَن، اَل يـَتـَنَاَجى اثْـنَاِن ُدوَن الثَّاِلِث، فَِإنَّ ذَ َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َيْكَرهُ إِيَذاَء اْلُمْؤِمنِ   «. َواَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »  قَاَل اْلُبَخاِري  يف التَّارِيِخ: احْلََسُن ْبُن َكِثرٍي َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن َخاِلٍد، َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل النَِّب    * اَل  َصلَّى اَّللَّ
ثـَنَا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن اْلَوْرِد، َعِن احْلََسِن، قَاَل أَبُو    «،ُدوَن الثَّاِلثِ يـَتـَنَاَجى اثْـنَاِن   َعْبِد  قَالَهُ يل حُمَمٌَّد، ثـَنَا اْبُن اْلُمبَاَرِك، َوَحدَّ

، َعِن اْبن َعبَّاس، وََكاَن يف ِكتَاِبِه ُمْرَسال، َواآلَخرُ  ، قَاَل اْبُن اْلُمبَاَرِك اِبلرَّيِّ  وَن اَل يُْسِنُدونَهُ َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك. اَّللَِّ
رواه أبو يعلى والطبراني  (:  12952]الهيثمي )  [(2444مسند أبي يعلى )  .إسناده حسنالداراني:  ]  إسناده حسن.[]الدهيش:  

اسمه وهيب بن في اْلوسط، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير الحسن بن كثير، ووثقه ابن حبان، وعبد الوهاب بن الورد  
 [ الورد، كما ذكر شيخ الحفاظ المزي.
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ى اْلَمْوِصِلي ، ثـَنَا زَاِهُر ْبُن َأمْحََد، َأنَّ احْلَُسنْيَ َأْخرَبَُهْم، أبنا إِبْـَراِهيُم، أبنا ِإبْـَراِهيُم، أبنا حُمَمٌَّد، أبنا أَبُو يـَْعلَ   َأْخرَبانَ   -  273
، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبن    اَق ْبِن َجاِبرٍ ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمْصَعٍب، ثـَنَا الدَّرَاَوْرِدي ، َعْن ثـَْوِر ْبِن زَْيٍد، َعْن ِإْسحَ  اْلَعَدينِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »  لَْيَس ِمنَّا َمْن َخبََّب َعْبًدا َعَلى َسيِِّدِه، َولَْيَس ِمنَّا َمْن أَْفَسَد اْمَرأًَة َعَلى َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 « ، َمْن َأْجَلَب َعَلى اْْلَْيِل يـَْوَم الّرَِهانِ  َزْوِجَها، َولَْيَس ِمنَّا

 ِإْسَحاُق ْبُن َجاِبٍر: مَلْ َيْذُكْرهُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ يف ِكتَابِهِ  *
 : رواه أبو يعلى، والطبراني بإختصار، ورجال أبي يعلى ثقات.[(9364) إسناده حسن.[ ]الهيثمي]الدهيش: 

رَبَُهْم، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدُِّب، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم َأخْ   َأْخرَبانَ  -  291
، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن الرَّمْحَِن، أبنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ِإسْ  َحاَق، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي، ثـَنَا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ

 َعْبِد الرَّمْحَِن الط َفاِوي ، َعْن أَي وَب، َعْن ِعْكرَِمَة،  
ًعا ِمَن اْلَمثَاين{ ]احْلجر:   نَاَك َسبـْ  اِب. قَاَل: فَاحِتَةُ اْلِكتَ  [،87َعِن اْبن َعبَّاس، }َوَلَقْد آتـَيـْ

 حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ُتُكلَِّم ِفيِه، َوَقْد َرَوى َلهُ اْلُبَخاِري  يف ِكتَاِبه. 
ُ    ..َلهُ َشاِهٌد يف َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ ِمْن َحِديِث َأيِب َسِعيِد ْبِن اْلُمَعلَّى ُكْنُت ُأَصلِّي يف اْلَمْسِجِد َفَدَعاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ }ا ْسَتِجيُبوا َّللَِِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم{ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلْم ُأِجْبُه، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ ُكْنُت ُأَصلِّي، فـََقاَل: " َأمَلْ يـَُقِل اَّللَّ
مثَّ َأَخَذ بَِيِدي   [ ، مثَّ قَاَل يل: »ألَُعلَِّمنََّك ُسورًَة ِهَي َأْعظَُم الس َوِر يف اْلُقْرآِن قـَْبَل َأْن َُنُْرَج ِمَن اْلَمْسِجِد« ،24نْـَفال: ]اأْلَ 

ورٍَة يف اْلُقْرآِن؟ قَاَل: »احْلَْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي ِهَي السَّْبُع  فـََلمَّا َأرَاَد َأْن خَيُْرَج، قـُْلُت َلُه: َأمَلْ تـَُقْل ألَُعلَِّمنََّك ُسورًَة ِهَي َأْعظَُم سُ 
 «. اْلَمثَاين، َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي أُوتِيُتهُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أُم  اْلُقْرآِن ِهَي َويف َصِحيِحِه أَْيًضا ِمْن َحِديِث َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ  لَّى اَّللَّ
 السَّْبُع اْلَمثَاين َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم« 

 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*
، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد اْلبَاْغبَاَن َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءةً  أَبُو َهاِشٍم احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَْراَبْذقَاين    َأْخرَبانَ   -  292

ْبِن مَ  ْبُن ُموَسى  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  أبنا  الرَّمْحَِن الذَّْكَواين ،  أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  َوُهَو َحاِضٌر،  ْبِن ْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد بْ َعَلْيِه  َأمْحََد  ُن 
نَا وَِكيٌع، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن أَي وَب،  ِإبْـَراِهيَم، َوإِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمٍَّد، قَاال: ثـَنَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن، ثـَنَا َهارُوُن ْبُن ِإْسَحاَق، ثَـ 

 َعْن ِعْكرَِمَة، 
َلِة اْلَقْدِر{ ]اْلقدر:  َعِن اْبن َعبَّاس، يف قـَْوِلِه: }ِإانَّ أَنْـَزْلنَ  َلِة اْلَقْدِر   [،1اهُ يف لَيـْ نْـيَا يف لَيـْ قَاَل: نـََزَل اْلُقْرآُن مُجَْلًة ِإىَل السََّماِء الد 

ئًا َأْحَدثَهُ  ُ ِإَذا َأرَاَد َأْن حُيِْدَث ِمْنهُ َشيـْ  َفَكاَن اَّللَّ
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

ْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم،  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة بِ   َأْخرَبانَ   -  293
، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حمَُ  ، ثـَنَا أَبُو ُكَرْيٍب، أبنا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن  أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ مَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي 

، َعْن ِعْكرَِمَة،    ُموَسى، َعْن َبسَّاٍم الصَّرْييفِّ
اَّللَِّ   َرُسوُل  ََنَى  قَاَل:  َعبَّاس،  اْبن  وََكْسِب    صلى هللا عليه وسلمَعِن  اْلَفْحِل،  َوَعْسِب  اْلَكْلِب،  َوََثَِن  اجْلالَلِة  الشَّاِة  َعِن 

 احْلَجَّاِم. 
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ِه َسِعيُد  قَاَل الدَّارَُقْطِِن : تـََفرََّد بِ   ِث.َبسَّاٌم الصَّرْييف : َوثَـَّقهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي، َوقَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي : اَل أبََْس بِِه، َصاِلُح احْلَِدي  *
ُ َأْعلَ  ْبُن حُمَمٍَّد اْلَورَّاُق َعْن َبسَّاٍم.  مُ قـُْلُت: َورَِوايـَتُـنَا َعْن َغرْيِ َسِعيِد ْبِن حُمَمٍَّد اْلَورَّاِق، فـََلْم يـَتـََفرَّْد بِِه ِإًذا َسِعيٌد، َواَّللَّ

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
ْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثـَنَا َعْبُد ا  َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  303

 َعْن ثـَْوِر ْبِن زَْيٍد، َعْن ِعْكرَِمَة،  
 « َمْن َغشَّنَا فـََلْيَس ِمنَّا، َوَمْن رََمااَن اِبللَّْيِل فـََلْيَس ِمنَّا : » وسلم صلى هللا عليهَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 [  الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.  ه(: روا6345]الهيثمي ) [إسناده حسن]الدهيش: 
، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن  أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  307

، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن َأيِب  الذَّْكَواين ، أبنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، أبنا َعْبُد اَّللَِّ   ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َمْهِديٍّ
 َمْرَْيَ، ثـَنَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد ح، 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو، ثـَنَا إِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمٍَّد الشَّافِ اَل اْبُن َمْرُدَوْيهِ قَ   -  308 ، َعِن  : َوَحدَّ ِعي 

، َعْن ثـَْوِر ْبِن يَزِيَد، َعْن ِعْكرَِمَة،   الدَّرَاَوْرِديِّ
: }َوال َترَبَّْجَن صلى هللا عليه وسلمَل: َأرَأَْيَت قـَْوَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ أَلْزَواِج النَِّبِّ َعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ ُعَمَر َسَأَل اْبن َعبَّاس، قَا

ْعنَا أِبُوىَل  [ َهْل َكاَنْت َجاِهِليٌَّة َغرْيُ َواِحَدٍة؟ فـََقاَل اْبن َعبَّاس: اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َما ْسَِ 33َترَب َج اجْلَاِهِليَِّة األُوىَل{ ]اأْلَْحَزاب: 
يـَُقوُل: }وَ   َ ِإنَّ اَّللَّ ُيَصدُِّق َهَذا؟ فـََقاَل:  َما  َأَما يف ِكتَاِب اَّللَِّ  ُعَمُر:  َلهُ  َوهَلَا آِخَرٌة، فـََقاَل  َجاِهُدوا يف اَّللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه{ ِإال 

 َكَما َجاَهْدمتُْ َأوََّل َمرٍَّة، فـََقاَل ُعَمُر: َمْن أََمَراَن َأْن جُنَاِهَد؟ قَاَل: خَمُْزوٌم َوَعْبُد َِشْسٍ   [،78]احْلَج: 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذَة، أبنا   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، َأنَّ  َأْخرَبانَ  -  309
ثَـ  اْلَفْضِل اأَلْسَفاِطي ،  ْبُن  اْلَعبَّاُس  َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا  ْبُن  ْبِن زَْيٍد  ُسَلْيَماُن  ثـَْوِر  َثِِن َأيِب، َعْن  أَُوْيٍس، َحدَّ َأيِب  ْبُن  ِإْْسَاِعيُل  نَا 

، َعْن ِعْكرَِمَة،    الدِّيِليِّ
ُهَما، قَاَل: تـََعلََّق ثـَْوُب َرُسوِل اَّللَِّ   ُ َعنـْ َتِمُعوَن  يـَْوَم ُحَننْيٍ ِبَشَجَرٍة َوالنَّاُس جمُْ   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َرِضَي اَّللَّ

ُْم َقْد أَْمَسُكوا ِبرَِدائِِه، َوقَاَل: "  صلى هللا عليه وسلمَعَلْيِه َيْسأَلُونَهُ ِمَن اْلَغنَائِِم، َفَحِسَب النَِّب   َأْرِسُلوا رَِداِئي، تُرِيُدوَن َأْن  أَنَّ
ُ َعَلْيُكْم ِمْثَل َصْخِر   ُلوين! َواَّللَِّ َلْو أَفَاَء اَّللَّ َنُكمْ تـَُبخِّ اابً ، مثَّ ِْتَاَمَة نـََعًما َلَقَسْمتُهُ بـَيـْ ، فـََقالُوا:  " اَل َتَُِدوين َبَِيال َوال َجبَااًن َوال َكذَّ

َا تـََعلََّقْت بِثِيَابِِه َْسَُرٌة َفَخلَُّصوُه،    ِإمنَّ
 َلهُ َشاِهٌد يف َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ ِمْن َحِديِث ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعمٍ  *

 [إسناده حسن الدهيش:] #*
بِْنتُ   َأْخرَبانَ   -  310 َسْعٍد اْْلرَْيُ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ    أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاين ، ِِبَا، َوفَاِطَمةُ 

، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن مَحَّ   اِد ْبِن زُْغَبَة، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ، ثـَنَا حَيََْي َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
 ْبُن فـَُلْيٍح، َعْن ثـَْوِر ْبِن زَْيٍد، َعْن ِعْكرَِمَة،  

 اِبألَْيِدي َوالنَِّعاِل َواْلِعِصيِّ  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َكاَن الش رَّاُب ُيْضَربُوَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ 
 [ إسناده حسن أو صحيح ]الدهيش: #*
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ُن َمْنُصوٍر، أبنا حُمَمَُّد أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهْم، أبنا ِإبْـَراِهيُم بْ  َأْخرَبانَ  - 311
، ثـَنَا زَُهرْيٌ  َثِِن َأيِب، َعْن ثـَْوِر ْبِن يَزِيَد،  ْبُن ِإبْـَراِهيَم، أبنا أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ

 َعْن ِعْكرَِمَة، 
نَّاُس بِِه، فـََقاَل  ، مثَّ اَبَل، فـََهمَّ الَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: أََتى النَِّبَّ َأْعَرايِبٌّ فـَبَايـََعهُ يف اْلَمْسِجِد، مثَّ اْنَصَرَف، فـََقاَم فـََفَشَج فـَبَالَ 

َفَما  قَاَل: بـََلى، قَاَل: » «،؟ أََلْسَت ُمْسِلمٌ قَاَل: »  « ، مثَّ ُدِعَي َلُه،اَل تـَْقطَُعوا َعَلى الرَُّجِل بـَْولَهُ : »صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  
، َما ظَنـَْنُت ِإال أَنَّهُ َصِعيٌد ِمَن الص ُعَداِت، فـَبُـْلُت ِفيِه، فَأََمَر  «،؟ مَحََلَك َعَلى َأْن بـُْلَت يف َمْسِجِدانَ  قَاَل: َوالَِّذي بـََعَثَك اِبحْلَقِّ

 ِبَذنُوٍب ِمْن َماٍء، َفَصبَّهُ َعَلى بـَْوِلهِ  صلى هللا عليه وسلمالنَِّب  
ِحيِح.  َيْعَلى َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلهُ َرَواُه َأُبو  : (1958)  ]الهيثمي  [إسناده حسن]الدهيش:   [ ِرَجاُل الصَّ

ْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم،  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة بِ   َوَأْخرَبانَ   -  312
 ْبُن اْلَفْضِل اأَلْسَفاِطي ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدََّثِِن أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذَة، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا اْلَعبَّاسُ 

 َأيِب، َعْن ثـَْوِر ْبِن زَْيٍد، َعْن ِعْكرَِمَة،  
اَبَل، فـََهمَّ ، مثَّ  َقاَم فـََفجَّعَ َأْعَرايِبٌّ فـََبايـََعهُ يف اْلَمْسِجِد، مثَّ اْنَصَرَف، فَـ   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: أََتى النَِّبَّ  

؟« قَاَل: بـََلى، قَاَل:  أََلْسَت مِبُْسِلمٍ «، مثَّ قَاَل: » اَل تـَْقطَُعوا َعَلى الرَُّجِل بـَْوَلهُ : »صلى هللا عليه وسلمالنَّاَس ِبِه، فـََقاَل النَِّب   
ُتهُ ِإال َصِعيًدا ِمَن الص ُعَداتِ ؟« قَاَل: َوالَّ َما مَحََلَك َعَلى َأْن بـُْلَت يف َمْسِجِدانَ » فـَبُـْلُت ِفيِه، فََأَمَر النَِّب    ،ِذي بـََعَثَك َما ظَنـَنـْ

 ِبَذنُوٍب ِمْن َماٍء َفَصبَّ َعَلى بـَْوِلِه.  صلى هللا عليه وسلم
 َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث أََنِس ْبِن َماِلكٍ 

ِحيِح.  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلهُ : (1958) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:   [ ِرَجاُل الصَّ
ُن اْلَفْضِل اأَلْسَفاِطي ،  حُمَمٌَّد، َوفَاِطَمُة، َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمٌَّد، أبنا ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين ، ثـَنَا اْلَعبَّاُس بْ   َأْخرَبانَ   -  313

َثِِن َأيِب، َعْن ثـَْوِر ْبِن زَْيٍد، َوَعْن َداُوَد بْ  َصنْيِ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ النَِّبَّ  ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ ِن احلُْ
 ُسِئَل َعِن الرَُّجِل ح.  صلى هللا عليه وسلم

 [ إسناده صحيح بشاهده]الدهيش: 
نَا زَُهرْيٌ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل  زَاِهٌر الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ َأْخرَبَُهْم، أبنا ِإبْـَراِهيُم، أبنا حُمَمٌَّد، أبنا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي ، ثَـ   َوَأْخرَبانَ   -  314

، َوَداُوَد ْبنِ  َثِِن َأيِب، َعْن ثـَْوِر ْبِن زَْيٍد الدِّيِليِّ َثُه، َعْن ِعْكرَِمَة، ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، قَاَل: َحدَّ َصنْيِ َحدَّ   احلُْ
أَنَّهُ ُسِئَل َعِن الرَُّجِل خُيَيَُّل ِإلَْيِه يف َصالتِِه أَنَّهُ َقْد َأْحَدَث، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َعِن النَِّبِّ  

َقْد َأْحَدَث، َومَلْ حُيِْدْث، فَِإَذا َوَجَد  ِإنَّ الشَّْيطَاَن َيَِْت أَ : »صلى هللا عليه وسلم َحدَُكْم َحَّتَّ يـَْفَتَح َمْقَعَدُه، فـَُيَخيَُّل ِإلَْيِه أَنَّهُ 
 «. َذِلَك َفال يـَْنَصرَِفنَّ َحَّتَّ َيْسَمَع َصْوَت َذِلَك أِبُذُنِِه، َأْو َيََِد رِيَح َذِلَك أِبَْنِفهِ  َأَحدُُكمْ 

ْم َوُهَو يف  َويف رَِوايَِة اأَلْسَفاِطيِّ: يف َصالتِِه أَنَّهُ َأْحَدَث َومَلْ حُيِْدْث، َوِعْنَدُه: ِإنَّ الشَّْيطَاَن َيَِْت َأَحدَكُ  ْبِن َحْرٍب.َلْفُظ زَُهرْيِ  *
 يِث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيدٍ َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحدِ  َصالتِِه، َوِعْنَدُه: أَنَّهُ َأْحَدَث، َواْلبَاِقي ِمثـَْلُه.

ِحيِح.:  (1148) ]الهيثمي [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمٌَّد، َوفَاِطَمُة، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمٌَّد، أبنا ُسَلْيَماُن بْ   َأْخرَبانَ   -  315
ْيٍح، َعْن َأيِب أَُوْيٍس، َعْن ثـَْوِر ْبِن زَْيٍد، َوُموَسى ْبِن َمْيَسَرَة،  احْلَْضَرِمي ، ثـَنَا أَبُو ُكَرْيٍب، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ُصبَـ   حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 

 َعْن ِعْكرَِمَة، 
 «. تِْلَك رَْكَضٌة ِمَن الشَّْيطَاِن يف َرمِحَِها َعِن اْلُمْسَتَحاَضِة، فـََقاَل: »   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ  

ئِمَِّة ِفيِه، َوَقْد َرَوى لَهُ ُمْسِلٌم يف  أَبُو أَُوْيٍس اْْسُُه: َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َعاِمٍر اأَلْصُبِحي ، اْختـََلَفِت الّرَِوايَةُ َعِن األَ   *
 َصِحيِحهِ 

 [ َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه اْلَبزَّاُر : (1540) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش: 
 جْلُوْزَدايِنََّة َأْخرَبَْْتُْم، أبناأَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة ا  َأْخرَبانَ   -  316

، ، ثـَنَا ُعَمُر ْبُن أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر الضَّبِّ ، ثـَنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر احْلَْوِضي    حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
 فـَر وَخ، َصاِحُب األَقـْتَاِب، ثـَنَا َحِبيُب ْبُن الز َبرْيِ، َعْن ِعْكرَِمَة،  

ُهَما، قَاَل: ََنَى َرُسوُل اَّللَِّ  َعِن اْبن َعبَّاس، َرِضَي اَّللَُّ  َأْن تـُبَاَع ََثََرٌة َحَّتَّ ُتْطِعَم، َوال ُصوٌف َعَلى   صلى هللا عليه وسلم َعنـْ
 . ظَْهٍر، َوال َلَبٌ يف َضْرعٍ 

 [ ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه : (6485) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش: 
، ثـَنَا اْلَقاِسُم ْبُن َسعِ   َوبِهِ   -  317 يِد ْبِن اْلُمَسيِِّب ْبِن َشرِيٍك، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي 

 ْبِن الز َبرْيِ، َعْن ِعْكرَِمَة،  ثـَنَا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، ثـَنَا ُعَمُر ْبُن فـَر وَخ، بـَيَّاُع األَقـْتَاِب، َعْن َحِبيِب 
 اْحَتَجَم َوَأْعَطى احْلَجَّاَم ِدينَارًا.  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 

َوَأْعَطى احْلَجَّاَم    هللا عليه وسلم صلىاْلُمَراُد ِمْنهُ قـَْولُُه: ِدينَارا، َحْسُب، فَِإنَّهُ رُِوَي يف الصَِّحيِح، قَاَل: اْحَتَجَم َرُسوُل اَّللَِّ    *
 َأْجَرهُ 

َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه اْلَقاِسُم ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب ْبِن َشِريٍك، َوَلْم  :  (6441)  ]الهيثمي  [إسناده حسن]الدهيش:  
 [ ِثَقاٌت.َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه  

، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  320
، ثـَنَا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد، ثـَنَا  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق،   أبنا أَبُو َبْكرٍ  ِمْن َأْصِل ِكتَاِبِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن زََكرايَّ

 أَبُو َعَوانََة، َعْن ُحَصنْيٍ، َعْن ِعْكرَِمَة، 
، َما ُكل  َشْيٍء ِإال لِلّرَِجاِل،  فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: أََتِت اْمَرَأٌة ِمَن األَْنَصاِر النَِّبَّ  

 [ اآليَةُ يف اأَلْحَزاِب. 35َما َأَرى النَِّساَء يُْذَكْرَن ِبَشْيٍء، فـَنـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ }ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت{ ]اأْلَْحَزاب:  
 َفذََكَر ََنَْوهُ  ..ِعْكرَِمَة، َعْن أُمِّ ُعَمارََة قَاَلْت: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َرَواهُ ُسَلْيَماُن ْبُن َكِثرٍي َوَجرِيٌر َعْن ُحَصنْيٍ، َعنْ  *

 [ فيه من لم أعرفه ]الدهيش: #*
،    أَبُو َجْعَفِر ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم، أبنا  َأْخرَبانَ   -  333 حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

الرَّ  إِبْـَراِهيَم، َعْن َعْبِد  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثـَنَا  َأمْحََد الطَّرَبَاين ،  ْبُن  أاََبٍن، َعْن أبنا ُسَلْيَماُن  ْبُن  احْلََكُم  َأْخرَبين  اْبِن ُجَرْيٍج،  زَّاِق، َعِن 
صلى هللا عليه يِه َجاَءهُ النَِّب  ِعْكرَِمَة، َمْوىَل اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل اْبن َعبَّاس: َلمَّا َكاَن َمَرُض َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُأيبٍَّ الَِّذي َماَت فِ 

: َقْد َفِهْمُت َما تـَُقوُل، اْمُنْن َعَليَّ َفَكفِِّنِّ يف َقِميِصَك َوَصلِّ َعَليَّ فـََتَكلََّما ِبكَ   وسلم نـَُهَما، فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّ ، َفَكفََّنهُ النَِّب  الٍم بـَيـْ
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ُ َأْعَلُم َأي     يف َقِميِصِه َذِلَك، َوَصلَّى َعَلْيِه،  صلى هللا عليه وسلم صلى َصالٍة َكاَنْت، َوَما َخادََع حُمَمٌَّد  قَاَل اْبن َعبَّاس: َواَّللَّ
 ِإْنَسااًن َقط   هللا عليه وسلم

اْبُن  :  (11051)  ]الهيثمي  [إسناده حسن]الدهيش:   َوَضعََّفُه  َوَجَماَعٌة،  النََّساِئيُّ  َوثََّقُه  َأَباٍن،  ْبُن  اْلَحَكُم  َوِفيِه   ، الطََّبَراِنيُّ َرَواُه 
ِحيِح.اْلُمَباَرِك،   [ َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

، أبنا ُعْثَماُن ْبُن أبنا أَبُو اْلُمظَفَِّر َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َعْبِد اْلَكِرِْي السَّْمَعاين ، مِبَْرَو، أبنا َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن زَاهِ وَ  -  334 ٍر الشََّحاِمي 
، أبنا أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي ْبِن ِبالٍل، ثـَنَا َعْبُد  حُمَمٍَّد اْلَمْحِمي ، أبنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي 

 الرَّمْحَِن ْبُن ِبْشٍر، ثـَنَا ُموَسى ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثـَنَا احْلََكُم، ثـَنَا ِعْكرَِمُة، قَاَل:  
ى َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُأيبَِّ ْبِن َسُلوٍل، فـََقاَل: َقْد َأْْسَُع قـَْوَلَك، َفُمنَّ َعَليَّ  َدَخَل َعلَ   صلى هللا عليه وسلمقَاَل اْبن َعبَّاس: ِإنَّ النَِّبَّ  

، قَاَل: َفَكفََّنهُ يف َقِميِصِه، َوَصلَّى َعَلْيِه، قَاَل اْبن َعبَّاس: ُ َأْعَلُم َأي  َصالٍة ِهَي،   اْليـَْوَم، وََكفِِّنِّ بَِقِميِصَك، َوَصلِّ َعَليَّ َوَأنَّ  اَّللَّ
 مَلْ خُيَادِْع إِْنَسااًن َقط .  صلى هللا عليه وسلمحُمَمًَّدا 

َقرْبَ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُأيبٍَّ   صلى هللا عليه وسلميف اْلُبَخاِريِّ َوُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: أََتى النَِّب     *
ُ َأْعَلُم. بـَْعَدَما ُدِفَن، فََأْخرَ   َجهُ فـَنـََفَث ِفيِه ِمْن رِيِقِه، َوأَْلَبَسهُ َقِميَصُه، َواَّللَّ

  صلى هللا عليه وسلم اِبأُلَساَرى َوُأِتَ اِبْلَعبَّاِس َومَلْ َيُكْن َعَلْيِه ثـَْوٌب، فـََنظََر النَِّب     َلمَّا َكاَن يـَْوُم بَْدٍر ُأِتَ   ..َويف رَِوايَِة اْلُبَخاِريِّ 
 َقِميًصا فـََوَجُدوا َقِميَص َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُأيَبٍّ 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
أبنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر الصَّفَّاُر، َأنَّ َوِجيَه ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهْم،    َأْخرَبانَ   -  335

ا أَبُو ُكَرْيٍب، ثـَنَا ُحَسنْيُ ْبُن ِعيَسى احْلََنِفي ، َعِن احْلََكِم  اأَلْزَهِري ، أبنا احْلََسُن ْبُن َأمْحََد اْلَمْخَلِدي ، ثـَنَا أَبُو اْلَعبَّاِس السَّرَّاُج، ثـَنَ 
 ْبِن َأاَبٍن، َعْن ِعْكرَِمَة،  

َنَما َرُسوُل اَّللَِّ   َا ُمْسَتْخِفَيٌة، فـََقاَل هَلَا   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: بـَيـْ َلًة، ِإْذ قَاَمْت َكَأَنَّ ُمَضاِجٌع أُمَّ َسَلَمَة لَيـْ
ُخِذي ُوُضوَءِك َواْرِجِعي ،  َفال أبَْسَ "قَاَلْت: نـََعْم، قَاَل:    «،؟َما َلِك أَنَِفْسِت؟ يـَْعِِن ِحْضتِ : »صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  

 " ِإىَل َمْضَجِعِك 
 [إسناده حسن بشاهدهش: ]الدهي
َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة،   حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيَّةَ  َوَأْخرَبانَ  - 336

َبَة، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبنُ   أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحَدَ  ِعيَسى احْلََنِفي ،    الطَّرَبَاين ، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَحاَق الت ْسرَتِي ، ثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشيـْ
 ُم ْبُن أاََبٍن، َعْن ِعْكرَِمَة،  ثـَنَا احْلَكَ 

َلٍة ُمَضاِجَعًة َرُسوَل اَّللَِّ   نَا أُم  َسَلَمَة َذاَت لَيـْ َا ُمستْخِفَيٌة، فـََقاَل: صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: بـَيـْ ، ِإْذ قَاَمْت َكَأَنَّ
 ". اَل أبََْس، ُخِذي ُوُضوَءِك َواْرِجِعي ِإىَل َمَكاِنِك  "؟« قَاَلْت: نـََعْم، قَاَل: َما َلِك نَِفْستِ »
َها أُمِّ َسَلَمَة.  *  َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن رَِوايَِة زَيْـَنَب بِْنِت َأيِب َسَلَمَة، َعْن أُمِّ

 ةٍ َوَقْد َرَواهُ َخاِلٌد َعْن ِعْكرَِمَة، َوُهَو يف تـَْرمجََ 
بشاهده]الدهيش:   ، َضعََّفُه  :  (1552)  ]الهيثمي  [إسناده حسن  اْلَحَنِفيُّ ِعيَسى  ْبُن  اْلُحَسْيُن  َوِفيِه  اْلَكِبيِر،  ِفي  الطََّبَراِنيُّ  َرَواُه 

 .[ اْلُبَخاِريُّ َوَغْيُرُه، َوَوثََّقُه اْبُن ِحبَّانَ 
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احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْسَحاَق، ثـَنَا  حُمَمٌَّد، َوفَاِطَمُة، َأنَّ فَاِطَمةَ َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذَة، أبنا ُسَلْيَماُن الطَّرَبَاين ، ثـَنَا   َأْخرَبانَ   -  337
َبَة، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن ِعيَسى، ثـَنَا احْلََكُم ْبُن أاََبٍن، َعنْ   ِعْكرَِمَة،   ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشيـْ

َها، يـَْغَتِسالِن ِمْن ِإاَنٍء َواِحٍد، فـَيـَتـَنَازََعاِن  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعنـْ َوَعاِئَشُة، َرِضَي اَّللَّ
 اْلَماءَ 

 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*
بنا أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد  أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن اإِلْخَوِة، َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهْم، أ  َأْخرَبانَ   -  338

 ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اأَلْزَهرِي  ح. 
 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*

َحاِميَّ َأْخرَبَُهْم، اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر الصَّفَّاُر، بِنـَْيَسابُوَر، َأنَّ َوِجيَه ْبَن طَاِهٍر الشَّ   َوَأْخرَبانَ   -  339
لسَّرَّاُج، ثـَنَا أَبُو ُكَرْيٍب حُمَمَُّد ْبُن اْلَعالِء، ثـَنَا ُحَسنْيُ ْبُن  قَاال: أبنا أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن َأمْحََد اْلَمْخَلِدي ، أبنا أَبُو اْلَعبَّاِس ا

 ِعيَسى احْلََنِفي ، َعِن احْلََكِم ْبِن َأاَبٍن، َعْن ِعْكرَِمَة،  
 تـَنَازََعاِن اْلَماَء. َوَعاِئَشةُ يـَْغَتِسالِن ِمْن ِإاَنٍء َواِحٍد يَـ  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َكاَن النَِّب  

صلى هللا عليه  ُسوُل اَّللَِّ  َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن َعمَِّتِه َعاِئَشَة: ُكْنُت َأْغَتِسُل َأاَن َورَ   *
تـََفرََّد بِِه ُحَسنْيُ ْبُن ِعيَسى َأُخو ُسَلْيٍم اْلُمْقِرِئ، َعِن احْلََكِم ْبِن َأاَبٍن، قَاَلهُ   ِمْن ِإاَنٍء َواِحٍد خَتْتَِلُف أَْيِدينَا ِفيِه ِمَن اجْلَنَابَِة. وسلم

 الدَّارَُقْطِِن  
 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*

َعاين ، ثـَنَا زَْيُد ْبُن اْلُمبَاَركِ  - 341 ، ثـَنَا ُموَسى ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثـَنَا َوِبِه َأْخرَباََن ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا َعِلي  ْبُن اْلُمبَاَرِك الصَّنـْ
ِذِه اآليَُة: }َوال َتَُْكُلوا ممَّا مَلْ يُْذَكِر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه{ ]اأْلَنْـَعام:  احْلََكُم ْبُن َأاَبٍن، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت هَ 

ُ [ ، َأْرَسَلْت فَاِرُس ِإىَل قـَُرْيٍش َأْن َخاِصُموا حُمَمًَّدا، َوقُولُوا َلهُ َما َتْذَبُح أَْنَت بَِيِدَك ِبِسكِّنٍي فـَُهوَ 121  َحالٌل َومِمَّا َذَبَح اَّللَّ
َأْولِيَائِِهْم لُِيَجاِدلُوُكْم{ ]ا  رٍي ِمنْ ِبشمشِ  ِإىَل  لَُيوُحوَن  }َوِإنَّ الشَّيَاِطنَي  [  121أْلَنْـَعام:  َذَهٍب فـَُهَو َحَراٌم، فـَنـََزَلْت َهِذِه اآليَةُ 

 . قَاَل: الشَّيَاِطنُي ِمْن فَاِرَس، فََأْولِيَاُؤُهْم قـَُرْيشٌ 
 إسناده حسن[ ]الدهيش: #*

ْم، أبنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد  أَبُو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، بِنـَْيَسابُوَر، َأنَّ َوِجيَه ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَهُ   َأْخرَبانَ   -  342
سَّرَّاُج، ثـَنَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِبْشِر ْبِن احْلََكِم، ثـَنَا ُموَسى ْبُن َعْبِد اأَلْزَهِري ، أبنا احْلََسُن ْبُن َأمْحََد اْلَمْخَلِدي ، ثـَنَا أَبُو اْلَعبَّاِس ال 

َثِِن احْلََكُم ْبُن أاََبٍن، َعْن ِعْكرَِمَة،    اْلَعزِيِز أَبُو ُشَعْيٍب اْلَعَدين ، َحدَّ
َقِطٍع ِإال َسَبِب َوَنَسِب ، قَاَل: »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   « ُكل  َسَبٍب َوَنَسٍب ُمنـْ

 [ رواه الطبراني، ورجاله ثقات.(: 15020]الهيثمي ) [إسناده حسن]الدهيش: 
أبنا حمَُ   َوَأْخرَبانَ   -  343 َأْخرَبَْْتُْم،  بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ  َأنَّ فَاِطَمَة  اْْلرَْيِ،  بِْنُت َسْعٍد  َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ  ْبُن  أبنا  حُمَمَُّد  ْبُن رِيَذَة،  مَُّد 

ْبُن   اْلَقاِسِم الصَّْيَدالين  اْلبـَْغَداِدي ، ثـَنَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِبْشِر ْبِن احْلََكِم اْلَمْرَوِزي ، ثـَنَا ُموَسى  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا ِعيَسى ْبنُ 
َثِِن احْلََكُم ْبُن أاََبٍن، َعْن ِعْكرَِمَة،    َعْبِد اْلَعزِيِز اْلَعَدين ، َحدَّ

َقِطٍع يـَْوَم اْلِقيَاَمِة ِإال َسَبِب َوَنَسِب قَاَل: » صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   « ُكل  َسَبٍب َوَنَسٍب ُمنـْ
 [ إسناده حسن]الدهيش: 
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ِعْكرَِمَة، قَاَل: قَاَل اْبن َعبَّاس: مَلْ َأْْسَْع َرُسوَل اَّللَِّ   ثـَنَا ُموَسى ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلَعَدين ، ثـَنَا احْلََكُم ْبُن أاََبٍن، َعنْ   َوبِهِ   - 345
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـََرأَ يف الظ ْهِر َواْلَعْصِر، َومَلْ َيَُْمْراَن، َوَقْد بـَلَّغَ   َصلَّى اَّللَّ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
مْحَِن، أبنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهْم، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّ   َأْخرَبانَ   -  346

ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الصَّبَّاِح، ثـَنَا َهارُوُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَمَّاُل،    ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم، ثـَنَا َجْعَفرُ 
َثِِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْمرِو ْبِن ُمْسِلٍم اجْلََنِدي ، عَ    ِن احْلََكِم ْبِن َأاَبٍن، َعْن ِعْكرَِمَة،ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَمْخُزوِمي ، قَاَل: َحدَّ

ُ حُمَمًَّدا ِإىَل اأَلمْحَِر َواأَلْسَوِد، فـََقاَل: }ََيَيـ َها النَّاُس ِإيّنِ َرُسو  يًعا{ ]اأْلَْعَراف:  َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: بـََعَث اَّللَّ ُل اَّللَِّ إِلَْيُكْم مجَِ
158 ،] 

 رِي، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن رَِوايَِة يَزِيَد ْبِن ُصَهْيٍب اْلَفقِ  *
 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*

نا أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن  أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي ، ِِبَا، َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأْخرَبَُهْم، أب  َأْخرَبانَ   -  350
ْبِن ُخَزمْيََة، أبنا َجدِّي، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسِعيٍد اأَلَشج ،  ِإبْـَراِهيَم اْلُمْقِرُئ، أبنا أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاِق  

 ثـَنَا ُحَسنْيُ ْبُن ِعيَسى احْلََنِفي ، ثـَنَا احْلََكُم ْبُن َأاَبٍن، َعْن ِعْكرَِمَة، 
ِة، ِإْذ َتال آيًَة، فـََقاَل رَُجٌل َوُهَو ِإىَل َجْنِب َعْبِد  خَيُْطُب يـَْوَم اجْلُُمعَ  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ 

: سُ  ، َفَسَكَت الرَُّجُل، مثَّ َتال آيَةً  اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد: َمََّت أُْنزَِلْت َهِذِه اآليَُة؟ فَِإيّنِ مَلْ َأْْسَْعَها ِإال السَّاَعَة، فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبَحاَن اَّللَِّ
، فـََلمَّا َقَضى َرُسولُ ُأْخَرى، فـَقَ  : ُسْبَحاَن اَّللَِّ صلى هللا عليه   اَّللَِّ  اَل الرَُّجُل ِلَعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد ِمْثَل َذِلَك، فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّ

،    وسلم صلى قَاَل: َفَذَهَب الرَُّجُل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  الصَّالَة، قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد لِلرَُّجِل: ِإنََّك مَلْ ََتَْمْع َمَعنَا، قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللَِّ
 « ، َصَدَق اْبُن أُمِّ َعْبٍد. . . َصَدَق اْبُن أُمِّ َعْبدٍ : »صلى هللا عليه وسلمَفذََكَر َذِلَك َلُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  هللا عليه وسلم

 َكَذا َأْخَرَجهُ اْبُن ُخَزمْيََة يف َصِحيِحهِ   *
 [ إسناده ضعيف الدهيش:] #*

و َسْعٍد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن  َأْخرَباََن أَبُو رَْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد، َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ، َأْخرَبَُهْم، أبنا أَبُ   - 347
َنَة، َحدََّثِِن ِإبْـَراِهيُم ْبُن  اأَلِديُب، أبنا أَبُو َعْمرِو ْبُن مَحَْداَن، أبنا أَبُو   ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد، ثـَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي 

ُ عَ حَيََْي، َعِن احْلََكِم ْبِن َأاَبٍن، َعْن ِعْكرَِمَة، قَاَل: قَاَل اْبن َعبَّاس: َما َأِمَن ِمْن َخْلِقِه ِإال حُمَمٌَّد َصلَّ  َلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ى اَّللَّ
َوَما َتََخََّر{ ]اْلَفْتح:   ِمْن َذْنِبَك  َما تـََقدََّم   ُ إَِلٌه ِمْن ُدونِِه 2}لِيـَْغِفَر َلَك اَّللَّ ِإيّنِ  ُهْم  لِْلَمالِئَكِة: }َوَمْن يـَُقْل ِمنـْ [ اآليََة، َوقَاَل 

   [29َفَذِلَك جَنْزِيِه َجَهنََّم{ ]اأْلَْنِبيَاء: 
 [ اده حسن بالمتابعةإسن]الدهيش: 

ْبُن َمْنُصوٍر، أبنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد    َوَأْخرَباََن أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ اْْلَالَل َأْخرَبَُهْم، أبنا إِبْـَراِهيمُ   -  348
، ثـَنَا ُسْفيَاُن، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم  ْبُن إِبْـَراِهيَم اْلُمْقِرُئ، أبنا أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد بْ  ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد اْلَمكِّي  ُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ اْلَمْوِصِلي 

ُ َعَلْيِه    َيََْمنُ ْبُن حَيََْي اْلَعَدين ، َعِن احْلََكِم ْبِن َأاَبٍن، َعْن ِعْكرَِمَة، قَاَل: قَاَل اْبن َعبَّاس: َما ِمْن َخْلِقِه َأَحٌد   ِإال حُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ
َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتََخََّر{ ]اْلَفْتح:   ُ َما تـََقدَّ ُهْم ِإيّنِ ِإلٌَه 2َوَسلََّم، قَاَل: }لِيـَْغِفَر َلَك اَّللَّ [ ، ألَنَّهُ قَاَل لِْلَمالِئَكِة: }َوَمْن يـَُقْل ِمنـْ

   [29]اأْلَْنِبيَاء: ِمْن ُدونِِه َفَذِلَك جَنْزِيِه َجَهنََّم{ 
 [ إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 
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َأْخرَبَْْتُْم،    اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيَّةَ   َوَأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعدٍ   -  349
بَ  َة، ثـَنَا ِمْنَجاُب ْبُن احْلَاِرِث، ثـَنَا يَزِيُد ْبُن أبنا حُمَمَُّد ْبُن رِيَذَة، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب َشيـْ

َ، َعزَّ َوَجلَّ، َفضََّل حُمَمَّدا َعَلى َأْهِل السََّماِء َوَعلى َأيِب َحِكيٍم، َعِن احْلََكِم ْبِن َأاَبٍن، َعْن ِعْكرَِمةَ  ، َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: ِإنَّ اَّللَّ
ْهِل السََّماِء:   َوَجلَّ، يـَُقوُل ألَ َأْهِل اأَلْرِض، فـََقاَل لَهُ رَُجٌل: اَي أاََب َعبَّاٍس، َوَما َفْضُلهُ َعَلى َأْهِل السََّماِء؟ قَاَل: " ِإنَّ اَّللََّ، َعزَّ 

َفَذِلَك جَنْزِيِه َجَهنََّم َكَذِلَك جَنِْزي الظَّاِلِمنَي{ ]اأْلَنِْبيَا ِمْن ُدونِِه  ِإلٌَه  ِإيّنِ  ُهْم  ِمنـْ يـَُقْل  ُ، َعزَّ َوَجلَّ،  29ء:  }َوَمْن  [ ، َوقَاَل اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }ِإانَّ فـََتْحنَا َلَك فـَتْ  َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتََخََّر{ ]اْلَفْتح:  1ًحا ُمبِينًا } ِلُمَحمٍَّد َصلَّى اَّللَّ ُ َما تـََقدَّ -1{ لِيـَْغِفَر َلَك اَّللَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ، يـَُقوُل: }وَ 2 ِإال بِِلَساِن  َما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل  [ اآْليَة، َفِقيَل: اَي َأاَب َعبَّاٍس، َفَما َفْضلُهُ َعَلى األَْنِبيَاِء؟ ، قَاَل: ِإنَّ اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }َوَما َأْرَسْلنَاَك ِإال َكافًَّة لِلنَّاِس بَ 4قـَْوِمِه{ ]ِإبْـَراِهيم:   ُ َعزَّ َوَجلَّ ِلُمَحمٍَّد َصلَّى اَّللَّ ِشريًا َوَنِذيًرا{ ]سبأ: [ َوقَاَل اَّللَّ

ُ ِإىَل اإِلْنِس َواجلِْنِّ. 28  [ ، فََأْرَسَلهُ اَّللَّ
َبَة َأْخَرْجنَاهُ َشاِهًدا حُمَمَُّد بْ   ُن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب َشيـْ

 [ رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة.(: 13927]الهيثمي ) [إسناده حسن]الدهيش: 
رَبَُهْم، أبنا أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي ، ِِبَا، َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ َأخْ   -  350

 ِإْسَحاِق ْبِن ُخَزمْيََة، أبنا َجدِّي، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسِعيٍد اأَلَشج ،  ِإبْـَراِهيَم اْلُمْقِرُئ، أبنا أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَِّد ْبنِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ثـَنَا ُحَسنْيُ ْبُن ِعيَسى احْلََنِفي ، ثـَنَا احْلََكُم ْبُن َأاَبٍن، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َكاَن َرُسو   ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْت َهِذِه اآليَُة؟ فَِإيّنِ مَلْ َأْْسَْعَها ِإال خَيُْطُب يـَْوَم اجْلُُمَعِة، ِإْذ َتال آيًَة، فـََقاَل رَُجٌل َوُهَو ِإىَل َجْنِب َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد: َمََّت أُْنزِلَ 
، َفَسَكَت الرَُّجُل، مثَّ  : ُسْبَحاَن اَّللَِّ  َتال آيًَة ُأْخَرى، فـََقاَل الرَُّجُل ِلَعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد ِمْثَل َذِلَك،  السَّاَعَة، فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الصَّالَة، قَاَل   ، فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : ُسْبَحاَن اَّللَِّ َمْع  اْبُن َمْسُعوٍد لِلرَُّجِل: إِنََّك مَلْ َتَْ فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكرَ  ، قَاَل: َفَذَهَب الرَُّجُل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َذِلَك َلُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    َمَعنَا، قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصَدَق اْبُن أُمِّ َعْبٍد. . . َصَدَق اْبُن أُمِّ عَ   ْبٍد« ، َكَذا َأْخَرَجهُ اْبُن ُخَزمْيََة يف َصِحيِحهِ اَّللَّ
 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*

، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيهِ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  351 ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن َسْهٍل، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اأَلمْنَاِطي 
 ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْرَعَرَة، ثـَنَا يَزِيُد ْبُن َأيِب َحِكيٍم، ثـَنَا احْلََكُم، يـَْعِِن اْبَن َأاَبٍن، َعْن ِعْكرَِمَة،  

َ أَنْـَزَل َعَلْيَك   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َجاَء َعْبُد اَّللَِّ ْبُن الزَّبْـَعِريِّ ِإىَل النَِّبِّ   فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، تـَْزُعُم َأنَّ اَّللَّ
أَنْـُتمْ  تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ َحَصُب َجَهنََّم  َوَما  : َقْد  98هَلَا َوارُِدوَن{ ]اأْلَْنِبيَاء:    َهِذِه اآليََة: }إِنَُّكْم  اْبُن الزَّبْـَعِريِّ [ ، قَاَل 

ِتنَا! فـَنـََزَلْت }َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن  ُعِبَدِت الشَّْمُس، َواْلَقَمُر، َواْلَمالِئَكُة، َوُعَزيْـٌز، َوِعيَسى اْبُن َمْرَْيَ، ُكل  َهُؤالِء يف النَّاِر َمَع آهلَِ 
  {{ 58{ َوقَالُوا أَآهِلَتُـنَا َخرْيٌ َأْم ُهَو َما َضَربُوهُ َلَك ِإال َجَدال َبْل ُهْم قـَْوٌم َخِصُموَن } 57ِإَذا قـَْوُمَك ِمْنهُ َيِصد وَن } َمْرَْيَ َمَثال  

َعُدوَن{ ]ا58-57]الزخرف:  َها ُمبـْ  [ 101أْلَنِْبيَاء:  [ مُثَ نـََزَلْت }ِإنَّ الَِّذيَن َسبـََقْت هَلُْم ِمنَّا احْلُْسَّن أُولَِئَك َعنـْ
 [ فيه من لم أعرفه ]الدهيش: #*

السََّمْرقـَْنِديَّ َأْخرَبَُهْم، أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْعَمٍر اْلُمَؤدُِّب، َأنَّ َأاَب اْلَقاِسِم ِإْْسَاِعيَل ْبَن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر    َأْخرَبانَ   -  352
ُد اْلَعزِيِز ْبُن َعِليِّ ْبِن َأمْحََد ْبِن احْلَُسنْيِ اأَلمْنَاِطي ، قَاال: أبنا  ِقَراَءًة َعَلْيِه، أبنا الشَّْيَخاِن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن النـَّق وِر، َوأَبُو اْلَقاِسِم َعبْ 
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ثـَنَا اْلبـََغِوي ،  ُهَو   ، اَّللَِّ َعْبُد  ثـَنَا  اْلُمَخلُِّص،  اْلَعبَّاِس  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  طَاِهٍر  َسْهمٍ   أَبُو  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن   حُمَمَُّد 
 األَْنطَاِكي ، ثـَنَا اْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن َخاِلٍد احْلَذَّاِء، َعْن ِعْكرَِمَة، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »  « اْلربَََكةُ َمَع َأَكابِرُِكمْ َعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
وفي  رواه البزار والطبراني في اْلوسط إَل أنه قال: " »البركة مع أكابركم« ".(: 12617]الهيثمي ) [إسناده صحيح]الدهيش: 

 [ إسناد البزار: نعيم بن حماد، وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اْْلالَل َأْخرَبَُهْم، أبنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن    أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد الثَـَّقِفي ، َأنَّ  َوَأْخرَبانَ  - 353

ثـَنَا اْلَمْوِصِلي ،  ْبُن َعِليٍّ  َأمْحَُد  أبنا أَبُو يـَْعَلى  اْلُمْقِرِئ،  اْبِن  ْبُن ِإبْـَراِهيَم  أبنا حُمَمَُّد  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َسْهٍم    َمْنُصوٍر،  حُمَمَُّد 
اُء، َعْن ِعْكرَِمَة، األَ   ْنطَاِكي ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمبَاَرِك، ثـَنَا َخاِلٌد احْلَذَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا ُسِقَي قَاَل: »   «. اْبَدُءوا اِبْلُكرَبَاِء أَْو اِبأَلَكاِبرِ َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
اَن، َعِن اْلَولِيِد ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َعْبِد َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت ، اْلرَبََكةُ َمَع َأَكاِبرُِكْم، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسْلٍم، َعْن َعْمرِو ْبِن ُعْثمَ   *

َا َحدََّث ِبِه ِبَدْرِب الر وِم َفَسِمَعهُ ِمْنهُ َأْهُل الشَّامِ  اَّللَِّ ْبِن اْلُمبَاَرِك، َعْن َخاِلٍد، َوقَاَل: مَلْ حُيَدِِّث اْبُن اْلُمبَاَركِ   َِبَُراَساَن، ِإمنَّ
 [ (2425مسند أبي يعلى )  .إسناده صحيح]الداراني:  [إسناده صحيح]الدهيش: 

، ثـَنَا َعْبُد    ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبنِ   َأْخرَبانَ   - 355 َبٍل، َحدََّثِِن إِبْـَراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج السَّاِمي  َحنـْ
اِء، َعْن ِعْكرَِمَة،    اْلَعزِيِز ْبُن اْلُمْختَاِر، َعْن َخاِلٍد احْلَذَّ

، َكَما ُمِسَخِت اْلِقَرَدةُ َواْْلَنَازِيُر ِمْن َبِِن ِإْسَرائِيلَ ، قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمِن النَِّبِّ  َعِن اْبن َعبَّاس، عَ   «، احْلَيَّاُت َمْسُخ اجلِْنِّ
، َعْن َعبْ  *  ِد اْلَعزِيِز ْبِن اْلُمْختَارِ َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأمْحََد ْبِن ُموَسى، َعْن َأيِب َكاِمٍل اجْلَْحَدرِيِّ

ِحيحِ   َواْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّارُ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر،    :(6124)  ]الهيثمي  [إسناده صحيح]الدهيش:    .[ ِباَِلْخِتَصاِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبْتُْ   َأْخرَبانَ   -  357

، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َخالٍد، هُ  ْورَِقي ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن خَمَْلٍد، ثـَنَا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل، ثـَنَا اَّللَِّ َو الدَّ
 َخاِلٌد، َعْن ِعْكرَِمَة،  

َّتَّ َيْسَمَع  َفال يـَْنَصرَِفنَّ حَ   ،َمْن ُخيَِّل َلهُ يف َصالتِِه أَنَّهُ َقْد َأْحَدثَ قَاَل: »  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  
 «. َصْوًًت أَْو َيََِد ِرحيًا 

َم ََنَْوُه، يف تـَْرمَجَِة ثـَْوِر ْبِن زَْيٍد، َعْن ِعْكرَِمةَ  *  تـََقدَّ
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

رَبَُهْم، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدُِّب، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم َأخْ   َأْخرَبانَ  -  360
مَِّد ْبِن ِغيَاٍث، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلَاِرِث، ثـَنَا حُمَمَُّد  الرَّمْحَِن، أبنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا ِغيَاُث ْبُن حمَُ 

اِء، َعْن ِعْكرَِمَة،    ْبُن اْلُمِغريَِة، ثـَنَا النـ ْعَماُن، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َخاِلٍد احْلَذَّ
ُ حُمَمًَّدا لُِيْظِهَرهُ َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه، َفِدينُـنَا فـَْوَق اْلِمَلِل، َورَِجالُنَا فـَْوَق ِنَسائِِهْم، َوال َيُكوُن رَِجاهُلُْم    َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: بـََعَث اَّللَّ

 فـَْوَق ِنَسائِنَا 
 قَاَل الدَّارَُقْطِِن : تـََفرََّد بِِه النـ ْعَماُن ْبُن َعْبِد السَّالِم َعِن الثَـّْوِريِّ  *

 [ فيه من لم أعرفه ]الدهيش: #*
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َأْخرَبَُهْم، أبنا أَبُو  أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن اإِلْخَوِة، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ    َأْخرَبانَ   -  361
ْبُن احلُْ  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  أبنا  اْلَكْنَجُروِذي ،  الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد  ْبُن َسْعٍد حُمَمَُّد  أبنا السَّرَّاُج، ُهَو حُمَمَُّد  اْلُمْقِرُئ،  ِمْهَراَن  ْبِن  َسنْيِ 

 َخاِلٌد، َعْن ِعْكرَِمَة،   ِإْسَحاَق، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيِ ْبِن َحْرٍب، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَقَصِب ، ثـَنَا َعْبُد اْلَواِرِث، ثـَنَا
 َأْن تـَْنِفَر.  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َصِفيََّة َحاَضْت بـَْعَد الّزاَِيرَِة، فََأَمَرَها النَِّب  

َها * ُ َعنـْ  َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللَّ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

اَد أَ  َأْخرَبانَ  -  375 ْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه، أبنا  أَبُو طَاِهٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن ُمَعاِويََة الص ويف ، ِإَجازًَة، َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ
، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ،  ثـَنَا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الت ْسرَتِي ، ثـَنَا ُعَمُر ْبُن َشبََّة، ثـَنَا َعْبُد  أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

ْعُت ِمْنهُ بِبـَْغَداَد، ثـَنَا ُسَلْيَما اِح، ْسَِ  أَبِيِه، َعْن  ُن ْبُن َداُوَد ْبِن احْلَُصنْيِ، َعنْ اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمارََة األَْنَصاِري  اْلَمْعُروُف اِبْلَقدَّ
 ِعْكرَِمَة،  

ِلنَي ِبُقَرْيٍش َعاَم   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َكاَن ُقُدوُمنَا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ   ِْلَْمٍس ِمَن اهلِْْجَرِة، َخَرْجنَا ُمتـََوصِّ
نَا ِإىَل اْلَعْرِج، فـََعَدْلنَا يف طَرِيِق رُُكوبِِه، وَ   اأَلْحَزاِب، َوَأاَن َمعَ  َأَخْذاَن يف تِْلَك  َأِخي اْلَفْضِل، َوَمَعنَا ُغالُمنَا أَبُو رَاِفٍع َحَّتَّ انْـتـََهيـْ

  صلى هللا عليه وسلم  فـََوَجْداَن َرُسوَل اَّللَِّ الطَّرِيِق َعَلى اجْلَْثَجاثَِة َحَّتَّ َخَرْجنَا َعَلى َبِِن َعْمرِو ْبِن َعْوٍف، َحَّتَّ َدَخْلنَا اْلَمِديَنةَ 
 يف اْْلَْنَدِق، َوَأاَن يـَْوَمِئٍذ اْبُن ََثَاِن ِسِننَي َوَأِخي اْبُن َثالَث َعْشَرَة َسَنًة. 

 َفرََّد ِبِه َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمارَةَ قَاَل الطَّرَبَاين : مَلْ يـَْرِو َهَذا احْلَِديَث َعْن َداُوَد ْبِن احْلَُصنْيِ ِإال ابْـُنهُ ُسَلْيَماُن، تَـ  *
َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِمْن َطِريِق َعْبِد َّللاَِّ   : (9927) ]الهيثمي [أتوقف في الحكم على إسناده ْلن فيه مستوران]الدهيش: 

ْف، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاتٌ ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَماَرَة اْْلَْنَصاِريِ  َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد ْبِن اْلُحَصْيِن، َوِكََلُهَما َلْم ُيَوثَّْق َولَ   .[ ْم ُيَضعَّ
اَد َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحا َأْخرَبانَ  -  386 ِضٌر، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

، ثـَنَ  ، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر، أبنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ا حُمَمَُّد ْبُن َسِعيٍد، ثـَنَا َمْسَلَمةُ ْبُن َعْلَقَمَة، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد،  اَّللَِّ
 َعْن ِعْكرَِمَة، 

نْـيَا مجُْ  َلِة اْلَقْدِر ِإىَل َهِذهِ السََّماِء الد  ُ حُيِْدُث  َلًة َواِحَدًة، وَكَ َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: نـََزَل اْلُقْرآُن يف َشْهِر رََمَضاَن يف لَيـْ اَن اَّللَّ
ُ، َوَذِلَك قـَْولُهُ تـَبَاَرَك َوتـََعاىَل   صلى هللا عليه وسلملَِنِبيِِّه  : }َوال  َما َشاَء، َوال َيَِيءُ اْلُمْشرُِكوَن مِبََثٍل خُيَاِصُموَن بِِه ِإال َجاَءَها اَّللَّ

{ ]اْلفْرقَان:  نَاَك اِبحْلَقِّ  [ 33َيَْتُوَنَك مِبََثٍل ِإال ِجئـْ
 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*

لرََّجاِء الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن اْلَفاِخِر، َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب ا  -  387
َمنِيٍع،  اْلبـَقَّاُل، أبنا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق، أبنا َجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم، أبنا َأمْحَُد ْبنُ َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأمْحََد 

ْعنَاهُ يـَْرِوي، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبن عَ  ُ، َعزَّ َوَجلَّ،  ثـَنَا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاٍء، قَاَل َداُوُد ْبُن َأيِب ِهْنٍد ْسَِ بَّاس، قَاَل: أَنْـَزَل اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكاَن ِفيِه  اْلُقْرآَن مُجَْلًة َواِحَدًة ِمَن اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ ِإىَل َْسَاِء الد نْـيَا، مثَّ أَنْـَزلَهُ ِجرْبِيُل بـَْعُد َعَلى حمَُ  مٍَّد َصلَّى اَّللَّ

 ْرًدا َعَلْيِهمْ َما قَاَل اْلُمْشرُِكوَن وِ 
 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*

، َأنَّ َأاَب حُمَمٍَّد َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َأيِب احلَْ   - 388 َسِن ْبِن ِإبْـَراِهيَم الرَّاِزيَّ َأْخرَبَُهْم،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن مَحَْزَة الس َلِمي 
ِر ْبِن َأمْحََد اإِلْسَفَرايِيِِن ، أبنا أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُمِنرٍي اْْلَالُل،  ِقَراَءًة َعَلْيِه ِبِدَمْشَق، قَاَل: أبنا أَبُو اْلَفَرِج، ُهَو َسْهُل ْبُن ِبشْ 
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َبةُ ْبُن َسِعيٍد،  ْبُن ُشَعْيٍب النََّساِئي ، أبنا قـُتَـ   أبنا أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زََكرايَّ النـَّْيَسابُوِري ، أبنا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن َأمْحَدُ  يـْ
َلةَ  لَيـْ اْلُقْرآُن يف رََمَضاَن  نـََزَل  اْبن َعبَّاس، قَاَل:  ثـَنَا َداُوُد، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن   ، َأيِب َعِديٍّ اْبُن  اْلَقْدِر، َفَكاَن يف السََّماِء   ثـَنَا 

ُ، َعزَّ َوَجلَّ، ِإَذا َأرَاَد َأْن حُيِْدَث َشيْـ   ئًا نـََزَل، َفَكاَن َبنْيَ َأوَِّلِه َوآِخرِِه ِعْشُروَن َسَنًة. الد نْـيَا، َفَكاَن اَّللَّ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

، َأنَّ َمْسُعوَد ْبَن احْلَسَ  َأْخرَبانَ  -  389 بَِلي  ِن الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمكِّيِّ ْبِن َأيِب الرََّجاِء ْبِن اْلَفْضِل احْلَنـْ
نَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أبنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثَـ 

، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد، َعْن ِعْكرَِمَة،    اللَّْيِث، ثـَنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َخالٍد، ثـَنَا اْبُن َأيِب َعِديٍّ
ْشَرِف َمكََّة، قَاَلْت َلهُ قـَُرْيٌش: أَْنَت َخرْيُ َأْهِل اْلَمِديَنِة َوَسيُِّدُهْم؟ ، قَاَل: نـََعْم، َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َلمَّا َقِدَم َكْعُب ْبُن األَ 

َبرِتِ ِمْن قـَْوِمِه، يـَْزُعُم أَنَّهُ َخرْيٌ ِمنَّا، َوََنُْن َأْهُل احلَْ  بُوِر اْلُمنـْ دَ قَالُوا: َأال تـََرى ِإىَل َهَذا الص نـْ َقايَِة،  ِجيِج َوَأْهُل السِّ انَِة َوَأْهُل السِّ
يـُْؤِمنُوَن اِبجْلِْبِت َوالطَّاغُوِت َويـَُقولُوَن لِلَِّذيَن َكَفُروا   قَاَل: أَنْـُتْم َخرْيٌ ِمْنُه، َوأُْنزَِلْت: }َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكتَابِ 

 [52}َنِصريًا{ ]النَِّساء: [ ِإىَل قـَْوِلِه 51َهُؤالِء َأْهَدى{ ]النَِّساء:  
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد اْلبَاْغبَاَن َأْخرَبَُهْم، َوُهَو  أَبُو َهاِشٍم احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَْراَبْذقَاين    َوَأْخرَبانَ   -  390
َأال تـََرى ِإىَل  ْسنَاِدِه ََنَْوهُ َوِفيِه. . .َحاِضٌر، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أبنا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم ِبِِ 

َوِفيِه. . . فـَنـََزَلْت: }ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَْبرَتُ{ ]اْلَكْوثَر:   ِمَن  3َهَذا الصَّاِبِئ،  َنِصيبًا  أُوتُوا  الَِّذيَن  ِإىَل  تـََر  َونـََزَلْت: }َأمَلْ   ، ]
 [ . 52اء: [ ِإىَل قـَْوِلِه }فـََلْن َتََِد لَهُ َنِصريًا{ ]النِّسَ 44اْلِكتَاِب{ ]النَِّساء:  

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أبنا  أَبَو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي ، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم، أبنا َأمحَْ   َأْخرَبانَ   -  391

، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا صَ  اِلُح ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاِشي 
 ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، ثـَنَا زَاِئَدُة، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد، َعْن ِعْكرَِمَة، 

 { َوِحْرٌم َعَلى قـَْريٍَة َأْهَلْكنَاَها}، َكاَن يـَْقَرأُ  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا أَبُو حَيََْي، ثـَنَا َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن، ثـَنَا َعِلي  ْبُن مُ   َوِبهِ   -  392 ْسِهٍر، َعْن َداُوَد، َعْن  َحدَّ
 ِعْكرَِمَة،  

ُْم اَل يـَْرِجُعوَن، َعِن اْبن َعبَّاس، أَنَّهُ َكاَن يـَْقَرأُ َوِحْرٌم َعَلى قـَْريٍَة َأْهَلْكنَاَها، قَاَل: قُـ  ْلُت: َوَما ِحْرٌم؟ قَاَل: َوَجَب َعَلى قـَْريٍَة َأَنَّ
ُْم إِلَْيِهْم اَل يـَْرِجُعوَن{ ]يس:  َكَما قَاَل: }َأمَلْ يـََرْوا َكمْ  َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َأَنَّ وََكَما قَاَل لُِنوٍح: إِنَّهُ َلْن يـُْؤِمَن ِمْن  [،31َأْهَلْكنَا قـَبـْ

 ِإال َمْن َقْد آَمنَ  قـَْوِمكَ 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

، َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ   َوَأْخرَبانَ   -  393 الثَـَّقِفي  َأمْحََد  ْبُن  اْلَمْجِد زَاِهُر  أبنا أَبُو َسْعٍد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد   أَبُو  َأْخرَبَُهْم، 
و لَِبيٍد حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس الشَّاِمي  الرَّمْحَِن اْلَكْنَجُروِذي ، أبنا أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ِبْشِر ْبِن اْلَعبَّاِس التَِّميِمي  اْلَبْصرِي ، أبنا أَبُ 

 ٌد، ُهَو اْبُن َسِعيٍد، ثـَنَا َعِليٌّ، ُهَو اْبُن ُمْسِهٍر، َعْن َداُوَد، َعْن ِعْكرَِمَة،  السََّرْخِسي ، ثـَنَا ُسَويْ 
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َومَ  َلُه:  فـَُقْلُت  يـَْرِجُعوَن  ُْم اَل  أَنَّ َأْهَلْكنَاَها  قـَْريٍَة  َعَلى  َوِحْرٌم  يـَْقرَأُ  أَنَّهُ َكاَن  َعبَّاس،  اْبن  قـَْريَةٍ َعِن  َعَلى  قَاَل: َوَجَب  ِحْرٌم؟   ا 
َلُهْم ِمَن اْلقُ  ُ تـََعاىَل: }َأمَلْ يـََرْوا َكْم َأْهَلْكنَا قـَبـْ ُْم اَل يـَْرِجُعوَن، َكَما قَاَل اَّللَّ ُْم إِلَْيِهْم اَل يـَْرِجُعوَن{ ]يس:  َأْهَلْكنَاَها َأَنَّ [  31ُروِن َأَنَّ

َتِئْس مِبَا َكانُوا يـَْفَعلُوَن{ ]هود:  وََكَما قَاَل لُِنوٍح: }أَنَّهُ َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قـَْوِمَك ِإال َمْن َقْد آ   [ 36َمَن َفال تـَبـْ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

َأْخرَبَُهْم، أبنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد   أَبُو ِإْْسَاِعيَل َداُوُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَمُْموِد ْبِن َماَشادْه، َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ   َأْخرَبانَ   -  394
،  ْبُن َمْنُصوِر ْبِن َخَلٍف اْلَمْغِريِب ، أبنا أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل َعن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخزَ  مْيََة الس َلِمي ، ثـَنَا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ

 َأيِب ِهْنٍد، َعْن ِعْكرَِمَة،   أبنا َعْبُد اأَلْعَلى، ثـَنَا َداُوُد ْبنُ 
ُهَما، َأنَّ النَِّبَّ   ُ َعنـْ ََها،   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َرِضَي اَّللَّ تـََزوََّج ُأْخَت اأَلْشَعِث ْبِن قـَْيٍس َفَماَت قـَْبَل َأْن خُيَريِّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمْنهُ   َفرَبََّأَها اَّللَّ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

رَبَُهْم، أبنا َأمْحَُد ْبُن  أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْعَمٍر اْلُمَؤدُِّب، َأنَّ حَيََْي ْبَن َعِليِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن الطَّرَّاِح َأخْ   َوَأْخرَبانَ   -  395
ابََة، أبنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َنرْيُوَز اأَلمْنَاِطي ،  ُعْثَماَن ْبِن اْلَفْضِل اْلَمْخرِبي ، أبنا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُحبَ 

، ثـَنَا َعْبُد اأَلْعَلى، ثـَنَا َداُوُد، َعْن ِعْكرَِمَة،    ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثّنَّ
َلَة ُأخْ   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ النَِّبَّ   ُ ِمْنهُ تـََزوََّج قـُتـَيـْ ََها، َفرَبََّأَها اَّللَّ  َت اأَلْشَعِث ْبِن قـَْيٍس، َفَماَت قـَْبَل َأْن خُيَريِّ

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
، أبنا أَبُو َسْعٍد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن  َأْخرَبانَ الشَّحَّاِميَّ    أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َحاِمٍد الثَـَّقِفي ، َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهرٍ   َأْخرَبانَ   -  396

ِري ، أبنا أَبُو لَِبيٍد حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس السَّاِمي  السََّرْخِسي ، اْلَكْنَجُروِذي ، أبنا أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ِبْشِر ْبِن اْلَعبَّاِس التَِّميِمي  اْلَبصْ 
 ثـَنَا ُسَوْيٌد، ُهَو اْبُن َسِعيٍد، ثـَنَا َعِليٌّ، ُهَو اْبُن ُمْسِهٍر، َعْن َداُوَد، َعْن ِعْكرَِمَة، 

ْبِح ِإْسَحاَق }َوَبشَّْراَنهُ ِبِِ  َر بِِه   [،112ْسَحاَق نَِبيًّا ِمَن الصَّاحِلِنَي{ ]الصافات:  َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َصاِحُب الذَّ قَاَل: ُبشِّ
َر بِنُـبُـوَّتِِه بـَْعَد الصِّب   ِحنَي ُوِلَد، َوُبشِّ

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
ِمَن الرََّضاَعِة َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ،    َوبِهِ   -  397 ِتْسَعِة َأْشُهٍر َكَفاهُ  اْلَمْرأَةُ يف  قَاَل:  َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: ِإَذا َوَضَعِت   َ أَلنَّ اَّللَّ

 [ 15}َومَحُْلهُ َوِفَصالُهُ َثالثُوَن َشْهًرا{ ]اأْلَْحَقاف: 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

ُلونَهُ َحقَّ ِتالَوتِِه{ ]اْلبـََقَرة:    َوِبهِ   -  398 قَاَل: يـَتَِّبُعونَهُ َحقَّ تِبَاِعِه، مثَّ قـََرأَ }َوالشَّْمِس    [،121َعِن اْبن َعبَّاس، يف قـَْوِل اَّللَِّ }يـَتـْ
 يـَْعِِن ِإَذا اتَـّبـََعَها.  [،2- 1]الشَّْمس:   {{2{ َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَها }1َوُضَحاَها }

َوَرُسولَُه{ ]النِّ َوقَاَل:    َ [ َحَّتَّ بـََلَغ }َوَلهُ  13َساء:  اإِلْضَراُر يف اْلَوِصيَِّة ِمَن اْلَكبَائِِر، مثَّ قـََرأَ }تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َوَمْن يُِطِع اَّللَّ
 [ 14َعَذاٌب ُمِهنٌي{ ]النَِّساء:  

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
مَِّد ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد  أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن مَحَْزَة ْبِن َعِليِّ ْبِن طَْلَحَة اْلبـَْغَداِدي ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ ْبَن حمَُ   َوَأْخرَبانَ   -  399

ْبِن َغْيالَن، أبنا   إِبْـَراِهيَم  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  أبنا حُمَمَُّد  َأْخرَبَُهْم،  بَاينَّ  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الشَّيـْ َبْكٍر حُمَمَُّد  ثـَنَا    أَبُو  إِبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي ،  ْبِن 
 ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِب ، ثـَنَا أَبُو ُحَذيْـَفَة، ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن َداُوَد، َعْن ِعْكرَِمَة،  
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َراُر ِعْنَد اْلَوِصيَِّة ِمَن اْلَكبَ  ُ َعِليٌم َحِليٌم{ ]النَِّساء: َعِن اْبن َعبَّاس، الضِّ  [ 12ائِِر، مثَّ قـََرأَ }َغرْيَ ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن اَّللَّ َواَّللَّ
 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*

ازِي ، أبنا َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم  أبنا زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ اْْلالَل َأْخرَبَُهْم، أبنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد الرَّ وَ   - 400
يْـبُِلي   الدَّ ِإبْـَراِهيَم  ْبُن  ثـَنَا حُمَمَُّد  ِفَراٍس،  ْبِن  َأمْحََد ْبِن َعِليِّ  ثـَنَا ُسْفيَاُن، ُهَو اْبُن  ْبِن  اْلَمْخُزوِمي ،  الرَّمْحَِن  ، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن َعْبِد 

َنَة، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد، َعْن ِعْكرَِمَة،   ُعيـَيـْ
بَِنْحِوِه. . اإِلْضَراُر يف اْلَوِصيَِّة ِمَن اْلَكبَائِِر، َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: احْلََنُف َأِو احْلَْيُف يف اْلَوِصيَِّة ِمَن اْلَكبَائِِر، َرَواهُ النََّساِئي   

 َعْن َعِليِّ ْبِن ُحْجٍر، َعْن َعِليِّ ْبِن ُمْسِهٍر، ََنَْوهُ 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

ا َعْبُد اْلَوهَّاِب ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا َعْبَداُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم أَبُو حَيََْي َصاِعَقُة، ثـَنَ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  402
[  161اَن لَِنِبٍّ َأْن يـَُغلَّ{ ]آل عمَران:  اْْلَفَّاُف، ثـَنَا َهارُوُن ْبُن ُموَسى، َعِن الز َبرْيِ ْبِن اْْلِّرِيِت، َعْن ِعْكرَِمَة، قَاَل: }َوَما كَ 

 يـَُقوُل: َأْن يـَتَِّهَمهُ َأْصَحابُهُ 
 [ رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.(: 10907]الهيثمي ) [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 

َمْسُعوَد ْبَن احْلََسِن الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا َأمْحَُد ْبُن    أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمكِّيِّ ْبِن َأيِب الرََّجاِء األِبَاين ، َأنَّ   َوَأْخرَبانَ   - 403
، ثـَنَا ُمْسِلُم ْبُن إِبْـَراِهيَم، ثـَنَا َهارُوُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أبنا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق،   ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن زََكرايَّ

 ْبُن ُموَسى، َعِن الز َبرْيِ ْبِن ِخّرِيٍت، َعْن ِعْكرَِمَة،  
 َأْن َيُسوُءوا بِِه الظَّنَّ قَاَل: َما َكاَن أَلْصَحابِِه  [،161َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: }َوَما َكاَن لَِنِبٍّ َأْن يـَُغلَّ{ ]آل عمَران: 

 [ رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.(: 10907]الهيثمي ) [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 
، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر، ثـَنَا َهارُوُن ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـَنَا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاٍء، ثـَنَا َهارُوَن  أبنا َأمْحَُد ْبُن َمْرُدَوْيهِ  َوِبهِ   - 404

 ْبُن ُموَسى، َعِن الز َبرْيِ ْبِن ِخّرِيٍت، َعْن ِعْكرَِمَة،  
 [ َأْن يـَتَِّهَمهُ َأْصَحابُهُ 161يـَُغلَّ{ ]آل عمَران: َعِن اْبن َعبَّاس، أَنَّهُ قَاَل: }َوَما َكاَن لَِنِبٍّ َأْن  

 [ رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.(: 10907]الهيثمي ) [إسناده حسن]الدهيش: 
بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا  َأْخرَبانَ   -  405 حُمَمَُّد ْبُن رِيَذَة، أبنا    أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين ، َوفَاِطَمةُ 

ريَاِزي ، ثـَنَا َعمْ  ُرو ْبُن َحكَّاٍم، ثـَنَا َجرِيُر ْبُن َحازٍِم، َعِن الز َبرْيِ ْبِن اْْلِّرِيِت، ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َصاِلٍح الشِّ
 َويـَْعَلى ْبِن َحِكيٍم، َعْن ِعْكرَِمَة،  

َنَما َرُسوُل اَّللَِّ   ُيَصلِّي، ِإْذ َجاَءْت َشاٌة َتْسَعى َبنْيَ َيَدْيِه، َفَساَعاَها َحَّتَّ أَْلَزَق    صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: بـَيـْ
 َبْطَنهُ اِبحْلَاِئطِ 

 : رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمرو بن حكام وهو ضعيف.[ (2296) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش: 
َأيِب َسِعيٍد اجْلُْرَجاين  َأْخرَبَُهْم، أبنا َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن   أَبُو َرْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي ، ِِبَا، َأنَّ مَتِيَم ْبنَ  َوَأْخرَبانَ  - 406

و َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِحبَّاَن اْلُبْسيِت ، ثـَنَا اْبُن ُخَزمْيََة، ثـَنَا اْلَفْضُل ْبُن  َعِليٍّ اْلَبحَّاِثي ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن الزَّْوَزين ، أبنا أَبُ 
يٍل، ثـَنَا َجرِيُر ْبُن َحازٍِم، َعْن يـَْعَلى ْبِن َحِكيٍم، َوالز َبرْيِ  َثُم ْبُن مجَِ اْبن  ْبِن ِخّرِيٍت، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن    يـَْعُقوَب الر َخاِمي ، ثـَنَا اهْلَيـْ

َلِة.   صلى هللا عليه وسلمَعبَّاس، َأنَّ النَِّبَّ  َلِة َحَّتَّ أَْلَزَق بَْطَنهُ اِبْلِقبـْ  َكاَن ُيَصلِّي َفَمرَّْت َشاٌة َبنْيَ َيَدْيِه، َفَساَعاَها ِإىَل اْلِقبـْ
 َعْمُرو ْبُن َحكَّاٍم َأْخَرْجنَاهُ اْعِتبَارًا  *
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 [ (.2371صحيح ابن حبان ) .إسناده صحيح]شعيب:  [إسناده صحيح ]الدهيش: #*
ْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم،  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة بِ   َأْخرَبانَ   -  407

، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثـَنَا أَبُو نـَُعْيٍم، ثـَنَا زَْيٌد أَبُو ُأَساَمَة،  أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
َثِِن ِعْكرَِمُة،   َحدَّ

َواْلُمذَ  الّرَِجاِل،  ِمَن  اْلُمَخنَِّثنَي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  لََعَن  قَاَل:  َعبَّاس،  اْبن  َواْلَواِِشََة  َعِن  النَِّساِء،  ِمَن  كََّراِت 
َا َقَصْداَن آِخَر احْلَِديِث، قَـ  ْولَُه: َواْلَواِِشََة، ِإىَل آِخرِِه، فَِإنَّ َأوَّلَهُ َقْد ذُِكَر يف اْلُبَخاِريِّ ِمْن  َواْلُموَتِشَمَة، َواْلَواِصَلَة َواْلَمْوُصوَلَة، ِإمنَّ

 رَِوايَِة حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن ِعْكرَِمَة. 
 زَْيٌد احْلَجَّاُم: َوثَـَّقهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوأَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي .  *

َبَة، َعْن َعاِئَشَة، َوِمْن رَِوايَِة ُأْخِتَها َأْْسَاَء، َوَقْد رُِوَي يف الصَّحِ َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيحَ  يِح ِمْن َغرْيِ  نْيِ ِمْن رَِوايَِة َصِفيََّة بِْنِت َشيـْ
 طَرِيقٍ 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
انِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أبنا حُمَمَُّد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعٍد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلُوْزدَ  َأْخرَبانَ   -  408

، قَاال: ثـَنَا اْلَولِيُد ْبُن  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا عَ  ْبَداُن ْبُن َأمْحََد، َوزََكرايَّ ْبُن حَيََْي السَّاِجي 
 ْن ِعْكرَِمَة،  َعْمرِو ْبِن ُسَكنْيٍ، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن ُسْفيَاَن اجْلَْحَدِري ، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن ُعبـَْيِد ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن َحيََّة، عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاُءوا َمَعُهْم اِبْمرَ َعِن اْبن   ُهَما، َأنَّ رَْهطًا أَتـَُوا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ َأٍة، فـََقالُوا: اَي حُمَمَُّد، َما أُْنِزَل  َعبَّاس، َرِضَي اَّللَّ
«، فَأَتـَْوهُ ِبَرُجَلنْيِ: َأَحُدُُهَا َشابٌّ َفِصيٌح، َواآلَخُر َشْيٌخ   ِإْسَرائِيلَ اْذَهُبوا فَائـُْتوين ِبَرُجَلنْيِ ِمْن ُعَلَماِء َبِِن َعَلْيَك يف الّزاَِن، قَاَل: » 

نـَْيِه َحَّتَّ يـَْرفـََعُهَما ِبِعَصاٍب، فـََقاَل: » ُ َعَلى ُموَسى يف الزَّ َقْد َسَقَط َحاِجُبهُ َعَلى َعيـْ َ َلَما َأْخرَبمُْتُواَن مِبَا أَنْـَزَل اَّللَّ « اين أَْنُشدُُكَما اَّللَّ
أَنْـَزَل َعَلى ُموَسى يف الزَّاين الرَّْجَم، َوِإانَّ ُكنَّا قـَْومً   ، قَاال:  َ ا َشبـََبًة، وََكاَنْت ِنَساُؤاَن َحَسَنٌة  َنَشْدتـَنَا ِبَعِظيٍم، َوِإانَّ ُُنْرِبَُك َأنَّ اَّللَّ

اْذَهُبوا ِبَصاِحبَِتُكْم، فَِإَذا َوَضَعْت َما يف َبْطِنَها جَنِْلُد َوالتـَّْعِيرَي، فـََقاَل: »  ُوُجوُهَها، َوِإنَّ َذِلَك َكثـَُر ِفينَا، فـََلْم نُِقْم َلُه، َفِصْرانَ 
 « ، فَاْرمُجُوَها

َبٍل َوحَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوأَبُو زُرْ   * : َوثَـَّقهُ َأمْحَُد ْبُن َحنـْ   َوَسِعيُد ْبُن ُسْفيَاَن اجْلَْحَدِري    ي .َعَة الرَّازِ َسِعيُد ْبُن ُعبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن ُجَبرْيٍ الثَـَّقِفي 
ارَُقْطِِن : تـََفرََّد بِِه سَ  ْدُق، قَاَل الدَّ  ِعيٌد اجْلَْحَدِري  َعْن َسِعيدٍ أَبُو ُسْفيَاَن اْلَبْصِري : قَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي : حَمَل هُ الصِّ

 : رواه الطبراني، ورجاله ثقات.[ (10631) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش: 
، ثـَنَا أَبُو ِهَشاٍم، ثـَنَا أَبُو َعاِمٍر، ثـَنَا زَْمَعُة، َعْن َسَلَمَة، َعْن ِعْكرَِمَة،    َأْخرَبانَ  َوِبهِ  -  411  أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي 

ْستـَْوِِشََة، َوالرَّاِشي َواْلُمْرَتِشي، اْلُمِحلَّ َواْلُمَحلََّل لَُه، َواْلَواِِشََة َواْلمُ   صلى هللا عليه وسلمَلَعَن َرُسوُل اَّللَِّ  َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: » 
َصَة، َواْلَواِصَلَة َواْلُمْستـَْوِصَلَة، َواْلَعاِضَهَة َواْلُمْستـَْعِضَهةَ   «. َوالنَّاِمَصَة َواْلُمتـََنمِّ

 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*
اَد َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيهِ   َأْخرَبانَ   -  424 َوُهَو َحاِضٌر، أبنا أَبُو    حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر، َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

، أبنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر، ثـَنَا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب،   ثـَنَا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسي ، ثـَنَا زَْمَعُة، َعْن َسَلَمَة ْبِن  نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
 َوْهَراَم، َعْن ِعْكرَِمَة،  
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َلِة اْلَقْدِر: »   صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   َلٌة َْسَْحٌة، طَْلَقٌة، اَل َحارٌَّة َوال اَبرَِدٌة، ُتْصبِ قَاَل يف لَيـْ ُح  لَيـْ
 « َِشُْسَها َصِبيَحتـََها َضِعيَفًة مَحَْراءَ 

 [ إسناده ضعيف]الدهيش: 
أبنا حُمَمٌَّد، أبنا أَبُو  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهْم، أبنا ِإبْـَراِهيُم،    َوَأْخرَبانَ   -  425

، ثـَنَا أَبُو ِهَشاٍم، ثـَنَا أَبُو َعاِمٍر، ثـَنَا زَْمَعُة، َعْن َسَلَمَة، َعْن عِ   ْكرَِمَة،  يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي 
َلٌة طَْلَقٌة، اَل َحارٌَّة، َوال اَبرَِدٌة، ُتْصِبُح الشَّْمُس  : »صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   َلةُ اْلَقْدِر لَيـْ لَيـْ

 « ِمْن يـَْوِمَها مَحَْراَء َضِعيَفةً 
 [ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َسَلَمُة ْبُن َوْهَراَم َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن َوَغْيُرُه، َوِفيِه َكََلٌم.: (5052) ]الهيثمي [إسناده ضعيف]الدهيش: 

 ِعْكرَِمَة،   َحدَّثـَنَا أَبُو ِهَشاٍم، ثـَنَا أَبُو َعاِمٍر، ثـَنَا زَْمَعُة، َعْن َسَلَمَة، َعنْ  َوِبهِ  -  426
َ َلُه، َوال  : »صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   لَْيَس ِمنَّا َمْن َسَحَر َوال ُسِحَر لَُه، َوال َتَطريََّ َوال تُِطريِّ

 « َتَكهََّن َوال ُتُكهَِّن لَهُ 
 [ رواه البزار، والطبراني في اْلوسط، وفيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف.(: 8479]الهيثمي ) [إسناده ضعيف]الدهيش: 

ِخيَارُُكْم َأَحاِسُنُكْم َأْخالقًا اْلُمَوطَُّئوَن َأْكنَافًا، : »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    َوِبهِ   -  427
َفْيِهُقونَ   « َوِشَرارُُكُم الثَـّْرَثرُوَن، اْلُمَتَشدِّقُوَن، اْلُمتـَ

 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*
قَاَل: ظَُلٌل ِمَن السََّحاِب َقْد    [،210َوَعِن اْبن َعبَّاس: }ِإال َأْن َيَْتِيـَُهُم اَّللَّ يف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم{ ]اْلبـََقَرة:    َوبِهِ   -  429

 ُقطَِّعْت طَاقَاتٍ 
 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*

، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم الن ْكِري ، ثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن اْلَيَماِن، َعْن زَْمَعَة بْ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  430 ِن َصاِلٍح، َعْن أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي 
 َسَلَمَة ْبِن َوْهَراَم، َعْن ِعْكرَِمَة،  

اَّللَِّ   َرُسوُل  نَا  بـَيـْ قَاَل:  َعبَّاس،  اْبن  وسلمَعِن  عليه  فـََقاَل    صلى هللا  َأَماَمُه،  حَيُْدو  َحاِداًي  َع  ِإْذ ْسَِ َمِسريِِه،  بـَْعِض  يف  َيِسرُي 
«، قَاَل: َفَحرَُّكوا َرَواِحَلُهْم َحَّتَّ َأْدرَُكوُهْم َفَسلَُّموا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  افـَْرُعوا رََواِحَلُكْم َتُكْن أََماَم َهَذا احْلَاِدي أَلْصَحاِبِه: »

«، قَالُوا: َوَمْن  ََنُْن َأْمَضرُ : »صلى هللا عليه وسلم«، قَاَل: ِمْن ُمَضَر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ممَِّن اْلَقْومُ : »سلمصلى هللا عليه و 
، فـََقالُوا: َمْرَحبًا َوَأْهال أِبَبِينَا َوأُمِّنَا أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنََّك َلِمْن ُمَضَر، قَاَل:    ..أَْنَت؟ قَاَل: فـََقاَل بـَْعُض اْلَقْوِم: َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ

، قَاَل: قَالُوا: نـََعْم َونـَْعَمَة اْلَعنْيِ،  «َأرَْداَن َأْن جَنَْعَل رََواِحَلنَا َأَماَم َحاِديُكْم َهَذا »:  صلى هللا عليه وسلم، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  نـََعمْ 
«، قَالُوا: فَِإنَّ ُفالَن ْبَن ُفالٍن رَُجال ِمْن َأْهِل اجْلَاِهِليَِّة َكاَن يـَْغَتِصُب النَّاِس، بـََلىَك َكْيَف َكاَن بُُدو  احْلَْدِو، قَاَل: » َأَوال َُنَدِّثُ 

ِبِفنَاُهْم فَاحْ  ُمَراَجٌة  ِإبُِلُهْم  َلٍة ُهَو َوُغالٌم َحَّتَّ َهَجُموا َعَلى قـَْوٍم  لَيـْ ِِبَا، قَاَل: حُيِْسُنوَن فَاْنطََلَق َذاَت  تـَل وا َعْقَلَها، مثَّ َصاَحا 
يّنِ َواَّللَِّ  فـََقاَل الرَُّجُل ِلُغالِمِه: َحزِّْب هَلَا متَِْش، فـََقاَل اْلَعْبُد: َكْيَف أَقُوُل؟ قَاَل: َحزِّْب هَلَا متَِْش، قَاَل: إِ   َسْوقـََها َسْوقًا َحَسنًا،

أَقُوُل، قَالَ  َما  َأْدِري  اْلَعَصا ِذرَاَعْيهِ اَل  ِبِذرَاَعْيِه، فََأَصاَبِت  اْلَعَصا  فَاتَـَّقى  اِبْلَعَصا َفَضَربَهُ  ُمْغَضبًا  َمْوالهُ  ِإلَْيِه  ، َفَجَعَل : فـََقاَم 
َنكَ   ..يـَُقوُل: َوايََداهُ  ُ َعيـْ صلى هللا عليه ، قَاَل: َفَضِحَك النَِّب   َوايََداُه، فََأْسَرَعِت اإِلِبُل، قَاَل: فـََقاَل َلهُ َمْوالُه: زِْدَها أَْبَكى اَّللَّ

 َحَّتَّ اْستـَْلَقى َعَلى رَاِحَلِتهِ  وسلم
 [ رواه البزار، وفيه ربيعة بن صالح وهو ضعيف.(: 13350]الهيثمي ) [إسناده ضعيف]الدهيش: 
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ْْتُْم، أبنا حُمَمَُّد ْبُن  أَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن حَمُْموِد ْبِن رَْوٍح، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخربََ  َأْخرَبانَ   - 431
ْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي ، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ احْلُْلَواين ، ثـَنَا ُعبـَْيُد  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أبنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن عَ 

 اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اْلَمِجيِد، ثـَنَا زَْمَعةُ ْبُن َصاِلٍح، َعْن َسَلَمَة ْبِن َوْهَراَم، َعْن ِعْكرَِمَة،  
ُهَما، قَاَل: قَالَ  ُ َعنـْ فـََنظَْرُت ِفيَها َوِإَذا   ،َدَخْلُت اجْلَنََّة اْلبَارَِحةَ : »صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ    َعِن اْبن َعبَّاس، َرِضَي اَّللَّ

 « َجْعَفٌر َيِطرُي َمَع اْلَمالِئَكِة َوِإَذا مَحَْزةُ ُمتَِّكٌئ َعَلى َسرِيرٍ 
 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*

مََّد ْبَن َعْبِد اْلبَاِقي  أَبُو َعِليٍّ ِضيَاءُ ْبُن َأيِب اْلَقاِسِم ْبِن َأيِب َعِليٍّ يـُْعَرُف اِبْبِن اْْلَرِيِف، بِبـَْغَداَد، َأنَّ َأاَب َبْكٍر حمَُ   َأْخرَبانَ  - 432
َنَة اأَلمْنَاِطي ، أبنا أَبُو اْلَقاِسِم ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن  ْبِن حُمَمٍَّد األَْنَصارِيَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ا حْلَُسنْيِ ْبِن ُسَكيـْ

 اْلَعَقِدي ،  ا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي، ثـَنَا أَبُو َعاِمرٍ َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ الصَّْيَدالين ، أبنا أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيٍد النـَّْيَسابُورِي ، ثـَنَ 
 ثـَنَا زَْمَعُة، َعْن َسَلَمَة ْبِن َوْهَراَم، َعْن ِعْكرَِمَة،  

َا اْلَعَمائُِم َعَلى رُُءوِس  َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: َكاَن َأْهُل اجْلَاِهِليَِّة يَِقُفوَن بَِعَرفََة َحَّتَّ ِإَذا َكاَنِت الشَّْمُس َعَلى رُُءوِس اجلِْ  بَاِل َكأَنَّ
َعَة ِمْن َعرَ   صلى هللا عليه وسلمالّرَِجاِل َدفـَُعوا، فََأخََّر َرُسوُل اَّللَِّ   فـْ َفَة َحَّتَّ َغَرَبِت الشَّْمُس، مثَّ َصلَّى الص ْبَح اِبْلُمْزَدِلَفِة  الدَّ

 ِحنَي طََلَع اْلَفْجُر، مثَّ َدَفَع ِحنَي َأْسَفَر ُكل  َشْيٍء يف اْلَوْقِت اآلِخِر قـَْبَل َأْن َتطُْلَع الشَّْمسُ 
 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*

،   أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ َأْخرَبَُهْم، َوَأْخرَبانَ  - 433 أبنا إِبْـَراِهيُم، أبنا حُمَمٌَّد، أبنا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي 
 ثـَنَا أَبُو ِهَشاٍم، ثـَنَا أَبُو َعاِمٍر، ثـَنَا زَْمَعُة، َعْن َسَلَمَة، َعْن ِعْكرَِمَة، 

اْبن   اجْلِبَاِل كَ َعِن  ِإَذا َكاَنِت الشَّْمُس َعَلى رُُءوِس  ِبَعَرفَاٍت َحَّتَّ  يَِقُفوَن  اجْلَاِهِليَِّة  َأْهُل  اْلَعَمائُِم َعَلى َعبَّاس، قَاَل: َكاَن  َا  أَنَّ
وِس اجْلِبَاِل َدفـَُعوا، فـََلمَّا َجاَء اإِلْسالُم َأخََّر رُُءوِس الّرَِجاِل أَفَاُضوا، مثَّ َوقـَُفوا اِبْلُمْزَدلَِفِة َحَّتَّ ِإَذا َكاَدِت الشَّْمُس َعَلى رُءُ 

َها ِحنَي َأْسَفَر   صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ  َعَة ِمْن مَجٍْع، َفَدَفَع ِمنـْ فـْ َعَة ِمْن َعَرفَاٍت َحَّتَّ غَاَبِت الشَّْمُس، َوَعجََّل الدَّ فـْ الدَّ
 . ُكل  َشْيٍء يف اْلَوْقِت اآلِخِر، َوَصلَّى يـَْوَمهُ بِغََلسٍ 

 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*
احلَْ   َأْخرَبانَ   -  435 ْبَن  اْلُمبَاَرَك  َأنَّ  بِبـَْغَداَد،  اْلبـَيُِّع،  ُسْلطَاَن  ْبِن  السَّالِم  َعْبِد  ْبُن  اْلَواِحِد  َعْبُد  اْلَفْضِل  َأمْحََد  أَبُو  ْبَن  َسِن 

،  الشَّْهَرزُوِريَّ َأْخرَبَُهْم، أبنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َمْسَعَدَة ْبِن ِإْْسَاِعيَل اجْلُْرَجاين ، أبنا مَحْزَ  ، أبنا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ةُ ْبُن يُوُسَف السَّْهِمي 
ْبِد اْلَمِجيِد، ثـَنَا زَْمَعةُ ْبُن َصاِلٍح، َعْن ثـَنَا اْبُن ُمْكَرٍم، ُهَو حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ُمْكَرٍم، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َنْصٍر، ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن عَ 

 َوْهَراَم، َعْن ِعْكرَِمَة،  َسَلَمَة ْبِن 
َفُه، َمْن َكاَن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبن َعبَّاس، َأنَّ النَِّبَّ  َمْن َكاَن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليـَْوِم اآلِخِر فـَْلُيْكرِْم َضيـْ

 «  يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليـَْوِم اآلِخِر فـَْليـَُقْل َخرْيًا َأْو لَِيْصُمتْ َواْليـَْوِم اآلِخِر فـَْلُيْكرِْم َجارَُه، َمْن َكاَن 
  ُشَرْيحٍ َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن رَِوايَِة َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َويف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث َأيِب  *

 [ رواه البزار، وفي بعض رجاله ضعف وقد وثقوا.(: 13620]الهيثمي ) [إسناده حسن بشاهده]الدهيش: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن رَآين فـََقْد رَآين، فَِإنَّ الشَّْيطَاَن اَل يَـ  -  436    «،تـََبدَّى يف ُصوَرِت َوِبِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َحِديِث َأيِب ُهَريْـَرةَ َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيِح ِمْن 
 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*
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النَِّبِّ    َوبِهِ   -  437 ِمْن َبِِن آَدَم َأَحٌد ِإال َويف رَْأِسهِ ، قَاَل: » صلى هللا عليه وسلم َعِن  ِإْحَداُُهَا يف السََّماِء    َما  ِسْلِسَلَتنْيِ 
ْلِسَلِة الَّيِت يف السََّماِء، َوِإَذا َأرَاَد َأْن يـَْرفَ السَّاِبَعِة، َواأُلْخَرى يف اأَلْرِض   ُ اِبلسِّ َع نـَْفَسهُ السَّاِبَعِة، فَِإَذا تـََواَضَع اْلَعْبُد رَفـََعهُ اَّللَّ

 « َوَضَعهُ اَّللَُّ 
 [وبقية رجاله ثقات.رواه البزار، وفيه زمعة بن صالح واْلكثر على تضعيفه،  (:  13073]الهيثمي )  [ إسناده ضعيف]الدهيش:  

، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَقطَّاُن، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َسِعيدٍ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 438  اجْلَْوَهرِي ، ثـَنَا أَبُو  أَبُو َأمْحََد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعِديٍّ
 َعاِمٍر، َعْن زَْمَعَة، َعْن َسَلَمَة، َعْن ِعْكرَِمَة،  

فـََقاَل: أَيـ ُهَما َتَُْخُذ اْلَعْبَد   «،َمْن ُيَصلِّي رَْكَعَتنْيِ اَل حُيَدُِّث نـَْفَسهُ : » صلى هللا عليه وسلم   َعِن اْبن َعبَّاس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
 ،  صلى هللا عليه وسلمَأِو اْلَفَرَس، قَاَل: فـَتـََبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ 

، َتَكلََّم ِفيِه بـَْعُض  *  َأْهِل اْلِعْلِم، َوَقْد َرَوى َلهُ ُمْسِلٌم يف َصِحيِحِه. زَْمَعةُ ْبُن َصاِلٍح اْلَمكِّي 
 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*
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ُهَو َحاِضٌر، أنبا أَبُو أَبُو َجْعَفٍر، أَْيًضا، َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ َعْبَد اْلَكِرِْي ْبَن َعِليِّ ْبِن فورجَة َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه وَ   َوَأْخرَبانَ   -  33
ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ اْبُن اْلُمْقِرِئ، ثـَنَا أَبُو َعُروبََة احْلَُسنْيُ  طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَِّحيِم، ثـَنَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن 

 ثـَنَا أَبُو ُكَرْيٍب، ثـَنَا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن زَائَِدَة، َعْن ِْسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة،   ْبُن حُمَمَِّد ْبِن مَحَّاٍد احْلَرَّاين ،
 ، يـََتَمثَُّل ِمَن اأَلْشَعاِر: َوَيَْتِيَك اِبأَلْخبَاِر َمْن مَلْ تـَُزوِّدِ صلى هللا عليه وسلمِب ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن النَّ 

 [ رواه البزار والطبراني في ]أثناء[ حديث، ورجالهما رجال الصحيح.(: 13346]الهيثمي ) [إسناده صحيح]الدهيش: 
اَد َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة عَ   َوَأْخرَبانَ   -  50 َلْيِه َوُهَو َحاِضٌر، أنبا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين ، َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّ

، أنبا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر، أنبا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  َْس َوْيِه، ثـَنَا حُمَمٌَّد، ُهَو اْبُن َسِعيٍد، ثـَنَا زَائَِدُة، َعْن ِْسَاِك  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
 ْبِن َحْرٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، 

 . َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َأْخُذ الشَّاِرِب ِمَن الس نَّةِ 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
َراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر، أنبا  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم، أنبا إِبْـ   َأْخرَبانَ  - 74

، ثَـ  ، أنبا أَبُو يـَْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي  نَا حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، ثـَنَا اْلَولِيُد اْبُن َأيِب ثـَْوٍر اهْلَْمَداين ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعِليٍّ
 ِْسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة،  

،  َعنِ  ِمَن اْلَقْوِم:  فـََقاَل رَُجٌل  ." َعَلى ُكلِّ ِميَسٍم ِمَن اإِلْنَساِن َصالةٌ  "، قَاَل: صلى هللا عليه وسلماْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ
َأْمٌر اِبْلَمْعُروِف َوََنٌْي َعِن اْلُمْنَكِر َصالٌة، َوِإنَّ مَحْال َعَلى الضَِّعيِف َصالٌة، َوِإنَّ ُكلَّ قَاَل: »  ؟!َهَذا َشِديٌد، َوَمْن يُِطيُق َهَذا

 «. ُخْطَوٌة خَيْطُوَها َأَحدُُكْم ِإىَل الصَّالِة َصالةٌ 
رواه أبو يعلى، والبزار، والطبراني في الكبير، واْلوسط، والصغير بنحوه،  :  (4574)  ]الهيثمي  [ بالمتابعةإسناده حسن  ]الدهيش:  

 [ .وزاد فيها: " »ويجزي من ذلك كله ركعتا الضحى«. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح
  َ أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي ، ثـَنَا أَبُو َمْعَمٍر، ثـَنَا أَبُو اأَلْحَوِص، َعْن ِْسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة، َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 75

 . "ُكل  ِميَسٍم ِمَن اْبِن آَدَم ُكلَّ يـَْوٍم َصَدَقةٌ : "  صلى هللا عليه وسلماْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل النَِّب ،  نْ ع
 َهَذا احْلَِديِث. َفذََكَر ََنَْو 

 َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت ، َعْن َأيِب يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي ، َعْن َأيِب َمْعَمرٍ  *
 [ (2435مسند أبي يعلى ) .إسناده ضعيف]الداراني:  [إسناده حسن]الدهيش: 

َّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم، أنبا حُمَمَُّد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين ، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد ا  َأْخرَبانَ   -  100
، ثـَنَا َسْهُل ْبُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعبْ  َداُن ْبُن َأمْحََد ثـَنَا حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلُمَخّرِِمي 

 حَمُْموٍد، ثـَنَا َصاِلٌح، َعْن َحامتٍِ اْبِن َأيِب َصِغريََة، َعْن ِْسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن ِعْكرَِمَة،  
 ، َ، َوُهَو َعَلْيِه َغْضبَانُ ، قَاَل: »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  «. َمْن تـََرَك َصالًة لَِقَي اَّللَّ

 َسْهُل ْبُن حَمُْموٍد، َوَصاِلٌح ثَِقتَانِ  *
َوى  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َسْهُل ْبُن َمْحُموٍد، َذَكَرُه اْبُن َأِبي َحاِتٍم َوَقاَل: رَ ]الهيثمي:    [إسناده حسن]الدهيش:  

ْوَرِقيُّ َوَسْعَداُن ْبُن َيِزيَد. ُقْلُت: َوَرَوى َعْنُه ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ  اْلُمْخَرِميُّ َوَلْم َيَتَكلَّْم ِفيِه َأَحٌد، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه    َعْنُه َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الدَّ
ِحيِح.  [ ِرَجاُل الصَّ
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احْلَْضَرِمي ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َجوَّاٍس احْلََنِفي ، ثـَنَا أَبُو   ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  -  101
 اأَلْحَوِص، َعْن ِْسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن ِعْكرَِمَة،  

: }َوقُومُ  [ قَاَل: َكانُوا يـََتَكلَُّموَن يف الصَّالِة، َيَِيءُ َخاِدُم الرَُّجِل  238وا َّللَِِّ قَانِِتنَي{ ]اْلبـََقَرة:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْوِل اَّللَِّ
 ِإلَْيِه، َوُهَو يف الصَّالِة، فـَُيَكلُِّمهُ َِبَاَجِتِه، فـَنُـُهوا َعِن اْلَكالِم. 

 ْرَقمَ َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث زَْيِد ْبِن أَ  *
ِحيِح.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ِلي ، ثـَنَا ِإْسَرائِيُل،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس، َمْوىَل َبِِن َهاِشٍم، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َصاِلٍح اْلِعجْ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  102
 َعْن ِْسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة،  

ُهمْ [ قَاَل: ُمعْ 61َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َوأَنْـتُْم َساِمُدوَن{ ]النَّْجم:    ِرُضوَن َعنـْ
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش:   [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا أَبُو َمْعٍن َثِبُت ْبُن نـَُعْيٍم اهْلوِجي ، ثـَنَا آَدُم اْبُن َأيِب ِإاَيٍس. )ح(  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  -  103
 [ إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 

ثـَنَا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثـَنَا َخَلُف ْبنُ قَاَل ُسَلْيَمانُ   -  104  ، قَاال: ثـَنَا ِإْسَرائِيُل، َعْن ِْسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن ِعْكرَِمَة،  . . ...: َوَحدَّ
َوُهوٌد، نُوٌح،  َعَشَرًة:  ِإال  ِإْسَرائِيَل  َبِِن  ِمْن  قَاَل: َكاَنِت األَْنِبيَاءُ  َعبَّاٍس،  اْبِن  َوِإْْسَاِعيُل،    َعِن  َوِإبْـَراِهيُم،  َوُشَعْيٌب،  َوَصاِلٌح، 

ُ َعَلْيِهْم، َولَْيَس ِمْن َنِبٍّ َلهُ اْْسَنْيِ ِإال ِعيَسى َويـَْعُقوَب، َعَلْيِهَما السَّالمُ َوِإْسَحاُق، َوِعيَسى،   َوحُمَمٌَّد، َصلَّى اَّللَّ
 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َمْوُقوًفا، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش: 

، َوَعْبَداُن ْبُن َأمْحََد، قَاال: ثـَنَا مَتِيمُ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  -  105 َتِصِر، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي   ْبُن اْلُمنـْ
 ِإْسَحاُق اأَلْزَرُق، َعْن َشرِيٍك، َعْن ِْسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة،  

َها َوالَءَها، َفَشَرَطْت هَلُْم َذِلَك، فـََلمَّاَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: اْشرتََ  َجاَء   ْت َعاِئَشةُ بَرِيَرَة ِمَن األَْنَصاِر لِتُـْعِتَقَها، َواْشرَتَطُوا َعَليـْ
ِلَمْن َأْعَتقَ ، َأْخرَبَْتُه، فـََقاَل: "  صلى هللا عليه وسلمالنَِّب ،   َا اْلَوالءُ  َما اَبُل أَقـَْواٍم َيْشرَتِطُوَن  اَل: »مثَّ َصِعَد اْلِمْنرَبَ، فـَقَ   ،"ِإمنَّ

، َما َكاَن ِمْن َشْرٍط لَْيَس يف ِكتَاِب اَّللَِّ َفَمْرُدوٌد ِإىَل اَّللَِّ  ،  ُشُروطًا لَْيَسْت يف ِكتَاِب اَّللَِّ ََها َرُسوُل اَّللَِّ «. وََكاَن ِلرَبِيَرَة َزْوٌج، َفَخريَّ
،  صلى هللا عليه وسلمُكَث َمَع َزْوِجَها َكَما ِهَي، َوِإْن َشاَءْت فَارَقـَْتُه، َفَدَخَل النَِّب ،  ، ِإْن َشاَءْت َأْن متَْ صلى هللا عليه وسلم 

اللَّْحَم؟ اْلبـَْيَت فـََرَأى رِْجَل َشاٍة، فـََقاَل ِلَعاِئَشَة: »  لَنَا َهَذا  َتطُْبِخي  لَنَا، قَ َأال  بَرِيَرَة، فََأْهَدْتهُ  ُتُصدَِّق ِبِه َعَلى  اَل: « قَاَلْت: 
 «. اطُْبُخوهُ فـَُهَو هَلَا َصَدَقٌة، َولَنَا َهِديَّةٌ »
، َعْن مَتِيٍم.  *  َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت ، َعْن ُعَمَر ْبِن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينِّ

َكاَن َزْوُج بَرِيَرَة َعْبًدا َأْسَوَد، يـَُقاُل َلُه: ُمِغيٌث َعْبِد ُفالٍن، رُِوَي يف اْلُبَخاِريِّ ِمْن رَِوايَِة أَي وَب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:  
اَي َعبَّاُس، َأال تـَْعَجُب ِمْن  : "  صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل النَِّب ،    ،َكَأيّنِ أَْنظُُر إِلَْيِه َيطُوُف َخْلَفَها َوُدُموُعهُ َتِسيُل َعَلى حِلَْيِتهِ 

، َتَُْمُرين؟    «.َلْو رَاَجْعِتيهِ : » صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل النَِّب ،    ."َة، َوِمْن بـُْغِض بَرِيَرَة ُمِغيثًا ُحبِّ ُمِغيٍث بَرِيرَ  قَاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َا َأْشَفعُ   قَاَلْت: َفال َحاَجَة يل ِفيِه.  «.قَاَل: »ِإمنَّ

 َولِلَِّذي ذََكْراَنهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َعاِئَشةَ َوالَِّذي ذََكْراَنهُ لَْيَس َهَذا،  *
رواه الطبراني، وفيه تميم بن المنتصر، وقد روى عنه غير واحد، ولم يجرحه  :  (7280)  ]الهيثمي  [إسناده حسن]الدهيش:  

 [ أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح.
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، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِ   َأْخرَبانَ   -  106 بْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْبُن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدُِّب التَِّميِمي 
مَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ْبِن مَحَْزَة، ثـَنَا  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حمَُ 

 احْلَُسنْيُ ْبُن َحْفٍص، ثـَنَا ِإْسَرائِيُل، َعْن ِْسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة،  
نَا َمَع الشَّاِهِديَن{   ُْم َيْشَهُدوَن َلهُ أَنَّهُ َقْد بـَلََّغ،  83]اْلَماِئَدة: َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }رَبَـّنَا آَمنَّا فَاْكتُـبـْ [ قَاَل: َمَع حُمَمٍَّد َوأُمَِّتِه، َأَنَّ

ُْم َقْد بـَلَُّغوا    .َوَشِهُدوا لِلر ُسِل أَنَّ
)  [إسناده حسن]الدهيش:   وهو (:  10984]الهيثمي  أبي مريم  بن  بن سعيد  بن محمد  الطبراني عن شيخه عبد هللا  رواه 

 [ ضعيف.
، ثـَنَا آَدُم، ثـَنَا أَبُو ُعَمَر  أنبا أَبُو َبْكٍر اْبُن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّابِ   َوِبهِ   -  107

 اْلبـَزَّاُز، َعْن ِْسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن ِعْكرَِمَة،  
نَا َمَع الشَّاِهِديَن{ ]اْلَمائَِدة: َعِن اْبِن  [ َأْي: حُمَمٍَّد، َعَلْيِه السَّالُم، َوأُمَِّتِه، َوُهُم الشَّاِهُدوَن 83َعبَّاٍس يف قـَْوِلِه: }آَمنَّا فَاْكتُـبـْ

ُْم َقْد بـَلَُّغوا   . َيْشَهُدوَن لَِنِبيِِّهْم أَنَّهُ َقْد بـَلََّغ، َولِلر ُسِل أَنَّ
 [ حسن إسناده]الدهيش: 

ِري ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َكاِمٍل، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَرائِيَل اجْلَْوهَ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  -  108
 ِإْسَرائِيل، َعْن ِْسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة، ثـَنَا  َساِبٍق،

 [ قَاَل: ُذو حِلَْيٍة. 26َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْوِلِه: }َشاِهٌد ِمْن َأْهِلَها{ ]يُوُسف:  
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

اَّللَِّ اْلَبْصِري ، ثـَنَا أَبُو ِقالبََة الرَّقَاِشي ، ثـَنَا احْلََكُم ْبُن َمْرَواَن، ثـَنَا قَاَل اْبُن َمْرُدَوْيِه: ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد   َوبِهِ  -  109
 ِإْسَرائِيُل، ِمثـَْلهُ 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ْبنِ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  110 مَحَْزَة، ثـَنَا احْلَُسنْيُ    أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى، أنبا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن الثَـَّقِفي 

 ْبُن َحْفٍص، ثـَنَا ِإْسرَائِيُل، َعْن ِْسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة،  
َا أََْنَاُر ِدَمْشقَ 50 َذاِت قـََراٍر َوَمِعنٍي{ ]اْلُمْؤِمنُوَن:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: }رَبْـَوةٍ   . [ قَاَل: أُْنِبْئُت أَنَّ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
َوُهَو َحاِضٌر، أنبا َأمْحَُد ْبُن  نبا أَبُو َهاِشٍم احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ َأاَب حُمَمَِّد ْبَن َأمْحََد اْلبَاْغبَاَن َأْخرَبَُهْم،  أ  -  114

ِن احْلََسِن الثَـَّقِفي ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ْبِن مَحَْزَة، ثـَنَا احْلَُسنْيُ  َعْبِد الرَّمْحَِن، أنبا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد بْ 
 ْبُن َحْفٍص، ثـَنَا ِإْسرَائِيُل، َعْن ِْسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة،  

َل: يـَْوُم اْلِقيَاَمِة، }َوِإنَّ يـَْوًما ِعْنَد رَبَِّك َكأَْلِف  [ قَا4َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْولِِه: }يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُهُ ََخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة{ ]املعارج:  
ُ ِفيَها السََّمَواِت َواأَلْرَض، َويف قـَْوِلِه: }يَُدبُِّر اأَلْمرَ 47َسَنٍة ممَّا تـَُعد وَن{ ]احْلَج:  تَِّة الَّيِت َخَلَق اَّللَّ ِم السِّ  ِمَن  [ قَاَل: ِمَن األايَّ

ُ ِفيِه 5ْرِض مثَّ يـَْعُرُج ِإلَْيِه يف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُهُ أَْلَف َسَنٍة{ ]السَّْجَدة:  السََّماِء ِإىَل األَ  تَِّة الَّيِت َخَلَق اَّللَّ ِم السِّ [ قَاَل: ِمَن اأَلايَّ
 السََّمَواِت َواأَلْرضَ 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
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َوُهَو َحاِضٌر، أنبا َأمْحَُد بْـنُـَعْبِد  نبا أَبُو َهاِشٍم احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ أاََب حُمَمَِّد ْبَن َأمْحََد اْلبَاْغبَاَن َأْخرَبَُهْم،  أ  -  115
، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ْبِن مَحَْزَة، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن الرَّمْحَِن، أنبا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد بْ  ِن احْلََسِن الثَـَّقِفي 

 َحْفٍص، ثـَنَا ِإْسَرائِيُل، َعْن ِْسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة،  
الرَّْجِع{ ]الطارق:   َذاِت  قـَْوِلِه: }َوالسََّماِء  َعبَّاٍس يف  اْبِن  ا 11َعِن  بـَْعَد  اْلَمطَُر  قَاَل:  الصَّدِْع{    ْلَمطَِر.[  َذاِت  }َواأَلْرِض 

 [ قَاَل: َصَدَعَها َعِن النـَّْبتِ 12]الطارق:  
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

 ْكرَِمَة،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا أَبُو ُمْسِلٍم، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، قَاَل: أنبا َشِبيُب ْبُن ِبْشٍر، َعْن عِ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  -  118
 رِْجَت نَِبيًّا [ قَاَل: ِمْن َنِبٍّ ِإىَل َنِبٍّ َحَّتَّ ُأخْ 219َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َوتـََقل َبَك يف السَّاِجِديَن{ ]الش َعرَاء:  

ِحيِح َغْيَر َشِبيِب ْبِن ِبْشٍر َوُهَو ِثَقةٌ   ]الهيثمي: [إسناده حسن]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ  .[ َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ
ِبقفَك، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم، أنبا    أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد اْبُن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز، يعرف  َوَأْخرَبانَ   -  119

ِغيَاٍث، َوِإبْـَراِهيُم ْبُن أاََبِن ْبِن ُرْسَتَة،  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا ِغيَاُث ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ 
 : ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمْسِلٍم، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، أنبا َشبِيُب ْبُن ِبْشٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، قَاال

 [ ِمْن َنِبٍّ ِإىَل َنِبٍّ َحَّتَّ ُأْخرِْجَت نَِبيًّا 219َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َوتـََقل َبَك يف السَّاِجِديَن{ ]الش َعرَاء:  
 [ إسناده حسنش: ]الدهي
ُ، َأنَّ َأاَب اْلَفْتِح حُمَمَّ  َوَأْخرَبانَ  -  120 ، َرمِحَهُ اَّللَّ َد ْبَن َعْبِد اْلبَاِقي ْبِن َأمْحََد َخايل اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد اْلَمْقِدِسي 

با اْلَقاِضي أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ اْبُن بَْطَحاَء، أنبا ْبِن ُسَلْيَماَن َأْخرَبَُهْم، بِبـَْغَداَد، أنبا َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخرْيُوٍن، أن
، ثَـ   ، نَا أَبُو َعاِصٍم، ثـَنَا َشِبيٌب، ثـَنَا ِعْكرَِمةُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن إِبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي ، ثـَنَا ِإبْـَراِهيُم، ُهَو اْبُن َعْبِد اَّللَِّ

 [ قَاَل: ِمْن َنِبٍّ ِإىَل َنِبٍّ َحَّتَّ َخَرْجَت نَِبيًّا 219َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َوتـََقل َبَك يف السَّاِجِديَن{ ]الش َعرَاء:  
 [ إسناده حسن]الدهيش: 

َكاِمٍل اْْلَفَّاُف،    أَبُو اْلَيَمِن زَْيُد ْبُن احْلََسِن ْبُن زَْيٍد اْلِكْنِدي ، ِبِدَمْشَق، َوأَبُو اْلُفتُوِح يُوُسُف ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبنِ   َأْخرَبانَ   -  121
ا أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن النـَّق وِر، ثـَنَا أَبُو اْلَقاِسِم  بِبـَْغَداَد، َأنَّ َأاَب َعْبِد اَّللَِّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعِليِّ ْبِن َأمْحََد اْْلَيَّاَط َأْخرَبَُهْم، أنب

. . . أَبُو زَْيٍد ُعَمُر ْبُن َشبََّة  ِعيَسى ْبُن َعِليِّ ْبِن ِعيَسى ْبِن َداُوَد ْبِن اجْلَرَّاِح، ِإْمالًء، َحدََّثِِن َأيِب أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ِعيَسى
 رْيِي ، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم النَِّبيُل الضَّحَّاُك ْبُن خَمَْلٍد، َعْن َشِبيِب ْبِن ِبْشٍر، َعْن ِعْكرَِمَة،  الن مَ 

تـَنَا اثْـنـََتنْيِ{ ]غَاِفر:   َأْحيَاُهْم َومَلْ َيُكونُوا، مثَّ َأَماَْتُْم، [ قَاَل:  11َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْوِلِه، َعزَّ َوَجلَّ: }رَبَـّنَا َأَمتـَّنَا اثْـنـََتنْيِ َوَأْحيـَيـْ
 مثَّ َأْحيَاُهمْ 

 [ إسناده حسن]الدهيش: 
اْلُمَؤدُِّب، َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم،    أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْبُن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي    َأْخرَبانَ   -  122

ا ُسَلْيَماُن ْبُن ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَ أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين ، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَّ 
 َة،  َداُوَد اْلَقطَّاُن، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي ْبِن فـَيَّاٍض، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، ثـَنَا َشِبيُب ْبُن ِبْشٍر، َعْن ِعْكرِمَ 

النََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا{ ]احْلَج:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َهِذِه اآليَةُ }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئنَي وَ 
َمُجوُس: فـَُهْم َأْصَحاُب  [ قَاَل: الَِّذيَن َهاُدوا: اْليـَُهوُد، َوالنََّصاَرى: ُهُم النََّصاَرى، َوالصَّابِئُوَن: لَْيَس هَلُْم ِكتَاٌب، َوأَمَّا الْ 17

ُهْم َعَلى تِْلَك احْلَاِل َفال حتَِل   اأَلْصنَاِم، َوَأمَّا اْلُمْشرُِكوَن: فـَُهمْ  َنَصاَرى اْلَعَرِب، َبِِن تـَْغِلَب َوَبِِن ُجَشَم ْبِن زَُهرْيٍ، َفَمْن َكاَن ِمنـْ
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ْبِح: اِبْسِم اْلَمِسيِح، َوِنَساُؤُهْم اَل حيَِ  ُْم يـَُقولُوَن ِعْنَد الذَّ ُهْم  ل وَن لِ َذاَبِئُحُهْم َوال ِنَساُؤُهْم ِلُمْسِلٍم؛ أَلَنَّ ُمْسِلٍم ِإال َمْن َكاَنْت ِمنـْ
َها ُعْذَرُْتَا، َوِديَةُ اْليـَُهوِديِّ َوالنَّْصَراينِّ ِنْصُف ِديَِة اْلُمْسِلِم؛ ََخَْسةُ آالٍف، َودِ  يَةُ اْلُمْسِلِم َعَشَرةُ آالٍف، َوِديَةُ  َعْذرَاَء َأْحَصنـَتـْ

 ِبَكاِفرٍ اْلَمُجوِسيِّ َكاَن ِماَئًة، َوال يـُْقَتُل ُمْسِلٌم 
 [ فيه من لم أعرفه]الدهيش: 

 َعْمرِو ْبِن الضَّحَّاِك، ثـَنَا َأيِب، ثـَنَا َشِبيُب ْبُن ِبْشٍر،   أنبا َأمْحَُد ْبُن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا َأمْحَُد ْبنُ  َوِبهِ  -  123
 لَِيْشرَتُوا ِبِه ََثَنًا قَِليال{ ]اْلبـََقَرة:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْوِلِه: }لِلَِّذيَن َيْكتُـُبوَن اْلِكتَاَب أِبَْيِديِهْم مثَّ يـَُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ 

، َمْكتُواًب يف التـَّْورَاِة: َأْكَحُل اْلَعنْيِ، رَبـََعٌة، َجْعٌد، َحَسُن  صلى هللا عليه وسلمبَاُر اْليـَُهوِد، َوَجُدوا ِصَفَة حُمَمٍَّد، [ قَاَل: َأحْ 79
َة، فـََقالُوا: َتَُِدوَن يف التـَّْورَاِة نَِبيًّا ِمنَّا؟  اْلَوْجِه، فـََلمَّا َوَجُدوهُ يف التـَّْورَاِة حَمَْوهُ َحَسًدا َوبـَْغيًا، فََأًَتُهْم ِمْن قـَُرْيٍش ِمْن َأْهِل َمكَّ 
 قَالُوا: نـََعْم، جنَُِدهُ طَوِيال َأْزَرَق َسْبَط الشَّْعِر، فَأَْنَكَرْت قـَُرْيٌش، َوقَالُوا: لَْيَس َهَذا ِمنَّا 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
، ِبِقرَاَءِت َعَليْ  َأْخرَبانَ  -  124 ِه بِبـَْغَداَد، قـُْلُت َلُه:  الشَّْيُخ اإِلَماُم أَبُو َبْكٍر َعْبُد الرَّزَّاِق ْبُن َعْبِد اْلَقاِدِر ْبُن َأيِب َصاِلٍح اجْلِيِليِّ

 ح َأْخرَبَُكْم أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد الصَّائُِغ، ِقَراَءًة َعَلْيِه. 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

َنَة اأَلمْنَاِطي ، ِبِقَراَءِت   َوَأْخرَبانَ   -  125 َعَلْيِه بِبـَْغَداَد، َوأَبُو اْْلرَْيِ    أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمبَاَرِك ْبِن َأمْحََد ْبِن احْلَُسنْيِ اْبُن ُسَكيـْ
ِهَبِة اَّللَِّ ْبِن حُمَمٍَّد الر وْذرَاَوِري ، َوأَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَؤيَُّد ْبُن ِشريََوْيِه    قَاِسٍم، َوأَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنِ َعْبُد اهْلَاِدي ْبُن َعِليِّ ْبِن  

، ِِبََمَذاَن، َأنَّ َأاَب اْلَمَحاِسِن َنْصَر ْبنَ  يْـَلِمي  اْلُمظَفَِّر ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن َأمْحََد اْلرَبَْمِكيَّ َأْخرَبَُهْم، قَاال:    ْبِن َشْهرَداَر ْبِن ِشريََوْيِه الدَّ
َأيِب أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ِعيَسى ْبِن ، قثنا أَبُو اْلَقاِسِم ِعيَسى، قثنا أنبا أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن النـَّق وِر اْلبـَزَّازُ 

ضَّحَّاُك ْبُن خَمَْلٍد، َعْن َشِبيِب ْبِن ِبْشٍر،  َداُوَد ْبِن اجْلَرَّاِح اْلَوزِيُر، ثـَنَا أَبُو زَْيٍد ُعَمُر ْبُن َشبََّة الن َمرْيِي ، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم النَّبِيُل ال 
 َعْن ِعْكرَِمَة، 

ُ  2اٍس، يف قـَْولِِه، َعزَّ َوَجلَّ: }ملَ تـَُقولُوَن َما اَل تـَْفَعلُوَن{ ]الصَّّف:  َعِن اْبِن َعبَّ  ، َصلَّى اَّللَّ [ قَاَل: َكاَن الرَُّجُل َيَِيءُ ِإىَل النَِّبِّ
، َعزَّ َوَجلَّ: }ملَ   [ 2تـَُقولُوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن{ ]الصَّّف: َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَيـَُقوُل: فـََعْلُت َكَذا، َوفـََعْلُت َكَذا، فَأَنْـَزَل اَّللَِّ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
ثـَنَا أَبُو اْلَقاِسِم ِعيَسى ْبُن َعِليِّ ْبِن ِعيَسى، ِإْمالًء، ثـَنَا َأيِب أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ِعيَسى ْبِن دَ  َوبِهِ  -  126 اُوَد ْبِن اجْلَرَّاِح،  َحدَّ

  ِعْكرَِمَة،  ثـَنَا أَبُو زَْيٍد ُعَمُر ْبُن َشبََّة الن َمرْيِي ، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، َعْن َشِبيِب ْبِن ِبْشٍر، َعنْ 
[ قَاَل:  2[ قَاَل: اْلَمْوَت، }َوَأَجٌل ُمَسمًّى ِعْنَدُه{ ]اأْلَنْـَعام:  2َعبَّاٍس يف قـَْوِل اَّللَِّ تـََعاىَل: }َقَضى َأَجال{ ]اأْلَنْـَعام:  َعِن اْبنِ 

 َحَّتَّ يـَْلَقى رَبَّهُ 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

ُ َدرََجَتُه، ثـَنَا أَبُو زَ   َوِبهِ   -  127 ثـَنَا َأيِب أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ِعيَسى ْبِن َداُوَد اْبُن اْلَوزِيِر، رََفَع اَّللَّ ْيٍد ُعَمُر ْبُن َشبََّة، ثـَنَا أَبُو َحدَّ
 َعاِصٍم الضَّحَّاُك ْبُن خَمَْلٍد، َعْن َشِبيٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، 

ُ: }َوتـََواَصْوا اِبْلَمْرمَحَِة{ ]اْلبـََلد: َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرمِحَ   [ قَاَل: َرمْحَِة النَّاسِ 17هُ اَّللَّ
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
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ثـَنَا أَبُو زَْيٍد ُعَمُر ْبُن َشبََّة الن َمرْيِي ، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم النَِّبيُل الضَّحَّاُك ْبُن خَمَْلٍد، َعْن شَ   َوِبهِ   -  128 ِبيِب ْبِن ِبْشٍر، َعْن َحدَّ
 ِعْكرَِمَة،  

 يـََتَكلَُّموَن يف الصَّالِة فَأُِمُروا اِبلس ُكوِت. [ قَاَل: َكانُوا 238َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َوقُوُموا َّللَِِّ قَانِِتنَي{ ]اْلبـََقَرة: 
َم ََنُْوهُ يف َحِديِث ِْسَاكٍ  *  تـََقدَّ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
، ِبِدَمْشَق، َأنَّ َأاَب احْلََسِن َعِليَّ ْبنَ  َأْخرَبانَ   -  129 اْلُمْسِلِم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن   أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمْسِلِم اللَّْخِمي 

، أنبا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن حُمَمٍَّد اْبنُ  َأيِب احْلَِديِد، أنبا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعْثَماَن اْبُن  اْلَفْتِح الس َلِميَّ
 اٍد الطَّهَراين ، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، َعنْ َأيِب احْلَِديِد، أنبا أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف ْبِن النَّْضِر اهْلََرِوي ، قَاَل: ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن مَحَّ 

 َشِبيٍب، َعْن ِعْكرَِمَة،  
 [ 6َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ِمْن َهُهنَا َوِمْن َهُهنَا، يـَْعِِن:. . . }يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشتَاًًت{ ]الزلزلة: 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
، ِبِدَمْشَق، َأنَّ َأاَب احْلََسِن َعِليَّ ْبنَ  َأْخرَبانَ   -  130 اْلُمْسِلِم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن   أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمْسِلِم اللَّْخِمي 

، أنبا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن حُمَمٍَّد اْبنُ  َأيِب احْلَِديِد، أنبا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعْثَماَن اْبُن  اْلَفْتِح الس َلِميَّ
 اٍد الطَّهَراين ، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، َعنْ َأيِب احْلَِديِد، أنبا أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف ْبِن النَّْضِر اهْلََرِوي ، قَاَل: ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن مَحَّ 

 َشِبيٍب، َعْن ِعْكرَِمَة،  
ابَّةُ اِبللَِّجامِ 8َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }فـَُهْم ُمْقَمُحوَن{ ]يس:    [ َكَما تـُْقَمُح الدَّ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
، ِبِدَمْشَق، َأنَّ َأاَب احْلََسِن َعِليَّ ْبنَ  َأْخرَبانَ   -  131 اْلُمْسِلِم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن   أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمْسِلِم اللَّْخِمي 

، أنبا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن حُمَمٍَّد اْبنُ  َأيِب احْلَِديِد، أنبا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعْثَماَن اْبُن  اْلَفْتِح الس َلِميَّ
 اٍد الطَّهَراين ، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، َعنْ َأيِب احْلَِديِد، أنبا أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف ْبِن النَّْضِر اهْلََرِوي ، قَاَل: ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن مَحَّ 

 َشِبيٍب، َعْن ِعْكرَِمَة،  
نَاَها أِبَْيٍد{ ]الذارايت:    [ قَاَل: ِبُقوَّةٍ 47َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َوالسََّماَء بـَنـَيـْ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
، ِبِدَمْشَق، َأنَّ َأاَب احْلََسِن َعِليَّ ْبنَ  َأْخرَبانَ   -  132 اْلُمْسِلِم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن   أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمْسِلِم اللَّْخِمي 

، أنبا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن حُمَمٍَّد اْبنُ  َأيِب احْلَِديِد، أنبا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعْثَماَن اْبُن  اْلَفْتِح الس َلِميَّ
 اٍد الطَّهَراين ، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، َعنْ َأيِب احْلَِديِد، أنبا أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف ْبِن النَّْضِر اهْلََرِوي ، قَاَل: ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن مَحَّ 

 َشِبيٍب، َعْن ِعْكرَِمَة،  
 [ قَاَل: َشَجٌر اَل يُْسَتَظل  بِهِ 30َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َوَحَداِئَق غُْلبًا{ ]عبس:  

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
، ِبِدَمْشَق، َأنَّ َأاَب احْلََسِن َعِليَّ ْبنَ  َأْخرَبانَ   -  133 اْلُمْسِلِم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن   أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمْسِلِم اللَّْخِمي 

، أنبا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن حُمَمٍَّد اْبنُ  َأيِب احْلَِديِد، أنبا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعْثَماَن اْبُن  اْلَفْتِح الس َلِميَّ
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 اٍد الطَّهَراين ، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، َعنْ َأيِب احْلَِديِد، أنبا أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف ْبِن النَّْضِر اهْلََرِوي ، قَاَل: ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن مَحَّ 
 َشِبيٍب، َعْن ِعْكرَِمَة،  

 [ قَاَل: يـَْعَمى 36َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َوَمْن يـَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّمْحَِن{ ]الزخرف:  
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

ُ، َأنَّ َأاَب اْلَفتْ حَ  - 134 ، َرمِحَهُ اَّللَّ ِح حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلبَاِقي ْبِن َأمْحََد دَّثـَنَا َخايل اإِلَماُم أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد اْلَمْقِدِسي 
رْيُوٍن، أنبا اْلَقاِضي احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ اْبُن َبْطَحاَء، أنبا أَبُو َبْكٍر  ْبِن ُسَلْيَماَن َأْخرَبَُهْم، أنبا أَبُو اْلَفْضِل َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن خَ 

 ِعْكرَِمَة،  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن إِبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي ، ثـَنَا أَبُو ُمْسِلٍم، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، َعْن َشِبيٍب، َعْن 
َاِئِب{ ]الطارق: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف  َاِئُب؛ َمْوِضُع اْلِقالَدةِ 7قـَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }خَيُْرُج ِمْن َبنْيِ الص ْلِب َوالرتَّ  [ قَاَل: الرتَّ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  135 ْبَن رََجاِء  اْْلَبَّاُز، َأنَّ حُمَمََّد  اْلَقاِسِم  َأيِب  اْبُن  ْبُن َأمْحََد  ْبُن َعْبِد  أَبُو اْلَقاِسِم  ، أنبا َأمْحَُد 

 ِإبْـَراِهيَم، الرَّمْحَِن، أنبا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، قَاَل: ذََكَر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن 
َثِِن َأيِب، ثـَنَا َأيِب، قَاَل: أنبا َشبِيُب ْبُن ِبْشٍر، َعْن ِعْكرَِمَة،    ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو، قَاَل: َحدَّ

ِلُسوَن ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ [ قَاَل: َكاَن اْلُمنَاِفُقوَن َيَْ 37َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }ِلَمْن َكاَن َلهُ قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد{ ]ق:  
 خَيُْرُجوَن، فـَيـَُقولُوَن: َماَذا قَاَل آنًِفا، لَْيَس َمَعُهْم قـُُلوبٌ 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر، ثـَنَا َهارُوُن ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، َعْن َشِبيٍب،  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيهِ   َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  136

 َعْن ِعْكرَِمَة، 
 [ قَاَل: فـََقوَّيْـنَا الَِّذيَن آَمُنوا 14َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }فَأَيَّْداَن الَِّذيَن آَمُنوا َعَلى َعُدوِِّهْم{ ]الصَّّف:  

 [إسناده حسن يش:]الده #*
اجْلَْراَبْذقَاين ، أبَِْصبـََهاَن،  َأْخرَبانَ   -  137 ْبُن حُمَمٍَّد  اْلبَاْغبَانَ   أَبُو َهاِشٍم احْلَُسنْيُ  ْبَن َأمْحََد  اْْلرَْيِ حُمَمََّد  أاََب  َوُهَو   َأنَّ  َأْخرَبَُهْم، 

 ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد  َحاِضٌر، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أنبا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ 
 ضَّحَّاُك ْبُن خَمَْلٍد، ثـَنَا َشِبيُب ْبُن ِبْشٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، ْبِن ُمَضَر ْبِن اْلَقاِسِم، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم ال 
  ، األََْنَاُر َأْربـََعٌة: َسْيَحاُن َوَجْيَحاُن َوالنِّيُل َواْلُفَراُت، فََأمَّا َسْيَحاُن  : "صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ

ْبُن آَدَم فـَُهَو ِمْن  ا َجْيَحاُن َفِدْجَلَة، َوأَمَّا النِّيُل فـَنـَْهُر ِمْصَر، َوَأمَّا اْلُفرَاُت فـَُفَراُت اْلُكوفَِة، َفُكل  َما َيْشَربُهُ افـَنـَْهُر بـَْلٍخ، َوَأمَّ 
 " َهِذِه اأَلْربـََعِة، اأَلَْنَاُر خَتُْرُج ِمْن حَتِْت الصَّْخَرِة 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِإْْسَاِعيَل، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو، ثـَنَا َأيِب، ثـَنَا َأيِب، ثـَنَا َشِبيٌب،  أنبا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيهِ   َوِبهِ   -  138

 َعْن ِعْكرَِمَة، 
 ِفيِه، َوَأمَّا َغرْيَُك َفال  اَي حُمَمَُّد، حيَِل  َلَك َأْن تـَُقاِتلَ  [ قَاَل: أَْنتَ 2ِد{ ]اْلبـََلد: َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َوأَْنَت ِحلٌّ ِِبََذا اْلبـَلَ 

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر، ثـَنَا َهارُوُن ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، ثـَنَا َشِبيٌب،  أنبا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيهِ   َوبِهِ   -  139

 َعْن ِعْكرَِمَة، 



400 
 

 [ قَاَل: أَبُو َجْهلٍ 3َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَْبرَتُ{ ]اْلَكْوثَر: 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

، ثـَنَا َأمحَْ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  140 ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
 الضَّحَّاِك، ثـَنَا َأيِب، ثـَنَا َأيِب، ثـَنَا َشِبيُب ْبُن ِبْشٍر، ثـَنَا ِعْكرَِمُة،  

ا زِْلَزاهَلَا{ ]الزلزلة:  َعِن  اأَلْرُض  زُْلزَِلِت  }ِإَذا  قـَْولَُه:  َعبَّاٍس  أَثْـَقاهَلَا{ 1ْبِن  اأَلْرُض  }َوَأْخَرَجِت  َأْسَفِلَها،  ِمْن  حَتَرََّكْت  قَاَل:   ]
[ قَاَل:  4دُِّث َأْخبَارََها{ ]الزلزلة:  [ اْلَكاِفُر، }يـَْوَمِئٍذ حتَُ 3[ قَاَل: اْلَمْوَتى، }َوقَاَل اإِلْنَساُن َما هَلَا{ ]الزلزلة:  2]الزلزلة:  

هَلَا{ ]الزلزلة:   أَْوَحى  رَبََّك  .، }أبَِنَّ  فـََقاَلْت.  َا: قُويل،  َرِب  هَلَا  َأْشتَاًًت{  5قَاَل  النَّاُس  َيْصُدُر  }يـَْوَمِئٍذ  َها،  إِلَيـْ أَْوَحى  قَاَل:   ]
َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يـََرُه{ ]الزلزلة:  [ قَاَل: ِمْن ُكلٍّ َهُهنَا َوَهُهنَا، }َفَمْن 6]الزلزلة:    [ َوْزََنَا َخرْيًا يـََرهُ 7يـَْعَمْل ِمثـْ

ْعُت َأاَب َعاِصٍم، يـَُقوُل: ِإنَّ َأْربَ   * ْعُت َعْبَد اْلَمِلِك ْبَن َمْرَواَن، يـَُقوُل: ْسَِ ، ِعنَي َذرًَّة مَحَْراَء يَِزنَّ َذرًَّة َسْوَداءَ قَاَل َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو: ْسَِ
 َوََثَاِننَي َذرًَّة َسْوَداَء َشِعريَةٌ 

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
ْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم،  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة بِ   َأْخرَبانَ   -  141

، ثـَنَا أَبُو زَْيٍد َأمْحَُد ْبُن يَزِيَد احْلَْوِطي ، ثـَنَا أَبُو اْلَيَماِن، ثـَنَا أنبا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين  
 َصْفَواُن ْبُن َعْمرٍو، َعْن ِعْكرَِمَة،  

ِه، فـَتـَنَافـََر ِإلَْيِه أاَُنٌس ِمَن اْلُمْسِلِمنَي،  بُو بـَْرزََة اأَلْسَلِمي  َكاِهنًا يـَْقِضي َبنْيَ اْليـَُهوِد ِفيَما يـَتـَنَافـَُروَن ِإلَيْ أَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن َ 
ُْم آَمُنوا مِبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَـ  ُ: }أمََلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن أَنَّ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يـََتَحاَكُموا ِإىَل الطَّاغُوِت ِإىَل  فَأَنْـَزَل اَّللَّ

 [ 62-60َأرَْداَن ِإال ِإْحَسااًن{ ]النَِّساء: قـَْوِلِه: ِإْن 
ِحيِح.]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ٌد، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد نبا بِِه حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُْم، أنبا حُمَمَّ أ   -  144
، ثـَنَا حَيََْي ْبُن َمِعنٍي،   ثـَنَا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل: قـََرْأُت َعَلى اْلُفَضْيِل ْبِن َمْيَسَرَة،  الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اأَلمْنَاِطي 

 َعْن َأيِب َحرِيٍز، َعْن ِعْكرَِمَة،  
  ، ِإنَُّكْم ِإْن فـََعْلُتْم  اْْلَالَِة، َوقَاَل: » ، ََنَى َأْن تـََزوََّج اْلَمْرأَةُ َعَلى اْلَعمَِّة َوَعَلى  صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ

 «. َذِلَك َقطَْعتُْم َأْرَحاَمُكمْ 
، َعْن َأيِب ُهَريْـَرةَ  *  َلهُ َشاِهٍد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن رَِوايَِة الشَّْعِبِّ

 [إسناده صحيح بشاهده ]الدهيش: #*
ِد اْلَواِحِد ْبِن حُمَمَِّد أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلُمَفضَِّل الصَّْيَدالين ، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعبْ   َأْخرَبانَ   -  147

 ْبِن حَمُْموٍد الثَـَّقِفيَّ، َوفَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَاُهْم. 
 [ إسناده حسندهيش: ]ال

ِن إِبْـَراِهيَم ْبِن  اإِلَماُم أَبُو اْلُفُتوِح َأْسَعُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َخَلٍف اْلِعْجِلي ، َوأَبُو اْلَفْتِح َمْسُعوُد ْبُن ِإْْسَاِعيَل بْ   َوَأْخرَبانَ   -  148
، ِبِدَمْشَق، َأنَّ حُمَمٍَّد اجْلنَداين ، َوأَبُو اْلَفْخِر َأْسَعُد ْبُن َسِعيِد ْبِن رَْوٍح، أبَِْصبـََهاَن، َوأَبُو اْلَفَرجِ   حَيََْي ْبُن حَمُْموِد ْبِن َسْعٍد الثَـَّقِفي 

 فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم. 
 [ إسناده حسن]الدهيش: 
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ِر اْبُن َأيِب نَِزاٍر، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َحاِضٌر، قَالُوا:    أَليِب اْلَفَرِج: َأْخرَبَُكْم أَبُو َعْداَنَن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنِ   َوِقيلَ   -  149 اْلُمطَهِّ
طَّرَبَاين ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْهِديٍّ اهْلََرِوي ، بِبـَْغَداَد،  أنبا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أنبا أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ال 

ينَاين ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َكْيَساَن، ثـَنَا ِعْكرَِمةُ   ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َخْشَرٍم، ثـَنَا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى السِّ
ُ َعْنُه، َفَخَرَج فَِإَذا ُهَو أبَِيِب َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َخَرَج أَبُو   ُ َعْنُه، اِبهْلَاِجَرِة، َفَسِمَع ِبَذِلَك ُعَمُر، َرِضَي اَّللَّ   َبْكٍر، َرِضَي اَّللَّ

اقِّ اجْلُوِع، فـََقاَل: َوَأاَن َواَّللَِّ  ْن حَ َبْكٍر، فـََقاَل: اَي أاََب َبْكٍر، َما َأْخَرَجَك َهِذِه السَّاَعَة؟ فـََقاَل: َأْخَرَجِِن َواَّللَِّ َما َأِجُد يف َبْطِِن مِ 
نَا ُُهَا َكَذِلَك ِإْذ َخَرَج َعَلْيِهَما النَِّب ،   َما َأْخَرَجُكَما َهِذِه السَّاَعَة؟«  ، فـََقاَل: »صلى هللا عليه وسلمَما َأْخَرَجِِن َغرْيُُه، فـَبـَيـْ

َوَأاَن َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َما َأْخَرَجِِن : "  صلى هللا عليه وسلمْن َحاقِّ اجْلُوِع، فـََقاَل  فـََقاال: َأْخَرَجنَا َواَّللَِّ َما جنَُِد يف بُطُونِنَا مِ 
، وََكاَن أَبُو أَي وَب ذََكَر ِلَرُسوِل اَّللَِّ طَ "  .َغرْيُهُ  نًا، فَأَْبطَأَ يـَْوَمِئٍذ َعاًما، َأْو لَبَـ فـََقاُموا فَاْنطََلُقوا َحَّتَّ أَتـَْوا اَبَب َأيِب أَي وَب األَْنَصاِريِّ

وَب َخَرَجِت اْمَرأَتُُه، فـََقاَلْت: َمْرَحبًا ِبَرُسوِل  فـََلْم َيَِْت حِلِيِنِه، فََأْطَعَمهُ َأْهَلُه، َواْنطََلَق ِإىَل َُنِْلِه يـَْعَمُل ِفيِه، فـََلمَّا أَتـَْوا اَبَب َأيِب أَي  
  ، ،  ، َومِبَْن َمَعُه، فَـ صلى هللا عليه وسلم اَّللَِّ قَاَلْت: َيَْتِيَك، اَي فَأَْيَن أَبُو أَي وَب؟«  : »صلى هللا عليه وسلمَقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ

  ، ، السَّاَعَة، فـََرَجَع َرُسوُل اَّللَِّ َحَّتَّ   ، فـََبُصَر ِبِه أَبُو أَي وَب، َوُهَو يـَْعَمُل يف َُنٍْل َلُه، َفَجاَء َيْشَتد  صلى هللا عليه وسلمَنِبَّ اَّللَِّ
  ، ، لَْيَس اِبحلِْنِي الَِّذي ُكْنَت  صلى هللا عليه وسلم َأْدَرَك َرُسوَل اَّللَِّ ، فـََقاَل: َمْرَحبًا بَِنِبِّ اَّللَِّ َومِبَْن َمَعُه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

،  َتَِيُئِِن ِفيِه، فـََردَُّه، َفَجاَء ِإىَل َعْذِق النَّْخِل فـََقطََعُه، فـََقاَل َلهُ   « قَاَل: اَي َما َأرَْدُت ِإىَل َهَذا: »صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل اَّللَِّ
، َأْحبـَْبُت َأْن َتَُْكَل ِمْن ُرطَِبِه َوُبْسرِِه َومَتْرِِه َوَتْذنُوِبِه، َوأَلْذََبَنَّ َلَك َمَع َهَذا،   ِإْن َذََبَْت، َفال َتْذََبَنَّ َذاَت فـََقاَل: "  َرُسوَل اَّللَِّ

َوَأْطُبُخ َأاَن، فَأَْنِت َأْعَلُم اِبْلُْ "َدرٍّ  اْخَتِبزِي  َفَذََبَُه، َوقَاَل الْمَرأَتِِه:  لَُه، َأْو َجْداًي،  اجْلَْدِي  . فََأَخذ َعنَاقًا  ْبِز، فـََعَمَد ِإىَل ِنْصِف 
، َفطََبَخُه، َوَشَوى ِنْصَفُه، فـََلمَّا َأْدَرَك الطََّعاَم َوَضَع َبنْيَ َيَدْي َرُسو  ،  صلى هللا عليه وسلمِل اَّللَِّ ، َوَأْصَحابِِه، فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ

َا مَلْ ، ِمَن اجْلَْدِي، فـََوَضَعهُ َعَلى رَِغيٍف، مثَّ قَاَل: " صلى هللا عليه وسلم َها السَّالُم، فَِإَنَّ اَي أاََب أَي وَب، أَبِْلْغ ِِبََذا فَاِطَمَة، َعَليـْ
ِمْثَل َهَذا مُ  مٍ ُتِصْب  النَِّب ،    ".ْنُذ أايَّ َوَشِبُعوا، قَاَل  َأَكُلوا  َومَتٌْر َوُرَطٌب.: "  صلى هللا عليه وسلمفـََلمَّا  َوُبْسٌر  َوحَلٌْم  ٌز   "  ُخبـْ

نَاُه، مثَّ قَاَل: » ،  « َفَكرُبَ َذِلَك َعلَ َهَذا ِمَن النَِّعيِم الَِّذي ُتْسأَلُوَن َعْنهُ يـَْوَم اْلِقيَاَمةِ َودَمَعْت َعيـْ صلى ى َأْصَحاِبِه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ
، فَِإَذا َشِبْعُتْم فـَقُ : " هللا عليه وسلم ُتْم ِمْثَل َهَذا َوَضَربْـُتْم أِبَْيِديُكْم فـَُقولُوا: ِبْسِم اَّللَِّ َوبـَرََكِة اَّللَِّ ولُوا: احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي  ِإَذا َأَصبـْ

 " . َوأَْفَضَل، فَِإنَّ َهَذا َكَفاٌف ِِبََذا َأْشبـََعنَا َوَأْرَوااَن َوأَنْـَعمَ 
  ، « فـََلْم اْئِتنَا َغًدا ، اَل َيَِْت إِلَْيِه َأَحٌد َمْعُروفًا ِإال َأَحبَّ َأْن َُيَازِيَُه، فـََقاَل أَليِب أَي وَب: »صلى هللا عليه وسلموََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ

اَي َأاَب أَي وَب، "، َيَُْمُرَك َأْن َتَْتَِيُه، فـََلمَّا َأًَتهُ َأْعطَاهُ َولِيَدًة، فـََقاَل:  صلى هللا عليه وسلم ، َيْسَمْع، فـََقاَل لَهُ ُعَمُر: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
،  " فـََلمَّا َجاَء ِِبَا أَبُو أَي وَب قَاَل: َما أَ اْستـَْوِص ِِبَِذِه َخرْيًا، فَِإانَّ مَلْ نـََر ِإال َخرْيًا َما َداَمْت ِعْنَداَن   صلى  ِجُد لَِوِصيَِّة َرُسوِل اَّللَِّ

ئًا َخرْيًا ِمْن َأْن أُْعِتَقَها، فََأْعتـََقَها. هللا عليه وسلم  ، َشيـْ
اْلُبْسيِت ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن  َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ    قَاَل الطَّرَبَاين : مَلْ يـَْرِوِه َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َكْيَساَن ِإال اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى.  *

، َعْن َعِليِّ ْبِن َخْشَرٍم، بَِنْحِوهِ   َسِعيٍد السَّْعِديِّ
ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِفيِه َعْبُد َّللاَِّ ْبُن َكْيَساَن ]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش:  ، َوَقْد َوثََّقُه اْبُن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ اْلَمْرَوِزيُّ

ِحيِح.  [ ِحبَّاَن، َوَضعََّفُه َغْيُرُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
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اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أنبا حُمَمٌَّد اْبُن رِيَذَة، أنبا  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة  َأْخرَبانَ  - 150
ْضُل ْبُن ُموَسى، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َكْيَساَن،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا أَبُو الّزِنْـبَاِع َرْوُح ْبُن اْلَفَرِج، ثـَنَا حَيََْي ْبُن َأْكثََم اْلَقاِضي، ثـَنَا اْلفَ 

 ْكرَِمَة، َعْن عِ 
 ،  « اَل ُتَصل وا ِإىَل َقرْبٍ، َوال ُتَصل وا َعَلى َقرْبٍ : » صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ

َوِفيِه َعْبُد َّللاَِّ ْبُن  :  (2060)  ]الهيثمي  [إسناده حسن]الدهيش:   اْلَكِبيِر  َأُبو َحاِتٍم  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي  اْلَمْرَوِزيُّ َضعََّفُه  َكْيَساَن 
 [ َوَوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن.

اِء َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن اْلُمِنيِب، ِِبََذا اإِلْسنَاِد أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَمْرَوِزي ، ثـَنَا أَبُو الدَّْردَ وَ   -  151
َثِِن ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َكْيَساَن، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعْكرِمَ   َة،  قَاَل: َحدَّ

ْرَت َعِنِّ  ُأخِّ يـَْوَم ُأُحٍد ِحنَي  ِإنََّك ُكْنَت قـُْلَت يل   ، اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َعِليٌّ: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمِن  َعِن  َواْسُتْشِهَد   الشََّهاَدةُ 
َوَأْهَوى ِإىَل حِلَْيِتِه َورَْأِسِه؟ قَاَل َعِليٌّ:    «.ِه ِمْن َهِذِه؟ َكْيَف َصرْبَُك ِإَذا ُخِضَبْت َهذِ ِإنَّ الشََّهاَدَة ِمْن َورَاِئَك، قَاَل: »  ..اْسُتْشِهدَ 

 اَمةِ َأَما َما بـَيـَّْنَت َما بـَيـَّْنَت فـََلْيَس َذِلَك ِمْن َمَواِطِن الصَّرْبِ، َوَلِكْن ُهَو ِمْن َمَواِطِن اْلُبْشَرى َواْلَكرَ 
 بن كيسان؛ وهو ضعيف.[  عبد هللا : رواه الطبراني، وفيه (14787) ]الهيثمي [إسناده ضعيف]الدهيش: 

 َحدَّثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َكْيَساَن، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعْكرَِمَة،  َوِبهِ  -  152
  ، َبَل ِمْن َغْزَوِة تـَُبوَك َواْعَتَمَر، فـََلمَّا َهَبَط ِمْن ثَِنيََّة ُعْسَفاَن َأَمَر صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ، َلمَّا أَقـْ

ِه، فـَنَاجَ  هُ َبَكى، فَاْشَتدَّ  ى رَبَّهُ طَوِيال، مثَّ ِإنَّ َأْصَحابَهُ َأْن َيْسَتْسِنُدوا ِإىَل اْلَعَقَبِة َحَّتَّ َأْرِجَع ِإلَْيُكْم، َفَذَهَب فـَنـََزَل َعَلى َقرْبِ أُمِّ
 ، ئًا اَل صلى هللا عليه وسلمبَُكاُؤُه، َوَبَكى َهُؤالِء لُِبَكائِِه، َوقَالُوا: َما َبَكى َنِب  اَّللَِّ ، ِِبََذا اْلَمَكاِن ِإال َوَقْد َأْحَدَث يف أُمَِّتِه َشيـْ

نَا لُِبَكاِئَك، قـُْلنَا: َلَعلَّهُ َأْحَدَث  َما يـُْبِكيُكمْ : » يُِطيُقُه، فـََلمَّا َبَكى َهُؤالِء، قَاَم، فـََرَجَع ِإلَْيِهْم، فـََقالَ  ، َبَكيـْ ؟« قَالُوا: اَي َنِبَّ اَّللَِّ
ئًا اَل نُِطيُقُه، قَاَل: "   َشَفاَعِتَها    اَل، َوَقْد َكاَن بـَْعُضُه، َوَلِكْن نـََزْلُت َعَلى َقرْبِ أُمِّي، َفَدَعْوُت اَّللَِّ َأْن َيََْذَن يل يف يف أُمَِّتَك َشيـْ

ُ َأْن َيََْذَن يل، فـََرمِحْتُـَها َوِهَي أُمِّي فـََبَكْيُت. مثَّ َجاَءين ِجرْبِيُل، َعلَ  ْيِه السَّالُم، فـََقاَل: }َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر  يـَْوَم اْلِقيَاَمِة، فََأََب اَّللَّ
هُ فـَلَ  [ فـََترَبَّْأ أَْنَت ِمْن أُمَِّك َكَما َترَبَّأَ  114مَّا تـََبنيََّ لَهُ أَنَّهُ َعُدوٌّ َّللَِِّ َترَبَّأَ ِمْنُه{ ]التـَّْوبَة: ِإبْـَراِهيَم ألَبِيِه ِإال َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإايَّ

ُهُم اثْـنـََتنْيِ؛ هُ ِإبْـَراِهيُم ِمْن أَبِيِه فـََرمِحْتُـَها َوِهَي أُمِّي، َوَدَعْوُت َريبِّ َأْن يـَْرَفَع َعْن أُمَّيِت َأْربـًَعا، فـََرَفَع َعنْـ  ُم اثْـنـََتنْيِ، َوَأََب َأْن يـَْرَفَع َعنـْ
ُهُم الرَّْجَم ِمَن السََّماِء، َواْلَغَرَق ِمَن اأَلْرِض، َوَأْن اَل يـَْلِبَسُهْم ِشيـًَعا، َوَأْن اَل يُِذيَق بـَْعَضُهْم أبََْس بـَْعٍض،    َدَعْوُت َريبِّ َأْن يـَْرَفَع َعنـْ

ُهُم الرَّجْ  ُهُم اثْـنـََتنْيِ: اْلَقْتَل َواهْلَْرجَ فـََرَفَع َعنـْ ُ َأْن يـَْرَفَع َعنـْ  ".  َم ِمَن السََّماِء، َواْلَغَرَق ِمَن اأَلْرِض، َوَأََب اَّللَّ
َا َمْدفُونٌَة حَتَْت َكَذا وََكَذا، وََكاَن ُعْسَفاُن هَلُمْ  ِه؛ أَلَنَّ َا َعَدَل ِإىَل َقرْبِ أُمِّ  َوِإمنَّ

رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو الدرداء وعبد الغفار بن المنيب عن إسحاق (: 459]الهيثمي ) [ضعيفإسناده ]الدهيش: 
 [بن عبد هللا، عن أبيه، عن عكرمة، ومن عدا عكرمة لم أعرفهم، ولم أر من ذكرهم.

حُمَمٌَّد اْبُن رِيَذَة، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَُّد   حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر، َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُْم، أنبا َأْخرَبانَ  -  153
ْرَداِء َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن اْلُمنِي َثِِن َأيِب، َعْن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَمْرَوِزي ، ثـَنَا أَبُو الدَّ ِب، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َكْيَساَن، قَاَل: َحدَّ

 ِعْكرَِمَة،  
 ، ْتُح{ ، ِمْن َغْزَوِة ُحَننْيٍ أُْنِزَل َعَلْيِه: }ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلفَ صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َلمَّا أَقـَْبَل َرُسوُل اَّللَِّ

،  1]النَّْصر:   اَي َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلٍب، اَي فَاِطَمةُ بِْنُت حُمَمٍَّد. . .  : " صلى هللا عليه وسلم[ ِإىَل آِخِر اْلِقصَِّة، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ
،  َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح، َورَأَْيُت النَّاَس يَْدُخُلوَن يف ِديِن اَّللَِّ أَفـَْواًجا، فَ  ُسْبَحاَن َريبِّ َوَِبَْمِدِه، َوَأْستـَْغِفُرهُ ِإنَّهُ َكاَن تـَوَّااًب، َواَي َعِلي 
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الدِّيِن،  َعَلى اإِلْحَداِث يف  . قَاَل: َعَلى َما جُنَاِهُد اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يـَُقولُوَن: آَمنَّا؟ قَاَل: ""ِإنَّهُ َيُكوُن بـَْعِدي يف اْلُمْؤِمِننَي اجْلَِهادُ 
َا الدِّيُن ِمَن الرَّبِّ أَْمُرهُ َوََنْيُهُ  ، َأرَأَْيَت ِإْن َعَرَض لَنَا  " ِإَذا َما َعِمُلوا اِبلرَّْأِي، َوال رَْأَي يف الدِّيِن، ِإمنَّ . قَاَل َعِليٌّ: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ََتَْعُلونَهُ ُشوَرى َبنْيَ اْلَعاِبِديَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي، َوال تـَْقُضونَهُ ِبَرْأٍي، فـََلْو "، قَاَل:  َأْمٌر مَلْ يـَْنِزْل ِفيِه قـُْرآٌن، َومَلْ مَيِْض ِفيِه ُسنٌَّة ِمْنكَ 
َيُكْن َأَحٌد َأَحقَّ ِبِه ِمْنَك؛ لِِقَدِمَك يف اإِلْسالِم، َوقـََرابَِتَك ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ  ، لمصلى هللا عليه وس،  ُكْنُت ُمْسَتْخِلًفا َأَحًدا مَلْ 

َي، َونـَزَ  َل اْلُقْرآُن، َوأاََن َحرِيٌص َعَلى َأْن  َوِصْهِرَك، َوِعْنَدهُ َسيَِّدةُ ِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي، َوقـَْبَل َذِلَك َما َكاَن ِمْن َبالِء َأيِب طَاِلٍب ِإايَّ
 " َأْرَعى َلهُ يف َوَلِدِه 

: ُمْنَكُر اْلَحِديِث.َرَواُه ]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش:   [ الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َعْبُد َّللاَِّ ْبُن َكْيَساَن، َقاَل اْلُبَخاِريُّ
اْبُن رِيَذَة، أنبا ُسَلْيَماُن  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة َأْخرَبَْْتُْم، أنبا حُمَمٌَّد   َأْخرَبانَ  - 154

، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل اْبُن َأيِب َخاِلٍد، َعْن َعْبِد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعْبَداُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اأَلْهَواِزي ، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن أاََبنٍ 
، َعْن ِعكْ   رَِمَة،  الرَّمْحَِن اْبِن اأَلْصبـََهاينِّ
  ، ، َصلَّى ِِبُِم اْلَعْصَر َثالًث َوَنِسَي َواِحَدًة، فَاْنَصَرَف، َفَدَخَل َعَلْيِه رَُجٌل صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ

  ، َماَلنْيِ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: َصلَّْيَت َثالًث، فََأَخَذ  َوَما َذاَك؟«  أَنُِقَصِت الصَّالُة؟ فـََقاَل: »ِمْن َأْصَحاِبِه ُيَسمَّى: َذا الشِّ
؟ قَاَل: "  َأَصَدَق ُذو اْلَيَدْيِن؟«  بَِيِدِه، َفَخَرَج ِإىَل قـَْوٍم َكانُوا َمَعُه، فـََقاَل: »  يـَْزُعُم َأيّنِ َصلَّْيُت قَالُوا: َوَما َذاَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 لُوا: َصَدَق، َفظَنـَنَّا أُِمْرَت يف َذِلَك أِبَْمٍر، َفَصلَّى ِِبِْم رَْكَعًة، مثَّ َسَجَد َسْجَدِتَِ السَّْهِو. . قَا" َثالثً 
 َأْعَلمُ   أُرَاهُ اْلَورَّاَق اأَلْزِديَّ اَل اْلَغَنِويَّ، فَِإنَّ اْلَغَنِويَّ ُتُكلَِّم ِفيِه، َوُهَو أَْقَدُم ِمْن َهَذا، َواَّللَُّ  ..ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأاَبنٍ  *

 [ اْلَغَنِويُّ اْلَعاِمِريُّ َوُهَو َمْتُروٌك.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِفيِه ِإْسَماِعيُل ْبُن َأَباٍن ]الهيثمي:   [إسناده متروك]الدهيش: 
احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم، َوُهَو َحاِضٌر، أنبا أَبُو نـَُعْيٍم    أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر، َأنَّ َأاَب َعِليٍّ   َأْخرَبانَ   -  155

، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك ْبُن إِبْـَراِهيمَ  ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدِ  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  الرَّمْحَِن،  الدَِّمْشِقي 
، َعنْ  ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن اْبِن اأَلْصبـََهاينِّ   ِعْكرَِمَة،  ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َمْسُروٍق اْلِكْنِدي ، َعْن ُسْفيَاَن الثَـّْوِريِّ

  ، لَِرُسوِل اَّللَِّ َمْوىًل  َوَقَع  اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:  ،  صلى هللا عليه وسلمَعِن  َرُسوُل اَّللَِّ ِمْن َعْذٍق، َفَماَت، فَُأِتَ  صلى هللا عليه ، 
 ، مِبِريَاثِِه، فََأْعطَاهُ ُهشاريه َوَلَعلَّهُ فََأْعَطى ِمريَاثَهُ رَُجال ِمْن أَْهِل قـََرابَِتهِ وسلم

 [ رواه البزار، وفيه الحسن بن عمارة، وهو ضعيف.(: 7148]الهيثمي ) [إسناده حسنالدهيش: ]
ْْتُْم، أنبا حُمَمٌَّد، أنبا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمٌَّد الصَّْيَدالين ، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخربََ   َأْخرَبانَ   -  156

، ثـَنَا حُمَمَّ  ُد ْبُن َمْرزُوٍق، ثـَنَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ُموَسى ْبِن ُعْثَماَن األَْنَصاِري ،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َأمْحَُد اْبُن َماِبَراَم اإِليَذِجي 
ْعُت َصْيِفيَّ ْبَن رِْبِعيٍّ حُيَدُِّث، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن اْبِن اْلَغِسيِل، َعْن ِعْكرَِمَة،    قَاَل: ْسَِ

،  َعِن اْبنِ  َ َغرْيُ ُمَعذِِّبَك َوال َوَلِدكَ ِلَفاِطَمَة: » ليه وسلمصلى هللا عَعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  «. ِإنَّ اَّللَّ
وَسى ْبِن ُعْثَماَن أُرَاهُ َغرْيَ الَِّذي  َرَوى اْلُبَخاِري  لَِعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َحِديثًا َغرْيَ َهَذا. َوِإْْسَاِعيُل ْبُن مُ   *

،  قَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي : ُهَو جَمُْهوٌل، فَِإنَّهُ قَاَل: ِإْْسَاِعيُل ْبُن ُموسَ  صلى  ى األَْنَصاِري  َرَوى َعْن ِعيَاِض ْبِن ِعيَاٍض، َعِن النَِّبِّ
 : َمْن َصلَّى يف مَجَاَعٍة. هللا عليه وسلم

 َرَوى َعْنهُ زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:  [فيه من لم أعرفه]الدهيش:   [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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حُمَمَّدٍ   َأْخرَبانَ   -  165 ْبَن  َأمْحََد  َسِعيٍد  َأاَب  َأنَّ  بِبـَْغَداَد،  اْْلَفَّاُف،  ْبِن َكاِمٍل  اْلُمبَاَرِك  ْبُن  يُوُسُف  اْلُفُتوِح  َسْعٍد    أَبُو  َأيِب  اْبَن 
َعْبُد الرَّمْحَِن اْبُن َأيِب َعْبِد اَّللَِّ ْبِن   َوأَبُو اْلَقاِسمِ   اْلبـَْغَداِديَّ َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه، أنبا أَبُو اْلُمظَفَِّر حَمُْموُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَكْوَسُج،

 ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَكِرِْي، ثـَنَا احْلَُسنْيُ  َمْنَدْه، قَاال: أنبا أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َأمْحََد ْبِن ُسَلْيَماَن اْلبـَْغَداِدي ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ 
يٍل، ثـَنَا َشرِيٌك، َعْن َعْبِد اْلَكِرِْي ْبنِ  َثُم ْبُن مجَِ ، ثـَنَا اهْلَيـْ ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن   ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْنُصوٍر األَْنطَاِكي  َماِلٍك اجْلََزِريِّ

« َفَخَرَج  اْخُرْج ِإلَْيِه اَي زَُبرْيُ : »صلى هللا عليه وسلمٍر، فـََقاَل النَِّب   َعبَّاٍس، َأنَّ رَُجال ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َدَعا ِإىَل اْلُمبَارَزَِة يـَْوَم َبدْ 
 َسْلَبهُ  صلى هللا عليه وسلمِإلَْيِه الز َبرْيُ، فـَبَاَرزَهُ فـََقتـََلُه، فـَنـَفََّلهُ النَِّب  

 [ فيه من لم أعرفهم ]الدهيش: #*
، أنبا َأمْحَُد ْبُن َأمْحََد ْبِن أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد اْبُن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ  - 167

ْبُن َأمْحََد ْبِن ُموَسى ْبِن اْلَولِيِد، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن ََبٍْر، َعْبِد الرَّمْحَِن، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد  
، ثـَنَا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد اْلَكِرِْي، َعْن ِعْكرَِمَة،   ثـَنَا زََكرايَّ ْبُن َعِديٍّ

 « َوَلْو َأنَّ اْليـَُهوَد مَتَنـَُّوا اْلَمْوَت َلَماتُوا، َورََأْوا َمَقاِعَدُهْم ِمَن النَّارِ : »عليه وسلمصلى هللا َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل النَِّب  
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّ   َوَأْخرَبانَ   -  168 مْحَِن، أنبا َأمْحَُد ْبُن  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي 
، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْمرٍو،  ُموَسى، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ُموَسى ْبِن اْلَولِيِد، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن   ََبٍْر، ثـَنَا زََكرايَّ ْبُن َعِديٍّ

 َعْن َعْبِد اْلَكرِِْي، َعْن ِعْكرَِمَة،  
َلَرَجُعوا اَل  ،  وسلم   النَِّبَّ صلى هللا عليهَلْو َخَرَج الَِّذيَن يـُبَاِهُلوَن  ، قَاَل: » صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ  

 «. َيَُِدوَن َماال َوال َوَلًدا 
َلُه.   َوَهَذا َأوَُّل احْلَِديِث الَِّذي قـَبـْ

، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل أَبُو جَ  * ْهٍل: لَِئْن رَأَْيُت حُمَمًَّدا ُيَصلِّي َرَوى اْلُبَخاِري  ِمْن رَِوايَِة َعْبِد اْلَكِرِْي اجْلََزِريِّ
 «. َلْو فـََعَلهُ أَلَخَذْتهُ اْلَمالِئَكةُ َقاَل: » ، فَـ عليه وسلم النَِّبَّ صلى هللا ِعْنَد اْلَكْعَبِة أَلطََأنَّ َعَلى ُعُنِقِه، فـَبـََلَغ 

، َلَرَجُعوا، اَل وسلم  النَِّبَّ صلى هللا عليهقَاَل: َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َوَلْو مَتَنـَُّوا اْليـَُهوُد اْلَمْوَت َلَماتُوا، َوَلْو َخَرَج الَِّذيَن يـُبَاِهُلوَن  
 َيَُِدوَن َأْهال َوال َماال. 

 َأْخَرْجنَاهُ ألَنَّهُ يف اْلُبَخارِيِّ َمْوقُوٌف، َوالَِّذي ذََكْراَنهُ َمْرفُوعٌ * 
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

، أنبا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ   َأْخرَبانَ   - 174
، ثـَنَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن، ْبِن رِيَذَة، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا أَبُو الّزِنْـبَاِع َرْوحُ   ْبُن اْلَفَرِج، ثـَنَا يُوُسُف ْبُن َعِديٍّ

 َعْن َعاِصٍم اأَلْحَوِل، َعْن ِعْكرَِمَة،  
  ، ،  صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ رَُجٍل َواِضٍع رِْجَلهُ ، َعَلى  صلى هللا عليه وسلم، قَاَل: " َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ

 « ؟!أََفال قـَْبَل َهَذا، أَتُرِيُد َأْن مُتِيتـََها َمْوتـََتنْيِ َعَلى َصْفَحِة َشاٍة، َوُهَو حيَِد  َشْفَرَتُه، َوِهَي تـَْلَحُظ ِإلَْيِه بَِبَصرَِها، فـََقاَل: »
ِحيِح.َرَواُه : ( 6033) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش:   [ الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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نبا حُمَمٌَّد، أنبا ُسَلْيَماُن، أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين ، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم، أ   َأْخرَبانَ   -  175
 ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثـَنَا أَبُو نـَُعْيٍم، ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َحِكيٍم، َعْن ِعْكرَِمَة،  

َبِغي الصَّالةُ ِمْن َأَحٍد َعَلى َأَحٍد ِإال َعَلى النَِّبِّ   صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: اَل تـَنـْ
 [ رواه الطبراني موقوفا، ورجاله رجال الصحيح.(: 17320]الهيثمي ) [إسناده صحيح]الدهيش: 

َأْخرَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد   أَبُو ِإْْسَاِعيَل َداُوُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَمُْموِد ْبِن َماَشاَذْه، َوَغرْيُُه، َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ  َأْخرَبانَ  - 179
مَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، ثـَنَا َنْصُر  ْبُن َمْنُصوٍر اْلَمْغِريِب ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، أنبا َجدِّي حمَُ 

، أنبا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َداُوَد، َعنْ    ِعَصاِم ْبِن ُقَداَمَة، َعْن ِعْكرَِمَة، ْبُن َعِليٍّ
  ، ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ُ َعنـْ لَْيَت ِشْعِري، أَيَـُّتُكنَّ ، َوُهَو ِعْنَد َأْزَواِجِه: »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اَّللَّ

َبُحَها ِكالُب احْلَْوَأِب، يـُْقَتُل َعْن مَيِيِنَها َوَعْن ِِشَاهِلَا قـُيَّاٌم ِمَن النَّاِس، َوَما َكاَدْت َأْن تـَْنُجوَ   « تـَنـْ
 [ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش: 

َة اَّللَِّ ْبَن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن مَحَْزَة ْبِن َعِليِّ ْبِن طَْلَحَة اْلبـَْغَداِدي ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ أاََب اْلَقاِسِم ِهبَ   َأْخرَبانَ  -  184
ِد ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن َغْيالَن اْلبـَزَّاُز، أنبا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلَواِحِد ْبِن احْلَُصنْيِ َأْخرَبَُهْم، أنبا أَبُو طَاِلٍب حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّ 

، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِب ، ثـَنَا أَبُو ُحَذيْـَفَة، ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعطَاءِ   رَِمَة،   ْبِن السَّاِئِب، َعْن ِعكْ ِإبْـَراِهيَم الشَّاِفِعي 
ُهْم{ ]اْلَمائَِدة: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّهُ ُسِئَل َعْن َذاَبِئِح ُمْشرِِكي اْلَعَرِب، فـََقَرَأ: }َوَمْن يـَتـََوهلَُّْم ِمْنُكْم فَِإنَّهُ مِ   [ 51نـْ

 [ إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش: 
 َأْخرَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمكِّيٍّ اْبُن َأيِب الرََّجاِء، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ َمْسُعوَد ْبَن احْلََسِن الثَـَّقِفيَّ   َأْخرَبانَ   -  191

ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيٍد، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن غَاِلِب ْبِن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين ، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه،  
 َحْرٍب. ح 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَعْنرَبِي ، ثـَنَاقَاَل اْبُن    -  192 َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، قَاال: ثـَنَا أَبُو َداُوَد   َمْرُدَوْيِه: َوَحدَّ

 احْلَْفِري ، ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعِليِّ ْبِن َبِذميََة، َعْن ِعْكرَِمَة، 
َها }ََيَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا  43نَِّساء:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }ََيَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَْقَربُوا الصَّالَة َوأَنْـُتْم ُسَكاَرى{ ]ال [ قَاَل: َنَسَختـْ

 [. 6ِإَذا قُْمُتْم ِإىَل الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم{ ]اْلَماِئَدة:  
، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْـَراِهيَم، َعْن َأيِب َداُوَد، َعْن ُسْفيَانَ  *  َرَواهُ النََّساِئي 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
ْم، أنبا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبْتُْ   َأْخرَبانَ   -  193

، ثـَنَااَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا حُمَمَّ  ِمْنَجاُب ْبُن احْلَاِرِث، ثـَنَا ِعيَسى ْبُن رَاِشٍد،   ُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي 
 َعْن َعِليِّ ْبِن َبِذميََة، َعْن ِعْكرَِمَة،  

  ُ ُ َأْصَحاَب حُمَمٍَّد،    {أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا }َ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َما أَنْـَزَل اَّللَّ صلى هللا ِإال َعِليٌّ َأِمريَُها َوَشرِيُفَها، َوَلَقْد َعاَتَب اَّللَّ
 ، يف َغرْيِ َمَكاٍن، َوَما ذََكَر َعِليًّا ِإال َِبَرْيٍ عليه وسلم
، َوِفيِه ِعيَسى ْبُن َراِشٍد، َوُهَو َض ]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش:   [ ِعيٌف.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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، َوََنُْن َنْسَمُع ِبِدَمْشَق، َأْخرَبَُكْم أَبُو احلَْ قُ   -  194 َسِن َعِلي  ْبُن احْلََسِن اْلَمَوازِيِِن  ِرَئ َعَلى َأيِب َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَِّد ْبِن مَحَْزَة اْلُقَرِشيِّ
، َوأَْنَت َتْسَمُع ِبِدَمْشَق، ِقيَل َلُه: َأْخرَبَُكْم أَبُو َعْبِد اَّللَِّ   حُمَمَِّد ْبُن َعْبِد السَّالِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُعبـَْيِد ْبِن َسْعَداَن  الس َلِمي 

ي ، أنبا أَبُو اْلَعبَّاِس َحاِجُب ْبُن الشَّاِهُد، ِبِدَمْشَق ِقَراَءًة َعَلْيِه، أنبا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن يُوُسَف ْبِن يـَْعُقوَب الرَّبَعِ 
رَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: رِْكنَي. . . . . . . . . . اْبن َعْبِد اَّللَِّ اْلرَبََكات، ثـَنَا ِعيَسى ْبُن رَاِشٍد، َعْن َعِليِّ ْبِن بَِذميََة، َعْن ِعكْ أَ 

ُ )ََيَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا( ِإال َوَعِليٌّ َسيُِّدَها َوَشرِيُفَها َوأَمِ  ُ َأْصَحاَب حُمَمٍَّد،  َما ذََكَر اَّللَّ ، صلى هللا عليه وسلمريَُها، َوَلَقْد َعاَتَب اَّللَّ
 يف آٍي ِمَن اْلُقْرآِن، َوَما ذََكَر َعِليًّا ِإال َِبَرْيٍ 

، َوِفيِه ِعيَسى ْبُن َراِشٍد، َوُهَو َضِعيٌف.]الهيثمي:   [إسناده ضعيف]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهْم، أنبا إِبْـَراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر، أنبا حُمَمَُّد   أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبنَ  َأْخرَبانَ  -  196

 ْبُن ِإبْـَراِهيَم، أنبا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي . ح 
 [إسناده حسن بشاهده]الدهيش: 

َعِليَّ ْبَن احْلََسِن   أَبُو طَاِلٍب اْْلَِضُر ْبُن ِهَبِة اَّللَِّ ْبِن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن طَاُوٍس، ِبِدَمْشَق، َأنَّ أاََب احْلََسنِ   َوَأْخرَبانَ   -  197
اَن اْبُن َأيِب َنْصٍر، قَاَل: قُرَِئ َعَلى اْلَقاِضي َأيِب َبْكٍر يُوُسَف ْبِن  ْبِن احْلَُسنْيِ الس َلِميَّ َأْخرَبَُهْم، أنبا أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن ُعْثمَ 

، َوأاََن َحاِضٌر َأْْسَُع، ِقيَل َلُه: َأْخرَبَُكْم أَبُو يـَْعَلى َأمحَْ  ، اْلَقاِسِم ْبِن يُوُسَف ْبِن فَاِرٍس اْلَميَاجنَِيِّ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ اْلَمْوِصِلي 
ِك ْبُن اْْلَطَّاِب ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ اْبُن َأيِب  َراَءًة َعَلْيِه، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَعالُف أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: أنبا َعْبُد اْلَملِ قِ 

 َبْكَرَة، َعْن ُعَمارََة اْبِن َأيِب َحْفَصَة، َعْن ِعْكرَِمَة، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »َعِن اْبِن  ، َصلَّى اَّللَّ ُ، َعِن النَِّبِّ َلْوال َأنَّ اْلِكالَب أُمٌَّة ِمَن األَُمِم أَلَمْرُت ِبَقْتِل ُكلِّ َأْسَوٍد  َعبَّاٍس، َرمِحَهُ اَّللَّ

َا اْلَمْلُعونَةُ ِمَن اجْلِنِّ  تُـُلوا اْلُمَعيـََّنَة ِمَن اْلِكالِب، فَِإَنَّ  « َِبِيٍم، فَاقـْ
 ]الهيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير واْلوسط وإسناده حسن.[ [إسناده حسن بشاهده]الدهيش: 

اِحِد ْبُن َأمْحََد اْبُن َأيِب  أَبُو رَْوٍح َعْبُد اْلُمِعزِّ اهْلََرِوي ، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن ِإْْسَاِعيَل اْلُفَضْيِليَّ َأْخرَبَُهْم، أنبا َعْبُد اْلوَ   َأْخرَبانَ   -  198
السَّرَّاُج، ِإْمالًء، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن   اْلَقاِسِم اْلَمِليِحي ، أنبا َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْْلَفَّاُف، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ 

 ْبِن َعْمرِو ْبِن َمِنيٍع، َصُدوٌق ثَِقٌة، ثـَنَا اْبُن ُعَليََّة، َعْن ُعَمارََة اْبِن َأيِب َحْفَصَة، 
طُْلُع ُكلَّ يـَْوٍم يف ُكوٍَّة، اَل تـَْرِجُع َعْن ِعْكرَِمَة، قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ِإنَّ الشَّْمَس َتطُْلُع ُكلَّ َسَنٍة يف َثالِث ِماَئٍة َوِستِّنَي ُكوًَّة، تَ 

ِة ِإىَل اْليـَْوِم ِمَن اْلَعاِم اْلَقاِبِل، َوال َتطُْلُع ِإال  ، اَل ُتطِْلْعِِن َعَلى ِعبَاِدَك، فَِإيّنِ َأرَاُهْم  ِإىَل تِْلَك اْلُكوَّ َوِهَي َكارَِهٌة. فـَتـَُقوُل: اَي َربِّ
ْوالَي،  َُتَرَّ َوَُتَْلَدا فـَُقْلُت: اَي مَ يـَْعُصوَنَك، يـَْعَمُلوَن مِبََعاِصيَك َأرَاُهْم، قَاَل: َأَومَلْ َتْسَمُعوا ِإىَل قـَْوِل أَُميََّة اْبِن َأيِب الصَّْلِت: َحَّتَّ 

َا اْضطَرَّهُ الرَِّوي  ِإىَل اجْلَْلدِ  ؟!َأَوَُتَْلُد الشَّْمسُ   فـََقاَل: َعَضْضَت َعَلى َهنِّ أَبِيَك! ِإمنَّ
 [ إسناده صحيح]الدهيش: 

أنبا حُمَمٌَّد، أنبا أَبُو  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَبَُهْم، أنبا ِإبْـَراِهيُم،    َوَأْخرَبانَ   -  199
، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد األَُمِوي ، ثـَنَا َأيِب، ثـَنَا اْبُن جُ  َرْيٍج، َعْن ُعَمَر اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي 

  ، «  الر ْؤاَي الصَّاحِلَةُ ُجْزٌء، َأْحَسبُُه، ِمْن ِستٍَّة َوَأرْبَِعنَي ُجْزًءا ِمَن النـ بُـوَّةِ : »صلى هللا عليه وسلماْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ
 . 
 الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت، َوِمْن رَِوايَِة َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْـَرةَ َلهُ َشاِهٌد يف   *

ِحيِح.: (11716) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ
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، َوَسِعيَد  احْلَاِفُظ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حَمُْموِد ْبِن اأَلْخَضِر، بِبـَْغَداَد، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن ُعبـَْيِد اَّللَِّ   َأْخرَبانَ  -  209  اْبَن الزَّاُغوينِّ
 حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ الزَّيْـَنِب ، أنبا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمَخلُِّص، ثـَنَا ْبَن َأمْحََد اْبَن اْلبـَنَّا َأْخرَبَاُه، ِقَراَءًة َعَلْيِهَما، أنبا حُمَمَُّد ْبنُ 

يـََنَة، َعْن عَ  ، ثـَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـْ ْبُن َعبَّاٍس: ْمرٍو، َعْن ِعْكرَِمَة، قَاَل احَيََْي، ُهَو اْبُن َصاِعٍد، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر اجْلَوَّاُز اْلَمكِّي 
ْعُتْم. َلمَّا اْنَصَرَف اْلُمْشرُِكوَن ِمْن ُأُحٍد فـَبـََلُغوا الرَّْوَحاَء، قَالُوا: اَل حُمَمًَّدا قـَتـَْلُتْم َوال اْلَكَواِعَب َأرْ  ُتْم، بِْئَس َما َصنـَ  َدفـْ

 )ح( 
 [ إسناده صحيح]الدهيش: 

 َأْخرَبَْْتُْم، أنبا حُمَمَُّد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ  َوَأْخرَبانَ  -  210
، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد الْ  َنَة،  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َعزِيِز، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر اجْلَوَّاُز، ثـَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ

 َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس. 
ُأُحٍد َوبـََلُغوا الرَّْوَحاَء، قَالُوا: اَل حُمَمًَّدا قـَتـَْلُتْم َوال   َوقَاَل ُسْفيَاُن َمرًَّة ُأْخَرى: َأْخرَبين ِعْكرَِمُة، قَاَل: َلمَّا اْنَصَرَف أَبُو ُسْفيَاَن َعنْ 

 ، ُتْم، َشرَّ َما َصنـَْعتُْم، فـَبـََلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ ، فـََنَدَب النَّاَس، فَانْـَتَدبُوا َحَّتَّ بـََلَغُوا مَحَْراَء  صلى هللا عليه وسلم اْلَكَواِعَب َأْرَدفـْ
رَ  ُ، َعزَّ َوَجلَّ: }الَِّذيَن اْسَتَجابُوا َّللَِِّ َوالرَُّسوِل ِمْن بـَْعِد َما َأَصاَِبُُم ا  اأَلَسِد، َأْو بِئـْ ْلَقْرُح{ ]آل عمَران:  َأيِب ِعنـََبَة، فَأَنْـَزَل اَّللَّ

172  ، قـَتـَْلُتْم َأْصَحابـَنَا، فَأَمَّا اجْلَبَاُن  : َمْوِعُدَك َمْوِسُم َبْدٍر؛ َحْيُث  صلى هللا عليه وسلم[ َوَقْد َكاَن أَبُو ُسْفيَاَن قَاَل لِلنَِّبِّ
ُ، َعزَّ َوَجلَّ: }فَانْـَقَلُبوا  فـََرَجَع، َوَأمَّا الش َجاُع فََأَخَذ َأْهَبَة اْلِقتَاِل َوالتَِّجارَِة، فَأَتـَْوهُ فـََلْم َيَُِدوا ِبِه َأَحًدا، َوَتَسوَّ  قُوا، فَأَنْـَزَل اَّللَّ

 [ . 174ٍل مَلْ مَيَْسْسُهْم ُسوٌء{ ]آل عمَران:  بِِنْعَمٍة ِمَن اَّللَِّ َوَفضْ 
، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َمْنُصوٍر اجْلَوَّاِز، بَِنْحِوِه.  * النََّساِئي  َويف رَِوايَِة حَيََْي ْبِن َصاِعٍد: َوَأْصَحابِِه:    لَْفُظ َعِليِّ ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز.  َرَواهُ 

 َهبََّة اْلِقتَاِل، َوِعْنَدُه: فـََتَسوَّقُوا َمْوِعدُُكْم، َوِعْنَدُه: 
ِحيِح َغْيَر ُمَحمَِّد ْبِن َمْنُصوٍر اْلَجوَّاِز َوُهَو  :  (10113)  ]الهيثمي  [إسناده صحيح]الدهيش:   ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 [ ِثَقٌة.
يُونُ   َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  211 ثـَنَا  اْلبـَْغَداِدي ،  َتِصِر  اْلُمنـْ ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َتِصُر  اْلُمنـْ ثـَنَا  الطَّرَبَاين ،  َأمْحََد  ْبُن  ُسَلْيَماَن  ُسَلْيَماُن  ْبُن  ُس 

َنَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن ِعْكرَِمَة،   اجْلَمَّاُل، ثـَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
صلى  ، قَاَل: َقِدَم ُحَيي  ْبُن َأْخَطَب وََكْعُب ْبُن اأَلْشَرِف َمكََّة َعَلى قـَُرْيٍش، َفَحالَُفوُهْم َعَلى ِقتَاِل َرُسوِل اَّللَِّ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
ْن حُمَمٍَّد، قَالُوا: َوَما أَنْـُتْم؟ َوَما حُمَمٌَّد؟  ، فـََقالُوا هَلُْم: أَنْـُتْم َأْهُل اْلِعْلِم اْلَقِدِْي َوَأْهُل اْلِكتَاِب، فََأْخرِبُواَن َعنَّا َوعَ هللا عليه وسلم 

ُل اأَلْرَحاَم، قَالُوا: َفَما حُمَمٌَّد؟ قَالُوا: ََنُْن نـَْنَحُر اْلَكْوَماَء، َوَنْسِقي اللََّبَ َعَلى اْلَماِء، َونـَُفك  اْلُعنَاَة، َوَنْسِقي احْلَِجيَج، َوَنصِ 
ُبوٌر َقَطَع َأْرَحا ، َعزَّ َوَجلَّ:  َمنَا، َواتبـََّعهُ ُسرَّاُق احْلَِجيِج بـَُنو ِغَفاٍر، قَالُوا: بَْل أَنْـتُْم َخرْيٌ ِمْنهُ َوَأْهَدى َسِبيال، فَأَنْـَزَل اَّللَُّ قَالُوا: ُصنـْ

 . [ ِإىَل آِخِر اآليَةِ 51: }َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب يـُْؤِمُنوَن اِبجْلِْبِت َوالطَّاُغوِت{ ]النَِّساء 
حِ ]الهيثمي:    [إسناده ضعيف]الدهيش:   ، َوِفيِه ُيوُنُس ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَجمَّاُل َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  [ يِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َأمْحََد، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، ثـَنَا أَبُو َعاِصٍم، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج،    ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعْبَداُن ْبنُ   َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  212
 َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن ِعْكرَِمَة،  

 . ٍن ِمْن َحِديدٍ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: اْسَتَحلَّ َعِليٌّ فَاِطَمَة بَِبدَ 
ِحيِح.: ( 7499) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش:  ، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ
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نَا زَْمَعةُ ْبُن ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا ُموَسى ْبُن َهارُوَن، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن رَاُهَوْيِه، ثـَنَا أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِدي ، ثَـ   َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  213
 َصاِلٍح، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، 
،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ رَُجال َقِدَم ِمْن َسَفٍر، فـَقَ  َها: »صلى هللا عليه وسلماَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ ؟!«.  أَنـََزْلَت َعَلى ُفالنََة َوَدَخْلَت َعَليـْ

 ،  . ، َذِلكَ صلى هللا عليه وسلمَفَكرَِه َرُسوُل اَّللَِّ
َصلَّى َّللاَُّ    - اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: ِإنَّ النَِّبيَّ  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي  ]الهيثمي:    [ إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش:  

ِحيِح. َسَأَل َرُجًَل: " َأْيَن َنَزْلَت؟ ". -َعَلْيِه َوَسلََّم   [َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
يِب الرََّجاِء َأْخرَبَُهْم، ِقرَاَءةً  اإِلَماُم أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اأَلْصبـََهاين ، ِِبَا، َأنَّ َسِعيَد اْبَن أَ   َأْخرَبانَ   -  215

وَب ْبِن ِإْسَحاَق، أنبا َجدِّي ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن  أنبا ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن يـَْعقُ   َقالَ َعَلْيِه، أنبا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأمْحََد اْلبَـ 
يٍل، أنبا َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع، ثـَنَا أَبُو َأمْحََد، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َشرِيٍك، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن ِعكْ   رَِمَة، مجَِ

ِمْن َأْهِل َمكََّة َقْد َأْسَلُموا، وََكانُوا َيْسَتِخف وَن ِبِِْسالِمِهْم، فََأْخَرَجُهُم اْلُمْشرُِكوَن َمَعُهْم يـَْوَم  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن قـَْوٌم  
وا هَلُْم، فـَنـََزَلْت ِفيِهْم  تـَْغِفرُ َبْدٍر، قَاَل: فَُأِصيَب بـَْعُضُهْم، فـََقاَل اْلُمْسِلُموَن: َقْد َكاَن َأْصَحابـُنَا َهُؤالِء ُمْسِلِمنَي، َوُأْكرُِهوا فَاسْ 

[ ِإىَل آِخرَِها، َفُكِتَب ِإىَل َمْن بَِقَي ِمَن اْلُمْسِلِمنَي 97اْلَمالِئَكةُ ظَاِلِمي أَنْـُفِسِهْم{ ]النَِّساء:    َهِذِه اآليَُة: }ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهمُ 
َنَة، َونـََزَلْت ِفيِهْم َهِذِه اآليَُة: }َوِمَن النَّاِس  مِبَكََّة ِِبَِذِه اآليَِة، فَِإنَّهُ اَل ُعْذَر هَلُْم، َفَخرَ  ُجوا، فـََلِحَقُهُم اْلُمْشرُِكوَن فََأْعطَْوُهُم اْلِفتـْ

{ ]العنكبوت:   َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اَّللَِّ َحزِنُوا َوأَِيُسوا  [ . وَُكِتَب ِإلَْيِهْم، فَ 10َمْن يـَُقوُل آَمنَّا اِبَّللَِّ فَِإَذا أُوِذَي يف اَّللَِّ َجَعَل ِفتـْ
[ ِإىَل آِخرَِها، َفَكتـَُبوا ِإلَْيِهْم  110ِمْن ُكلِّ َخرْيٍ، مثَّ نـََزَلْت ِفيِهْم: }مثَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن بـَْعِد َما فُِتُنوا{ ]النَّْحل:  

َ َقْد َجَعَل َلُكْم خَمَْرًجا فَاْخُرُجوا، فَأَ  ْدرََكُهُم اْلُمْشرُِكوَن فـََقاتـَُلوُهْم َحَّتَّ جَنَا َمْن جَنَا، َوقُِتَل َمْن قُِتَل، وََكاَن رَُجٌل  ِبَذِلَك: ِإنَّ اَّللَّ
، فـََقالُوا: ِإىَل أَيْ ِمْن َبِِن َبْكٍر يـَُقاُل َلُه: َضْمَرُة، وََكاَن َمرِيًضا، فـََقاَل أَلْهِلِه: اْخُرُجوا يِب ِمْن َمكََّة، فَِإيّنِ َأِجُد احلَْ  َن ُُنْرُِجَك؟ رَّ

ةُ }َوَمْن خَيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإىَل  فََأَشاَر بَِيِدِه ََنَْو طَرِيِق اْلَمِديَنِة، َفَخَرُجوا بِِه َفَماَت َعَلى ِميَلنْيِ ِمْن َمكََّة، فـَنـََزَلْت َهِذِه اآليَ 
 [ 100اَّللَِّ َوَرُسوِلِه مثَّ يُْدرِْكهُ اْلَمْوُت{ ]النَِّساء:  

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
َأيِب الرََّجاءِ   -  216 اْبُن  ْبُن َمكِّيٍّ  أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد  اإِلَماُم  الثَـَّقِفيَّ    َوَأْخرَباََن  احْلََسِن  ْبَن  َمْسُعوَد  َأنَّ  بَِلي ، أبَِْصبـََهاَن،  احْلَنـْ

 ى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنِ َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين ، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموسَ 
ينَاٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن حَيََْي، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َشرِيٍك، َعْن َعْمرِو ْبِن دِ 

، فـََقاَل قَاَل: وََكاَن رَُجٌل مِبَكََّة ِمْن َبِِن َبْكٍر، يـَُقاُل لَُه: َضْمَرُة، وََكاَن مَ  رِيًضا، فـََقاَل أَلْهِلِه: َأْخرُِجوين ِمْن َمكََّة فَِإيّنِ َأِجُد احْلَرَّ
ْن ْت ِفيِه َهِذِه اآليَُة: }َوَمْن خَيْرُْج مِ َأْهُلُه: أَْيَن ُُنْرُِجَك؟ فََأَشاَر بَِيِدِه اْلَمِديَنَة، َفَخَرُجوا ِبِه، َفَماَت َعَلى ِميَلنْيِ ِمْن َمكََّة، فـَنـََزلَ 

 [. 100بـَْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه{ ]النَِّساء:  
 [ فـََقْد َأْخَرَجهُ اْلُبَخاِري  بَِنْحِوهِ 97َأمَّا قـَْولُُه: }ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمالِئَكةُ ظَاِلِمي أَنْـُفِسِهْم{ ]النَِّساء: 

 [ رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك، وهو ثقة.(: 10948]الهيثمي ) [إسناده صحيح]الدهيش: 
ِن َعِليٍّ اْْلَالَل َأْخرَبَُهْم،  أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي ، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد بْ   َأْخرَبانَ   -  217

ِليِّ ْبِن ِفَراٍس، مِبَكََّة، ثـَنَا ِل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد الرَّازِي ، قَاَل: أنبا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأمْحََد ْبِن عَ أنبا أَبُو اْلَفضْ 
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، ثـَنَا أَبُو ُعبـَْيِد اَّللَِّ َسِعي  يْـبُِلي  َنَة، َعْن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم الدَّ ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْخُزوِمي ، ثـَنَا ُسْفيَاُن، ُهَو اْبُن ُعيـَيـْ
 َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، 

 [. 16-15{ قـََوارِيَرا ِمْن ِفضٍَّة{ ]اإْلِْنَسان: 15َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْوِلِه: }َوَأْكَواٍب َكاَنْت قـََوارِيَرا } 
ِمْثَل َجنَاِح الذ اَبِب، َما رَأَيْ  َتُكوَن  الد نْـيَا َفَصنـَْعتـََها َحَّتَّ  َأْهِل  َلْو أَنََّك َأَخْذَت ِمْن ِفضَِّة  َوَلِكْن  قَاَل:  َت اْلَماَء ِمْن َورَائَِها، 

 قـََوارِيُر اجْلَنَِّة يف بـَيَاِض اْلِفضَِّة يف َصَفاِء اْلَقَوارِيرِ 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

َأْخرَبَُهْم، أنبا أَبُو َنْصٍر َعْبُد    أَبُو َرْوِح ْبُن َعْبِد اْلُمِعزِّ ْبِن حُمَمٍَّد اهْلََرِوي ، ِِبَا، َأنَّ زَاِهَر ْبَن طَاِهٍر الشَّحَّاِميَّ   َوَأْخرَبانَ   -  218
، ثـَنَا أَبُو َنْصٍر حُمَمَّ  ُد ْبُن مَحُْدَوْيِه ْبِن َسْهٍل، ثـَنَا حَمُْموُد  الرَّمْحَِن ْبُن َعِليِّ ْبِن ُموَسى، أنبا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد السَِّليِطي 

نَ   َة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، ْبُن آَدَم، ثـَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ
نْـيَا، َفَصَرفـْتـََها َحَّتَّ ََتَْعَلَها ِمْثَل جَ  اَبِب مَلْ تـََر هَلَا ِمْن َورَائَِها،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: لَْو أَنََّك َأَخْذَت ِفضًَّة ِمْن ِفضَِّة الد  نَاِح الذ 

 اجْلَنَِّة ِمْثُل بـَيَاِض اْلِفضَِّة يف َصَفاِء اْلَقَوارِيرِ َوَلِكْن قـََوارِيُر 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

، َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن َأمْحََد اْلبَاْغبَاَن َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو أَبُو َهاِشٍم احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَْراَبْذقَاين    َأْخرَبانَ   -  236
فَّاُر، ثـَنَا حُمَمَُّد  حُمَمَِّد ْبِن َعْبَداَن الصَّ   َحاِضٌر، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َأمْحَُد ْبنُ 

 َعْن ِعْكرَِمَة،   ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهِري ، ثـَنَا ُمَعلَّى ْبُن َمْنُصوٍر، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن ِبالٍل، َعْن َعْمرٍو اْبِن َأيِب َعْمرٍو،
[  1وِْتِنَّ َوال خَيُْرْجَن ِإال َأْن َيَِْتنَي بَِفاِحَشٍة ُمبـَيَِّنٍة{ ]الطَّاَلق: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّهُ ُسِئَل َعْن َهِذِه اآليَِة: }اَل خُتْرُِجوُهنَّ ِمْن بـُيُ 

 قَاَل: اْلَفاِحَشةُ اْلُمبـَيَِّنُة: َأْن تـََفحََّش اْلَمْرَأةُ َعَلى َأْهِل الرَُّجِل َوتـُْؤِذيـَُهمْ 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييف  َأْخرَبَُهْم، َوُهَو َحاِضٌر، أنبا حُمَمَُّد ْبُن    أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَدالين ، َأنَّ حَمُْموَد ْبنَ   َأْخرَبانَ   - 252
يِب َعاِصٍم، ثـَنَا أَبُو ُموَسى، ثـَنَا ُمَعاذُ  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشاَذاَن، أنبا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّاُب، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو اْبُن أَ 

 ِهَشاٍم، ثـَنَا َأيِب، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمَة،  ْبُن 
 . صلى هللا عليه وسلمٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: أَتـَْعَجبُوَن َأْن َتُكوَن اْْلُلَّةُ إِلبْـَراِهيَم، َواْلَكالُم ِلُموَسى، َوالر ْؤيَةُ ِلُمَحمَّ 

، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْـرَ  *  اِهيَم، َعْن ُمَعاذٍ َرَواهُ النََّساِئي 
رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه حفص بن عمر العدني، روى ابن أبي  (:  250]الهيثمي )  [إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش:  

 [حاتم توثيقه عن أبي عبد هللا الطهراني، وقد ضعفه النسائي وغيره.
اْلَمَعايل، َأنَّ ِهَبَة اَّللَِّ َأْخرَبَُهْم، أنبا احْلََسُن، أنبا    أَبُو َأمْحََد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد، َوأَبُو طَاِهٍر اْلُمبَاَرُك اْبُن َأيِب   َأْخرَبانَ   -  256

، َحدََّثِِن َأيِب، ثـَنَا َأْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن سَ   َلَمَة، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمَة،  َأمْحَُد، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ
 ،  «. رَأَْيُت َريبِّ تـَبَاَرَك َوتـََعاىَل : »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ

ْعُت َهَذا احْلَِديَث ِمْن َأيِب، َأْمَلى َعَليَّ يف َمْوِضٍع آَخرَ  *  َوَقْد ْسَِ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

ْكرَِمَة، َعِن اْبِن َحدََّثِِن َأيِب، ثـَنَا َعفَّاُن، ثـَنَا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َكْيَساَن، ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن عِ   َوِبهِ   -  257
 ،  « رَأَْيُت َريبِّ تـَبَاَرَك َوتـََعاىَل : »صلى هللا عليه وسلمَعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ
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 [ إسناده صحيح الدهيش:] #*
، أنبا  أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين ، َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم، َوُهَو َحاِضٌر، أنبا حُمَمَّدُ   َوَأْخرَبانَ   - 258  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

ُد اْلَمْرَوِزي ، ثـَنَا َأْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، ثـَنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة،  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّاُب، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو اْبُن َأيِب َعاِصٍم، ثـَنَا َأمحَْ 
 َعْن قـَتَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمَة،  

 . « رَأَْيُت َريبِّ »، قَاَل:  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ 
 مثَّ ذََكَر َكالَمهُ 

 [ بالمتابعة إسناده صحيح  ]الدهيش: #*
َعْن قـَتَاَدَة،    َأمْحَُد اْبُن َأيِب َعاِصٍم، ثـَنَا َفْضُل ْبُن َسْهٍل، ثـَنَا َعفَّاُن، ثـَنَا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َكْيَساَن، َعْن مَحَّاٍد،  َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  259

 َعْن ِعْكرَِمَة، 
 ، ، َعزَّ َوَجلَّ ، قَاَل: »صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ  « رَأَْيُت َريبِّ

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
اَّللَِّ   َوَأْخرَبانَ   -  260 ُ، َأنَّ ِهَبةَ  اَّللَّ اْلَمْقِدِسي ، َرمِحَهُ  ْبُن َأمْحََد  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَِّ  اْلَعاملُ  ْبِن ِهالٍل  َخايل اإِلَماُم  احْلََسِن   ْبَن 

، اْلَمْعُروُف اِبْبِن زََكرِ  يٍّ الدَّقَّاُق، أنبا َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِبْشرَاَن،  الدَّقَّاَق َأْخرَبَُهْم، بِبـَْغَداَد، أنبا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعِليٍّ
ْبُن   ا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َكْيَساَن، ثـَنَا مَحَّادُ أنبا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَبْخرَتِيِّ الرَّزَّاُز، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيٍ، ثـَنَا َعفَّاُن، ثـَنَ 

 َسَلَمَة، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمَة،  
 ،  «. َقْد رَأَْيُت َريبِّ ، قَاَل: »صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ

مْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن فَاذَشاْه، أنبا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َأنَّ حَمُْموَد ْبَن ِإْْسَاِعيَل الصَّرْييفَّ َأْخرَبَُهْم، َوُهَو َحاِضٌر، أنبا أَ  َأْخرَبانَ 
ْبَن َصَدَقَة، َبْكِر  أاََب  ْعُت  َأمْحََد الطَّرَبَاين ، قَاَل: ْسَِ ْبُن  يـَُقوُل: َحِديُث قـَتَاَدَة، َعْن    ُسَلْيَماُن  الرَّاِزيَّ،  ْعُت َأاَب زُْرَعَة  يـَُقوُل: ْسَِ

ُرهُ ِإال  يف الر ْؤيَِة َصِحيٌح؛ َرَواهُ َشاَذاُن، َوَعْبُد الصََّمِد ْبُن َكْيَساَن، َوِإبْـَراِهيُم اْبُن َأيِب ُسَوْيٍد، َوال يـُْنكِ  ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
 يلٌّ ُمْعَتزِ 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

َأاَب َمْنُصوٍر حُمَمَّدَ   َأْخرَبانَ   -  271 َأنَّ  بِبـَْغَداَد،  َأيِب اْلبـََقاِء اْلَعاقُويل ،  اْبُن  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  اْلَعبَّاِس  ْبِن    أَبُو  اْلَمِلِك  ْبَن َعْبِد 
، قَاَل: قُِرَئ َعَلى الرَّئِيِس َأيِب اْلَقاِسِم ِعيَسى اْبِن اْلَوزِيِر َخرْيُوٍن َأْخرَبَُهْم، أنبا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْبُن اْلُمْسِلَمةِ 

، ثـَنَ   َعِليِّ ْبِن ِعيَسى ْبِن َداُوَد ْبِن اجْلَرَّاِح، ا َوَأاَن َأْْسَُع، قَاَل: قُِرَئ َعَلى َأيِب اْلَقاِسِم َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبـََغِويِّ
، َعزَّ َوَجلَّ: }َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة{ ]اْلبـََقرَ َشيْـ  ثـَنَا َُهَّاٌم، ثـَنَا 213ة: بَاُن ْبُن فـَر وَخ، قَاَل: ُسِئَل َُهَّاٌم َعْن قـَْوِل اَّللَِّ [ َفَحدَّ

 قـَتَاَدُة، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكانُوا َعَلى اإِلْسالِم ُكل ُهمْ 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

، َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلِديَب َأْخرَبَُهْم، أنبا ِإبْـ   َوَأْخرَبانَ   - 272 َراِهيُم ْبُن َمْنُصوٍر، أَبُو اْلَمْجِد زَاِهُر ْبُن َأمْحََد الثَـَّقِفي 
بَاُن ْبُن فـَر وَخ، ثـَنَا ، ثـَنَا َشيـْ  َُهَّاٌم، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمَة،   أنبا حُمَمٌَّد اْبُن اْلُمْقِرِئ، أنبا أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِلي 
 [ قَاَل: َعَلى اإِلْسالِم ُكل ُهمْ 213َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْوِلِه، َعزَّ َوَجلَّ: }َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة{ ]اْلبـََقَرة: 

ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى : (10857) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:   [ َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
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ْم، أنبا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبْتُْ  َوَأْخرَبانَ  - 273
، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا إِبْـَراِهيُم ْبُن اَنئَِلَة اأَلصْ  بَاُن ْبُن فـَر وَخ، ثـَنَا َُهَّاٌم، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمَة،  اَّللَِّ  بـََهاين ، ثـَنَا َشيـْ
 [ قَاَل: َعَلى اإِلْسالمِ 213َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْولِِه: }َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة{ ]اْلبـََقَرة:  

ِحيِح.: (10857) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:   [ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم، أنبا َأمحَْ   َوَأْخرَبانَ   -  274 ى ْبِن َمْرُدَوْيِه،  ُد ْبُن ُموسَ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي 

 ثـَنَا َدْعَلٌج، ثـَنَا ُموَسى ْبُن َهارُوَن. ح 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

بَانُ قَاَل اْبُن    -  275 ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن زَْيٍد، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو، قَاال: ثـَنَا َشيـْ َُهَّاٌم، َعْن قـَتَاَدَة، ، قثنا  َمْرُدَوْيِه: َوَحدَّ
 َعْن ِعْكرَِمَة، 

ُ النَّ  رِيَن َوُمْنِذرِيَن{ ]اْلبـََقَرة:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ُكل ُهْم َعَلى اإِلْسالِم، يف قـَْوِلِه: }َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبـََعَث اَّللَّ ِبيِّنَي ُمَبشِّ
213 ] 

 [ بالمتابعةإسناده حسن  ]الدهيش: #*
، َأنَّ   َأْخرَبانَ   -  276 حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد    أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْبُن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي 

، َن، ثـَنَا ُهْدبَُة، ثـَنَا َُهَّاٌم، َعْن قـَتَاَدةَ الرَّمْحَِن، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا ُموَسى ْبُن َهارُو 
 َعْن ِعْكرَِمَة، 

قَاَل: اْلُمْستـَْقِدِمنَي: آَدُم َوَمْن    [،24َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َولََقْد َعِلْمنَا اْلُمْستـَْقِدِمنَي ِمْنُكْم َوَلَقْد َعِلْمنَا اْلُمْستَْأِخرِيَن{ ]احْلجر:  
 َمَضى، َواْلُمْستَْأِخرِيَن: َمْن يف َأْصالِب الّرَِجالِ 

 [ ده صحيحإسنا ]الدهيش: #*
ْم، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  أَبُو اْلَقاِسِم اْبُن َأمْحََد اْبُن َأيِب اْلَقاِسِم اْْلَبَّاُز، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَهُ   َأْخرَبانَ   -  277

َثِِن ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْعَداَن،    الرَّمْحَِن، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ  ْبِن ِإبْـَراِهيَم، َوَحدَّ
بَاُن النَّْحِوي   ، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َحْفٍص، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ِشيطَا، ثـَنَا َسْورَةُ ْبُن احْلََكِم، ثـَنَا َشيـْ

 [ قَاَل: فـََرَض َعَلْيِهْم َأْن اَل ِنَكاَح ِإال ِبَويلٍّ َوَشاِهٍد َوَمْهٍر.50اٍس: }َقْد َعِلْمنَا َما فـََرْضنَا َعَلْيِهْم يف َأْزَواِجِهْم{ ]اأْلَْحَزاب:  َعبَّ 
َ فـََرَض َعَلْيِهمْ   َوقَاَل حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم: قَاَل: ِإنَّ اَّللَّ

 [ فيه من لم أعرفه ]الدهيش: #*
بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيَّةَ   َأْخرَبانَ   -  280 َأْخرَبَْْتُْم، أنبا حُمَمٌَّد، أنبا ُسَلْيَماُن    أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين ، َوفَاِطَمةُ 

بُو َعاِمٍر اْلَعَقِدي ، ثـَنَا ُمبَاَرٌك أَبُو َعْمرٍو، الطَّرَبَاين ، ثـَنَا زََكرايَّ ْبُن حَيََْي السَّاِجي ، ثـَنَا اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلَعِظيِم اْلَعْنرَبِي ، ثـَنَا أَ 
َثِِن ِعْكرَِمُة،   َحدَّ

ُ َعَلى رُُءوِس اأَلْشَهاِد يـَْوَم اْلِقيَاَمةِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس رَفـََعُه، قَاَل: »  «. َمْن َماَت َويف َبْطِنِه رِيُح اْلَفِضيِخ، َفَضَحهُ اَّللَّ
، َومَلْ َيْذُكْر ِفيِه َجْرًحا، َوقَاَل: َرَوى  *  َعْنهُ أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِدي ، َوأَبُو َعاِصٍم النَِّبيلُ ُمبَاَرٌك أَبُو َعْمرٍو: ذََكَرهُ اْبُن َأيِب َحامتٍِ

، َوِفيِه ُمَباَرٌك َأُبو َعْمٍرو َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.: (8091) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:   [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمكِّيٍّ اأَلْصبـََهاين ، ِِبَا، َأنَّ َمْسُعوَد ْبَن احْلََسِن الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَُهمْ   َأْخرَبانَ   -  281
ُهَو اْبُن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن مُحَْيٍد، ثـَنَا   الرَّمْحَِن، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد،

َبَة، ثـَنَا ُمْصَعُب ْبُن اْلِمْقَداِم، ثـَنَا ِإْسَرائِيُل، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن،  َعْن ِعْكرَِمَة،  ُعْثَماُن اْبُن َأيِب َشيـْ
،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل رَ  اَل ِحْلَف يف اإِلْسالِم، وَُكل  ِحْلٍف َكاَن يف اجْلَاِهِليَِّة مَلْ يُزِْدهُ  : »صلى هللا عليه وسلمُسوُل اَّللَِّ

ًة، َوَما َيُسر ين َأنَّ يل مُحَُر النـََّعِم، َوَأيّنِ نـََقْضُت احْلِْلَف الَِّذي َكاَن يف َداِر   « النَّْدَوةِ اإِلْسالُم ِإال ِشدَّ
 [ رواه أبو يعلى وأحمد باختصار، ورجالهما رجال الصحيح.(:  13586]الهيثمي ) [إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش: 

الثَـَّقِفيَّ َأْخرَبَُهْم، أنبا   أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َمكِّيٍّ اْبُن َأيِب الرََّجاِء احْلَاِفُظ، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ َمْسُعوَد ْبَن احْلََسنِ  َأْخرَبانَ  -  285
حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو، ثـَنَا   َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا

ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمٍَّد اْبِن َأيِب حُمَمٍَّد،   نِ حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ الرَّاِزي ، ثـَنَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َصاِلٍح، ثـَنَا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَِّد بْ 
ثَهُ َعْن ِعْكرَِمَة،    َمْوىَل زَْيِد ْبِن َثِبٍت، أَنَّهُ َحدَّ

اَّللَِّ إِنََّك لَتـَْعَلُم َأنَّ  َوَأْسِلْم، فـَوَ   َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل أَبُو َبْكٍر لِِفْنَحاَص، وََكاَن ِمْن ُعَلَماِء اْليـَُهوِد َوَأْحبَارِِهْم: اتَِّق اَّللََّ 
، َقْد َجاءَُكْم اِبحْلَقِّ ِمْن ِعْنِدِه، َتَُِدونَهُ َمْكُتواًب ِعْندَُكْم يف التـَّوْ  ، اَي حُمَمًَّدا َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ رَاِة َواإِلجْنِيِل، قَاَل ِفْنَحاُص: َواَّللَِّ

ِمْن فـَقْ   َ َما َسأَْلنَا اَّللَّ َبْكٍر،  َوَلْو َكانَ َأاَب  َوِإانَّ أَلْغِنيَاُء،  نَا  إِلَيـْ يـََتَضرَُّع  ِإلَْيِه َكَما  نـََتَضرَّعُ  َوَما  َفِقرٌي،  نَا  إِللَيـْ َما    ٍر، َوِإنَّهُ  َعنَّا َغِنيًّا 
َهااَن َعِن الّراَِب َويـُْعِطينَاُه، َوَلْو َكانَ  َغِنيًّا َعنَّا َما َأْعطَااَن الّراَِب، فـََغِضَب أَبُو َبْكٍر،    اْستـَْقَرَضنَا َأْمَوالَنَا، َكَما يـَْزُعُم َصاِحُبُكْم، يـَنـْ

  ، ،  صلى هللا عليه وسلمَفَضَرَب َوْجَه ِفْنَحاَص، فََأْخرَبَ ِفْنَحاُص َرُسوَل اَّللَِّ ، أَليِب صلى هللا عليه وسلم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ
،    َما مَحََلَك َعَلى َما َصنـَْعَت ِبِفْنَحاَص؟«َبْكٍر: »  فـََقاَم، َفَجَحَد ِفْنَحاُص،   قَالَ ، مِبَا  صلى هللا عليه وسلمفََأْخرَبَ َرُسوَل اَّللَِّ

َ َفِقرٌي َوََنُْن  ُ قـَْوَل الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اَّللَّ َع اَّللَّ ُ: }َلَقْد ْسَِ رِيِق{ ]آل َأْغِنيَاءُ ِإىَل قـَْوِلِه: َعَذاَب احلَْ َوقَاَل: َما قـُْلُت َلَك، فَأَنْـَزَل اَّللَّ
 [ نـََزَلْت يف َأيِب َبْكٍر، َوَما فـََعَلهُ يف َذِلَك ِمْن َغَضِبهِ 181عمَران: 

 [ إسناده حسن بطرقه ]الدهيش: #*
ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو، َوِبهِ  - 286 ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ، ثـَنَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َصاِلٍح، ثـَنَا  َحدَّ

 ،  يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمٍَّد اْبِن َأيِب حُمَمٍَّد أَنَّهُ َحدَّثَُه، َعْن ِعْكرَِمةَ 
نْـيَا ِمْثَل َما زَيَـُّنوا لِلنَّاِس ِمَن الضَّاللَِة: 188{ ]آل عمَران:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: }الَِّذيَن يـَْفَرُحونَ  [ مِبَا ُيِصيُبوَن ِمَن الد 

َلى ُهًدى، [ لِيـَُقوَل النَّاُس هَلُْم: َعاملٌ، َولَْيُسوا أبَِْهِل ِعْلٍم، مَلْ حَيِْمُلوُهْم عَ 188}َوحيُِب وَن َأْن حُيَْمُدوا مِبَا مَلْ يـَْفَعُلوا{ ]آل عمَران:  
 . َوال َعَلى َخرْيٍ، َوحيُِب وَن َأْن يـَُقوَل النَّاُس: َقْد فـََعُلوا، َومَلْ يـَْفَعُلوا

 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*
، مِبِْصَر، َأنَّ َعِليَّ ْبَن احْلَُسنْيِ بْ   َأْخرَبانَ   -  288 ،  اإِلَماُم أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن مَحِْد ْبِن َحاِمٍد اأَلْرًَتِحي  ِن ُعَمَر اْلَفرَّاَء اْلَمْوِصِليَّ

اْلُبَخارِ  َنْصٍر  َأمْحََد ْبِن  أنبا أَبُو زََكرايَّ َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن  اأَلْزِدي   َأَجاَز هَلُْم،  ْبِن َعِليٍّ  ْبُن َسِعيِد  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اْلُمْغِِن  أنبا  ي ، 
ِبْشِر،  ِن َجاِمٍع، ثـَنَا َسْهُل ْبُن أَي وَب أَبُو الْ اْلَماِلِكي ، ثـَنَا أَبُو َجْعَفٍر َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر ْبِن ِإْسَحاَق اجْلَْوَهِري ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن رُزَْيِق بْ 

 ثـَنَا َأْسبَاٌط، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعْكرَِمَة،  
، َعزَّ َوَجلَّ: }ِإنَّ َأْصَحاَب اجْلَنَِّة اْليـَْوَم يف ُشُغٍل فَاِكُهوَن{ ]يس:    .[ قَاَل: اْفِتَضاِض األَْبَكارِ 55َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْوِل اَّللَِّ

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*



413 
 

ُد ْبُن ُموَسى ْبِن  أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد اْْلَبَّاُز، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد، أنبا َأمحَْ   َوَأْخرَبانَ   -  289
زَْيِق ْبِن َجاِمٍع اْلِمْصِري ، ثـَنَا َسْهُل ْبُن أَي وَب، ثـَنَا َأْسبَاُط ْبُن  َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن يَزِيَد ْبِن ِسنَاٍن، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن رُ 

 حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعْكرَِمَة،  
 . األَْبَكارِ قَاَل: اْفِتَضاِض  [،55َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْوِلِه: }ِإنَّ َأْصَحاَب اجْلَنَِّة اْليـَْوَم يف ُشُغٍل فَاِكُهوَن{ ]يس:  

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
رَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْبُن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدُِّب، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأخْ   َأْخرَبانَ   -  290

، ثـَنَا اْلُمْنِذُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنِذِر، ثـَنَا َأيِب،  الرَّمْحَِن، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حمَُ  مٍَّد اْبُن اْلُبْسِريِّ
ٍس،  اٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاثـَنَا حَيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َهاِنٍئ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِِن حُمَمَُّد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن ِشهَ 

ُه: اْلَقَلمَُّس، َوُهَو الَِّذي أَْنَسأَ  قَاَل: َكاَنِت الن ْسأَةُ َحيًّا ِمْن َبِِن َماِلِك ْبِن ِكنَانََة ِمْن َبِِن فـَُقْيٍم، َفَكاَن آِخُرُهْم رَُجال، يـَُقاُل لَ 
ا، فَِإَذا َحرََّمهُ َكاَنْت َثالثَةُ َأْشُهٍر ُمتـََوالَِيٍة: ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو احلِْجَِّة  َعامً   اْلُمَحرََّم، وََكاَن َمِلًكا، َكاَن حيُِل  اْلُمَحرََّم َعاًما، َوحُيَّرُِمهُ 

ُ يف َعْهِد إِبْـَراِهيَم، َعَلْيِه السَّالُم، فَِإَذا َأَحلَّهُ َدخَ  ةُ الَّيِت َحرََّم اَّللَّ َة،    َل َمَكانَهُ َصَفٌر يف اْلُمَحرَّمِ َواْلُمَحرَُّم، َوِهَي اْلِعدَّ لِيُـَواِطَئ اْلُعدَّ
َكاَنْت َعَلى َذِلَك اْلَعَرُب ممَّْن يُِديُن يـَُقوُل: َقْد َأْكَمْلُت اأَلْربـََعَة َكَما َكاَنْت؛ أَليّنِ مَلْ ُأِحلَّ َشْهرًا ِإال َوَقْد َحرَّْمُت َمَكانَهُ َشْهًرا، فَ 

ُ حُمَمًَّدا، َعَلْيِه السَّالُم، فََأْكَمَل اْلُمَحرََّم َثالثََة َأْشُهٍر ُمتـََوالَِيٍة، َورََجُب َشْهُر ُمَضَر الَِّذي َبنْيَ    لِْلَقَلمَِّس مِبُْلِكِه، َحَّتَّ بـََعَث اَّللَّ
َة الش ُهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثْـنَا َعَشَر َشْهًرا يف ِكتَ  ، َعزَّ َوَجلَّ: }ِإنَّ ِعدَّ َم َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض اِب اَّللَِّ يـَوْ مُجَاَدى َوَشْعبَاَن، يـَُقوُل اَّللَِّ

َها َأْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َفال َتظِْلُموا ِفيِهنَّ أَنْـُفَسُكْم{ ]التـَّْوبَة:  [ اَل ََتَْعُلوا احْلََراَم َحالال، َوال احْلالَل َحَراًما،  36ِمنـْ
فَ  َيْصنـَُعوَن، مثَّ  ْرِك  َأْهُل الشِّ َعاًما  لَلَِّذي َكاَن  الَِّذيَن َكَفُروا حيُِل ونَهُ  بِِه  ُيَضل   اْلُكْفِر  زاَِيَدٌة يف  النَِّسيءُ  َا  فـََقاَل: }ِإمنَّ هَلُْم،  سََّر 

ُ زُيَِّن هَلُْم ُسوءُ َأْعمَ  ُ فـَُيِحل وا َما َحرََّم اَّللَّ َة َما َحرََّم اَّللَّ ُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن{ ]التـَّْوبَة: اهِلِْم َواَوحُيَّرُِمونَهُ َعاًما لِيُـَواِطُئوا ِعدَّ َّللَّ
37 ] 
 [ فيه من لم أعرفهم ]الدهيش: #*

رَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْبُن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدُِّب، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأخْ   َأْخرَبانَ   -  291
مْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعْمَراَن، ثـَنَا اْبُن الرَّمْحَِن، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن أَ 

 َأيِب ُعَمَر، ثـَنَا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن َأيِب جنَِيٍح، 
َتغِ  َع اْبَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: َلمَّا نـََزَلْت }َوَمْن يـَبـْ َع ِعْكرَِمَة، ْسَِ [ ِإىَل آِخِر  85َغرْيَ اإِلْسالِم ِدينًا{ ]آل عمَران:    َعْن جُمَاِهٍد، أَنَّهُ ْسَِ

ُ لَِنِبيِِّه،   ُ،  صلى هللا عليه وسلماآليَِة. قَاَلِت اْليـَُهوُد: فـََنْحُن ُمْسِلُموَن، فـََقاَل اَّللَّ : َفُحجَُّهْم يـَُقوُل: اْخِصْمُهْم، قَاَل: فَأَنْـَزَل اَّللَّ
َ 97ِحج  اْلبـَْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيال َوَمْن َكَفَر{ ]آل عمَران:    َعزَّ َوَجلَّ: }َوَّللَِِّ َعَلى النَّاسِ  [ ِمْن َأْهِل اْلِمَلِل }فَِإنَّ اَّللَّ

َ فـََرَض َعَلى اْلُمْسِلِمنَي ِحجَّ ا97َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي{ ]آل عمَران:  ُ لَِنِبيِِّه: ُقْل هَلُْم أبَِنَّ اَّللَّ ْلبـَْيِت، فَأَبـَْوا، َوقَالُوا:  [ ، قَاَل اَّللَّ
نَا ِحجٌّ   لَْيَس َعَليـْ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
، أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُمْ  َأْخرَبانَ  -  297 ، أنبا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

، ثـَنَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن اْْلَطَّاِب، ثـَنَا ِعيَسى ْبُن ُمْسِلٍم اهْلَْمَداين ،  أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأَلْسَفاطِ  ي 
، َعْن ِعْكرَِمَة،   ثـَنَا َمْيَسَرةُ ْبُن ُعْثَماَن اأَلْشَجِعي 



414 
 

  ، َنَما َرُسوُل اَّللَِّ ،  صلى هللا عليه وسلم، َجاِلٌس َمَع َخِدََيَة ِإَذا َأًَتهُ ِجرْبِيُل،  صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: بـَيـْ
ْرَها بِبـَْيٍت يف اجْلَنَِّة ِمْن َقَصٍب، اَل "فـََقاَل:   . " َأًذى ِفيِه َوال َنَصبٍ اَي حُمَمَُّد، أَْقِرْئ َخِدََيَة ِمِنِّ السَّالَم، َوَبشِّ

لَْيسَ   * الرَّاِزي :  َحامتٍِ  أَبُو  قَاَل  الط َهِوي ،  َداُوَد  أَبُو  ُمْسِلٍم  ْبُن  يف    ِعيَسى  َشاِهٌد  َلهُ  َلِكْن   ،ٌ َلنيِّ زُْرَعَة:  أَبُو  َوقَاَل   ، اِبْلَقِويِّ
 َأْوىفَ الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب 

، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُه.:  (15277) ]الهيثمي [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْم، أنبا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبْتُْ   َأْخرَبانَ   -  304

َحاَق الت ْسرَتِي ، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد الذَّارُِع، ثـَنَا ُحَصنْيُ ْبُن  اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإسْ 
 مُنرَْيٍ، ثـَنَا ِهَشاُم ْبُن َحسَّاٍن. )ح( 

 [ إسناده صحيح]الدهيش: 
ي ، ثـَنَا ِهَشاُم  : َوَحدَّثـَنَا َعْبَداُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا يـَْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق اْلُقُلوِسي ، ثـَنَا َعبَّاُد ْبُن زََكرايَّ الصَّرميِ قَاَل الطَّرَبَاين   - 305

 ْبُن َحسَّاٍن، َعْن ِعْكرَِمَة، 
  ، َ، َعزَّ َوَجلَّ، حيُِب  َأْن تـُْؤَتى رَُخُصُه، َكَما حيُِب  َأْن  : »صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ

 «. تـُْؤَتى َعَزائُِمهُ 
بالمتابعة]الدهيش:   ِرَجاُل  َرَواُه  :  (4940)  ]الهيثمي  [إسناده حسن  َوَكَذِلَك  ِثَقاٌت،  اْلَبزَّاِر  َوِرَجاُل  َواْلَبزَّاُر،  اْلَكِبيِر  ِفي  الطََّبَراِنيُّ 

.  [ الطََّبَراِنيِ 
َعبَّاُد ْبُن زََكرايَّ    ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعْبَداُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا يـَْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق اْلُقُلوِسي ، ثـَنَا  َأْخرَبانَ   َوِبهِ   - 306

، ثـَنَا ِهَشاُم ْبُن َحسَّاٍن، َعْن ِعْكرَِمَة،    الصَّرميِي 
 ، ْيِن، َوغََلَبِة اْلَعُدوِّ، َوِمْن بـََواِر  ، قَاَل: » صلى هللا عليه وسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوذُ ِبَك ِمْن غََلَبِة الدَّ

َنِة الدَّجَّالِ  ، َوِمْن ِفتـْ  «. اأَلْيِِّ
، مَلْ َأَر لَهُ  * . َعبَّاُد ْبُن زََكرايَّ  ِذْكًرا يف ِكتَاِب اْبِن َأيِب َحامتٍِ

بالمتابعة]الدهيش:   َزَكِريَّا  :  ( 17174)  ]الهيثمي  [إسناده حسن  ْبُن  َوِفيِه َعبَّاُد  َواْلَكِبيِر،  َواْْلَْوَسِط  ِغيِر  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ِحيِح. ِريِميُّ َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  [ الصَّ

َن رََجاٍء َأْخرَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، أنبا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن  أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد اْْلَبَّاُز، َأنَّ حُمَمََّد بْ  َأْخرَبانَ  -  307
، ثـَنَا أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزي ، ثـَنَا األَْنَصاِري ، ثـَنَا ِهَشامٌ   ، َعْن ِعْكرَِمَة،  َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َعِلي  ْبُن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ

َماًء،  [ قَاَل: اَي ُغالُم، َأْسرِِج اْلَفَرَس، اْسقِِن 18َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْوِلِه: }َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإال َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيٌد{ ]ق: 
 . يُْكَتُب ِإال اْْلرَْيُ َوالشَّر   اَل 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
اَد َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه  َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين ، َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد    -  319 احْلَدَّ

، أنبا أَبُو اْلَقاسِ  ِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حَيََْي احْلُْلَواين ، ثـَنَا َوُهَو َحاِضٌر، أنبا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
َنْصُر اَل: َلمَّا نـََزَلْت }ِإَذا َجاَء  َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعبَّاِد ْبِن اْلَعوَّاِم، َعْن ِهالِل ْبِن َخبَّاٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاِطَمَة، فـََقاَل: " ِإيّنِ نُِعَيْت ِإيَلَّ نـَْفِسي. 1اَّللَِّ َواْلَفْتُح{ ]النَّْصر:   ، َصلَّى اَّللَّ  [ َدَعا َرُسوُل اَّللَِّ
 فـََبَكْت، فـََقاَل هَلَا: " اَل تـَْبِكنَيَّ، فَِإنَِّك َأوَُّل َأْهِلي الِحٌق يِب. 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَلْت هَلَا: رَأَيْـنَاِك َبَكْيِت مثَّ َضِحْكِت، فـََقاَفَضِحَكْت، فـََرآهَ  ، َصلَّى اَّللَّ َلْت: ِإنَّهُ قَاَل يل: ا بـَْعُض َأْزَواِج النَِّبِّ
 " َقْد نُِعَيْت ِإيَلَّ نـَْفِسي. 

 . َفَضِحَكتْ  يِب.فـََبَكْيُت، فـََقاَل: " اَل تـَْبِكنَيَّ، فَِإنَِّك َأوَُّل َأْهِلي الِحٌق 
رواه الطبراني في الكبير واْلوسط، ورجاله رجال الصحيح غير  (:  14242]الهيثمي )  [إسناده صحيح بالمتابعة.]الدهيش:  

 [ وفيه ضعف. ثقة،هَلل بن خباب، وهو 
، أنبا  َوَأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر، أَْيًضا، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبْتُْ  -  320 ْم، أنبا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

، ثـَنَا أَبُو َكاِمٍل اجْلَْحَدِري ، ثـَنَا أَبُو َعَوانََة، َعْن ِهالِل ْبِن َخبَّاٍب، َعْن    ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا زََكرايَّ ْبُن حَيََْي السَّاِجي 
[ َحَّتَّ َخَتَم الس ورََة، قَاَل: نُِعَيْت ِلَرُسوِل  1ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت }ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح{ ]النَّْصر:  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، نـَْفَسهُ ِحنَي نـََزَلْت، قَاَل: فََأَخَذ أبََِشدِّ َما َكاَن َقط  اْجِتَهاًدا يف ا ، َصلَّى اَّللَّ  أَْمِر اآلِخَرةِ  َّللَِّ
، وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، بـَْعَد َذِلَك: " َجاَء اْلَفْتُح َوَنْصُر اَّللَِّ ، َصلَّى اَّللَّ  َجاَء َأْهُل اْلَيَمِن. َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ

، َوَما َأْهُل اْلَيَمِن؟ قَاَل: »قـَْوٌم رَِقيَقٌة قـُُلوُِبُْم، لَيَِّنٌة قـُُلوُِبُْم، اإلِ   «. ميَاُن مَيَاٍن، َواْلِفْقهُ مَيَانٍ فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 " إِنَِّك َأوَُّل أَْهِلي الِحٌق يِب. ذََكَر بَُكاَء فَاِطَمَة َوِضَحَكَها، َوقـَْولُهُ َعَلْيِه السَّالُم:

ُهَما ُ َعنـْ  .فـََلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن رَِوايَِة َعاِئَشَة، َعْن فَاِطَمَة، َرِضَي اَّللَّ
وأحد رواه الطبراني في الكبير واْلوسط بأسانيد، وزاد: " »والحكمة يمانية« ".  (:  14241]الهيثمي )  [إسناده صحيح]الدهيش:  

 [ أسانيده رجاله رجال الصحيح.
َأْخرَبَْْتُْم، أنبا حُمَمٌَّد، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن    فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيَّةَ   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر الصَّْيَدالين ، َأنَّ   َأْخرَبانَ   -  328

أَبُو َعَوانََة، َعْن ِهالِل بْ  ثـَنَا  أَبُو َكاِمٍل اجْلَْحَدِري ،  ، ثـَنَا  ْبُن حَيََْي السَّاِجي  ثـَنَا زََكرايَّ  اْبِن َأمْحََد،  ِن َخبَّاٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن 
، َما تـَُقوُل يف الالِهنَي؟  صلى هللا عليه وسلم،  َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  ، يف بـَْعِض َمغَازِيِه، فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

، صلى هللا عليه وسلمَفَسَكَت َعْنهُ َرُسوُل اَّللَِّ  ْزِوِه،  ، ِمْن غَ صلى هللا عليه وسلم، فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيِه َكِلَمًة َحَّتَّ فـَرََغ َرُسوُل اَّللَِّ
 «. أَْيَن السَّاِئُل َعِن الالِهنَي؟ َوطَاَف فَِإَذا ِبَصِبٍّ َقْد َوَقَع ِمْن حِمَفٍَّة، فَِإَذا ُهَو يـَْبَحُث يف اأَلْرِض، فـَنَاَدى ُمنَاِديِه: »

 ، ُ َأْعَلُم مِبَا َكانُوا َعاِمِلنيَ قَاَل: »، فـَنـََهى َعْن قـَْتِل َأْطَفاهِلِْم، وَ صلى هللا عليه وسلمفَأَقـَْبَل الرَُّجُل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  « اَّللَّ
رواه البزار، والطبراني في الكبير واْلوسط، وفيه هَلل بن خباب وهو ثقة  (:  11945]الهيثمي )  [إسناده صحيح]الدهيش:  

 [ وفيه خَلف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
رََجاٍء َأْخرَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد، أنبا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى، ثـَنَا    أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد اْْلَبَّاُز، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ حُمَمََّد ْبنَ   َأْخرَبانَ   -  329

ٍر، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـَنَا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأمْحََد ْبِن ُموَسى ْبِن اْلَولِيِد، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َبَْ 
  ، ، َهِذِه اآليََة، َوَأْصَحابُهُ ِعْنَدُه:  صلى هللا عليه وسلمِهالِل ْبِن َخبَّاٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َتال َرُسوُل اَّللَِّ

 " .َهْل َتْدرُوَن َأيَّ يـَْوٍم َذاَك؟  [ ِإىَل آِخِر اآليَِة، قَاَل: " 1ُكْم ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم{ ]احْلَج: }ََيَيـ َها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَّ 
ُ َوَرُسولُهُ َأْعَلُم، قَاَل: "   ُ، َعزَّ َوَجلَّ، آلَدَم: اَي آَدُم، قُْم فَابْـَعثْ قَالُوا: اَّللَّ  بـَْعَث النَّاِر، أَْو قَاَل: بـَْعثًا ِإىَل َذاَك يـَْوٌم يـَُقوُل اَّللَّ

، ِمْن َكْم؟ قَاَل: فـَيـَُقوُل: ِمْن ُكلِّ أَْلٍف ِتْسَعَة ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعنيَ   " ِإىَل النَّاِر، َوَواِحًدا ِإىَل اجْلَنَِّة.  النَّاِر، قَاَل: فـَيـَُقوُل: اَي َربِّ
،  َفَشقَّ َذِلَك َعَلى اْلَقْوِم، فـََوقـَعَ  ِإيّنِ أَلْرُجو َأْن َتُكونُوا رُبَُع  : » صلى هللا عليه وسلمْت َعَلْيِهُم اْلَكآبَةُ َواحْلُْزُن، فـََقاَل رَُسوُل اَّللَِّ

 «. َأْهِل اجْلَنَّةِ 
 «. ِإيّنِ أَلْرُجو َأْن َتُكونُوا ثـُُلَث َأْهِل اجْلَنَّةِ مثَّ قَاَل: »
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 «. َتُكونُوا َشْطَر َأْهِل اجْلَنَّةِ ِإيّنِ أَلْرُجو َأْن مثَّ قَاَل: »
 . " ِنْصَف َأْهِل اجْلَنَّةِ َأْو قَاَل: " 

 ، اْعَمُلوا َوأَْبِشُروا، فَِإنَُّكْم َبنْيَ َخِليَقَتنْيِ مَلْ َيُكونُوا َمَع َأَحٍد ِإال َكثَـَّرًَتُه؛  : » صلى هللا عليه وسلمفـََفرُِحوا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ
َا أَنْـُتْم يف النَّاِس، َأْو يف األَُمِم َكالشَّاَمِة يف َجْنِب اْلَبِعرِي، أَْو َكالرَّْقَمِة يف ِذرَاِع َيَُْجوُج َوَمْأجُ  َا أُمَّيِت ُجْزٌء وُج، َوِإمنَّ النَّاقَِة، َوِإمنَّ

 «. ِمْن أَْلِف ُجْزءٍ 
 َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن رَِوايَِة َأيِب َصاِلٍح،  *

 [ رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير هَلل بن خباب وهو ثقة.(: 11181]الهيثمي ) [إسناده حسن]الدهيش: 
حُمَمٌَّد، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن   أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين ، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيََّة َأْخرَبَْْتُْم، أنبا َأْخرَبانَ   - 330

، َوُعبـَْيُد ْبُن َخَلٍف اْلَقِطيِعي   ، قَاال: ثـَنَا ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، ثـَنَا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، َعْن َأمْحََد، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَْضَرِمي 
 ِهالِل ْبِن َخبَّاٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، 

ِه اْلَعبَّاِس: » وسلم النَِّبَّ صلى هللا عليهَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ   «. اَي َعم ، َأْكِثِر الد َعاَء اِبْلَعاِفَيةِ ، قَاَل ِلَعمِّ
، َعْن ُمَسدٍَّد، عَ  * ْن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن زاَِيٍد، َعْن َرَواهُ احْلَاِكُم يف ِكتَاِب اْلُمْسَتْدَرِك، َعْن َأيِب َبْكٍر اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب اْلُمَثّنَّ

ْبُن خَ  ، قـُْلُت: َوِهالُل  اْلُبَخاِريِّ َمِعنٍي،  ِهالٍل، َوقَاَل: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط  ْبُن  َأمْحَُد، َوحَيََْي  اإِلَماُم  َوثَـَّقهُ  بَّاٍب 
 حَيََْي اْلَقطَّاَن يـَْزُعُم أَنَّهُ تـََغريََّ قـَْبَل َوَغرْيُُُهَا. َوقَاَل ِإبْـَراِهيُم ْبُن اجْلُنـَْيِد: َسأَْلُت حَيََْي ْبُن َمِعنٍي، َعْن ِهالِل ْبِن َخبَّاٍب، َوقـُْلُت: ِإنَّ 

 . َواْختـََلَط، فـََقاَل حَيََْي: اَل، َما اْختـََلَط َوال تـََغريََّ، قـُْلُت لَِيْحََي: فَِثَقٌة ُهَو؟ قَاَل: ثَِقٌة َمْأُمونٌ  َأْن مَيُوتَ 
رواه الطبراني، وفيه هَلل بن خباب، وهو ثقة، وقد ضعفه جماعة، وبقية  (:  17374]الهيثمي )  [إسناده حسن]الدهيش:  

 [ رجاله ثقات.
اَد َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضٌر، أنبا أَبُو نـَُعْيٍم    أَبُو َجْعَفٍر حُمَمٌَّد الصَّْيَدالين ، َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحَدَ   َأْخرَبانَ   -  334 احْلَدَّ

، يـُْعَرُف ِبَسم َوْيهِ  ، أنبا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر، أنبا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َداُوُد   ، ثـَنَا ِشَهاُب ْبُن َعبَّاٍد اْلَعْبِدي ، ثـَنَاَأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
 ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َمْعَمٍر، َعْن حَيََْي اْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن ِعْكرَِمَة، 

 . ، ََنَى َعِن احْلَيـََواِن اِبحْلَيـََواِن َنِسيَئةً وسلم النَِّبَّ صلى هللا عليهَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ 
ِحيِح.: ( 6507) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

مٌَّد، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن  أَبُو َجْعَفٍر، أَْيًضا، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم، أنبا حمَُ   َوَأْخرَبانَ  -  335
، قَاال: ثـَنَا ِشَهاُب ْبُن َعبَّاٍد، ثـَنَا َداُوُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن  َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َوحُمَمَُّد ْبُن النَّْضِر اأَلْزِدي  

 اْلَعطَّاُر، َعْن َمْعَمٍر، َعْن حَيََْي اْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن ِعْكرَِمَة،  
ُهَما، َأنَّ   ُ َعنـْ  . ِع احْلَيـََواِن اِبحْلَيـََواِن َنِسيَئةً ، ََنَى َعْن بـَيْ وسلم النَِّبَّ صلى هللا عليهَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اَّللَّ

ِحيِح.: ( 6507) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
اَد َأْخرَبَُهْم، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوُهَو َحاِضٌر، أنبا أَبُ   َوَأْخرَبانَ   -  336 و نـَُعْيٍم َأمْحَُد، أنبا  أَبُو َجْعَفٍر، أَْيًضا، َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلََسَن احْلَدَّ

،    َأمْحَُد ْبُن بـُْنَداٍر، اْلَمْعُروُف اِبلّشعاِر، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو اْبُن َأيِب َعاِصٍم، ثـَنَا َبَة، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ُعْثَماُن اْبُن َأيِب َشيـْ
 َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َمْعَمٍر، َعْن حَيََْي اْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن ِعْكرَِمَة، 

 ،  يـََواِن َنِسيَئًة. ، َعْن بـَْيِع احْلَيـََواِن اِبحلَْ صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ََنَى َرُسوُل اَّللَِّ
َبَة، َعْن َأيِب  * ، َعْن ُسْفيَانَ َرَواهُ أَبُو َحامتٍِ اْلُبْسيِت ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُموَسى ْبِن جُمَاِشٍع، َعْن ُعْثَماَن اْبِن َأيِب َشيـْ   َداُوَد احْلَْفِريِّ
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 [ (.5028صحيح ابن حبان ) .إسناده صحيح على شرط مسلم]شعيب:  [إسناده صحيح]الدهيش: 
ْخرَبَُهْم، أنبا أَبُو  أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْعَمٍر اْلُمَؤدُِّب، َأنَّ َأاَب غَاِلٍب َأمْحََد ْبَن احْلََسِن اْبَن اْلبـَنَّا أَ   َأْخرَبانَ   -  337

 مَِّد ْبِن ُحبَابََة. اْلغَنَاْيِِ َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَمْأُموِن، أنبا أَبُو اْلَقاِسِم ُعبـَْيُد اَّللَِّ ْبُن حمَُ 
ِجْستَاين ، ثـَنَا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد، َعِن اْلَولِيِد بْ  ، َعْن حَيََْي  قَاَل: أنبا أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَِّ اْبُن َأيِب َداُوَد السِّ ِن ُمْسِلٍم، َعِن األَْوزَاِعيِّ

 اْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن ِعْكرَِمَة،  
 ، َكاَن يـُبَاِشُر أُمَّ َسَلَمَة، َوَعَلى قـُبُِلَها ثـَْوٌب، يـَْعِِن: َوِهَي َحاِئضٌ صلى هللا عليه وسلمَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس،

 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*
رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْبُن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي ، َأنَّ َأاَب اْْلرَْيِ حُمَمََّد ْبَن    -  339

َبٍل، ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَّْكَواين ، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُمو  َسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ
اْبنِ  ْبُن َحازٍِم، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  يَزِيُد  أنبا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيُم ْبُن زاَِيٍد َسَبالُن،   إِلبْـَراِهيَم،   َعبَّاٍس، قَاَل: اْْلُلَّةُ ثـَنَا 

ُ َعَلْيِهْم.   َواْلَكالُم ِلُموَسى، َوالر ْؤيَةُ ِلُمَحمٍَّد، َصلَّى اَّللَّ
 َقْد تـََقدََّم يف رَِوايَِة قـَتَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمةَ 

رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه حفص بن عمر العدني، روى ابن أبي حاتم  (:  250]الهيثمي )  [إسناده صحيح]الدهيش:  
 [ توثيقه عن أبي عبد هللا الطهراني، وقد ضعفه النسائي وغيره.

، ثـَنَا َأيِب، َعْن أَبِيِه، َعْن إِبْـَراِهيَم، ثـَنَا أَبُو َسِعيٍد الدَّْشَتِكي    َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد،  َأْخرَبانَ   َوِبهِ   -  341
 َعْن يَزِيَد، َعْن ِعْكرَِمَة،  

ُ{ ]اْلبـََقَرة:   [ قَاَل: اإِلتـْيَاُن إِلَْيِهنَّ ِمْن َحْيُث االْعِتزَاِل، َوِإَذا  222َعِن اْبِن َعبَّاٍس }فَِإَذا َتطَهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اَّللَّ
هُ َيَِْت، ِإَذا طَهُ االْعتِ  هُ يـَْعَتِزُل َوِإايَّ َا يـَْعِِن فـُُروَجُهنَّ، ِإايَّ َرْت مَلْ حَيُْرْم ِمْن ُجُلوِدِهنَّ َشْيٌء َغرْيَُه،  َزاُل ِمْن َحْيُث اإِلتـْيَاِن، َوِإَذا ُهَو ِإمنَّ

 اَل يف َحْيَضٍة َوال يف َصْومٍ 
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*

ُن ُسَلْيَماَن، ثـَنَا حُمَمَُّد  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْـَراِهيَم، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ بْ   َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  342
َثِِن َأيِب  َثِِن َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َواِقٍد، َحدَّ ، َعْن ِعْكرَِمَة،  ْبُن قـُْهَزاَذ، َحدَّ  ، َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ

ُ }َوال  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن الرَُّجُل َيَُْكُل ِمْن َماِل اْمَرأَتِِه الَِّذي ََنََلَها َوَغرْيِِه، اَل يـََرى َأنَّ َعلَ  ْيِه َمَعهُ ُجنَاًحا َحَّتَّ أَنْـَزَل اَّللَّ
ئًا{ ]اْلبـََقَرة: حيَِل  َلُكْم َأْن  ُتُموُهنَّ َشيـْ [ فـََلْم َيْصُلْح هَلُْم بـَْعَد َهِذِه اآليَِة َأْخُذ َشْيٍء ِمْن َأْمَواهِلِْم، مثَّ قَاَل:  229َتَُْخُذوا ممَّا آتـَيـْ

[ ، 229]اْلبـََقَرة:     ُجنَاَح َعَلْيِهَما ِفيَما افـَْتَدْت ِبِه{}ِإال َأْن خَيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ َفال
 [ 4َوقَاَل: }فَِإْن ِطْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نـَْفًسا َفُكُلوهُ َهِنيئًا َمرِيئًا{ ]النَِّساء:  

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
، َعْن ِعْكرَِمَة،   َوِبهِ  -  344  ثـَنَا َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َواِقٍد، قَاَل: َأْخرَبين َأيِب، َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ

َها َأْو ِمْثلِ  ُ، َعزَّ َوَجلَّ: }َما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نـُْنِسَها َنَِْت َِبَرْيٍ ِمنـْ [ قَاَل: }َوِإَذا  106َرة: َها{ ]اْلبـَقَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل اَّللَّ
ْلنَا آيًَة َمَكاَن آيٍَة{ ]النَّْحل:   َلُة؛ َوَذِلَك َأنَّ حُمَمًَّدا،  101َبدَّ ، َكاَن صلى هللا عليه وسلم[ قَاَل: َأوَُّل َما ُنِسَخ ِمَن اْلُقْرآِن اْلِقبـْ

َلةُ اْليـَُهوِد، فَاسْ  َعَة َعَشَر َشْهًرا لِيُـْؤِمُنوا ِبِه  صلى هللا عليه وسلمتـَْقبـََلَها حُمَمٌَّد،  َيْستـَْقِبُل َصْخَرَة بـَْيِت اْلَمْقِدِس، َوِهَي ِقبـْ ، َسبـْ
ُ، َعزَّ َوَجلَّ: }َوَّللَِِّ اْلَمْشِرُق   يِّنَي ِمَن اْلَعَرِب، فـََقاَل اَّللَّ { َولِيـَتَِّبُعوُه، َولَِيْدُعوا ِبَذِلَك األُمِّ َواْلَمْغِرُب فَأَيْـَنَما تـَُول وا فـَثَمَّ َوْجهُ اَّللَِّ
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َلًة تـَْرَضاَها فـََولِّ َوْجَهَك شَ [ ِإىَل آخِ 115]اْلبـََقَرة:   ْطَر  ِر اآليَِة، َوقَاَل: }َقْد نـََرى تـََقل َب َوْجِهَك يف السََّماِء فـََلنُـَولِّيـَنََّك ِقبـْ
 [ 144اْلَمْسِجِد احْلََراِم{ ]اْلبـََقَرة:  

 [ إسناده صحيح بالمتابعة  ]الدهيش: #*
رَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْبُن َأيِب اْلَقاِسِم اْلُمَؤدُِّب، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن ِإبْـَراِهيَم َأخْ   َأْخرَبانَ   -  346

مْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن الرَّمْحَِن، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن أَ 
َثِِن َأيِب، َعْن يَزِيَد، َعْن ِعْكرَِمَة،   قـُْهَزاَذ، ثـَنَا َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َواِقٍد، َحدَّ

ْلنَا آيًَة َمَكاَن آيٍَة{ ]النَّْحل:  106 نـُْنِسَها{ ]اْلبـََقَرة:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْولِِه: }َما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأوْ  [ َوقـَْولِِه: }َوِإَذا َبدَّ
الَّيِت يف بـََراَءَة: }قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل 61[ َوقـَْولِِه: }َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا{ ]اأْلَنْـَفال:  101 َها اآليَةُ  [ قَاَل: َنَسَختـْ

 [ اآليَةَ 29نُوَن اِبَّللَِّ َوال اِبْليـَْوِم اآلِخِر{ ]التـَّْوبَة:  يـُْؤمِ 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

َأمْحََد ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثـَنَا ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد ْبِن يَِعيَش، ثـَنَا حُمَمَُّد  َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبنُ  َأْخرَبانَ  َوِبهِ  - 349
ْعُت َأيِب، يـَُقوُل: ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن َواِقٍد، َعْن يَزِيَد النَّحْ  َثِِن ِعْكرَِمُة،  ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، قَاَل: ْسَِ ، قَاَل: َحدَّ  ِويِّ

ِكتَاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولُنَا  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َمْن َكَفَر اِبلرَّْجِم فـََقْد َكَفَر اِبْلُقْرآِن ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب، قـَْولُُه: }َيََْهَل الْ   َعنِ 
ُتْم خُتُْفوَن ِمَن اْلِكتَاِب{ ]اْلَماِئَدة:  ُ َلُكْم َكِثريًا ممَّا ُكنـْ  لرَّْجُم ممَّا َأْخَفْوا [ َفَكاَن ا15يـَُبنيِّ

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
نبا حُمَمٌَّد، أنبا ُسَلْيَماُن أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين ، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ َأْخرَبَْْتُْم، أ  َأْخرَبانَ  -  363

 ا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِبْشِر ْبِن احْلََكِم النـَّْيَسابُوِري . )ح( ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا ِعيَسى ْبُن اْلَقاِسِم الصَّْيَدالين  اْلبـَْغَداِدي ، ثـَنَ 
 [ إسناده صحيح بالمتابعة]الدهيش: 

حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن إِبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد    أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ   َوَأْخرَبانَ   -  364
اِعيَل ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلُمْكِتُب، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُسَلْيَماَن،  الرَّمْحَِن، أنبا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِإْسَْ 

َثِِن َأيِب، َعْن يَزِيدَ  ، قَاال: ثـَنَا َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َواِقٍد، َحدَّ ، َعْن ِعْكرَِمَة،  ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َعِقيٍل اْْلَُزاِعي    النَّْحِويِّ
،  َعِن اْبِن َعبَّ  َ َوالرَِّحَم، فـََقْد َأَكْلنَا  صلى هللا عليه وسلماٍس، قَاَل: َجاَء أَبُو ُسْفيَاَن ِإىَل النَِّبِّ ، فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، أَْنُشُدَك اَّللَّ

ُ، َعزَّ َوَجلَّ }َوَلَقْد َأَخْذاَنُهْم اِبْلَعَذا ِم، فَأَنْـَزَل اَّللَّ ِب َفَما اْسَتَكانُوا ِلَرِبِِّْم َوَما يـََتَضرَُّعوَن{ ]اْلُمْؤِمُنوَن:  اْلِعْلِهَز، يـَْعِِن: اْلَوبـََر اِبلدَّ
76].   

*    ، النَِّبِّ ِإىَل  أَبُو ُسْفيَاَن ْبُن َحْرٍب  : َجاَء  النـَّْيَسابُوِريِّ ، َويف رَِوايَِة  لِْلُخزَاِعيِّ فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد،   .صلى هللا عليه وسلمَلْفظُهُ 
 َنَشْدُتَك اِبَّللَِّ َوالرَِّحِم، َقْد َأَكْلنَا اْلِعْلِهَز، يـَْعِِن: اْلَوبـََر اِبلدَّمِ 

، َوِفيِه َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َواِقٍد َوثََّقُه  :  ( 11191)  ]الهيثمي  [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش:   النََّساِئيُّ َوَغْيُرُه  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 [ َوَضعََّفُه َأُبو َحاِتٍم.

َأْخرَبَْْتُْم، أنبا حمَُ   َأْخرَبانَ   -  367 اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ  بِْنُت َسْعِد  أنبا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمٌَّد، َوفَاِطَمةُ  اْبُن رِيَذَة،  مٌَّد 
با َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ  اين ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيٍب أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن النََّساِئي ، ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن َحْرٍب اْلَمْرَوِزي ، أنُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّربََ 

، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ   ، بـََعَث َسرِيًَّة فـََغِنُموا، وسلم  النَِّبَّ صلى هللا عليهْبِن َواِقٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ
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َها ُهْم، َعِشْقُت اْمَرَأًة فـََلِحْقتُـَها، َفَدُعوين أَْنظُُر ِإلَيـْ اْصنـَُعوا َما َبَدا َلُكْم، فَِإَذا اْمَرأٌَة  ، مثَّ َوِفيِهْم رَُجٌل، فـََقاَل هَلُْم: ِإيّنِ َلْسُت ِمنـْ
 فـََقاَل هَلَا: َأْسِلِمي ُحبـَْيُش قـَْبَل نـََفاِد اْلَعْيِش. طَوِيَلٌة َأْدَماُء، 

 َِبَْلَيَة َأْو َأْدرَْكُتُكْم اِبْْلََراِئقِ  ...َأرَيْـُتِك َلْو ًَتبـَْعُتُكْم فـََلِحْقُتُكْم 
 َتَكلََّف ِإْدالَج الس َرى َواْلَوَدائِقِ  ...َأَما َكاَن َحقٌّ َأْن يـُنـَوََّل َعاِشٌق 
ُتُكْم اِبحْلََداِئِق.   َويف رَِوايٍَة: أَْلَفيـْ

،  َوقـََعْت َعَلْيِه، َفَشِهَقْت َشْهَقةً َويف رَِوايٍَة: َأَكاَن َحقٌّ؟ قَاَلْت: نـََعْم، َفَديْـُتَك، قَاَل: فـََقدَُّموهُ َفَضَربُوا ُعنُـَقُه، َفَجاَءِت اْلَمْرأَةُ فَـ 
 ، ، صلى هللا عليه وسلمَأْو َشْهَقَتنْيِ، مثَّ َماَتْت، فـََلمَّا َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه ، َأْخرَبُوهُ اْْلرََبَ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ

 ؟!«. أََما َكاَن ِفيُكْم رَُجٌل رَِحيمٌ : »وسلم
 َكَذا رََواهُ النََّساِئي  بَِنْحِوهِ   *
 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.: (10355) ]الهيثمي [إسناده حسنالدهيش: ]

، ثـَنَا  َأْخرَبانَ   َوبِهِ   -  368 َبٍل، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد اجْلََرِمي  َلَة، َعْن   ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ أَبُو مُتَيـْ
، َعْن ِعْكرَِمَة،   ُحَسنْيِ ْبِن َواِقٍد، َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َشِهَد َمعَ   ، يـَْوَم فـَْتِح َمكََّة، أَْو ُحَننْيٍ، أَْلٌف ِمْن َبِِن ُسَلْيٍم. صلى هللا عليه وسلم َرُسوِل اَّللَِّ
 مَلْ َيُكْن يف ُنْسَخِة فَاِطَمَة بِْنِت َسْعِد اْْلرَْيِ ِذْكُر َمكَّةَ  *

، َوَعْبِد َّللاَِّ ْبِن َأْحَمَد  َرَواُه  :  (10259)  ]الهيثمي   [إسناده صحيح]الدهيش:   ِحيِح َغْيَر َيِزيَد النَّْحِويِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ الطََّبَراِنيُّ
 [ ْبِن َحْنَبٍل َوِكََلُهَما ِثَقٌة.

، أنبا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْداَن احلِْريِي ، أنبا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّد ْبن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَكْنَجُروِذيّ  . . ...أَبُو غَاِلبٍ  َأْخرَبانَ  - 369
، ثـَنَا احْلََسُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َشِقيٍق، ثـَنَا اأَلْسَوُد ْبُن َحْفٍص اْلَمْرَوِزي   ، ثـَنَا احْلَُسنْيُ ْبُن َواِقٍد، َعْن يَزِيَد  َعِليِّ ْبِن اْلُمَثّنَّ اْلَمْوِصِلي 

، َعْن ِعْكرَِمَة،  النَّ   ْحِويِّ
 ،  ، َكاَن ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر قـَبََّل ابْـنـََتهُ فَاِطَمةَ صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ

.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه : (12801) ]الهيثمي [إسناده ضعيف]الدهيش:   [ ِثَقاٌت، َوِفي َبْعِضِهْم َضْعٌف ََل َيُضرُّ
ِإبْـَراِهيَم َأْخرَبَُهْم، أنبا  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْبُن َأيِب اْلَقاِسِم التَِّميِمي ، أبَِْصبـََهاَن، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاِء ْبِن    َأْخرَبانَ   -  370

، ثـَنَا اْلُمْنِذُر ْبُن حُمَمَّدِ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن،   ْبِن اْلُمْنِذِر،    أنبا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْبُن السَِّريِّ
َثِِن َأيِب، ثـَنَا حَيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َهاِنٍئ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: قـُْلتُ  ِلَعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن قـَتَاَدَة: َحدََّثِِن يَزِيُد    قَاَل: َحدَّ

 اْبُن َأيِب َحِبيٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس،  
برَْيَِق رََمْوهُ اِبلدِّْرَعنْيِ رَُجٌل ِمَن اْليـَُهوِد، يـَُقاُل َلُه: النـ ْعَماُن ْبُن مهص، فـََقاَل َعاِصٌم:  ُ اَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ِإنَّ الَِّذي َكاَن بـَُنو 

َا ُهَو لَِبيُد ْبُن َسْهٍل.  [112 َوِإَْثًا ُمِبينًا{ ]النَِّساء:  يف قـَْولِِه: }َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإَْثًا مثَّ يـَْرِم ِبِه بَرِيئًا فـََقِد اْحَتَمَل ُِبْتَاانً   ِإمنَّ
 [ فيه من لم أعرفهم ]الدهيش: #*

بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَ   َأْخرَبانَ   -  373 اِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأَلْصبـََهاين ، ِِبَا، َوفَاِطَمةُ 
اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأَلسَفاِطي ، ثـَنَا أَبُو َعْوٍن الّزاَِيِدي ، ثـَنَا َأْخرَبَْْتُْم، أنبا حُمَمٌَّد اْبُن رِيَذَة، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا  

، َعْن ِعْكرَِمَة،   ُغ، َعْن َأيِب يَزِيَد اْلَمِديِِنِّ  أَبُو َعزََّة الدَّابَّ



420 
 

ُهَما، َأنَّ رَُجال ِمَن األَْنَصاِر َكاَن لَهُ َفْحالنِ  ُ َعنـْ ، فَاْغتـََلَما، فََأْدَخَلُهَما َحائِطًا، َفَشدَّ َعَلْيِهَما اْلبَاَب،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اَّللَّ
  ، نـََفٌر ِمَن األَْنَصاِر،    ، قَاِعٌد َمَعهُ صلى هللا عليه وسلم ، فََأرَاَد َأْن يَْدُعَو لَُه، َوالنَِّب ،  صلى هللا عليه وسلم مثَّ َجاَء ِإىَل النَِّبِّ

، ِإيّنِ ِجْئُت يف َحاَجٍة، َوِإنَّ َفْحَلنْيِ يل اْغتـََلَما، َوِإيّنِ َأْدَخْلتُـُهَما َحاِئطًا، َوَشَدْدُت َعَلْيهِ فـََقاَل: اَي َنِبَّ   َما اْلبَاَب، فَُأِحب  َأْن اَّللَِّ
ُ يل، فـََقاَل أَلْصَحاِبِه: » َرُُهَا اَّللَّ  « . قُوُموا َمَعنَاَتْدُعَو يل َأْن ُيَسخِّ

 «. افـَْتحْ  أََتى اْلبَاَب، فـََقاَل: »َفَذَهَب َحَّتَّ 
 ،  «. افـَْتحْ ، فـََقاَل: »صلى هللا عليه وسلمفََأْشَفَق الرَُّجُل َعَلى النَِّبِّ

صلى هللا  لنَِّب ، ، َسَجَد َلُه، فـََقاَل اوسلم النَِّبَّ صلى هللا عليهفـَُفِتَح اْلبَاُب، فَِإَذا َأَحُد اْلَفْحَلنْيِ َقرِيٌب ِمَن اْلبَاِب، فـََلمَّا رََأى  
 "   .اْئِتِِن ِبَشْيٍء َأُشدَّ ِبِه رَْأَسُه، َوأَُمكِّْنَك ِمْنهُ : " عليه وسلم

اْلَفْحِل اآلَخِر، فـََلمَّ  ِإىَل  احْلَاِئِط  أَْقَصى  ِإىَل  ِمْنُه، مثَّ َمَشى  َوأَْمَكَنهُ  َلهُ  َفَجاَء َِبِطَاٍم، َفَشدَّ رَْأَسُه،  َوَقَع  َساِجًدا، فـََقاَل ا رَآهُ 
 «. اْئِتِِن ِبَشْيٍء َأُشدَّ رَْأَسهُ لِلرَُّجِل: » 

َُما اَل يـَْعِصيَاِنَك.   َفَشدَّ رَْأَسهُ َوَأْمَكَنهُ ِمْنُه، فـََقاَل: " اْذَهْب، فَِإَنَّ
  ، ، َهَذاِن َفْحالِن اَل يـَْعِقالِن َسَجَدا َلَك،  ، َذاَك، قَاَل: قَالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلمفـََلمَّا رََأى َأْصَحاُب النَِّبِّ
قَاَل: » َلَك؟  َنْسُجُد  َتْسُجَد أََفال  َأْن  اْلَمْرَأَة  أَلَمْرُت  أَلَحٍد  َيْسُجَد  َأْن  َأَحًدا  َأَمْرُت  َوَلْو  أَلَحٍد،  َيْسُجَد  َأْن  َأَحًدا  آُمُر  اَل 

 «. ِلَزْوِجَها
أَمَّا    َوأَبُو َعْوٍن الّزاَِيِدي : حُمَمَُّد ْبُن َعْوٍن اْلَبْصِري ، َمْوىًل آلِل زاَِيٍد اْبِن َأيِب ُسْفيَاَن.  ْهَماَن اْلَبْصِري .أَبُو َعزََّة اْْسُهُ احْلََكُم ْبُن طَ   *

 زُْرَعَة أَْيًضا، َولَْيَس َهَذا حُمَمََّد ْبَن َعْوٍن اْْلَُراَساينَّ َوأَبُو َعْوٍن َوثَـَّقهُ أَبُو  أَبُو َعزََّة َوثَـَّقهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي، َوأَبُو زُْرَعَة الرَّاِزي .
بَّاُغ، َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن، َواْسُمُه اْلَحَكُم ْبُن َطْهَماَن،  :  (14155)  ]الهيثمي  [إسناده حسن]الدهيش:   ، َوِفيِه َأُبو َعزََّة الدَّ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 [ َقاٌت.َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ثِ 
، َأْو َغرْيُُه، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ   َأْخرَبانَ   -  377  َأْخرَبَْْتُْم، أنبا حُمَمَُّد اإِلَماُم أَبُو اْلُفتُوِح َأْسَعُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َخَلٍف اْلِعْجِلي 

 ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَعبَّاَداين ، ثـَنَا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رِيَذَة، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا يُوُسفُ 
َبْكِر   َأيِب  ْبِن  ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  َأيِب، َعْن حُمَمَِّد  ثـَنَا  ْبُن َجرِيٍر،  ثـَنَا َوْهُب  ْبِن َحْزٍم اجْلَْهَضِمي ،  ْبِن َعْمرِو  ْبِن حُمَمَِّد 

، َعْن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلَعبَّاِس،األَنْ     َصاِريِّ
  ، ، َمكََّة يـَْوَم اْلَفْتِح، َوَعَلى اْلَكْعَبِة َثالُث ِماَئٍة َوِست وَن َصَنًما، َقْد  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ

َها، فـََيِخر  ِلَوْجِهِه، فـَيَـ َشدَّ ِإبِْليُس   َجاَء احْلَق   ُقوُل: »أَْقَداَمَها ِبَرَصاٍص، َفَجاَء َوَمَعهُ َقِضيٌب، َفَجَعَل يـَْهِوي ِبِه ِإىَل ُكلِّ َصَنٍم ِمنـْ
َها ُكلَِّها. «. َحَّتَّ َوزََهَق اْلبَاِطُل، ِإنَّ اْلبَاِطَل َكاَن زَُهوقًا  َمرَّ َعَليـْ

 ِإْسَحاقَ الطَّرَبَاين : مَلْ يـَْرِوِه َعْن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ِإال َعْبُد اَّللَِّ اْبُن َأيِب َبْكٍر، تـََفرََّد بِِه اْبُن قَاَل  *
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر.]الهيثمي:  [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َأْخرَبَْْتُْم، أنبا حُمَمٌَّد اْبُن رِيَذة،    أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، َأنَّ فَاِطَمَة اجْلُوْزَدانِيَّةَ   َوَأْخرَبانَ   -  378
َثِِن حَيََْي ْبُن َمعِ  َبٍل، َحدَّ نٍي، ثـَنَا َوْهُب ْبُن َجرِيِر ْبِن َحازٍِم، َحدََّثِِن أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ

َثِِن َعْبُد اَّللَِّ اْبُن َأيِب َبْكٍر، َعْن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس، َأيِب، َعْن حُمَمَِّد ْبِن إِ   ْسَحاَق، َحدَّ
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  ،   ، يـَْوَم اْلَفْتِح، َوَعَلى اْلَكْعَبِة َثالُث ِماَئِة َصَنٍم َوِست وَن َصَنًما، صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ
َها، فـََيِخر  ِلَوْجِهِه، َويـَُقوُل:  َقْد َشدَّ هَلُْم ِإبِْليُس أَْقَداَمُهْم اِبلرََّصاِص، َفَجاَء َوَمَعهُ َقِضيٌب، َفَجَعَل يـَْهِوي بِِه ِإىَل ُكلِّ َصَنٍم مِ  نـْ

َها ُكلَِّها   أََمرَّ ِبهِ  «. َحَّتَّ َجاَء احْلَق  َوزََهَق اْلبَاِطُل، ِإنَّ اْلبَاِطَل َكاَن زَُهوقًا »  َعَليـْ
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر.]الهيثمي:  [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

أنبا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى    أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأمْحََد اْْلَبَّاُز، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن رََجاٍء َأْخرَبَُهْم، أنبا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن،  َوَأْخرَبانَ   -  379
 األَُمِوي ، َحدََّثِِن َأيِب، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل:  ْبِن َمْرُدَوْيِه، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو، ثـَنَا َسِعيُد ْبُن حَيََْي 

َثِِن َعْبُد اَّللَِّ اْبُن َأيِب َبْكٍر،    َحدَّ
َد إِبِْليُس   َوَثالَث ِمائَِة صَ َعْن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َلَقْد َجاَء َنِب  اَّللَِّ َمكََّة، َوَأنَّ َحْوَل اْلبـَْيِت ِستِّنيَ  َنٍم، َقْد َشدَّ

  ، ،  [ . . . . .]  َقِضيُب ُعَوْيٍد يف َيِدِه، قَاَل: َفَجَعَل ُيِشرُي ِإىَل َأَحِدِهنَّ   ،صلى هللا عليه وسلمهَلُْم اِبلرََّصاِص، َوَمَع َنِبِّ اَّللَِّ
 َحَّتَّ طََرَحُهنَّ ِمْن ِعْنِد آِخرِِهنَّ. « ِدُئ اْلبَاِطُل َوَما يُِعيدُ َجاَء احْلَق ، َوَما يـُبْ َويـَُقوُل: »

 ودٍ َلهُ َشاِهٌد يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن رَِوايَِة َأيِب َمْعَمٍر َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسْخرَبََة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسعُ  *
 [ إسناده حسن]الدهيش: 

، ثـَنَا  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمٌَّد، َأنَّ احْلََسَن ْبَن َأمْحََد احْلَدَّاَد َأْخرَبَُهْم، َوُهَو َحاِضٌر، أنبا أَبُو نـَُعْيٍم َأمْحَدُ   َأْخرَبانَ   -  380  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
ى ْبُن اْلُمَساِوِر، ثـَنَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة اْلَفزَاِري ، ثـَنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَساِوٍر، ثـَنَا ِعيسَ 

 ُمَعاِويَةُ اْبُن َأيِب اْلَعبَّاِس، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ اْلَمْخُزوِميِّ، 
 ، ُعِرَض َعَليَّ َما ُهَو َمْفُتوٌح ألُمَّيِت : " صلى هللا عليه وسلمَعْن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ

ُ، َعزَّ َوَجلَّ: }َوَلآلِخَرةُ َخرْيٌ َلَك ِمَن األُوىَل إِ ،  " بـَْعِدي َفَسرَّين  ُ يف  45ىَل قـَْوِلِه: َفرَتَْضى{ ]الض َحى:  فَأَنْـَزَل اَّللَّ [ َأْعطَاهُ اَّللَّ
َبِغي َلهُ " اجْلَنَِّة أَْلَف َقْصٍر ِمْن لُْؤلُؤٍ   ، تـَُراُِبَا اْلِمْسُك، يف ُكلِّ َقْصٍر َما يـَنـْ

اْلَعبَّاِس، َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت، َوِإْسَناُد  ِفيِه ُمَعاِوَيُة ْبُن َأِبي : (11499) ]الهيثمي [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 
 [اْلَكِبيِر َحَسٌن.

 َأْخرَبَْْتُْم، أنبا أَبُو َجْعَفٍر، أَْيًضا، أبَِْصبـََهاَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد اْْلرَْيِ، اِبْلَقاِهَرِة، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َعْبِد اَّللَِّ   َوَأْخرَبانَ   -  381
، أنبا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاين ، ثـَنَا َبْكُر ْبُن َسْهلٍ  ْعُت األَْوزَاِعيَّ  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، ثـَنَا َعْمُرو ْبُن َهاِشٍم اْلَبرْيُوِت ، قَاَل: ْسَِ

، َعْن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس،    حُيَدُِّث، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ اْلَمْخُزوِميِّ
،    َعْن أَبِيِه َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ُعِرَض َعَلى  ، َما ُهَو َمْفُتوٌح َعَلى أُمَِّتِه ِمْن بـَْعِدِه َكْفًرا  صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ

ُ، َعزَّ َوَجلَّ: ِبَذِلَك، فَأَنْـَزَل اَّللَّ يـُْعِطيَك رَب َك َفرَتَْضى{ ]الض َحى:    َكْفًرا، َفُسرَّ  أَْلَف   [،5}َوَلَسْوَف  اجْلَنَِّة  ُ يف  فََأْعطَاهُ اَّللَّ
َبِغي لَهُ ِمَن اْلوِْلَداِن َواْْلََدِم " قَ   ْصٍر، يف ُكلِّ َقْصٍر َما يـَنـْ

ِفيِه ُمَعاِوَيُة ْبُن َأِبي اْلَعبَّاِس، َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت، َوِإْسَناُد اْلَكِبيِر  :  (11499)  ]الهيثمي  [إسناده حسن]الدهيش:  
 .[ َحَسنٌ 
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َسنْي  اَن أَبُو عبد هللا حُمَمَّد بن مَحَْزة بن حُمَمَّد بن أيب الصفر اْلقرِشي ِبِدَمْشق َأن َأاَب احْلسن َعلّي بن احْلَُسنْي بن احلُْ أخرب   - 1
َدان الشَّاِهد  أْخربُكم أَبُو عبد هللا حُمَمَّد بن عبد السَّاَلم بن عبد الرَّمْحَن بن عبيد بن َسعْ   :الّسلِمّي املزازيِن أْخربُهم قيل َلهُ 

َعبَّاس َحاِجب اْبن  ِبِدَمْشق قَاَل: اْبنا أَبُو بكر حُمَمَّد بن ُسَلْيَمان بن يُوُسف بن يـَْعُقوب الربِعي ِقَراَءة َعَلْيِه قَاَل: اْبنا أَبُو الْ 
حيَي ، ثـَنَا بن َعامر اْلمَحاريب أَبُو َبري  حُمَمَّد بن َجابر ُهَو اْبن َبري بن عقَبة بن سعيد، ثـَنَا أوكمني الفرغاين ِفيَما قـََرأت َعَلْيهِ 

 ، َعن ِإْْسَاِعيل  ،َعن بكر بن َوائِل ،َعن أَبِيه ،ُهَو اْبن يعلى
أاب اْلَقاِسم! فارًتع هَلَا النَِّب صلى هللا َعَلْيِه   َعن أيب رََجاء العطاردي أَنه ْسع اْبن َعبَّاس يـَُقول: َدَعا رجل رجال فـََقاَل: اي

َواَل تكنوا   ،تسموا ابْسيعنيت َغرْيك، فـََقاَل النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "  ،َوسلم. فـََقاَل رجل: ايرسول هللا! ِإيّنِ مل أعنك
 ". بكنييت 

غري َأن َهَذا احلَِديث َشاهد    ِرّي سكن َمكَّة َوَأظنهُ َهَذا َوهللا أعلم.ِإْْسَاِعيل بن ُمسلم مجَاَعة تكلم يف أحدهم َوُهَو اْلَبصْ   *
 أيب ُهَريْـَرة. ، َعن يف الصَِّحيَحنْيِ من رَِوايَة حُمَمَّد بن ِسريِين 

 ]الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات[  [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 
،  حُمَمَّد بن عبد هللا، اْبنا  رباَن أَبُو َجْعَفر حُمَمَّد بن َأمْحد َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم َوأخْ   -  2

،  حيَي بن يعلى بن احْلَاِرث، ثـَنَا  حُمَمَّد بن َجابر اْلمَحاريب ، ثـَنَا  احْلَْضَرِميّ   حُمَمَّد بن عبد هللا، ثـَنَا  ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ اْبنا  
 ، أيب رََجاء، َعن ِإْْسَاِعيل بن ُمسلم ، َعن بكر بن َواِئل ، َعن أَبِيه َعن 
 ". َواَل تكنوا بكنييت  ،ابْسيتسموا النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل: "، َعن اْبن َعبَّاسَعن 

 [َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.]الهيثمي:  [إسناده حسن بشاهده]الدهيش: 
أَبُو احْلَُسنْي َأمْحد بن مَحَْزة بن َعلّي الّسلِمّي َأن احْلسن بن َأمْحد احْلداد أْخربُهم إَجازَة وأخربكم حيَي بن عبد   خربانَ أ  -  3

الَقاِضي  ، ثـَنَا  محد بن َأمْحد احْلداد قَااَل: ابْنا أَبُو نعيم َأمْحد بن عبد هللا اأْلَْصبـََهاينّ ، اْبنا  اْلبَاِقي الغزال ِقَراَءة َعَلْيِه بِبـَْغَداد 
، َعن مَحَّاد بن زيد، ثـَنَا  عبد هللا بن اجْلراح اْلُقهْستَاينّ ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن أَي وب ، ثـَنَا  أَبُو َأمْحد ُهَو حُمَمَّد بن َأمْحد بن إِبْـَراِهيم

 ،  أيب رََجاء العطاردي، َعن أَي وب
 يـَْعِِن يف اْلفْطَرة.  "َأّدوا َصاعا من طََعامْيِه َوسلم: " اْبن َعبَّاس قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعلَ َعن 
 َغرِيب من َحِديث أَي وب َومَحَّاد اَل يعلم َلهُ رَاِواي ِإالَّ عبد هللا بن اجْلراح.  :قيل
 [ إسناده حسن. والصواب وقفه ]الدهيش: #*
أسلم بن  ، ثـَنَا ُسَلْيَمان الطَّرَبَاينّ ، اْبنا الصيدالين َأن فَاِطَمة َأْخرَبْتم انبا حُمَمَّد َجْعَفر حُمَمَّد بن َأمْحد بن نصر  خرباَن أَبُو أ -  4

جرير بن َحازِم قَاَل: ْسَِعت أاََب رََجاء العطاردي ، ثـَنَا  سهل الَواِسِطّي َوعلي بن سعيد الرَّاِزّي قَاَل: ثـَنَا حُمَمَّد بن أابن الَواِسِطيّ 
ِإن َأمر َهِذه اأْلمة اَل يزَال مقاراب أَو مواما َحَّتَّ  َعبَّاس حيدث َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل: "    يـَُقول: ْسَِعت اْبن

 ". يتكلموا يف اْلولَدان َواْلقدر 
ِحيِح. َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، ]الهيثمي:  [إسناده حسن لغيره]الدهيش:   [ َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ

حُمَمَّد بن َأمْحد  ، اْبنا  َعلّي بن حُمَمَّد البحائي ، اْبنا  أَبُو روح عبد اْلمعز اهْلََرِوّي ِبَا َأن مَتِيم اجْلِْرَجاينّ أْخربُهمأْخرباَن  وَ   -  5
يزِيد بن َصاحل اْلَيْشُكِري َوحُمَّمد بن أابن الَواِسِطّي ، ثـَنَا  احْلسن بن ُسْفيَان، ثـَنَا  البسيت أَبُو َحامِت حُمَمَّد بن حبَان  ، اْبنا  الزوزين 
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 َرُسول هللا  قَاَل: ثـَنَا جرير بن َحازِم قَاَل: ْسَِعت َأاَب رََجاء العطاردي قَاَل: ْسَِعت اْبن َعبَّاس َوُهَو يـَُقول على اْلِمْنرَب: قَالَ 
 ". ما َما مل يتكلموا يف اْلولَدان َواْلقدر  ئاَل يَزال َأمر َهِذه اأْلمة موا سلم: " صلى هللا َعَلْيِه وَ 

 قَاَل أَبُو َحامِت: اْلولَدان َأرَاَد بِِه َأْطَفال اْلُمْشركني.  *
 [ (.6724. صحيح ابن حبان )إسناده صحيح]شعيب:  [إسناده حسن لغيره]الدهيش: 

أَبُو اْلفضل  ، اْبنا  زَاِهر بن َأمْحد الثَـَّقِفّي َأن أاََب عبد هللا احْلَُسنْي بن عبد اْلملك األديب أْخربُهم خرباَن أَبُو اْلمجد  أ  -   19
، َعلّي بن فراس أَبُو احْلسن َأمْحد بن إِبْـَراِهيم بن َأمْحد بن  ، اْبنا  عبد الرَّمْحَن بن َأمْحد بن احْلسن بن بْنَدار الرَّاِزّي املقرىء 

َنة، ثـَنَا أَبُو عبيد هللا سعيد بن عبد الرَّمْحَن املَْخُزوِمي، ثـَنَا أَبُو َجْعَفر حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم الديبليثـَنَا  ، َعن ُسْفيَان ُهَو اْبن ُعيـَيـْ
 ،  َعْمرو بن ِدينَار

 ر أَنْـُفسنَا. قَاَل: من شط {فعميت َعَلْيُكم أنلزمكموها }اْبن َعبَّاس يف قـَْوله َعن 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
 قَاَل: أمامهم.  {غصبا [َصاحِلَة]َكاَن َورَاَءُهْم ملك َيَُْخذ كل سفينة }َ اْبن َعبَّاس يف قـَْوله ِبه َعن وَ  - 20
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
 قَاَل: ِهَي اجلالبيب.  {َأن َيضعن ثياِبن فـََلْيَس َعَلْيِهنَّ جنَاح }اْبن َعبَّاس يف قـَْوله ِبه َعن وَ  - 21
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
 قَاَل: َعَذابه: نتف ريشه.  {ألعذبنه عَذااب َشِديدا}اْبن َعبَّاس يف قـَْوله ِبه َعن وَ  - 22
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
 قَاَل: ِهَي َأرض اْليمن.  {نسوق املَاء ِإىَل اأَلْرض اجلرز }َوَعن اْبن َعبَّاس: يف قـَْوله  – 23

 َوقد َرَواهُ ُسْفيَان َعن َعْمرو بن ِدينَار َعن َعطاء َعن اْبن َعبَّاس. َوقد تقدم يف تـَْرمَجَة َعطاء. 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
 قَاَل: الظَّامل لَنفِسِه: اْلَكاِفر.  {َفمنهْم ظَامل لَنفِسهِ }اْبن َعبَّاس يف قـَْوله ِبه َعن وَ  - 24
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
 قَاَل: هيام اأَلْرض.  {َفَشارِبُوَن ُشْرَب اهْلِيمِ }َعبَّاس يف قـَْوله َعن اْبن وَ  - 25
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
حُمَمَّد  ، ثـَنَا َأمْحد بن ُموَسى بن مْرَدَوْيه، اْبنا رََجاء أخرباَن َأمْحد حُمَمَّد بن ، َأان خرباَن أَبُو بكر حُمَمَّد بن حُمَمَّد التَِّميِميأ - 26

 ، َعْمرو بن ِدينَار ، َعن أيب يُوُنس اْلقشرِيي ، َعن ُشْعَبة ، ثـَنَا  أيب ، اَن أَبُو اْلَقاِسم نصر بن َعليّ ، ثـَنَا بن َأمْحد بن ِإبْـَراِهيم 
 {. صمتاِإيّنِ نذرت للرمحن }اْبن َعبَّاس َعن 

 أَبُو يُوُنس اْْسه َحامِت بن أيب َصِغريَة َوقيل: َأن َأاَب َصِغريَة زوج أمه َوقيل: أَبُو أمه. َوُهَو َحامِت بن ُمسلم.  *
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
 (. أخرباَن أَبُو احْلَُسنْي عبد احْلق بن عبد اْْلَاِلق بن َأمْحد إَجازَة )ح – 27

بد اْلَقاِدر أْخربُهم  وابنا َعنهُ َخايل اإِلَمام أَبُو حُمَمَّد عبد هللا بن َأمْحد اْلَمْقِدِسي َرمحَه هللا َأن َعمه عبد الرَّمْحَن بن َأمْحد بن ع
ارَُقْطِِنّ   احْلَاِفظ ثـَنَا احْلَُسنْي بن  اْبنا حُمَمَّد بن عبد اْلملك بن َبشَران ابْنا أَبُو احْلَُسنْي َعلّي بن عمر بن َأمْحد بن مْهدي الدَّ
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َثم ب ن مجيل ثـَنَا ُسْفيَان َعن ِإْْسَاِعيل َوِإبْـَراِهيم بن دبيس بن َأمْحد َوَغريُهَا قَالُوا: ثـَنَا أَبُو اْلَولِيد بن برد اأْلَْنطَاِكي ثـَنَا اهْلَيـْ
 ، َعْمرو بن ِدينَار

 ال َما َكاَن يف احْلَْوَلنْيِ ". إَلْيِه َوسلم: " اَل رَضاع َعن اْبن َعبَّاس قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا عَ 
َثم بن مجيل َوُهَو ثَِقة َحافظ.  َنة غري اهْلَيـْ ارَُقْطِِنّ َوقَاَل: مل يْسندهُ َعن اْبن ُعيـَيـْ  َكَذا َرَواهُ الدَّ

 [إسناده صحيح، والصواب وقفه ]الدهيش: #*
أَبُو نعيم  ، ثـَنَا  جدي ألمي حُمَمَّد بن اْْلطاب، ثـَنَا  َأمْحد بن َأمْحد بن احْلسن الرزاز، ثـَنَا  َأمْحد بن ُموَسىِبه أخرباَن  وَ   -  28

 ،  َعْمرو بن ُسْفيَان، َعن اأْلسود ين قيس، َعن احْلسن بن َصاحل، ثـَنَا اْلفضل بن دَُكنْي 
 قَاَل: السكر: َما حرم من ََثََرْتَا والرزق احْلسن: َما حل من ََثََرْتَا.  َحَسنًا{ِمْنهُ َسَكًرا َورِْزقًا  }تـَتَِّخُذونَ اْبن َعبَّاس َعن 
 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
، اْبنا  ِإبْـَراِهيمَأمْحد بن  ، اْبنا  عبد الرَّمْحَن الرَّاِزيّ ، اْبنا  أْخرباَن أَبُو اْلمجد زَاِهر الثَـَّقِفّي َأن احْلَُسنْي األديب أْخربُهموَ   -  29

َنة ، ثـَنَا  سعيد بن عبد الرَّمْحَن املَْخُزوِمي، ثـَنَا  حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم الدبيلي  َعْمرو ، َعن  اأْلسود بن قيس ، َعن  ُسْفيَان ُهَو اْبن ُعيـَيـْ
 ،  بن ُسْفيَان 

  ، َوالصََّواب من ََثََرْتَا   ، قَاَل: السكر َما حرم هللا من َثنَها  َحَسنًا{ِمْنهُ َسَكًرا َورِْزقًا   }تـَتَِّخُذونَ اْبن َعبَّاس يف قـَْوله تـََعاىَل َعن  
 والرزق احْلسن َما حل من ََثَرَها. 

 َكاَن يف ُنْسَخة َْسَاعنَا َعْمرو بن سعيد َوُهَو مصحف.  *
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
، اْبنا  َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن، ابْنا حُمَمَّد التَِّميِمي َأن حُمَمَّد بن رََجاء بن ِإبْـَراِهيم أْخربُهم بكر حُمَمَّد بن خرباَن أَبُو أ - 30

َعْمرو بن ، َعن ُسْفيَان ، ثـَنَا سعيد بن َمْنُصور ، ثـَنَا حُمَمَّد بن َعلّي بن زيد، ابْنا دْعلج، ثـَنَا َأمْحد بن ُموَسى بن مْرَدَوْيه
 ، ِدينَار 
 َخاَصمت وتلوت.  {دارست}َعْمرو بن كيَسان قَاَل: ْسَِعت اْبن َعبَّاس يْقَرأ َعن 

 [ إسناده صحيح]الدهيش: 
عبد الرَّمْحَن بن َأمْحد  ، اْبنا  أَبُو اْلمجد زَاِهر بن َأمْحد الثَـَّقِفّي َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلالل أْخربُهم أْخرباَن  وَ   -  31

اْبنا  اْلمقري  فراس ،  بن  َعلّي  بن  َأمْحد  بن  ِإبْـَراِهيم  بن  ثـَنَا  َأمْحد  الديبلي،  إِبْـَراِهيم  بن  ثـَنَا  حُمَمَّد  الرَّمْحَن  ،  عبد  بن  سعيد 
َنة، ثـَنَا املَْخُزوِمي  ، َعْمرو بن كيَسان ، َعن َعْمرو بن ِدينَار ، َعن ُسْفيَان ُهَو اْبن ُعيـَيـْ

 جادلت.  ،َخاَصمت ،: تـََلوت قَالَ  {دارست}اْبن َعبَّاس يف قـَْوله: َعن 
 [ رواه الطبراني، ورجاله ثقات.(: 11002]الهيثمي ) [إسناده صحيح]الدهيش: 

حُمَمَّد  ، اْبنا َجْعَفر الصيدالين أبصبهان َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي اِبْلَقاِهَرِة َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا اخربْتم أخرباَن أَبُو  - 45
ُسْفيَان بن  ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن َعْمرو بن اْلَعبَّاس اْلبَاِهِليّ ، ثـَنَا  َعْبَداِن بن َأمْحد، ثـَنَا  ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ ، اْبنا  بن عبد هللا 

َنة  ، َعْوَسَجة ، َعن َعْمرو بن ِدينَار، َعن ُعيـَيـْ
اَل خري اْبن َعبَّاس قَاَل: قَاَل قيل ايرسول هللا! َما ميَْنع حبش بِن اْلُمغريَة َأن َيتوك ِإالَّ َأَنم خَيْشوَن َأن تردهم. قَاَل: " َعن 

 ".   وأبس ِعْند اْلبَْأس ،َوِإن فيهم ْللتني حسنتني: إْطَعام الطََّعام   ،َوِإذا َشِبُعوا زنوا  ،ِإذا َجاُعوا سرقوا  ،يف احْلََبش
، َوَوثََّقُه َغْيُر َواِحٍد.]الهيثمي:  [إسناده ضعيف]الدهيش:   [ ِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت َوَعْوَسَجُة اْلَمكِ يُّ ِفيِه ِخََلٌف ََل َيُضرُّ
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َأمْحد بن حُمَمَّد ، ابْنا  خرباَن أَبُو ُمسلم اْلُمَؤيد بن عبد الرَِّحيم َوَعاِئَشة بنت معمر َأن سعيد بن أيب الرََّجاء أْخربُهمأ  -  46
حُمَمَّد بن حيَي بن أيب عمر اْلَعدين ثـَنَا أَبُو  ، ثـَنَا  ِإْسَحاق بن َأمْحد اْْلَُزاِعيّ ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن إِبْـَراِهيم بن املقرىء، اْبنا  بن النـ ْعَمان 

 ،  ُأَساَمة قَاَل: َحدثِِن َعْوف بن َحيَّان اأْلَْزِديّ 
َا أخذْتم الرجفة أَنم مل ينهوا َعن اْلعجل َومل    اْبن َعبَّاس: ِإنَعن   ِإمنَّ اْختَار ُموَسى َعَلْيِه السَّاَلم من قومه  الّسْبعني الَِّذي 

 يْرضوا ِبِه. 
 َعْوف مل يذكرهُ أَبُو َحامِت يف ِكتَابه.  *

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
َوُهَو  خرباَن أَبُو َهاشم احْلَُسنْي بن حُمَمَّد بن َعلّي اْلُمَؤدب أبصبهان َأن َأاَب اْْلرَْي حُمَمَّد بن َأمْحد الباغبان أْخربُهم  أ  -  49

َأمْحد بن  ، ثـَنَا ِإْسَحاق بن ِإبْـَراِهيم بن زيد ِفيَما أرى ، ثـَنَا َأمْحد بن ُموَسى بن مْرَدَوْيه ، اْبنا  َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن ، اْبنا َحاضر
 ، اْلَقاِسم بن حُمَمَّد ، َعن َعمه، َعن اْبن أخي الز ْهِريّ ، ثـَنَا حبيب بن أيب َمْرزُوق، ثـَنَا َأمْحد بن ُخَزمْيَة ، ثـَنَا َعْمرو بن الضَّحَّاك 

قَاَل:    {هاؤم اقرؤا ِكتَابيه} الَِّذي يـَُقول  اْبن َعبَّاس قَاَل: أول من يـُْعطي ِكتَابه بَِيِميِنِه ابو َسلَمة بن عبد اأْلسد قَاَل: َوُهوَ َعن  
م اْلالية  وََكاَن اْبن َعبَّاس يْقرؤَها كل واشرب اي فَأول    ،َوأما الَِّذي يـُْعطي ِكتَابه ِبشَماِلهِ   ،أاب َسلَمة َهِنيئًا مِبَا أسلفت يف اأْلَايَّ
 من يعطاه َأُخوهُ ُسْفيَان بن عبد اأْلسد. 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
أَبُو يعلى  ، اْبنا  حُمَمَّد ، اْبنا  ِإبْـَراِهيم، اْبنا  زَاِهر بن َأمْحد الثَـَّقِفّي َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك األديب أْخربُهم   أْخربانَ وَ   -  60

 ،  َعلّي بن بذمية ، َعن ُسْفيَان ، ثـَنَا حُمَمَّد بن عبد هللا اأْلَسدي، ثـَنَا زَُهرْي ، ثـَنَا اْلموِصِلي 
ى  قيس بن حبرت قَاَل: َسأَلت اْبن َعبَّاس َعن اجْلَّر اأْلَبْـَيض واجلر اأْلَْخَضر واألمحر فـََقاَل: َعن أول من َسَأَل النَِّب صلَعن 

ء اَل تْشر هللا َعَلْيِه َوسلم َوفد عبد اْلَقْيس فـََقاَل: "  َواْشَربُوا يف   ،َواَل تْشربُوا يف اجْلَرّ  ،واحلنتم  ،والنقري  ،واملزفت  ،بُوا يف الد ابَّ
ِإن ". مثَّ قَاَل: " أهريقوه  يف الثَّالِثَة أَو يف الرَّاِبَعة قَاَل: "    :". قَالُوافصبوا َعَلْيِه املَاء  ،فَِإن اْشَتدَّ يف األسقية " قَاَل: "األسقية 

 ". وكل ُمسكر حَرام  ،والكوبة ،َواْلميسر ،هللا حرم َعلّي َأو حرم اْْلمر 
 قَاَل ُسْفيَان: قلت لَعلي بن بذمية: َما الكوبة؟ قَاَل: الطبل. 

 اْلموِصِلي بَِنْحِوِه. ِإمنََّا قصدان ذكر امليسر والكوبة. َرَواهُ أَبُو َحامِت البسيت َعن أيب يعلى  *
 [ (2729مسند أبي يعلى ) .رجاله ثقات ]الداراني:  [إسناده صحيح ]الدهيش: #*
َأْخرَبْتم أخرباَن    -  73 َأن فَاِطَمة  اْْلرَْي  َأمْحد َوفَاِطَمة بنت سعد  اْبنا  أَبُو َجْعَفر حُمَمَّد بن  اْبنا  حُمَمَّد،  َأمْحد  ،  ُسَلْيَمان بن 

ي قَااَل: ثـَنَا عبد هللا بن عبد اْلَوهَّاب احلَجب، اْبنا  الطَّرَبَاينّ  ،  عبد اْلَعزِيز بن حُمَمَّد، ثـَنَا  َعلّي بن عبد اْلَعزِيز َوأَبُو ُمسلم اْلكشِّ
َمْيُمونَة   :اأْلََخَوات مؤمنات  صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "  اْبن َعبَّاس قَاَل: قَاَل َرُسول هللا، َعن كريب ، َعن  ِإبْـَراِهيم بن عقَبةَعن 

 ". َوَأْْسَاء بنت ُعَمْيس ِهَي أختهن ألمهن   ،وسلمى اْمَرَأة مَحَْزة ،َوأم اْلفضل بنت احْلَاِرث ،زوج النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم
 النََّساِئّي َعن عبد هللا بن عبد اْلَوهَّاب. َرَواهُ النََّساِئّي َعن َعْمرو بن َمْنُصور  *

   [إسناده صحيح ]الدهيش: #*



427 
 

عبد هللا  ، ثـَنَا  َأمْحد ، اْبنا احْلسن ، اْبنا َأمْحد عبد هللا احْلَْريِبّ َوأَبُو طَاِهر اْلُمبَارك احْلَْريِبّ َأن هبة هللا أْخربُهم أَبُو   خربانَ أ  -   75
ثـَنَا  َحدثِِن أيب ثـَنَا  يـَْعُقوب ،  ِإْسَحاق ، َعن  أيب،  اْلَولِيد بن نويفع موىل الزبري ِكاَلُُهَا  ، َعن  اْبن  َسلَمة بن كهيل َوحُمَّمد بن 

 ،  كريب موىل عبد هللا بن َعبَّاس، َعن  َحدثِِن 
 ه َما َعَلْيِه َغريه. شح برد حضرمي متو اْبن َعبَّاس قَاَل: رَأَْيت َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم ُيَصلِّي من اللَّْيل يف  َعن 

َثَمة ، َعن َرَواهُ أَبُو َحامِت البسيت َعن أيب يعلى اْلموِصِلي *  يـَْعُقوب بن إِبْـَراِهيم ِبِِْسنَاِدِه. ، َعن أيب َخيـْ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
، َعلّي بن حُمَمَّد البحاثي ، اْبنا مَتِيم بن أيب سعيد اجْلِْرَجاينّ أْخربُهم خرباَن أَبُو روح عبد اْلمعز بن حُمَمَّد اهْلََرِوّي ِبَا َأن أ  - 76
سعد بن عبد هللا بن عبد  ، ثـَنَا  اْبن ُخَزمْيَة، اْبنا  أَبُو َحامِت حُمَمَّد بن حبَان البسيت ، اْبنا  حُمَمَّد بن َأمْحد بن َهارُون الزوزيناْبنا  

 ،  سعيد بن أيب ِهاَلل، َعن يزيد نَخاِلد ب، َعن لَّْيث بن سعد ال، ثـَنَا أيب ، ثـَنَا هللا بن عبد احلكم 
اْبن َعبَّاس   ،ا أخربهُ يبخمرَمة بن ُسَلْيَمان ان كر َعن   اِبللَّْيلِ   ،قَاَل: َسأَلت   ،َفقلت: َصاَلة َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم 

 فَيسمع من َكاَن َخارِجا.  ،فـََقاَل: َكاَن صلى هللا َعَلْيِه َوسلم يْقرَأ يف بعض حجره 
 [ (.2581صحيح ابن حبان )  .صحيح لغيره]اْللباني:  [إسناده صحيح ]الدهيش: #*
اْبنا ُسَلْيَمان    ،اْبنا أَبُو نعيم َأمْحد بن عبد هللا   ،أخرباَن حُمَمَّد الصيدالين َأن احْلسن بن َأمْحد احْلداد أْخربُهم َوُهَو َحاضر  -  77

  ،نَا عبد اْلَعزِيز بن حُمَمَّد الدَّرَاوْرِدي ثَـ   ،ثـَنَا أَبُو َجْعَفر النـ َفْيِلي  ، ثـَنَا َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن ُهَو اْبن عقال احْلَرَّاين   ،بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ 
 (. َعن اْبن َعبَّاس )ح  ،َعن كريب  ،َعن ِإبْـَراِهيم بن عقَبة

 [ إسناده حسن بالمتابعة.]الدهيش: 
ابْنا حُمَمَّد بن   ،َأْخرَبْتم َوأْخرباَن أَبُو َجْعَفر بن حُمَمَّد بن َأمْحد َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا  - 78
َعن  ،ثـَنَا عبد اْلَعزِيز بن حُمَمَّد  ،ثـَنَا أَبُو َجْعَفر النـ َفْيِلي ،ثـَنَا َجْعَفر بن حُمَمَّد اْلفْراَييِبّ  ،اْبنا ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ  ،ريذة 

ول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: " سيدات نَساء أهل اجْلنَّة بعد  َعن اْبن َعبَّاس قَاَل: قَاَل َرسُ  ،َعن كريب ،ِإبْـَراِهيم بن عقَبة 
 فَاِطَمة َوَخِدََية وآسية اْمرََأة ِفْرَعْون ".  ،َمْرَْي بنت عمَران

 لفظ َجْعَفر اْلفْراَييِبّ. 
 َويف رَِوايَة َأمْحد احْلَرَّاين: سيدات أهل اجْلنَّة. َوِعْنده: مثَّ آِسَية. 

 َوايَة عْلبَاء بن َأمْحد َعن ِعْكرَِمة. تقدم ََنوه يف رِ 
رواه الطبراني في اْلوسط والكبير بنحوه، إَل أنه قال: " وآسية ". ورجال الكبير  (:  15190]الهيثمي )  [إسناده حسن]الدهيش:  

 [ رجال الصحيح.
اْبن ، ثـَنَا  ِإبْـَراِهيم بن اْلُمْنذر احْلَزاِمي، ثـَنَا  أَبُو سعد اهْلََرِويّ حيَي بن َمْنُصور  ، ثـَنَا  ِبه أخرباَن ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ وَ   -  79

 ،  بن احْلَاِرث َأن بكري بن عبد هللا َحدثهُ وهب َأْخربين َعْمرو 
َعَلْيِه َوسلم َعن الصَّاَلة كريب َأن اْبن َعبَّاس َوعبد الرَّمْحَن بن َأْزَهر واملسور بن خمرَمة قَالُوا: َنى َرُسول هللا صلى هللا  َعن  

 بعد َصاَلة اْلَعْصر. 
ِحيِح َخََل َشْيِخ الطََّبَراِنيِ  َيْحَيى ْبِن َمْنُصوٍر  ]الهيثمي:    [ إسناده صحيح]الدهيش:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 [ َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه.َأِبي َسْعٍد اْلَهَرِويِ  َفِإنِ ي َلْم  
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اإِلَمام مظفر بن أيب اْلَقاِسم بن أيب احْلسن بن قيبا اِبحْلَِرِْي من بـَْغَداد َأن ااب حُمَمَّد ُسَلْيَمان بن َمْسُعود القصاب أخرباَن    -  81
،  أَبُو احْلسن حُمَمَّد بن حُمَمَّد بن خملد اْلبـَزَّار، اْبنا  الربِعي أَبُو اْلَقاِسم َعلّي بن احْلَُسنْي بن عبد هللا  ، اْبنا  أْخربُهم ِقرَاَءة َعَلْيهِ 

َوْرقَاء  ، َعن  َشبابَة ، ثـَنَا  َأمْحد بن الصَّباح النـَّْهَشِلي ، ثـَنَا  َجْعَفر بن حُمَمَّد بن احْلسن الزَّْعَفَراين ، ثـَنَا  ُعْثَمان ُهَو اْبن السماكثـَنَا  
 ،  كريب، َعن  ْعد َسامل بن أيب اجلَْ ، َعن َعن َمْنُصور

 . "َسالم َعَلْيك أما بعد "اْبن َعبَّاس: َأن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم كتب ِإىَل حرب تيماء: َعن 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
بِِه َخايل اإِلَمام أَبُو حُمَمَّد عبد هللا بن َأمْحد اْلَمْقِدِسي َأن َأاَب بكر عبد هللا بن حُمَمَّد بن َأمْحد بن النقور  َوأْخرباَن    -  82

 اْبنا أَبُو اْلَقاِسم َعلّي بن احْلَُسنْي الربِعي ِبِِْسنَاِدِه مثله.   -بِبـَْغَداد  -أْخربُهم  
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
، َأمْحد بن حَمُْمود الثَـَّقِفيّ ، اْبنا   أَبُو اْلمجد زَاِهر بن َأمْحد الثَـَّقِفّي َأن سعيد بن أيب الرََّجاء الصَّرْييف أْخربُهم َوأْخربانَ   -  83
،  َأمْحد بن أيب ُشَرْيح الرَّازِيّ ، ثـَنَا  الرَّاِزيّ أَبُو بشر الدواليب ُهَو حُمَمَّد بن َأمْحد بن مَحَّاد  ، ثـَنَا  حُمَمَّد بن إِبْـَراِهيم بن املقرىءاْبنا  
 ،  كريب ، َعن  َسامل بن أيب اجْلَْعد ، َعن َمْنُصور، َعن َوْرقَاء، ثـَنَا شبابه ثـَنَا 
 اْبن َعبَّاس: َأن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم كتب على حرب تيماء َفسلم َعَلْيِه. َعن 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
، اْبنا  َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن ، اْبنا حُمَمَّد بن أيب اْلَقاِسم َأن َأاَب اْْلرَْي حُمَمَّد بن رََجاء بن ِإبْـَراِهيم أْخربُهم رباَن أَبُو بكر أخ  - 84

حُمَمَّد بن عبد هللا بن أيب نا  ، ابْ حُمَمَّد بن أَي وب، ثـَنَا  حُمَمَّد بن َأمْحد بن إِبْـَراِهيم، ثـَنَا  أَبُو بكر َأمْحد بن ُموَسى بن مْرَدَوْيه
 ،  ُموَسى بن عقَبة، َعن أَبِيه، َعن أيب ، ثـَنَا َجْعَفر 

النَّاس َكانُوا قبل َأن ينزل يف الصَّْوم َما نزل فيهم َيَُْكُلون    ،كريب موىل اْبن َعبَّاسَعن   قَاَل: ْسعته يـَُقول: هللا أعلم َعن 
. فـَبَلغنَا َأن عمر َوَيْشَربُوَن َوحيل هَلُم َشْأن النَِّساء فَِإذا اَنم أحدهم مل يطعم َومل يشرب َواَل َيَِْت َأهله َحَّتَّ يْفطر من اْلَقابَِلة

ىَل هللا  ب بعد َما اَنم َوَوَجب َعَلْيِه الصَّْوم َوقع على َأهله. مثَّ َجاَء ِإىَل النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم فـََقاَل: َأْشُكو إِ بن اْْلطا 
الَِّذي صنعت قَاَل: "   نَفِسي وماذا صنعت؟  َوِإلَْيك  ِإيّنِ َسوَّلت يل  َما منت  ،" قَاَل:  َأهِلي بعد  أُ   ،فـََوَقعت على  رِيد  َوَأان 

َلة الّصيام } ". فَنزل اْلكتاب  َما كنت خليقا َأن تفعل  فزعموا َأن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل: "   ،الصَّْوم أحل لكم لَيـْ
 . {الرََّفث ِإىَل ِنَساِئُكم 

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
ثـَنَا النَّضر   ،ثـَنَا احْلَُسنْي بن ُحَرْيث اْلمروِزي   ،ثـَنَا احْلَُسنْي بن ِإْسَحاق التسرِتي   ،َوِبه أخرباَن ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ   –  93

َفَكَأن    ،َعن اْبن َعبَّاس َأن َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم مد يَده ِإىَل ُحَذيْـَفة   ،َعن حُمَمَّد بن ِسريِين   ،اْبنا اْبن عون   ،بن ُِشَْيل
فـََقاَل َرُسول هللا صلى    ،َوَجاء فـََقاَل: ايرسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم ِإيّنِ كنت جنبا  ،فاغتسل  ، ذهبُحَذيْـَفة تقاعس َحَّتَّ 
 ". ِإن اْلُمسلم اَل ينجس هللا َعَلْيِه َوسلم: "  

ن ُشْعَبة َوَغريه َأن حُمَمَّد بن ِسريِين  َوقد رُِوَي عَ   َلهُ َشاهد يف َصِحيح ُمسلم من رَِوايَة أيب َواِئل َشِقيق بن َسلَمة َعن ُحَذيْـَفة.  *
 مل يسمع من اْبن َعبَّاس. 
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  ، َعن أَي وب  ،َعن مَحَّاد بن زيد  ،قلت: َوقد روى الُبَخارِّي يف الصَِّحيح يف اأْلَْطِعَمة: َعن عبد هللا بن عبد اْلَوهَّاب احلجي 
 هللا َعَلْيِه َوسلم َكتًفا مثَّ صلى َومل يتـََوضَّأ. َعن اْبن َعبَّاس قَاَل: تعرق النَِّب صلى  ،َعن اْبن ِسريِين

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
خرباَن اإِلَمام أَبُو بكر اْلَقاِسم بن عبد هللا بن عمر بن َأمْحد بن الصفار بنيسابور َأن َأاَب بكر وجيه بن طَاِهر بن  أ  -  95

ن  أَبُو سعيد حُمَمَّد بن عبد هللا بن محدو ، اْبنا  أَبُو َحاِمد َأمْحد بن احْلسن اأْلَْزَهِري ، اْبنا حُمَمَّد الشحامي أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيهِ 
، حُمَمَّد بن حيَي بن عبد هللا بن َخاِلد بن فَارس بن ُذَؤْيب الذهلي، ثـَنَا  أَبُو َحاِمد بن حُمَمَّد بن احْلسن بن الشَّْرِقي، ثـَنَا  التَّاِجر 

 ،  الز ْهِريّ ، َعن الزبيِديّ ، َعن بَِقيَّة بن اْلَولِيد ، ثـَنَا يزِيد بن عبد ربهثـَنَا 
  ، َعبَّاس قَاَل: َكاَن اْبن َعبَّاس حيدث َأن هللا عز َوجل أرسل ِإىَل نبيه ملكا من اْلَماَلِئَكة َمَعه ِجرْبِيلحُمَمَّد بن عبد هللا بن  َعن  

فَاْلَتفت    ،َوَبني َأن تكون ملكا نَبيا  ،فـََقاَل اْلملك لَرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: ِإن هللا خيريك َبني َأن تكون عبدا نَبيا 
فـََقاَل    ،فََأَشاَر ِجرْبِيل ِإىَل النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم بَِيِدِه َأن تواضع  ،النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم ِإىَل ِجرْبِيل كاملستشري لَهُ 

 : فََما أكل بعد تِْلَك اْلَكِلَمة طََعاما ُمتكئا َحَّتَّ لَِقي ربه. ". قَالَ اَل بل أكون عبدا نَبيا النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: " 
 بَِقيَّة وََكَذا ِفيِه حُمَمَّد بن عبد هللا فنسب ِإىَل جده. ، َعن َرَواهُ النََّساِئّي َعن َعْمرو بن ُعْثَمان *

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
الصيدالين أبصبهان َأن َأاَب َعلّي احْلسن بن َأمْحد احْلداد أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيِه َوُهَو  خرباَن أَبُو َجْعَفر حُمَمَّد بن نصر  أ  -  96

ر، ثـَنَا أَبُو اْلَقاِسم ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ ، اْبنا أَبُو نعيم َأمْحد بن عبد هللا، اْبنا َحاضر اْلَولِيد بن  ، ثـَنَا َأمْحد بن َعلّي اأْلَابَّ
 ،  حُمَمَّد بن َعْمرو بن َعطاء، َعن اْبن أيب ِذْئب ، َعن ُموَسى بن أعني، ثـَنَا ملك احْلَرَّاين عبد الْ 

نْـيَا ِإالَّ كنت    ،سلوا هللا يل اْلَوِسيَلةاْبن َعبَّاس قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "  َعن   فَِإنَّهُ مل يسلها يل عبد يف الد 
 ". َأو َشِفيًعا يـَْوم اْلِقيَاَمة   ،َلهُ َشِهيدا

 قَاَل الطَّرَبَاينّ: مل يرو َهَذا احلَِديث َعن اْبن أيب ِذْئب ِإالَّ ُموَسى بن أعني.  *
، َوَقْد َذَكَرُه اْبُن ِحبَّاَن ِفي  َرَواُه  ]الهيثمي:    [إسناده صحيح]الدهيش:   الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه اْلَوِليُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلَحرَّاِنيُّ

 [ َوُهَو ِثَقٌة. َيَن،الثِ َقاِت َوَقاَل: ُمْسَتِقيُم اْلَحِديِث ِإَذا َرَوى َعِن الثِ َقاِت. ُقْلُت: َوَهَذا ِمْن ِرَواَيِتِه َعْن ُموَسى ْبِن َأعْ 
على أيب عبد هللا بن مَحَْزة بن حُمَمَّد اْلقرِشي َوَنن نْسمع ِبِدَمْشق أْخربُكم أَبُو احْلسن َعلّي بن اْلُمسلم بن   ءقرىو   -  97

ن  جدي أَبُو بكر حُمَمَّد ب، اْبنا  أَبُو احْلسن َأمْحد بن عبد اْلَواِحد بن حُمَمَّد بن أيب احْلَِديد ، اْبنا  حُمَمَّد الّسلِمّي ِقَراَءة َعَلْيهِ 
حُمَمَّد بن يُوُسف ، ثـَنَا  سعيد بن َعبُدوس بن أيب زيدون القيسراين، ثـَنَا  احْلسن بن َعلّي اإِلَمام، اْبنا  ُعْثَمان بن أيب احْلَِديد 

 ، حُمَمَّد بن َعْمرو بن َعطاء ، َعن ُموَسى ، َعن ُسْفيَان ، ثـَنَا اْلفْراَييِبّ 
  ، َأو َشِهيدا ،َأو َشِهيدا ،من َسَأَل هللا يل اْلَوِسيَلة كنت َشِفيًعا اْبن َعبَّاس قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: " َعن 

 ". َأو َشِفيًعا 
َا  *  ذَكْراَنهُ َشاهدا لغريه. ُموَسى يف َهِذه الّرَِوايَة أرَاهُ اْبن ُعبـَْيَدة َومل نعتمد على رَِوايَته َوِإمنَّ

 [ إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش: 
ُسَلْيَمان ، اْبنا  حُمَمَّد بن عبد هللا ، اْبنا  َجْعَفر حُمَمَّد َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتمأخرباَن أَبُو    -  98

َبلعبد هللا بن  ، ثـَنَا  بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ  حُمَمَّد بن َعْمرو بن ، َعن  عبد هللا بن َجْعَفر، ثـَنَا  َداُود بن رشيد، ثـَنَا  َأمْحد بن َحنـْ
 ، حُمَمَّد بن َعْمرو بن َعطاء ، َعن حلحلة
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َفاَل يقربن   ،من أكل من خضركم َهِذه َشْيئا اْبن َعبَّاس َرِضي هللا َعنهُ قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "َعن  
 ". فَِإن اْلَماَلِئَكة تتأذى ممَّا يتََأذَّى ِمْنهُ بَنو آدم  ،َمْسِجدانَ 

والربمكي والرقي   ،فَِإن اْلَمِديِِنّ ُهَو أَبُو َعلّي ُمَتَكلم ِفيهِ   ،عبد هللا بن َجْعَفر اَل أحتقق َهل ُهَو اْلَمِديِِنّ أم اْلرَبَْمِكي أم الرقي  *
 حلَِديث لَهُ َشاهد يف الصَِّحيح من غري طَرِيق يف أكل الثوم والبصل والكرات. ثقتان. غري َأن َهَذا ا

 [إسناده حسن بشاهده ]الدهيش: #*
َأمْحد بن حَمُْمود بن َأمْحد  ، ابْنا  اْلمجد زَاِهر بن َأمْحد الثَـَّقِفّي َأن سعيد بن أيب الرََّجاء الصَّرْييف أْخربُهمأخرباَن أَبُو    -  99

َأمْحد بن ِعيَسى  ، ثـَنَا ُعْثَمان بن خرزاد، ثـَنَا عبد الصَّمد بن سعيد احْلِمِصي، ثـَنَا حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم بن املقرىء ، اْبنا الثَـَّقِفيّ 
 ،  حُمَمَّد بن اْلُمْنَكدر، َعن شبيب بن سعيد َحدثِِن أابن بن تغلب، ثـَنَا اْبن وهب ، ثـَنَا بن حسان التسرتِي

أصبح لَهُ اَباَبِن مفتوحان    ،أَو َأحدُهَا  ،من أصبح مرضيا لَواِلديهِ بَّاس قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "  اْبن عَ َعن  
 ". َأو َأحدُهَا أصبح َلهُ اَباَبِن مفتوحان ِإىَل النَّار   ،مسخطا  أصبحَومن  ،ِإىَل اجْلنَّة 

حُمَمَّد بن اْلُمْنَكدر  ، َعن  احْلسن بن َصاحل ، َعن  أسود بن َعامر ، َعن  روى اإِلَمام َأمْحد يف ُمْسنده يف ُمْسند اْبن َعبَّاس  *
 ".مدمن اْْلمر ِإن َماَت لَِقي هللا كعابد وثن قَاَل: حدثت َعن اْبن َعبَّاس أَنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "  

 َفاَل َأْدِري أْسع حُمَمَّد بن اْلُمْنَكدر من اْبن َعبَّاس أم اَل. 
 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*

، ثـَنَا ُسَلْيَمان الطَّرَبَاينّ ، اْبنا  حُمَمَّد ، ابْنا  َجْعَفر الصيدالين َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة َأْخرَبْتم ْخرُباَْن أَبُو  اُ   -  127
 ،  جُمَاِهد ، َعن احلكم، َعن ُحَسنْي ُسْفيَان بن ، ثـَنَا عباد بن اْلَعوام ، ثـَنَا أَبُو ُموَسى اهْلََرِويّ ، ثـَنَا حُمَمَّد بن اْلفضل السَّقِطي

ُهم}اْبن َعبَّاس قَاَل: نسخت آيتان من ُسورَة اْلَماِئَدة آيَة اهْلَْدي والقالئد َواآْليَة اأْلُْخَرى  َعن    {فاحكم بَينهم َأو أعرض َعنـْ
َوِإن َشاَء ردهم ِإىَل حكم َغريه َحَّتَّ نزلت    ،ِإن َشاَء حكم بَينهم   ،قَاَل: َكاَن َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم يف َذِلك خُمَرّيا 

 . {فاحكم بَينهم مِبَا أنزل هللا }
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

، اْبنا  الرَّمْحَنَأمْحد بن عبد  ، اْبنا  بكر بن حُمَمَّد التَِّميِمي اْلُمَؤدب َأن حُمَمَّد بن رََجاء بن ِإبْـَراِهيم أْخربُهمأْخرباَن أَبُو  وَ   -  128
، ثـَنَا  سعيد بن ُسَلْيَمان، ثـَنَا  اْلَعبَّاس بن حُمَمَّد الدوري ، ثـَنَا  َأمْحد بن ُعْثَمان بن حيَي، ثـَنَا  أَبُو بكر َأمْحد بن ُموَسى بن مْرَدَوْيه

 ، جُمَاِهد ، َعن احلكم ، َعن ُسْفيَان بن ُحَسنْي ، َعن عباد بن اْلَعوام 
يـَْعِِن اْلَمائَِدة آيَة القالئد َوقَوله  اْبن َعبَّاس قَاَل:  َعن   ُهم}آيتان نسختا من َهِذه الس ورَة  بَينهم َأو أعرض َعنـْ .  {فاحكم 

ُهم  ،ن َشاَء حكم بَينهمإ  ،َفَكاَن َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم خُمَرّيا فَنزلت    ،فردهم ِإىَل أحكامهم   ، َوِإن َشاءَ أعرض َعنـْ
 قَاَل: فَأمر رَُسول هللا َعَلْيِه السَّاَلم ان حيكم بَينهم مِبَا يف كتَابنَا.  {بَينهم مِبَا أنزل هللا َواَل تتبع أهوائهمَوَأن احكم }

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
عبد هللا بن حُمَمَّد ، ثـَنَا أَبُو َحامِت الرَّاِزيّ ، ثـَنَا أَبُو َعْمرو َأمْحد بن حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم ، ثـَنَا َأمْحد بن مْرَدَوْيه ِبه أخرباَن وَ  -  129

 ،  جُمَاِهد ، َعن احلكم، َعن ُسْفيَان بن ُحَسنْي ، َعن عباد بن اْلَعوام ، ثـَنَا بن الّربيع
 { فَِإن جاءوك فاحكم بَينهم}َوَقوله  ، اْبن َعبَّاس قَاَل: نسخ من َهِذه الس ورَة آيتان: آيَة القالئدَعن 

 عباد. ، َعن أَبِيه ، َعن َرَواهُ النََّساِئّي َعن ِهاَلل بن اْلَعاَلء بن ِهاَلل *

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
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ُموَسى بن َهارُون َوعلي بن سعيد الرَّاِزّي قَااَل: ثـَنَا احْلسن بن َأمْحد بن أيب ُشَعْيب ، ثـَنَا  الطَّرَبَاينّ َوبِه ابْنا ُسَلْيَمان    - 137
 ،  جُمَاِهد ، َعن ِإبْـَراِهيم بن أيب مَجَْرة ، َعن حُمَمَّد بن مَهاجر ، ثـَنَا ِمْسكني بن بكري ، ثـَنَا احْلَرَّاين 

وشفاء    ،خري َماء على اأَلْرض َماء زَْمَزم: ِفيِه طََعام من الّطْعماْبن َعبَّاس قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "َعن  
وميسي   ،شر َماء على َوجه اأَلْرض َماء بوادي برهوت بَِقيَّة َحضرَمْوت َكرجل اجْلَرَاد من اهْلََوام يصبح يتدفقوَ   ،من السقم 

 ". اَل ِباَلل هَلَا 
 حُمَمَّد بن مَهاجر أرَاهُ اأْلْنَصاِرّي.  *

َحُه اْبُن ِحبَّاَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي : (5712) ]الهيثمي [إسناده حسن]الدهيش:   [ اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَصحَّ
، ثـَنَا َأمْحد بن حُمَمَّد بن أيب بكر الساملي ، ثـَنَا  أَبُو حنيَفة حُمَمَّد بن حنيَفة الَواِسِطيّ ، ثـَنَا  الطَّرَبَاينّ َوبِه أخرباَن ُسَلْيَمان    -  138

 ،  جُمَاِهد، َعن قيس بن سعد ، َعن َمْعُروف اْلَمكِّيّ راََبح بن أيب ، َعن اْبن أيب فديك
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: َعن  " يْدخل اجْلنَّة رجل اَل يْبقى يف اجْلنَّة أهل َدار  اْبن َعبَّاس َرِضي هللا َعنـْ

نَا. قَاَل َرُسول  ،اَل أَبُو بكر: ايرسول هللا! َما توى على َهَذا الرجل يف َذِلك اْليـَْوم فـَقَ  "  َواَل غرَفة ِإالَّ قَالُوا: مْرَحبًا مْرَحبًا إِلَيـْ
 ". أاب بكر    َوأَنت ُهَو اي ،أجلهللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: " 

 َأمْحد. ، َعن اْلَولِيد بن بـَيَان ، َعن َرَواهُ أَبُو َحامِت البسيت  *
ِحيِح، َغْيُر َأْحَمَد ْبِن َأِبي  :  (14331)  ]الهيثمي  [إسناده صحيح]الدهيش:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

، َوُهَو ِثَقٌة. اِلِميِ   [ َبْكٍر السَّ
حنيَفة الَواِسِطّي وعبدان بن َأمْحد قَااَل: ثـَنَا معمر  أَبُو حنيَفة حُمَمَّد بن  ، ثـَنَا  أخرباَن ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ َوبِه    -  140

 ، جُمَاِهد ، َعن اْبن أيب جنيح ، َعن احْلسن بن َصاحل ، ثـَنَا َعامر بن مدرك ، ثـَنَا بن سهل
 ".   فـَرَّ ِمْن َثاَلثٍَة مَلْ يَِفرَّ َمْن فـَرَّ ِمِن اثْـَننْيِ فـََقْد فـَرَّ َوَمْن   اْبن َعبَّاس: َأن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل: "َعن 

ِإن يكن ِمْنُكم عشُرون  }اْبن َعبَّاس قَاَل: نزلت  ، َعن  ِعْكرَِمة ، َعن  الزبري بن خريت، َعن  قد روى يف َصِحيح الُبَخاِريّ   *
  : فَجاء التَّْخِفيف فـََقالَ   ، شّق َذِلك على اْلُمسلمني ِحني فرض َعَلْيِهم َأن اَل يفر َواِحد من عشَرة  {َصاِبُروَن يغلبوا ِمائـََتنْيِ 

ُهم من اْلعدة   {يغلبوا ِمائـََتنْيِ   -ِإىَل قـَْوله  - اآْلن خفف هللا َعْنُكم  } نقص من الصَّرْب ِبقدر َما خفف    ،قَاَل: فـََلمَّا خفف هللا َعنـْ
ُهم.  كْراَنهُ غري لفظ الَِّذي ذكره. َوالَِّذي ذَ  َعنـْ

 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.: ( 9677) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش: 
،  أيب ، ثـَنَا  طَاِهر بن أيب َأمْحد الزبريِي، ثـَنَا  املعمري ُهَو احْلسن بن َعليّ ، ثـَنَا  ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ ِبه أخرباَن  وَ   - 141

 ،  جُمَاِهد، َعن أَبُو سعيد بن عوذ اْلَمكِّيّ ثـَنَا 
 واحْلَِديث بْعدَها.  ،الّنوم قبل اْلعَشاء ، َعن اْبن َعبَّاس قَاَل: َنى النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلمَعن 

 املتـَوَكل َومل يسم. أَبُو سعيد بن عوذ روى َعنهُ أَبُو نعيم اْلفضل ومروان بن ُمَعاوِيَة َوحيَي بن  *
، َوَلْم َأِجْد َمْن  (: 1763]الهيثمي ) [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َأُبو َسِعيِد ْبُن ُعوٍد اْلَمكِ يُّ

 [َذَكَرُه.
،  عباد بن اْلَعوام ، ثـَنَا  سعيد بن ُسَلْيَمان، ثـَنَا  اْلَقاِسم بن مساور اجْلَْوَهرِيَأمْحد بن  ، ثـَنَا  ُسَلْيَمان بن َأمْحد َوِبه أخرباَن    -  142

 ،  مقسم َوجُماهد، َعن احلكم، َعن ُسْفيَان بن ُحَسنْي َعن 
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ويَة بِيـَْوم: "  َعن   ُ اِبْْلَْيِف اأْلَمْيَِن، َحْيُث َمْنزِلُنَا َغًدا ِإْن شَ اْبن َعبَّاس قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قبل الرتَّ اَء اَّللَّ
 ". اْستـَْقَسَم اْلُمْشرُِكونَ 

 [رواه الطبراني في الكبير واْلوسط، ورجاله ثقات.(: 5537]الهيثمي ) [إسناده صحيح]الدهيش: 
اْلبـََهاء فَاِطَمة بنت اإِلَمام حُمَمَّد بن َأمْحد  أَبُو َأمْحد بن أيب نصر بن َأمْحد بن حُمَمَّد اْلُمَؤّذن أبصبهان َأن أم رباَن أخ  - 143

َها قيل هَلَا أْخربُكم أَبُو اْلفضل عبد الرَّمْحَن بن َأمْحد الرَّاِزيّ  َجْعَفر بن عبد هللا  ، اْبنا بن احْلسن اْلبـَْغَداِدّي َأْخرَبْتم ِقَراَءة َعَليـْ
، َعن حيَي بن آدم ، ثـَنَا  أَبُو كريب حُمَمَّد بن اْلَعاَلء اهْلَمَداين ، ثـَنَا  ون الرَّْواَيينّ أَبُو بكر حُمَمَّد بن َهارُ ، ثـَنَا  بن يـَْعُقوب بن فناكي

 ،  جُمَاِهد، َعن بكري بن اأْلَْخَنس، َعن اأْلَْعَمش، َعن أيب بكر ُهَو اْبن َعيَّاش
َفسئَل من َأي   ،وريح   ،َوَماء   ،وظلمة  ،َونور   ،اَنر   اْبن َعبَّاس: أَنه ُسِئَل من َأي َشْيء خلقت اأْلَْشيَاء؟ قَاَل: فـََقاَل: منَعن  

يًعا ِمْنهُ }قَاَل: فـََقَرأَ  ؟َشْيء خلقت َهِذه اأْلَْشيَاء  {. وسخر لكم َما يف السََّماَوات َوَما يف اأَلْرض مجَِ
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

بَاينّ أْخربُهم احْلسن َعلّي بن مَحَْزة بن َعلّي بن  رباَن أَبُو  أخ   -  144 ابْنا   ،طَْلَحة اْلبـَْغَداِدّي اِبْلَقاِهَرِة َأن هبة هللا بن حُمَمَّد الشَّيـْ
 ،ثـَنَا ِإْسَحاق بن احْلسن بن َمْيُمون احْلَْريِبّ   ،اْبنا أَبُو بكر حُمَمَّد بن عبد هللا الشَّاِفِعي   ،أَبُو طَالب حُمَمَّد بن حُمَمَّد بن غياَلن

   ،َعن جُمَاِهد  ،َمْنُصور، َعن ثـَنَا ُسْفيَان  ،ثـَنَا أَبُو ُحَذيْـَفة 
 تزوج. َثاَلث مرار. أقَاَل: التـَّْعرِيض َأن يـَُقول: ِإيّنِ أُرِيد َأن   ،َعن اْبن َعبَّاس

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
اْبنا حُمَمَّد    ،حُمَمَّد بن اجْلُنـَْيد الص ويف يف ِكتَابه َأن حُمَمَّد بن ِإْْسَاِعيل الصَّرْييف أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيهِ أْخرباَن حُمَمَّد بن  وَ   -  145

 ، َعن جُمَاِهد  ،َعن َمْنُصور  ،ثـَنَا أَبُو اأْلَْحَوص  ،اْبنا َأمْحد بن َعْمرو ،ابْنا عبد هللا بن حُمَمَّد القباب  ،بن عبد هللا بن َشاذان 
 قَاَل: يعرض يـَُقول: ِإيّنِ أُرِيد َأن أَتزّوج.  {َواَل جنَاح َعَلْيُكم ِفيَما عرضتم بِِه من خْطَبة النَِّساء}َعن اْبن َعبَّاس 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
د الطَّرَبَاينّ  أخرباَن أَبُو َجْعَفر َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة اجلوزدانية َأْخرَبْتم اْبنا حُمَمَّد اْبنا ُسَلْيَمان بن َأمحْ   -  146

ْورَِقي ثـَنَا عبد هللا بن َداُود اْلُْ  ْورَِقي ثـَنَا مْلَحان بن ُسَلْيَمان الدَّ  ،َعن جُمَاِهد  ،ثـَنَا اأْلَْعَمش   ،َرْيِب ثـَنَا عبد الرَّمْحَن بن َخالد الدَّ
فـََلمَّا رَأاي النَِّب صلى هللا   ،َعن اْبن َعبَّاس قَاَل: دخل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم على َعلّي َوفَاِطَمة وُها يضحكان

 فـََلمَّا رأيتماين سكتما؟ "  ،فـََقاَل هَلما النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: " َما َلكَما كنتما تضحكان  ،َعَلْيِه َوسلم سكتا
فَقلت: بل    ،فبادرت فَاِطَمة فـََقاَلت: أِبيب أَْنت ايرسول هللا! قَاَل َهَذا: َأان أحب ِإىَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم ِمْنك

َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم. فـَتـََبسََّم َرُسول    َفقلت: بل أان أحب ِإىَل   ،هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم ِمْنك  َأان أحب ِإىَل َرُسول
 قال: " ايبنيه! َلك رقة اْلَوَلد َوعلي أعز َعلّي ِمْنك ". و هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم 

 [ الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.رواه (: 15195]الهيثمي ) [إسناده ضعيف]الدهيش: 
بت َعن  َوِبه أخرباَن ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ ثـَنَا َعلّي بن عبد اْلَعزِيز ثـَنَا أَبُو نعيم ثـَنَا مسعر َعن حبيب بن أيب ثَ  –  147

 اب. جُمَاِهد َعن اْبن َعبَّاس َرِضي هللا َعنهُ قَاَل: رخص للشَّْيخ َوُهَو َصائِم َوَنى الشَّ 
 [ رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.(: 4964]الهيثمي ) [إسناده صحيح]الدهيش: 

ي ثـَنَا ُسَلْيَمان الطَّرَبَاينّ ثـَنَا حُمَمَّد بن َعلّي بن اْلَعبَّاس النََّساِئّي اْلبـَْغَداِدّي ثـَنَا سهل بن ِإبْـَراِهيم اْلمروزِ بِه أخرباَن  وَ   -  149
 ،  جُمَاِهد، َعن احْلَُسنْي بن َواقد َحدثِِن أيب ثـَنَا أَبُو َعْمرو بن اْلَعاَلء َعلّي بن 



433 
 

ُهَما قَاَل: َما َكاَن يف اْلُقْرآن قتل اِبلتَّْشِديِد فـَُهَو َعَذاب َوَما َكاَن قتل اِبلتَّْخفِ َعن   يِف فـَُهَو َرمْحَة. اْبن َعبَّاس َرِضي هللا َعنـْ
، َوِفيِه َسْهُل ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَمْرَوِزيُّ َوَلْم َأْعِرْفُه.]الهيثمي:  [ حالهفيه من َل يعرف ]الدهيش:   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ثـَنَا   ،ثـَنَا اْلفضل بن ُموَسى  ،ثـَنَا احْلَُسنْي بن ُحَرْيث  ،ثـَنَا احْلَُسنْي بن ِإْسَحاق التسرِتي  ،بِه أخرباَن ُسَلْيَمان الطَّرَبَاينّ وَ  -  150
   ،َعن جُمَاِهد  ،َعن جُمَاِهد بن احْلَاِرث ،رََجاء بن احْلَاِرث

 ". خريهن أيسرهن َصَداقا  َعن اْبن َعبَّاس قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: " 
، َوُهَو َضِعيٌف، َوَقْد َوثََّقُه ُشْعَبُة  َرَواُه    ]الهيثمي:  [إسناده حسن بشاهده]الدهيش:   الطََّبَراِنيُّ َبِإْسَناَدْيِن ِفي َأَحِدِهَما َجاِبٌر اْلُجْعِفيُّ

، َوِفي اآْلَخِر َرَجاُء ْبُن اْلَحاِرِث َضعََّفُه اْبُن َمِعيٍن، َوَغْيُرُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِهَما ِثَقاٌت.  [ َوالثَّْوِريُّ
رَبَاينّ: ثـَنَا ُموَسى بن َهارُون ثـَنَا ِإْسَحاق بن رَاَهَوْيه ثـَنَا اْلفضل بن ُموَسى َعن أيب احْلَاِرث قَاَل ِإْسَحاق  َوقَاَل الطَّ  -  151

 َصَداقا ".  أيسرهنبن رَاَهَوْيه: َوُهَو رََجاء َعن جُمَاِهد َعن اْبن َعبَّاس: َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل: " خريهن 
 اهُ أَبُو َحامِت البسيت َعن اْبن ُخَزمْيَة َعن أيب عمار ُحَسنْي بن ُحَرْيث. َروَ 

 رََجاء بن احْلَاِرث أَبُو سعيد اْلَمكِّّي َعن جُمَاِهد: قَاَل حيَي بن مِعني: َضِعيف. 
 [إسناده حسن بشاهده]الدهيش: 

ْضَرِمّي ُهَو حُمَمَّد بن عبد هللا  ،اْبنا ُسَلْيَمان بن َأمْحدَوِبه    -  152   ، َعن اأْلَْعَمش  ،ثـَنَا أيب  ،ثـَنَا ِإبْـَراِهيم بن أيب ُمَعاِويَة   ،ثـَنَا احلَْ
   ،َعن جُمَاِهد

 ". الذ اَبب ُكله يف النَّار ِإالَّ النحلة َعن اْبن َعبَّاس َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل: "  
 ِإبْـَراِهيم بن حُمَمَّد بن خازم قَاَل أَبُو زْرَعة اَل أبَْس بِِه َصُدوق.  *

ِحيِح َغْيَر ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ]الهيثمي:   [إسناده صحيح]الدهيش:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َحاِزٍم، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
قرىء  بِه أخرباَن ُسَلْيَمان بن َأمْحد ثـَنَا حُمَمَّد بن َأمْحد بن يزِيد النـَّْرِسي اْلبـَْغَداِدّي ثـَنَا أَبُو عمر َحْفص بن عمر امل وَ   - 153

 ،  جُمَاِهد، َعن الدوري ثـَنَا أَبُو حُمَمَّد اليزيدي َحدثِِن أَبُو َعْمرو بن اْلَعاَلء 
  {َويْقتُلوَن اأْلَنِْبيَاء}قَاَل هللا    ،َوله َأن يقتل   ،وََكيف اَل يكون لَهُ َأن يغل   {َوَما َكاَن لَنِبّ َأن يغل}اْبن َعبَّاس: أَنه َكاَن يْقَرأ  َعن  

 . { لَنِبّ َأن يغل َوَما َكانَ }فَأْنزل هللا عز َوجل  ،َوَلِكن املُنَاِفُقوَن اْتموا النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم يف َشْيء
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

بَِلّي اأْلَْصبـََهاينّ ِبَا وَ  -  154   ،َأن َمْسُعود بن احْلسن الثَـَّقِفّي أْخربُهم  ،أْخرباَن أَبُو عبد هللا حُمَمَّد بن مكي بن أيب الرََّجاء احْلَنـْ
ثـَنَا َأمْحد    ،ثـَنَا احْلسن بن حُمَمَّد بن ِإْسَحاق السنوسي  ،اْبنا أَبُو بكر َأمْحد بن ُموَسى بن مْرَدَوْيه  ،اْبنا َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن 

   ،َعن جُمَاِهد  ،َعن أيب َعْمرو بن اْلَعاَلء ،ثـَنَا حيَي بن اْلُمبَارك أَبُو حُمَمَّد اليزيدي   ،ثـَنَا َحْفص بن عمر املقرىء  ،بن فرج
َوَلِكن اْلُمنَاِفقني   {َويْقتُلوَن اأْلَْنِبيَاء ِبَغرْي حق}قَاَل هللا    ،اَل: َكيَف اَل يكون لَهُ َأن يغل َوقد َكاَن َلهُ َأن يقتل َعن اْبن َعبَّاس قَ 

 . {َوَما َكاَن لَنِبّ َأن يغل }فَأْنزل هللا  ،اْتموا النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم
 [ فيه من لم أعرف حاله  ]الدهيش: #*

ثـَنَا   ،ثـَنَا عبد هللا بن كثري العامري  ،ثـَنَا عبد هللا بن حيَي بن ُمَعاِويَة اْلُكويف  ،ِبه أخرباَن َأمْحد بن ُموَسى بن مْرَدَوْيه وَ  -  155
   ،َعن جُمَاِهد أَبُو احْلجَّاج  ،احلكم، َعن سعد َعن  َسالم،ثـَنَا ُمصعب بن  ،حُمَمَّد بن ُجنـَْيد 

َلة  ،َعن اْبن َعبَّاس قَاَل: َسأَلته َعن َخامتَة آل عمَران   ، فصلى اِبلنَّاسِ   ، قَاَل: أَْبطَأَ َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َذات لَيـْ
" فـََقالُوا: أَْبطَأت اي رسول  اَل أرى النَّاس؟  َما يلفـََقاَل: "    ،فـََرأى اْلَمْسِجد َخِفيفا  ،قَاَل: َفخرج بعد َما ذهب ثلث من اللَّْيل
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"  َما من أهل اْلِكتَاَبنْيِ ُيصليَها ِإالَّ أَنْـُتم    ،َلْواَل َأن أشق على أميِت جلعلتها َهِذه السَّاَعةفـََقاَل: "    ،فصلوا  ،هللا على النَّاس
 قَاَل: نزلت يف اجْلَِهاد.  {َورَابطُوا َواتَّقوا هللا َلَعلَُّكْم تفلحوناي أيها الَّذين آمنُوا اْصرِبُوا َوَصاِبُروا } فَنزلت 

 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*
اْبنا َأمْحد بن عبد    ،بكر حُمَمَّد بن حُمَمَّد بن أيب اْلَقاِسم التَِّميِمي َأن حُمَمَّد بن رََجاء بن إِبْـَراِهيم أْخربُهم أخرباَن أَبُو   - 156
ثـَنَا   ،ثـَنَا حُمَمَّد بن َشاذان اجْلَْوَهِري  ،ثـَنَا َأمْحد بن حُمَمَّد بن َعْبَداِن الصفار  ،اْبنا أَبُو بكر َأمْحد بن ُموَسى بن مْرَدَوْيه  ،الرَّمْحَن 

   ،اِهدَعن احلكم َعن جمَُ  ،ثـَنَا عباد بن اْلَعوام َعن ُسْفيَان بن ُحَسنْي  ،َعلّي بن َمْنُصور
قَاتُلوا الَّذين اَل يُؤمنُوَن اِبَّللَّ َواَل اِبْليـَْوِم  }مثَّ َتال َهِذه اآْليَة  ،اب قَاَل: اَل حيل ِنَكاح أهل اْلكتاب ِإذا َكانُوا حر  ،َعن اْبن َعبَّاس

 {. وهم صاغرون -ِإىَل قـَْوله-اآلخر 
 قَاَل احلكم: َفحدثت ِبِه إِبْـَراِهيم فأعجبه.  *

 [ فيه من لم أعرف حاله  الدهيش:] #*
ثـَنَا   ،ثـَنَا ُمَسّدد  ،ثـَنَا مَعاذ بن اْلمثّن ،ثـَنَا حُمَمَّد بن عبد هللا بن ِإبْـَراِهيم   ،ِبه أخرباَن َأمْحد بن ُموَسى بن مْرَدَوْيهوَ  -  157
   ،َعن جُمَاِهد ،َعن ُحَصنْي  ،فضل 

 قَاَل: اترنج.  {هَلُنَّ ُمتكئا توأعتد} َعن اْبن َعبَّاس يف قـَْوله: 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

  ،ثـَنَا حُمَمَّد بن الصَّْلت  ،ثـَنَا ِإْسَحاق احْلَْريِبّ   ،ثـَنَا حُمَمَّد بن َأمْحد بن احْلسن بن ِإْسَحاق   ،بن مْرَدَوْيه بِه أخرباَن َأمْحد  وَ   -  158
 ، َعن جُمَاِهد ،َعن َحْفص ،ثـَنَا أَبُو ُكَديْـَنة 

اْبن َعبَّاس   َواِحَدة َوَأْعَتَدْت هَلُنَّ }َعن  ُهنَّ   ُمتََّكئًا َوآَتْت ُكّل  ينًا{ِمنـْ اتر   ِسكِّ ُهنَّ   ،اجنقَاَل: َأعطيتهنَّ  ِمنـْ َواِحَدة  وأعطت كل 
ُنَّ يقطعن األترنج.  ،وجعلن يقطعن أَْيِديهنَّ  ،فـََلمَّا رأين يُوُسف أكربنه  ،سكينا  َوهن حَيسب َأَنَّ

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
ثـَنَا ُسَلْيَمان بن َأمْحد ثـَنَا ُموَسى بن ِعيَسى بن اْلُمْنذر ثـَنَا أيب ثـَنَا حُمَمَّد بن    بكر َأمْحد بن مْرَدَوْيهبِه أخرباَن أَبُو  وَ   -  160

 ، مَحَّاد اْلُكويف ثـَنَا ِإْْسَاِعيل بن اليسع قَاَل: َحدثِِن عمر بن َذر قَاَل: َحدثِِن جُمَاِهد
فـََقاَل َرُسول هللا صلى هللا   ،َوُهَو يذكر َأْصَحابه   ،بَِعْبد هللا بن َرَواَحةَعن اْبن َعبَّاس قَاَل: مر النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم  

واصرب نَفسك َمَع الَّذين يدعوَن  }". مثَّ َتال َهِذه اآْليَة    أما ِإنَُّكم اْلَمأل الَّذين َأمرين هللا َأن َأْصرِب نَفِسي َمَعهمَعَلْيِه َوسلم: "  
يُرِيدُ  اِبْلَغَداِة والعشي  أمره فرطا   -ِإىَل    -وَن َوجهه  َرِبم  َمَعهم عدْتْم من    {.وََكاَن  ِإالَّ جلس  َما جلس عدتكم  إِنَّه  أما 

 اْلَماَلِئَكة. 
 [ إسناده ضعيف ]الدهيش: #*

ثـَنَا ِإْسَحاق   ،ثـَنَا حُمَمَّد بن َصاحل الّسري  ،ثـَنَا مْهَران بن َهارُون   ،ثـَنَا عبد هللا بن حُمَمَّد ،بن ُموَسى ِبه أخرباَن َأمْحد وَ  -  162
   ،َعن جُمَاِهد ،َعن اأْلَْعَمش  ،َعن مْهَران َعن ُسْفيَان ،ثـَنَا حُمَمَّد بن سعيد بن َسابق  ،بن احْلجَّاج

ِإن َشَجَرة  }فـََلمَّا نزلت    ،َفاَل يسمُعونَ   ،َكانُوا يتسمعون   :قَالَ   {اَل يسمُعوَن ِإىَل اْلَمأل اأْلَْعَلى}َعن اْبن َعبَّاس: أَنه َكاَن يـَُقول  
َا َشَجَرة خترج يف أصل اجْلَِحيم}فَأْنزل هللا    ،فـََقاَل: تزقموا  ،َدَعا أَبُو جهل اِبلتَّْمِر والزبد   {الزقوم طََعام األثيم قَاَل هللا   {ِإَنَّ

 . {َكِبرياوُنوفهم َفَما يزيدهم ِإالَّ طغياان  }تبَارك َوتـََعاىَل 
 . مْهَران الَِّذي روى َعن ُسْفيَان ُهَو اْبن أيب عمر الرَّاِزّي اْلَعطَّار: قَاَل أَبُو َحامِت الرَّازِّي: ثَِقة َصاحل احلَِديث *
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 [ قف على حالهفيه من لم أ ]الدهيش: #*
بن حُمَمَّد بن َعلّي اْلُمَؤدب َأن َأاَب اْْلرَْي حُمَمَّد بن َأمْحد الباغبان أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيِه َوُهَو  رباَن أَبُو َهاشم احْلَُسنْي  أخ  -  163

ا  ثـَنَ  ،ثـَنَا آدم ،ثـَنَا حُمَمَّد بن عبد اْلَوهَّاب ،ثـَنَا أَبُو َعْمرو ،اْبنا َأمْحد بن ُموَسى بن مْرَدَوْيه ،َحاضر اْبنا َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن
  ،َعن جُمَاِهد  ،َعن أيب بشر  ،هشيم

  ، خلق من خلق هللا صورهم على ُصورَة بِن آدم  ،قَاَل: الّروح أَمر من َأمر هللا  الر وُح{ يـَُقومُ  يَْومََ}َعن اْبن َعبَّاس يف قـَْوله  
 َوَما نزل من السََّماء ملك ِإالَّ َوَمَعهُ َواِحد من الّروح. 

 [ فيه من لم أعرف حاله  ]الدهيش: #*
ابْنا عبد الرَّمْحَن بن َأمْحد   ،زَاِهر بن َأمْحد الثَـَّقِفّي َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلالل أْخربُهم رباَن أَبُو اْلمجد  أخ   -  165
  ،ثـَنَا سعيد بن عبد الرَّمْحَن املَْخُزوِمي   ،ثـَنَا حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم الدبيلي  ،ابْنا َأمْحد بن ِإبْـَراِهيم بن َأمْحد بن َعلّي بن فراس  ،الرَّازِيّ 

َنة ثـَنَا ُسْفيَان ُهوَ     ،َعن جُمَاِهد  ،َعن اْبن ايب جنيح ،اْبن ُعيـَيـْ
 قَاَل: َعارِية اْلَمتَاع. َوقَاَل َعلّي: الزََّكاة اْلَمْفُروَضة ميْنـَُعوَن زكاْتم.  {َوميْنـَُعوَن املاعون}اْبن َعبَّاس يف قـَْوله َعن 
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
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عبد اهلل بن أبي أوفى واسْمه عَلْقَمَة بن خَالِد بن الْحَارِث بن أبي أسيد بن رِفَاعَة بن ثَعْلَبَة بن هوَازن بن أسلم بن  

 أفصى الْأَسْلَمِيّ أَبُو مُعَاوِيَة رَضِي اهلل عَنهُ 
د  اَن أَبُو بكر حُمَمَّد بن عبد هللا بن أيب اْلَفْتح بن مكي النهرواين بِبـَْغَداد َأن َأاَب عبد هللا حُمَمَّد بن حُمَمَّد بن َأمحْ خرب أ -  170

َوأَبُو َحْفص عمر بن   -بِبـَْغَداد  -َوأْخرباَن أَبُو َحاِمد عبد هللا بن ُمسلم بن َثبت بن زيد  (.بن السالل اْلوراق أْخربُهم )ح 
َأن أاََب سعد َأمْحد بن حُمَمَّد بن َعلّي الزوزين أْخربُهم قَااَل: اْبنا أَبُو َعلّي حُمَمَّد   -ِبظَاِهر دمشق  -مَّد بن معمر اْلُمَؤدب  حمَُ 

د َأان ثـَنَا حيَي بن حُمَمَّد بن صاع  ،ثـَنَا أَبُو َحْفص عمر بن َأمْحد بن ُعْثَمان بن شاهني  ،بن وشاح بن عبد هللا موىل الزينيني 
َأن أاََب بكر َأمْحد بن َعلّي بن   ،َوأْخرباَن ُشَجاع بن َسامل بن َعلّي بن َسالَمة البيطار ابجلانب الغريب من بـَْغَداد  (.َسأَلته )ح 

ثـَنَا   ،اْبنا اْْلَِطيب عبد هللا بن حُمَمَّد بن عبد هللا الصريفيِن  ،َعلّي بن عبد اْلَواِحد الدَّالل أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيِه َوُهَو َحاضر
 (. ثـَنَا أَبُو حُمَمَّد حيَي بن حُمَمَّد بن صاعد من َلفظه. )ح   ،أَبُو الطَّاِهر حُمَمَّد بن عبد الرَّمْحَن املخلص إمالء

 [ إسناده حسن، واْلصح أنه موقوف]الدهيش: 
احْلَُسنْي َأمْحد بن مَحَْزة بن َعلّي الّسلِمّي ِبظَاِهر دمشق َأن َأاَب َعلّي احْلسن بن َأمْحد احْلداد أْخربُهم  رباَن أَبُو أخْ وَ  -  171

 (. إَجازَة. )ح
ن عبد هللا ثـَنَا د بَوأْخربهْم حيَي بن عبد اْلبَاِقي الغزال ِقَراَءة َعَلْيِه بِبـَْغَداد ابْنا محد بن َأمْحد احْلداد قَااَل: ابْنا أَبُو نعيم َأمحْ 

َنة َعن مسعر   عبد هللا بن حُمَمَّد بن َجْعَفر ثـَنَا أَبُو بكر بن أيب َعاِصم قَااَل: ثـَنَا عبد اجْلَبَّار بن اْلَعاَلء ثـَنَا ُسْفيَان َوُهوَ  اْبن ُعيـَيـْ
 ، َعن ِإبْـَراِهيم السْكسِكي

ِخيَار عباد هللا الَّذين يراعون الشَّْمس َواْلَقَمر واألظلة َعَلْيِه َوسلم: "َعن عبد هللا بن أيب أوىف قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا  
 ". لذكر هللا 

 ". ِإن ِخيَار عباد هللا يف رَِوايَة اْبن صاعد: " 
َنة َعن مسعر َما حدث ِبِه َعنهُ َغريه :قَاَل اْبن شاهني * سن قد  َوُهَو َحِديث َغرِيب َصِحيح ح ،تفرد بِِه ُسْفيَان بن ُعيـَيـْ

َنة حيَي بن أيب بكر اْلكْرَماين.   حدث ِبِه َعن اْبن ُعيـَيـْ
 َوقَاَل أَبُو نعيم: تفرد ُسْفيَان َعن مسعر بَِرْفِعِه. 

 َوَرَواهُ َخالد َوَغريه َعن مسعر َمْوقُوفا. 
 [ إسناده حسن، واْلصح أنه موقوف]الدهيش: 

َجْعَفر حُمَمَّد بن َأمْحد َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا اجلوزدانية اخربْتم اْبنا حُمَمَّد  أْخرباَن أَبُو  وَ   -  172
َنة َعن مسعر  ُسْفيَان بن ُعيَـ بن ريذة اْبنا ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ ثـَنَا زََكرايَّ بن حيَي السَّاِجي ثـَنَا عبد اجْلَبَّار بن اْلَعاَلء ثـَنَا  يـْ

   ،َعن ِإبْـَراِهيم السْكسِكي
ِإن ِخيَار عباد هللا الَّذين يراعون الشَّْمس َواْلَقَمر والنجوم  َعن عبد هللا بن أيب أوىف: َأن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل: " 

 ". لذكر هللا 
 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن، َلِكنَُّه َمْعُلوٌل. : (1840) ]الهيثمي [إسناده حسن، واْلصح وقفه]الدهيش: 
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. َوأْخربهْم حيَي  - إَجازَة   -خرباَن أَبُو احْلسن َأمْحد بن مَحَْزة الّسلِمّي َأن أاََب َعلّي احْلسن بن َأمْحد احْلداد أْخربُهم أ -  173
نَا أَبُو َأمْحد حُمَمَّد اْلبَاِقي اْلَغزايلّ بِبـَْغَداد ِقَراَءة َعَلْيِه اْبنا محد بن َأمْحد احْلداد قَااَل: اْبنا أَبُو نعيم َأمْحد بن عبد هللا ثَـ بن عبد 

ُعْثَمان بن خرزان ثـَنَا عبد اجْلَبَّار بن  ثـَنَا -أبنطاكية   -بن حُمَمَّد بن َأمْحد احْلَاِفظ ثـَنَا عبد هللا بن ِإبْـَراِهيم بن اْلَعبَّاس اْلبـَزَّاز 
َنة  ، َعن ِإبْـَراِهيم السْكسِكي ،َعن مسعر ،اْلَعاَلء ثـَنَا ُسْفيَان بن ُعيـَيـْ

  ،فارفعوا ِإىَل هللا َحَواِئجُكمْ   ،وهبت الّراَِيح  ، ِإذا فاءت األفياءَعن اْبن أيب أوىف: َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل: "  
َا َساَعة اأْلَوَّاِبنَي َغُفورًا رِحيما فَإِ   ". َنَّ
إِبْـَراِهيم بن عبد الرَّمْحَن السكسي: تكلم ِفيِه ُشْعَبة َوقَاَل: َكاَن   قَاَل أَبُو نعيم: َغرِيب من َحِديث مسعر مل نكته ِإالَّ َعنُه. *

  ،رَِوايَة عبد هللا بن أيب أوىف: َأن رجال أَقَاَم َساَعة يف الس وق اَل حيسن يَتَكلَّم. َوقد روى َلهُ الُبَخاِرّي يف َصِحيحه َحِديثا من 
ِإن الَّذين يْشرَتوَن ِبَعْهد هللا َوَأمْيَاَنْم  } فَنزلت َهِذه اآْليَة  ،َفحلف لقد أْعطى ِبَا َما مل يـُْعطه ليوقع ِفيَها رجال من اْلُمسلمني

 . {َثنا قَِليال
 [بشاهدهإسناده حسن  ]الدهيش: #*

 ،اْبنا حُمَمَّد بن عبد هللا   ،أخرباَن أَبُو َجْعَفر حُمَمَّد بن َأمْحد َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم  – 174
ثـَنَا عبد هللا بن   ،ثـَنَا اْلفضل بن يـَْعُقوب الرخامي   ،ثـَنَا حُمَمَّد بن اْلَعبَّاس األخرم اأْلَْصبـََهاينّ   ،اْبنا ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ 

َعن ِإْْسَاِعيل بن أيب َخاِلد قَاَل: ْسَِعت عبد هللا بن أيب أوىف يـَُقول: قَاَل النَِّب صلى هللا   ،ثـَنَا ِعيَسى بن يُوُنس  ،َجْعَفر الرقي 
 ار ". َعَلْيِه َوسلم: " ِإيّنِ ألرجو َأن اَل يْدخل رجل َجاَز اْلعقَبة النَّ 

 [رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه.(: 14947]الدهيش: إسناده صحيح.[ ]الهيثمي )
َعن ِإْْسَاِعيل    ،ثـَنَا حُمَمَّد بن كثري  ،ثـَنَا َأمْحد بن حُمَمَّد بن نيزك   ،ثـَنَا َعْبَداِن بن َأمْحد   ،بن َأمْحدَوبِه أخرباَن ُسَلْيَمان    -  175

 ، بن أيب َخاِلد 
 ". نـََفَقة الرجل على َأهله َصَدَقة َعن اْبن أيب أوىف: َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل: " 

، َوُهَو  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَكِبيِر، َوِفيِه :  (4667) ]الهيثمي [إسناده حسن بالمتابعة]الدهيش:  ُمَحمَُّد ْبُن َكِثيٍر اْلُكوِفيُّ
 [ َضِعيٌف.

اْبنا ُسَلْيَمان بن    ،ابْنا حُمَمَّد   ،أْخرباَن أَبُو َجْعَفر الصيدالين َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة اجلوزدانية َأْخرَبْتم وَ   - 180
ثـَنَا سعيد بن مْجَهان قَاَل:   ،ثـَنَا مَحَّاد بن زيد ،ثـَنَا َخاِلد بن ِخَداش  ،ثـَنَا حُمَمَّد بن َعلّي بن ُشَعْيب اْلبـَْغَداِديّ  ،َأمْحد الطَّرَبَاينّ 

كالب  صلى هللا َعَلْيِه َوسلم يـَُقول: "  ْسَِعت َرُسول هللاقال:    قَتله اأْلزَارِقَة،  َما فعل أَبوك؟:  عبد هللا بن أيب أوىف قال يل  
َلى حَتت ظّل السََّماء   ". طُوََب ألَبِيك. طُوََب ملن قـَتـَُلوهُ  ،النَّار َشّر قـَتـْ

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
اْبنا أَبُو بكر  ،الثَـَّقِفّي أْخربُهمحُمَمَّد بن َثبت بن محد الصَّائِغ أبصبهان َأن َمْسُعود بن احْلسن رباَن أَبُو عبد هللا أخ  - 196

ثـَنَا حُمَمَّد بن َعْمرو    ،ثـَنَا احْلَُسنْي بن ِإْْسَاِعيل اْلمَحاِمِلي  ،ثـَنَا ِإبْـَراِهيم بن عبد هللا بن خرشيذ قـَْوله   ،حُمَمَّد بن َأمْحد السمسار 
  ،اْبنا ُشْعَبة  ،اْبنا النَّضر بن ُِشَْيل ،بن أيب مذعور

،  َفَسأَْلنَاهُ َعن احْلَج اأْلَْكربَ   ،اْلملك بن ُعَمرْي قَاَل: دخلت على عبد هللا بن أيب أوىف َأان َوأَبُو َسلَمة بن عبد الرَّمْحَن َعن عبد  
 فـََقاَل: ُهَو يـَْوم النَّْحر ُهَو يـَْوم الدَّم. 

 [ إسناده حسن بالمتابعة. ]الدهيش: #*
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  ،حُمَمَّد بن َأمْحد َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم اْبنا حُمَمَّد بن عبد هللا َجْعَفر خرباَن أَبُو أ - 197
اْلَعوام    َعن  ،ثـَنَا َحْفص بن غياث   ،ثـَنَا ِإبْـرَاِهيم بن يُوُسف الصَّرْييف   ،ثـَنَا َأمْحد بن َعْمرو اْلبـَزَّار   ،اْبنا ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ 

 ، بن َحْوَشب
 ". الناجش آكل رابًّ َمْلُعون َعن عبد هللا بن أيب أوىف قَاَل: قَاَل النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: " 

َأْعِرُف ِلْلَعوَّاِم ْبِن َحْوَشٍب ِمَن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِإَلَّ َأنِ ي ََل  :  (6375)  ]الهيثمي  [إسناده ضعيف]الدهيش:  
ُ َأْعَلُم.  [ اْبِن َأِبي َأْوَفى َسَماًعا. َوَّللاَّ

ابْنا   ،أَبُو اْلمجد زَاِهر بن َأمْحد الثَـَّقِفّي َأن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْْلالل أْخربُهم اْبنا ِإبْـَراِهيم بن َمْنُصور أخرباَن   - 198
اْلموِصِلي  اْبنا  ،حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم  اْلُمَؤدب   ،ثـَنَا عبد هللا بن عون اْلراز   ،أَبُو يعلى  أَبُو ِإْْسَاِعيل  ثـَنَا ِإْْسَاِعيل بن أيب    ،ثـَنَا 

   ،َعن الّشعِبّ  ،َخاِلد 
فـََقاَل َرُسول هللا    ،ُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َعن اْبن أيب أوىف قَاَل: شكى عبد الرَّمْحَن بن َعْوف َخاِلد بن اْلَولِيد ِإىَل رَ 

" فـََقاَل: ايرسول خالد مل تؤذي رجال من أهل بدر؟ َلو أنفقت مثل أحد َذَهبا مل تْدرك عمله    ايصلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "  
فَِإنَّهُ سيف من سيوف هللا عز َوجل  ا،اَل تـُْؤُذوا َخاِلدفـََقاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: " ،فأرد َعَلْيِهم ،هللا! يقعون يف 

 ". صبه هللا على اْلكفَّار 
 [ إسناده صحيح، والصواب أنه مرسل]الدهيش: 

أَبُو َجْعَفر الصيدالين َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة اجلوزدانية َأْخرَبْتم اْبنا حُمَمَّد بن عبد هللا ابْنا َوأْخرباَن    -  199
ْضَرِميّ   ،ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ  َعن ِإْْسَاِعيل    ،دب ثـَنَا أَبُو ِإْْسَاِعيل اْلُمؤَ   ،ثـَنَا الّربيع بن ثـَْعَلب  ،ثـَنَا حُمَمَّد بن عبد هللا احلَْ

 ، َعن الّشعِبّ  ،بن أيب َخاِلد 
: " ايخالد!  َعن عبد هللا بن أيب أوىف قَاَل: شكى عبد الرَّمْحَن بن َعْوف َخاِلد بن اْلَولِيد ِإىَل النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم فـََقالَ 

 ،اَل تـُْؤُذوا َخاِلدا َل: يقعون يف فأرد َعَلْيِهم. قَاَل: "  مل تؤذي رجال من أهل بدر َلو أنفقت مثل أحد َذَهبا مل تْدرك عمله " قَا
 ". فَِإنَّهُ سيف من سيوف هللا صبه على اْلكفَّار 

َوَعن ايَة َعنهُ  أَبُو ِإْْسَاِعيل اْلُمَؤدب: اْْسه ِإبْـَراِهيم بن ُسَلْيَمان اْلُمَؤدب: يف رَِوايَة َعن حيَي بن مِعني: ُهَو َضِعيف َويف رِوَ   *
 اإِلَمام َأمْحد: لَْيَس ِبِه أبَْس. 

 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت.: (14899) ]الهيثمي [إسناده صحيح، والصواب أنه مرسل]الدهيش: 
  ، اْبنا حُمَمَّد بن عبد هللا  ،اْْلرَْي َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم حُمَمَّد بن َأمْحد َوفَاِطَمة بنت سعد  أخرباَن أَبُو َجْعَفر    -  202

   ،ثـَنَا أَبُو َكاِمل اجلحدري  ،ثـَنَا دران اْلقطَّان اْلَبْصِريّ  ،اْبنا ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ 
  ، فـََقاَل: ايمعشر الصيارفة أَْبِشُروا  ،أوىف يف الس وق يف الصيارفة ثـَنَا اْلَقاِسم بن عبد اْلَواِحد اْلوزان قَاَل: رَأَْيت عبد هللا بن أيب  

 ". ْبِشُروا ابلنَّارأ قَالُوا: بشرك هللا اِبجْلنَِّة مِبَا تبشران ايأاب حُمَمَّد؟ قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: " َ 
َد َعْنُه ُفَضْيُل ْبُن ُحَسْيٍن  :  (6587)  ]الهيثمي  [إسناده ضعيف]الدهيش:   : َأُظنُّ َتَفرَّ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر. َواْلَقاِسُم َقاَل الذََّهِبيُّ

. ُقْلُت: َوَلْم ُيَضعِ ْفُه َأَحٌد.  [ اْلَجْحَدِريُّ
ثـَنَا    ،اْبنا ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ   ،خرباَن أَبُو َجْعَفر َوفَاِطَمة َأن فَاِطَمة اجلوزدانية َأْخرَبْتم اْبنا حُمَمَّد بن ريذة أ  -  203

  ، َعن أيب ِإْسَحاق ،يد بن عقَبة ثـَنَا حُمَمَّد بن عقَبة َأُخو اْلَولِ  ، ثـَنَا َأمْحد بن حيَي الص ويف  ،حُمَمَّد بن اْلَعبَّاس األخرم اأْلَْصبـََهاينّ 
 ، َعن حُمَمَّد بن عبد الرَّمْحَن بن سعد بن زُرَارَة  ،َعن ُشْعَبة
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مثَّ ْسع النداء فَلم َيْتا    ،من ْسع النداء يـَْوم اجْلُُمَعة َومل َيْتا َعن اْبن أيب أوىف قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "
 ". ى قلبه َفجعل قلب ُمنَاِفق طبع هللا عل ،َثاَلثً 

 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِفيِه َمْن َلْم ُيْعَرفْ : ( 3179) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش: 
َأن َأاَب اْلَقاِسم ِإْْسَاِعيل بن َأمْحد بن عمر السَّمرقـَْنِدي أْخربُهم ِقَراَءة    خرباَن أَبُو َحْفص عمر بن حُمَمَّد بن طريزدانأ  -  210

اِطي قَااَل: اْبنا أَبُو طَاِهر  َعَلْيِه اْبنا الشَّْيَخاِن أَبُو احْلَُسنْي بن النقور َوأَبُو اْلَقاِسم عبد اْلَعزِيز بن َعلّي بن َأمْحد بن احْلَُسنْي اأْلمنَ 
َعن حُمَمَّد    ،ثـَنَا ِإْْسَاِعيل بن زََكرايَّ   ،ثـَنَا لوين   ،ثـَنَا عبد هللا ُهَو اْبن حُمَمَّد اْلبـََغِويّ   ،د الرَّمْحَن بن اْلَعبَّاس املخلص حُمَمَّد بن عب

 ، َعن حيَي بن عقيل اْْلَُزاِعيّ  ،بن عون 
  ،املهلكات َثاَلث: إعجاب اْلَمْرء بَِنفِسهِ : قَاَل: "  َعن عبد هللا بن أيب أوىف َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم مثل َحِديث قبله

 ". ى مضل و وه ،وشح ُمطَاع 
ضعيف]الدهيش:   )  [إسناده  بن عون  (:  210]الهيثمي  أوفى كَلهما: محمد  أبي  وابن  عباس  ابن  وفي سند  البزار،  رواه 

 [ الخراساني، وهو ضعيف جدا.
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 الْخطاب الْعَدوي أَبُو عبد الرَّحْمَن رَضِي اهلل عَنهُ عبد اهلل بن عمر بن  
  ،اْبنا ُسَلْيَمان بن َأمْحد   ،حُمَمَّد بن َأمْحد َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي ان فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم أخرباَن أَبُو َجْعَفر    -  211

ثـَنَا    ،ثـَنَا أَبُو َداُود  ،َوأمحد بن حُمَمَّد بن جهم السمري قَااَل: ثـَنَا أَبُو اجلوزاء َأمْحد بن ُعْثَمان  ،ثـَنَا زََكرايَّ بن حيَي السَّاِجي
 َعن آدم بن َعلّي ْسع اْبن عمر.  ،ُشْعَبة 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
حُمَمَّد بن َأمْحد بن نصر الصيدالين أبصبهان َأن َأاَب َعلّي احْلسن بن أحد احْلداد أْخربُهم َوُهَو  َوأْخرباَن أَبُو َجْعَفر    - 212
ثـَنَا أَبُو اجلوزاء َأمْحد   ،ثـَنَا َأمْحد بن حُمَمَّد بن اجلهم  ،اْبنا ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ   ،اْبنا أَبُو نعيم َأمْحد بن عبد هللا   ،َحاضر

َعن آدم بن َعلّي أَنه ْسع اْبن عمر يـَُقول: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه   ،ثـَنَا ُشْعَبة  ،ثـَنَا أَبُو َداُود الطَّيَاِلِسيّ   ،بن ُعْثَمان
 ". اَل تبَاع الثََّمَرة َحَّتَّ تونع َوسلم: " 

 الطَّرَبَاينّ: مل يرو َهَذا احلَِديث َعن ُشْعَبة غال أَبُو َداُود تفرد ِبِه أَبُو اجلوزاء َأمْحد بن ُعْثَمان.  قَالَ  *
 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*

عبد اْلمعز بن حُمَمَّد اهْلََرِوّي ِبَا َأن زَاِهر بن طَاِهر الشحامي أْخربُهم اْبنا أَبُو سعد َأمْحد بن إِبْـَراِهيم  خرباَن أَبُو روح  أ  -  213
اْبنا جدي اإِلَمام أَبُو بكر حُمَمَّد ثـَنَا عبيد هللا بن سعد بن ِإبْـَراِهيم    ،اْبنا أَبُو طَاِهر حُمَمَّد بن ِإْسَحاق بن ُخَزمْيَة  ،املقرىء 

   ،َعن آدم بن َعلّي اْلبْكِريّ  ،َعن اْبن ِإْسَحاق قَاَل: َحدثِِن مسعر بن كدام اهلِْاَليل  ،ثـَنَا أيب  ،ثـَنَا عمي ،لز ْهِريّ ا
وَتاف    ،وادعم على راحتيك  ،اَل تبسط ذراعيك كبسط السَّبعَعن اْبن عمر قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "  

 ". سجد كل ُعْضو ِمْنك  ،َعن ضبعيك فَإنَّك ِإذا فعلت َذِلك
 َكَذا َرَواهُ اْبن ُخَزمْيَة يف َصِحيحه.  *

 .[ رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.(: 2767]الهيثمي ) [إسناده صحيح]الدهيش: 
ابْنا   ،اْبنا حُمَمَّد  ،َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتمأَبُو َجْعَفر حُمَمَّد بن َأمْحد  أْخرباَن ِبِه  وَ   -  214

  ، َعن أَبِيِهَما  ،ثـَنَا أيب َوعمي  ،ثـَنَا عبد هللا بن سعد بن ِإبْـَراِهيم بن سعد   ،ثـَنَا حُمَمَّد بن عبد هللا احْلَْضَرِميّ   ،ُسَلْيَمان الطَّرَبَاينّ 
 ،َعن آدم بن َعليّ  ،دثِِن مسعر بن كدامحَ  ،َعن اْبن ِإْسَحاق

وادعم على   ،َفاَل تبسط ذراعيك بسط السَّبع  ،ِإذا صليتَعن اْبن عمر قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "  
 ". وجاف مرفقيك َعن ضبعيك    ،راحتيك

 أَبِيِهَما وعمهما.َوعبد هللا َوعبيد هللا اْبنا سعد بن ِإبْـَراِهيم يرواين َعن 
 َرَواهُ أَبُو َحامِت البسيت َعن احْلسن بن ُسْفيَان َعن عبد هللا بن سعد بَِنْحِوِه.  *

 .[ رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.: ( 2767) ]الهيثمي [إسناده صحيح]الدهيش: 
اْلَمْقِدِسي َرمَحه هللا َأن َأاَب اْلَفْتح حُمَمَّد بن عبد اْلبَاِقي بن َأمْحد بن  خرباَن َخايل اإِلَمام أَبُو حُمَمَّد عبد هللا بن َأمْحد أ -  215

 ،ثـَنَا حُمَمَّد بن عبد هللا احْلَْضَرِميّ   ،ثـَنَا أَبُو بكر الطلحي  ،اْبنا َأمْحد بن عبد هللا  ،اْبنا محد بن َأمْحد احْلداد ،سلَمان أْخربُهم
 ، َعن آدم بن َعليّ  ،َعن ُسْفيَان الثَـّْوريّ  ،ثـَنَا حيَي بن ميَان  ،اَن ثَِقة ثـَنَا ِإْْسَاِعيل بن أيب احلكم وَكَ 

فـَيُـَقال   ،فَيشفع لقبيلته   ،يـَُقال للرجل يـَْوم اْلِقيَاَمة: قُم فاشفع َعن اْبن عمر قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "  
 ". فَيشفع للرجل َوالّرجَلنْيِ على قدر عمله  ،فـَيُـَقال لآْلخر: قُم فاشفع ،فَيشفع ألهل اْلبـَْيت ،آلخر: قُم فاشفع 
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 قَاَل َأمْحد بن عبد هللا: َغرِيب من َحِديث آدم َومل يروه َعنهُ ِإالَّ الثَـّْورّي.  *
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

مَحَْزة بن َعلّي الّسلِمّي َأن َأاَب َعلّي احْلسن بن َأمْحد احْلداد أْخربُهم إَجازَة اْبنا أَبُو  َوأْخرباَن ِبِه أَبُو احْلَُسنْي َأمْحد بن  -  216
 نعيم َأمْحد بن عبد هللا ِبِِْسنَاِدِه مثله. 

يـَُقول: ِإن النَّاس  روى الُبَخاِرّي َعن ِإْْسَاِعيل بن أابن َعن أيب اأْلَْحَوص َسالم بن سليم َعن آدم بن َعلّي َعن اْبن عمر  
َتِهي الشََّفاَعة ِإىَل النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم  يـَُقولُوَن: اي  يصريون يـَْوم اْلِقيَاَمة جثا كل أمة تتبع نبيها.  ، فالن اشفع لنا َحَّتَّ تـَنـْ

 َفَذِلك اْلمَقام اْلَمْحُمود. 
 َويف الَِّذي ذَكْراَنهُ َما مل يذكرُه.  *

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
يعلى    أخرباَن أَبُو روح عبد اْلمعز بن حُمَمَّد اهْلََرِوّي ِبَا َأن زَاِهر بن طَاِهر الشحامي أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيِه ابْنا أَبُو  -  224

ثـَنَا   ،نا أَبُو بكر بن ُخَزمْيَةابْ   ،السمسار ُهَو حُمَمَّد بن احْلَُسنْي بن ُموَسى   ِإْسَحاق بن عبد الرَّمْحَن الصَّابُوين اْبنا أَبُو سعيد
َعن عبد هللا بن عمر قَاَل: قَاَل    ،َعن بكر بن عبد هللا اْلُمزينّ   ،ثـَنَا محيد الطَّوِيل  ،ثـَنَا ُسْفيَان بن حبيب   ،احْلسن بن قزعة

 َويْرَفع يف الثَّالَِثة ".  ،فَِإنَّهُ قد هدم مرََّتنْيِ  ،َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "اْسَتْمتُعوا من َهَذا اْلبـَْيت
 َعن احْلسن بن قزعة.  ،حطبة قَرَواهُ أَبُو َحامِت البسيت َعن عبد هللا بن 

 [رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.(: 5255لهيثمي )]ا  [إسناده صحيح]الدهيش: 
اهْلََرِوّي ِبَا َأن زَاِهر بن طَاِهر الشحامي أْخربُهم   -  235 اْلمعز بن حُمَمَّد  أَبُو روح عبد  أَبُو سعد امْحَد بن    ،أخرباَن  ابْنا 

ثـَنَا حُمَمَّد    ،اْبنا جدي حُمَمَّد بن ِإْسَحاق   ،اْبنا أَبُو طَاِهر حُمَمَّد بن اْلفضل بن حُمَمَّد بن ِإْسَحاق بن ُخَزمْيَة   ،ِإبْـَراِهيم املقرىء 
قَاَل: قلت اِلْبِن    ،ثـَنَا عمر بن سليم َكاَن ينزل يف بِن ُقَشرْي قَاَل: َحدثِِن ثـَْور  ،بن بشار بْنَدار قَاَل: َحدثِِن عبد الصَّمد 

َصى يف اْلَمْسِجد؟ قَاَل: ُمِطْراَن من اللَّيْ عم نَا ِإىَل اْلَمْسِجد للصَّاَلة  ، ل ر: َما َبْدء َهَذا احلَْ َفجعل الرجل حيمل يف ثـَْوبه   ،َفِجئـْ
َصى فيلقيه  نعم فـََقاَل: "    ،خربوه " فأَما َهَذا؟  قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "  ،فـََلمَّا َأْصَبْحنَا  ،فَيَصلي َعَلْيهِ   ،احلَْ

َفقلت َلُه: َما َكاَن بَْدء َهَذا الزَّْعَفَران؟ قَاَل: َجاَء َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم لَصاَلة    ،قَاَل: فاختذه النَّاس   ،" اْلبَساط َهَذا
َلة اْلَمْسِجد  ،الص ْبح  مثَّ   ،فحكها  ،؟ " قَاَل: فَجاء الرجل الَِّذي تنخعَهَذا  أقبحَما فحكها َوقَاَل: "   ،فَِإذا ُهَو بنخامة يف قبـْ

". قلت: َما اَبل َهَذا أحسن من َذِلك قَاَل: "  ،فـََلمَّا رأى َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم اْلَمَكان ،زعفران طال َمَكاَنَا ابل 
َها َها ِإذا قَاَم َعنـْ  : َعن اْلملك يـَُقول لَُه: اْنظُر ِإىَل َما َبلت بِِه ِإىَل َما َصار. قَالَ  ،َأَحداَن ِإذا قضى َحاجته نظر ِإلَيـْ

 َكَذا َرَواهُ اْبن ُخَزمْيَة يف َصِحيحه.  *
 روى أَبُو َداُود السجْستاين يف ذكر احْلََصى من رَِوايَة عمر بن سليم َعن أيب اْلَولِيد واْْسه عبد هللا بن احْلَاِرث. 

 [ إسناده حسن بالمتابعة ]الدهيش: #*
َأن َأاَب اْلفضل حُمَمَّد بن عمر بن يُوُسف األرموي  أخرباَن أَبُو َجْعَفر حُمَمَّد بن َعلّي بن حيَي بن    -  236 بِبـَْغَداد  الطرح 

ثـَنَا أَبُو حُمَمَّد عبد هللا بن حُمَمَّد بن    ،اْبنا َعلّي بن عمر بن حُمَمَّد احْلَْريِبّ   ،اْبنا أَبُو احْلَُسنْي َأمْحد بن حُمَمَّد بن النقور   ،أْخربُهم 
َعن جبلة بن    ،َعن أَبِيه  ،ثـَنَا حيَي بن أيب غنية  ،ثـَنَا حيَي بن َواقد ابو َصاحل الطَّاِئي  ،إمالء احْلَُسنْي بن أسيد اأْلَْصبـََهاينّ  

 ، سحيم 
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َفاَل يقومن َحَّتَّ يْستَْأذن    ،ِعْنده   َأَخاُه، َفَجَلسَ ِإذا زار أحدُكم  َعن اْبن عمر قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "  
 ." 

 ( في صحيح الجامع[ 583]اْللباني: صحيح. رقم ) [إسناده صحيح ]الدهيش: #*
أخرباَن أَبُو َجْعَفر حُمَمَّد بن َعلّي بن حيَي بن الطراح بِبـَْغَداد َأن َأاَب اْلفضل حُمَمَّد بن عمر بن يُوُسف األرموي    -  237

ثـَنَا أَبُو حُمَمَّد عبد هللا بن حُمَمَّد بن    ،اْبنا َعلّي بن عمر بن حُمَمَّد احْلَْريِبّ   ،اْبنا أَبُو احْلَُسنْي َأمْحد بن حُمَمَّد بن النقور   ،أْخربُهم 
إمالء  أَبُو َصاحل الطَّاِئي  ،احْلَُسنْي بن أسيد اأْلَْصبـََهاينّ  َعن جبلة بن    ،أَبِيه  َعن  ،ثـَنَا حيَي بن أيب غنية  ،ثـَنَا حيَي بن َواقد 

 ، سحيم 
 ". َفاَل يفرتش افرتاش اْلَكْلب ِذرَاَعْيهِ  ،من صلى ِمْنُكم َعن اْبن عمر: َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل: " 

َويف الصَِّحيَحنْيِ من َحِديث أنس بن َمالك َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه   َلهُ َشاهد يف َصِحيح ُمسلم من َحِديث َعاِئَشة.  *
 ". َواَل يبسط أحدُكم ِذرَاَعْيِه انبساط اْلَكْلب  ،اعتدلوا يف الس ُجودَوسلم قَاَل: " 

 [ إسناده صحيح ]الدهيش: #*
و ُمسلم حُمَمَّد  أخرباَن أَبُو اْلمجد زَاِهر بن َأمْحد الثَـَّقِفّي َأن سعيد بن أيب الرََّجاء الصَّرْييف أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيِه اْبنا أَبُ  -  245

َبة ثـَنَ  ا َحْرَمَلة بن حيَي ثـَنَا اْبن بن َعلّي بن مهرابزد اْبنا أَبُو بكر حُمَمَّد بن ِإبْـَراِهيم بن املقرىء اْبنا حُمَمَّد بن احْلسن بن قـُتـَيـْ
 ، وهب َحدثِِن ُمَعاِويَة ُهَو اْبن َصاحل َعن احْلَاِرث َعن زيد بن َأْرطََأة

فـََقاَل: من يعرف َهَذا؟ فـََقاَل   ،َعن ُجَبري بن نفري: َأن عبد هللا بن عمر رأى َفَّت َوُهَو ُيَصلِّي قد َأطَاَل صاَلته َوَأْطَنَب ِفيَها 
َل عبد هللا بن عمر: َلو كنت أعرفهُ ألمرته َأن يُِطيل الر ُكوع َوالس ُجود فَِإيّنِ ْسَِعت َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه فـََقا ،رجل: َأان 

 ". َفكلما ركع أَو سجد تساقطت َعنهُ   ،َفوضعت على رَأسه َأو َعاتِقه  ،بذنوبه  ِإن الَعْبد ِإذا قَاَم ُيَصلِّي أََتىَوسلم يـَُقول: " 
رواه الطبراني في الكبير  (:  2735]الهيثمي )  ( في صحيح الجامع.[1671]اْللباني: صحيح. رقم )  [إسناده صحيح]الدهيش:  

 [ وفيه عبد هللا بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون، وضعفه الجماعة أحمد وغيره.
هللا اْبنا  َوَأْخرَبْتْم أَبُو َجْعَفر الصيدالين َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم ابْنا حُمَمَّد بن عبد    -  246

ثله. غري أَنه قَاَل:  ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ ثـَنَا بكر بن سهل ثـَنَا عبد هللا بن َصاحل ثـَنَا ُمَعاِويَة بن َصاحل.. َفذكر ِبسناده م
 على رَأسه وعاتقه. 

 ( في صحيح الجامع.[ 1671]اْللباني: صحيح. رقم ) [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش: 
َعن ِإبْـَراِهيم بن حُمَمَّد   ،أخرباَن اإِلَمام أَبُو اْلفُتوح أسعد بن حَمُْمود بن خلف اْلعجِلّي َوأَبُو اْلَفْتح َمْسُعود بن ِإْْسَاِعيل  -  253

الصيدالين   ،اجلنداين  اْلفضل  بن  اْلَقاِسم  بن  اْلَواِحد  اْلَقاِسم عبد  بن روح   ،َوأَبُو  حَمُْمود  بن سعيد بن  أسعد  اْلَفخر  َوأَبُو 
  ،عد اْْلرَْي اجلوزدانية َأْخرَبْتم َوأَبُو اْلفرج حيَي بن حَمُْمود بن سعد الثَـَّقِفّي ِبِدَمْشق َأن أم ِإبْـَراِهيم فَاِطَمة بنت س   ،أبصبهان 

ثـَنَا َأمْحد بن احْلَُسنْي بن عبد اْلملك اْلُمَؤدب    ،اْبنا أَبُو اْلَقاِسم ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ   ، اْبنا حُمَمَّد بن عبد هللا بن ريذة
َنةثـَنَا سُ   ،ثـَنَا َحاِمد بن حيَي اْلبـَْلِخي  ،أَبُو الشمقمق بقصر اْبن ُهَبرْيَة َعن حبيب بن أيب    ،َعن سعري بن اْْلمس   ،ْفيَان بن ُعيـَيـْ

   ،َثبت
 ،َوعمر يف اجْلنَّة  ،عشَرة من قـَُرْيش يف اجْلنَّة: أَبُو بكر يف اجْلنَّة َعن اْبن عمر قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "

َوأَبُو   ،َوعبد الرَّمْحَن بن َعْوف يف اجْلنَّة  ،َوسعد يف اجْلنَّة   ،َوالز َبرْي يف اجْلنَّة  ،َحة يف اجْلنَّة َوطَلْ   ،َوعلي يف اجْلنَّة  ،َوُعْثَمان يف اجْلنَّة 
 ". ُعبـَْيَدة بن اجْلراح يف اجْلنَّة  
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 ِبِه َحاِمد. قَاَل الطَّرَبَاينّ: مل يروه َعن حبيب َعن اْبن عمر غال سعري. َواَل َعن سعري ِإالَّ ُسْفيَان. تفرد  *
ِحيِح َغْيَر َحاِمِد ْبِن َيْحَيى اْلَبْلِخيِ  َوُهَو ِثَقةٌ ]الهيثمي:    [إسناده صحيح]الدهيش:   ،  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َحاَبِة.  [ َوِلَهَذا اْلَحِديِث ُطُرٌق ِفي َمَناِقِب َجَماَعٍة ِمَن الصَّ
  َوأْخرباَن أَبُو اْلَقاِسم زنكي بن أيب اْلَوفَاء بن أيب اْلَقاِسم البهيمي مبرو َأن عبد هللا حُمَمَّد بن اْلفضل بن سيار الدهان   -  254

اْبنا ابو اْلفضل َأمْحد بن َعلّي بن َأمْحد بن عبد هللا  ،أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيِه اْبنا أَبُو سهل جنيب بن َمْيُمون بن سهل الَواِسِطيّ 
ثـَنَا  ،ابْنا أَبُو بكر الشَّاِفِعي ُهَو حُمَمَّد بن عبد هللا بن ِإبْـَراِهيم  ،الشارعي اْْلََوارِْزِمّي إمالء قدم علينا هراة من جرجان َرُسوال

َنة ثـَنَا ُسْفيَان بن عُ  ،ثـَنَا َحاِمد بن حيَي ،ُجنـَْيد بن َحِكيم   ، َعن حبيب بن أيب َثبت ،َعن سعري بن اْْلمس ،يـَيـْ
َوأَبُو    ،عشَرة من قـَُرْيش يف اجْلنَّة: َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َعن اْبن عمر قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "

 ". َوأَبُو ُعبـَْيَدة بن اجْلراح  ،َوَسِعيد بن زيد  ،لرَّمْحَن بن َعْوفَوعبد ا ،َوالز َبرْي  ،َوطَْلَحة  ،َوعلي ،َوُعْثَمان ،َوعمر ،بكر
 ذكر النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم من اْلعْشَرة يف َهِذه الّرَِوايَة َومل يذكر َسْعدا. 

 ُجنـَْيد ذَكْراَنهُ اْعتِبَارا.  *
ِحيِح َغْيَر َحاِمِد ْبِن َيْحَيى اْلَبْلِخيِ  َوُهَو  َرَواُه  ]الهيثمي:    [إسناده صحيح بشاهده]الدهيش:   الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َحاَبِة.  [ ِثَقٌة، َوِلَهَذا اْلَحِديِث ُطُرٌق ِفي َمَناِقِب َجَماَعٍة ِمَن الصَّ
ثـَنَا   ،سن بن اْلَعبَّاس َوعلي بن سعد الرَّاِزّي قَااَل: ثـَنَا سهل بن زجنله ثـَنَا احلْ  ،َوبِه أخرباَن ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ  - 255

 ، َعن حبيب بن أيب َثبت ،َعن َهارُون بن عنرتة ،الصَّباح بن حمَارب
من غري عذر َواَل  رََمَضان فـََقاَل: " يـَْوًما من   َعن اْبن عمر قَاَل: َجاَء رجل ِإىَل النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم فـََقاَل: ِإيّنِ أفطرت

". قَاَل:  صم َشْهَرْين ُمتـَتَابعني " قَاَل: "رقبة أعتق ". قَاَل: أجل َما َتَُْمرين؟ قَاَل: "بئس َما صنعت" قَاَل: نعم. قَاَل: "سقم؟ 
! َما أفأطعم ِستِّنَي ِمْسكينااَل َأْسَتِطيع. قَاَل: " ْشبع َأهِلي. قَاَل: فَأتى النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم  ". قَاَل: َوالَِّذي بَعثك اِبحْلَقِّ

! َما َبني البتيها  على أفقر من تعلم" قَاَل: على من؟ قَاَل: "تصدق ِبَامبكتل ِفيِه متر قَاَل: " " قَاَل: َوالَِّذي بَعثك اِبحْلَقِّ
 ". فأطعم ِعيَالك أْحوج منا قَاَل: " 

َوقَاَل ِفيِه اإِلَمام َأمْحد َوحيَي بن مِعني: ُهَو ثَِقة. َوقَاَل أَبُو زْرَعة الرَّاِزّي: اَل  ،ِفيِه أَبُو َحامِت بن حبَان َهارُون بن عنرتة تكلم  *
ارَُقْطِِنّ: َرَواهُ َهارُون بن عنرتة   أبَْس ِفيِه ُمْسَتِقيم احلَِديث َوَهُؤاَلء اأْلَئِمَّة أعلم من اْبن حبَان. يب بن أيب َعن حب  ،قَاَل الدَّ

  َعن سعيد بن اْلمسيب ُمْرسال. ،َعن طلق بن حبيب ،َووهم ِفيِه. َوالصََّواب َعن حبيب بن أيب َثبت َعن اْبن عمر ،َثبت
 َوقَاَل مْهَران بن أيب عمر: َعن الثَـّْورّي َعن حبيب َعن اْبن اْلمسيب َعن أيب ُهَريْـَرة. 

 َوالصَِّحيح ُمْرسل. 
 [َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.]الهيثمي:   [لصواب أنه مرسلإسناده صحيح، وا]الدهيش: 

ثـَنَا أَبُو  ،ثـَنَا َأمْحد بن سهل بن َعلّي اْلبَاِهِليّ  ،ثـَنَا أسلم بن سهل الَواِسِطيّ  ،َوِبه أخرباَن ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ  - 256
 ، َعن حبيب بن أيب َثبت ،َعن اْلَعوام بن َحْوَشب ،ثـَنَا هشيم  ،ُسْفيَان احْلِْمرَيِي

ُهود قتلوا أخي فـََقاَل: ايرسول هللا ِإن اْليَـ   ،َعن اْبن عمر قَاَل: َجاَء رجل من اأْلَْنَصار ِإىَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم
ِإىَل رجل حيب هللا َوَرُسوله قَاَل: " الرَّايَة  َيَدْيهِ   ،ألدفعن  َأِخيك  ،َوحيُِبهُ هللا َوَرُسوله يفتح هللا على  "  فيمكنك هللا من قَاتل 

فـََقاَل: ايرسول هللا! ِإيّنِ أرمد   ،فعقد لَهُ اللَِّواء   ،فَبعث ِإىَل َعليّ   ،فاستشرف لَذِلك َأْصَحاب َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم 
 َفمضى.  ،قَاَل َعلّي َرِضي هللا َعنُه: َفَما رمدت بعد يـَْومِئذٍ  ،فتفل يف عينه  ،َكَما ترى وََكاَن يـَْومِئٍذ رمدا 



444 
 

 : متوسط لَْيَس ِبَقوي. أَبُو ُسْفيَان اْْسه سعيد بن حيَي احْلِْمرَيِي الَواِسِطّي قَاَل أَبُو زْرَعة: َصُدوق َوقَاَل الدَّارَُقْطِِنّ  *
، َوِفيِه َأْحَمُد ْبُن َسْهِل ْبِن َعِليٍ  اْلَباِهِليُّ َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثقَ ]الهيثمي:  [فيه من َل يعرف]الدهيش:   [ اٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ثـَنَا َعْمرو بن   ،ثـَنَا َأمْحد بن عبد احلميد احْلَارِِثيّ  ،ثـَنَا حُمَمَّد بن َأمْحد اجليلي اِبْلُكوفَةِ  ،َوبِه أخرباَن ُسَلْيَمان بن َأمْحد  - 257
َقِزي   ، َعن حبيب بن أيب َثبت ،ثـَنَا ُسْفيَان ،حُمَمَّد اْلَعنـْ

ايرسول هللا! ِإيّنِ أُرِيد َأن أاَُبِيعك على اجْلَِهاد قَاَل: " فـََقاَل:  ،َعن اْبن عمر قَاَل: َجاَء رجل ِإىَل النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم
 ". ففيهما َفَجاهد  " قَاَل: نعم. قَاَل: " َأَحي والدك؟ 

 . رُِوَي يف الصَِّحيَحنْيِ من رَِوايَة ُسْفيَان َعن حبيب بن أيب َثبت َعن السَّاِئب بن فروخ َعن عبد هللا بن َعْمرو بن اْلَعاصِ  *
َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي  :  ( 9649)  ]الهيثمي  [في إسناده من لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وقد صح من طرق أخرى ]الدهيش:  

ِحيِم اْلَحاِرِثي ِ   [ ْفُه َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.َوِكََلُهَما َلْم َأْعرِ  اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َعْن َشْيِخِه ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد اْلِجيِليِ  َعْن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد الرَّ
  ، ثـَنَا ُسْفيَان  ،ثـَنَا عبيد هللا   ،ِدينَار   ثـَنَا اْلَقاِسم بن   ،ثـَنَا َعلّي بن عبد الصَّمد ماغمة   ،َوبِه أخرباَن ُسَلْيَمان بن َأمْحد   -  258

 ، َعن حبيب بن أيب َثبت
َها ،َعن اْبن عمر: أَنه ُسِئَل َعن احْلَاِمل  قَاَل: ُكنَّا ننفق َعَلْيِهنَّ.  ،واملتوىف َعنـْ

 [ رواه الطبراني، ورجاله ثقات.(: 7713]الهيثمي ) [إسناده صحيح]الدهيش: 
ُسَلْيَمان  أخرباَن أَبُو َجْعَفر حُمَمَّد َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة بنت عبد هللا َأْخرَبْتم اْبنا حُمَمَّد بن ريذة اْبنا    - 275

 (. بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ ثـَنَا يُوُسف الَقاِضي ثـَنَا َعْمرو بن َمْرزُوق )ح
َعن َحيَّان   ،بن َكاِمل قَااَل: ثـَنَا َعلّي بن اجْلَْعد قَااَل: ثـَنَا ُشْعَبة  قَاَل الطَّرَبَاينّ: َوحدثنَا ُموَسى بن َهارُون َوحُمَّمد بن َعبُدوس

 . اْلبَارِقي قَاَل: ِشعت اْبن عمر يـَُقول: رَْكَعتَاِن من َصاَلة َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم أخف من رَْكَعة من َصاَلتُكمْ 
 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.: ( 2382) الهيثمي] [إسناده صحيح]الدهيش: 

هللا بن حُمَمَّد  َوأْخرباَن أَبُو َأمْحد عبد اْلَوهَّاب بن َعلّي الص ويف بِبـَْغَداد َأن أاََبهُ أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيِه قَاَل: اْبنا عبد    -  276
َعن َحيَّان اأْلَْزِدّي قَاَل: ْسَِعت اْبن عمر   ،اْبنا ُشْعَبة  ،ثـَنَا َعليّ   ،ابْنا عبد هللا ُهَو اْلبـََغِويّ   ،اْبنا عبيد هللا بن حباية   ،الصريفيِن 

 قَاَل: َكانـَتَا رَْكَعتَاِن من َصاَلة َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم أخف من رَْكَعة من صاَلته.   ،قَاَل َلهُ رجل: إمامنا يُِطيل الصَّاَلة
 [ إسناده صحيحش: ]الدهي
ر  أخرباَن أَبُو روح عبد اْلمعز بن حُمَمَّد اهْلََرِوّي ِبَا َوزَيْـَنب بنت عبد الرَّمْحَن بن احْلسن بن َأمْحد بنيسابور َأن زَاهِ   -  278

بن ِإْسَحاق    اْبنا احْلَاِكم أَبُو َأمْحد حُمَمَّد بن َأمْحد  ،اْبنا أَبُو سعد حُمَمَّد بن عبد الرَّمْحَن اجلنزروذي  ،بن طَاِهر الشحامي أْخربُهم
ثـَنَا ِعْكرَِمة بن َخاِلد بن َسلَمة املَْخُزوِمي   ،ثـَنَا عبيد هللا بن ُعْثَمان العثماين بِبـَْغَداد ثـَنَا نصر يـَْعِِن اْبن َعلّي اجْلَْهَضِمي   ،احْلَاِفظ

فَِإنَُّكم   ، اَل تضربوا الرَِّقيقيـَُقول: "  قَاَل: ْسَِعت أيب يـَُقول: ْسَِعت اْبن عمر يـَُقول: ْسَِعت َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم 
 ". اَل َتْدرُوَن َما توافقون  

   [إسناده ضعيف]الدهيش: 
اْبنا ُسَلْيَمان بن    ،اْبنا حُمَمَّد بن ريذة   ،َوأْخرباَن أَبُو َجْعَفر َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة اجلوزدانية َأْخرَبْتم   -  279
َعن اْبن    ،َعن أَبِيه  ،ثـَنَا ِعْكرَِمة بن َخاِلد املَْخُزوِمي   ،ثـَنَا َخاِلد بن ِخَداش   ،ثـَنَا حُمَمَّد بن َعلّي بن ُشَعْيب السمسار  ،َأمْحد 

 ". فَِإنَُّكم اَل َتْدرُوَن َما توافقون   ،اَل تضربوا اْلَمْمُلوكعمر قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "
، َوِفيِه ِعْكِرَمُة ْبُن َخاِلِد ْبِن : (7233) ]الهيثمي [إسناده ضعيف]الدهيش:   [ َسَلَمَة، َوُهَو َضِعيٌف.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ
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 ،اْبنا َعلّي بن حُمَمَّد البحاثي   ،أخرباَن أَبُو روح عبد اْلمعز بن حُمَمَّد اهْلََرِوّي ِبَا َأن مَتِيم بن أيب سعيد اجْلِْرَجاينّ أْخربُهم   -  280
ثـَنَا َأمْحد بن إِبْـَراِهيم    ،ثـَنَا احْلسن بن ُسْفيَان  ،اْبنا أَبُو َحامِت حُمَمَّد بن حبَان البسيت   ،اْبنا حُمَمَّد بن َأمْحد بن َهارُون الزوزين 

 ، َحدثِِن َداُود بن ِإْْسَاِعيل اأْلْنَصاِريّ  ،ثـَنَا َعاِصم بن ُسَوْيد  ،ثـَنَا َشبابَة   ،الدَّْورَِقي
فَأقبل َماِشيا على بِن َعْمرو بن َعْوف ِبفنَاء بِن احْلَاِرث    ،: أَنه شهد َجنَازَة ابألوساط يف َدار سعد بن عبَاَدة َعن اْبن عمر

فَِإيّنِ ْسَِعت َرُسول هللا    ،أاب عبد الرَّمْحَن؟ قَاَل: أؤم َهَذا اْلَمْسِجد يف بِن َعْمرو بن َعْوف  َفقيل لَُه: أَْين تؤم اي  ،بن اْْلَْزرَج 
 ". من صلى ِفيِه َكاَن َكعْدل عْمَرة صلى هللا َعَلْيِه َوسلم يـَُقول: "

 [ (.1627صحيح ابن حبان ) .حديث صحيح بشواهده]شعيب:  [إسناده صحيح ]الدهيش: #*
اْبنا    ،اْبنا حُمَمَّد بن عبد هللا  ،أخرباَن أَبُو َجْعَفر الصيدالين َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة اجلوزدانية َأْخرَبْتم   -  281

 (. ثـَنَا ُمسلم بن ِإبْـَراِهيم )ح ،ثـَنَا َعلّي بن عبد اْلَعزِيز   ،ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ 
َحدثِِن    ،ثـَنَا َأمْحد بن عبد اْلملك بن َواقد احْلَرَّاين قَااَل: ثـَنَا َغسَّان بن برزين   ،نَا حُمَمَّد بن النَّضر اأْلَْزِديّ قَاَل الطَّرَبَاينّ: َوحدث

 ، رَاشد أَبُو حُمَمَّد احْلماين 
فَِإذا الدِّينَار َوالدِّْرَهم أحب ِإىَل   ،َعن اْبن عمر قَاَل: لقد رَأَْيتنَا َوَما يرى َأَحداَن أَنه َأَحق بديناره ودرُهه من َأِخيه اْلُمسلم 

َواتبُعوا    ،ِإذا ضن النَّاس ابلدينار َوالدِّْرَهم فـََلَقد ْسَِعت َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم يـَُقول: "   ،َأَحداَن من َأِخيه اْلُمسلم 
ُهم َحَّتَّ يراجعوا َأمرهم  ،َأْذاَنب اْلَبقر   ". َوترُكوا اجْلَِهاد: سلط هللا َعَلْيِهم ذال اَل يـَْنزعهُ ِمنـْ

 [إسناده حسن ]الدهيش: #*
الطَّرَبَاينّ ثـَنَا    أخرباَن أَبُو َجْعَفر حُمَمَّد َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة اجلوزدانية َأْخرَبْتم اْبنا حُمَمَّد اْبنا ُسَلْيَمان  - 285

 ، َعن زَاَذان  ،ب َعن َعطاء بن السَّائِ  ،ثـَنَا أَبُو اأْلَْحَوص  ،ثـَنَا يُوُسف بن عدي ،أَبُو الّزِنْـبَاع روح بن اْلفرج اْلمْصِريّ 
 ". دخل اجْلنَّة   ،من لقن اَل ِإلَه ِإالَّ هللا ِعْند َموتهَعن اْبن عمر َرِضي هللا َعنهُ قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "

ارَُقْطِِنّ: َرَواهُ حيَي بن كثري أَبُو النَّضر * َعن   ،َوقَاَل مَحَّاد: َعن َسلَمة َعن زَاَذان َعن عمر. ،َعن َعطاء بن السَّاِئب  ،قَاَل الدَّ
 َعن زَاَذان قـَْوله. ،َوقَاَل َأْسبَاط بن حُمَمَّد: َعن َعطاء بن السَّاِئب  َعمَّن ْسع النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم. ،َعن زَاَذان  ،َعطاء

 َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َومل يذكر زَاَذان َواَل َغريه َوُهَو أشبه.  ،َعن رجل ،َعطاءَوقَاَل احْلَُسنْي بن َصاحل: َعن 
 َوذكر غري َذِلك َوَهَذا خطأ أِلَنَّهُ َكاَن تغري يف آخر أمره.  ،َعن زَاَذان ُمْرسال  ،َوقَاَل ُسَلْيَمان التـَّْيِمّي: َعن َعطاء

َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ]الهيثمي:    [أنه مرسل. وله شاهد من حديث معاذ في مسند أحمدإسناده حسن، واْلصح  ]الدهيش:  
اِئِب َوِفيِه َكََلٌم.  [ َواْلَكِبيِر، َوِفيِه َعَطاُء ْبُن السَّ

َأاَب عبد هللا حُمَمَّد بن َعلّي بن أيب اْلَعاَلء  أخرباَن أَبُو حُمَمَّد عبد الرَّزَّاق بن نصر بن اْلُمسلم النجار الدَِّمْشِقي ِبَا ان    -  288
اْبنا أَبُو َعلّي َأمْحد بن عمر بن    ،ابْنا أَبُو احْلَُسنْي حُمَمَّد بن مكي بن ُعْثَمان بن عبد هللا اأْلَْزِدّي ِبِدَمْشق  ، أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيهِ 

 (. ثـَنَا ُمسلم )ح  ،ثـَنَا إِبْـَراِهيم بن رَاشد ،بن حُمَمَّد بن ِإْسَحاق اْلمروِزي اْبنا أَبُو اْلَقاِسم عبد هللا  ،حُمَمَّد بن خرشيذ قـَْوله
 [ إسناده حسن]الدهيش: 

َوأْخرباَن أَبُو املظفر َأمْحد بن حُمَمَّد بن حَمُْمود بن َأمْحد بن عبد اْلُمنعم بن ماشاذه بشهرستان َأن زَاِهر بن طَاِهر   -  289
مَّد  اْبنا أَبُو سعيد عبد هللا بن حمَُ   ،اْبنا أَبُو يعلى ِإْسَحاق بن عبد الرَّمْحَن بن َأمْحد الصَّابُوين   ،الشحامي أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيهِ 

 (. ثـَنَا ُمسلم بن ِإبْـَراِهيم )ح  ،اْبنا أَبُو عبد هللا حُمَمَّد بن أَي وب بن حيَي بن ضريس الرَّاِزيّ  ،بن عبد اْلَوهَّاب الرَّاِزيّ 
 [ إسناده حسن]الدهيش: 
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  ، اْبنا حُمَمَّد بن عبد هللا  ،َوأْخرباَن أَبُو َجْعَفر حُمَمَّد بن َأمْحد َوفَاِطَمة بنت سعد اْْلرَْي َأن فَاِطَمة اجلوزدانية َأْخرَبْتم   - 290
 (. ثـَنَا ُمسلم بن ِإبْـَراِهيم )ح  ،ثـَنَا َعلّي بن عبد اْلَعزِيز  ،اْبنا ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ 

 [ حسن إسناده]الدهيش: 
بن ُسَلْيَمان  َوأْخرباَن َخايل اإِلَمام أَبُو حُمَمَّد عبد هللا بن َأمْحد اْلَمْقِدِسي َرمَحه هللا َأن حُمَمَّد بن عبد اْلبَاِقي بن َأمْحد -  291

مَّد بن َبشَران اْبنا حُمَمَّد بن َعْمرو بن أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيِه بِبـَْغَداد ابْنا احْلَُسنْي بن َأمْحد بن حُمَمَّد بن طَْلَحة اْبنا َعلّي بن حمَُ 
ِدينَار ثـَنَا يُوُنس بن عبيد َعن زاَِيد بن ُجَبري  البْخرِتي ثـَنَا َأمْحد ُهَو اْبن ِإْسَحاق بن َصاحل ثـَنَا ُمسلم بن ِإبْـَراِهيم ثـَنَا حُمَمَّد بن

 َنى َعن بيع احْلَيـََوان اِبحْلَيـََواِن َنِسيَئة.  :َعن اْبن عمر: َأن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم
 اللَّْفظ َواِحد غري َأن رَِوايَة ِإبْـَراِهيم بن رَاشد: َنى َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم. 

 ن احلَِديث. حُمَمَّد بن ِدينَار أَبُو بكر الطاجي اْلَبْصِرّي قَاَل حيَي بن مِعني: َضِعيف َوقَاَل أَبُو َأمْحد بن عدي: حس *
َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن ِديَناٍر؛ َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن، َوَغْيُرُه، َوَضعََّفُه  :  (6508)  ]الهيثمي  [إسناده حسن]الدهيش:  
 [ اْبُن َمِعيٍن.

اْلقرِشي الدَِّمْشِقي ِبَا َأن َأاَب احْلسن على بن َأمْحد بن َمْنُصور بن  أخرباَن أَبُو طَاِهر بـَرََكات بن ِإبْـَراِهيم بن طَاِهر    -  294
اْبنا أَبُو بكر حُمَمَّد بن َأمْحد بن    ،اْبنا أَبُو نصر احْلَُسنْي بن حُمَمَّد بن َأمْحد بن طالب  ،قبيس الغساين أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيهِ 

ثـَنَا    ،ثـَنَا حُمَمَّد بن خلف ُهَو اْلَعْسَقاَلين أَبُو نصر  ،قدم علينا اْبنا احْلسن بن َعلّي بن حيَي الشعراين ،ُعْثَمان بن أيب احْلَِديد
  ،َعن أَي وب  ،ثـَنَا مَحَّاد بن زيد  ،ُمَؤمل بن ِإْْسَاِعيل 
َوالنَِّبّ صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َيَْمر َصاحب األسهم    ،اَل: ْسَِعت اْبن عمر يـَُقول: أما َتعدوَن اْلَقْتل َشْيئاَعن أيب اْلَعالَِية قَ 

 الَِّذي أبدا أنصاهلا َأن َيَُْخذ بنصاهلا اَل خيدش ُمسلما أَو خيرق ثِيَابه. 
 ابر َعن عبد هللا. َلهُ َشاهد يف الصَِّحيَحنْيِ من َحِديث َعْمرو بن ِدينَار َعن جَ  *

 من َحِديث أيب بردة بن أيب ُموَسى َعن أَبِيه. 
 [إسناده حسن ]الدهيش: #*

أْخربُهم   -  299 األديب  احْلَُسنْي  َأن  الثَـَّقِفّي  َأمْحد  زَاِهر بن  أَبُو اْلمجد  ِإبْـَراِهيم  ،أخرباَن  يعلى    ،اْبنا حُمَمَّد   ،ابْنا  أَبُو  ابْنا 
 ، َأْخربين زَُهرْي بن حُمَمَّد  ،ثـَنَا اْلَولِيد بن ُمسلم  ،ثـَنَا أَبُو اْلَولِيد اْلقرِشي  ،اْلموِصِلي 

فـََقاَل: رَأَْيت النَِّب صلى   ، َفسئَل َعن َذِلك اْبن عمر  ،َعن زيد بن أسلم أَنه أخربهُ أَنه َكاَن يرى اْبن عمر حملوال زر َقِميصه 
 ْيِه َوسلم يـَْفَعله. هللا َعلَ 

 َعن أيب اْلَولِيد َأمْحد بن عبد الرَّمْحَن بن بكار اْلقرِشي.  ،َعن َحاِجب بن أركني  ،َرَواهُ أَبُو َحامِت البسيت  *
 [ (5641مسند أبي يعلى ) .إسناده ضعيف]الداراني:  [إسناده حسن ]الدهيش: #*

اْلَواِحد بن    -  303 اْلَقاِسم عبد  أَبُو  الثَـَّقِفّي  أخرباَن  اْلَواِحد  َأن َجْعَفر بن عبد  اْلفضل الصيدالين أبصبهان  اْلَقاِسم بن 
بن ُموَسى بن اْلُفَرات   ثـَنَا أَبُو رِفَاَعة عَمارَة بن وثيمة  ،اْبنا ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ   ،اْبنا حُمَمَّد بن عبد هللا بن ريذة   ،أْخربُهم 

 ، َعن زيد بن أسلم  ،ثـَنَا حُمَمَّد بن َجْعَفر بن أيب كثري ،ثـَنَا سعيد بن أيب َمْرْيَ   ،اْلمْصِريّ 
ن َأزَواج أهل اجْلنَّة ليغنني َأزَواجهنَّ أبَِْحَسن أصوات َْسعَها أحد إ َعن اْبن عمر قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "

 . ِإن ممَّا يغنني بِِه: قطّ 
 ََنن اْْلريَات احلسان َأزَواج قوم كرام 
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 ينظرن بقرة َأْعيَان 
 َوِإن ممَّا يغنني بِِه: 

 ََنن اْلالدات َفاَل ميتنه ََنن اآلمنات َفاَل خيفنه 
 " ََنن املقيمات َفاَل يظعنه 

 حُمَمَّد. تفرد ِبِه اْبن أيب َمْرَْي. قَاَل الطَّرَبَاينّ: مل يروه َعن زيد بن أسلم ِإالَّ  *
ِحيِح.]الهيثمي:  [إسناده حسن]الدهيش:  ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ثـَنَا يُوُسف بن ُموَسى    ،ثـَنَا َحامِت بن حُمَمَّد بن محيد أَبُو عدي اْلبـَْغَداِديّ   ،َوِبه أخرباَن ُسَلْيَمان بن َأمْحد الطَّرَبَاينّ   -  304
 ، َعن زيد بن أسلم   ،ثـَنَا سعري بن اْْلمس  ،ثـَنَا َعاِصم بن يُوُسف اْلرَيْبُوعي ،اْلقطَّان 

" َما َهِذه؟ أول َصَدَقة َجاَءْتهُ من َمْعدن فـََقاَل: "  َكاَنتَعن اْبن عمر قَاَل: أََتى النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم ِبقطِعِه من ذهب  
َا َسَتُكون معادن قَالُوا: َصَدَقة من َمْعدن لنا فـََقاَل: "   ". وسيكون ِفيَها شرار خلق هللا عز َوجل ،ِإَنَّ

 قَاَل الطَّرَبَاينّ: مل يرو َهَذا احلَِديث َعن سعري ِإالَّ َعاِصم بن يُوُسف.  *
ِحيِح.]الهيثمي:  [إسناده حسنالدهيش: ] ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

حُمَمَّد َوأْخرباَن أَبُو مَتام حُمَمَّد بن أيب اْلَقاِسم بن أيب احْلَُسنْي يعرف أبصبهان َأن جده ألمه َأاَب بكر َأمْحد بن َعلّي بن    -  305
اْبنا َعم أيب أَبُو احْلَُسنْي   ،اْبنا الَقاِضي أَبُو حُمَمَّد عبد هللا بن حُمَمَّد بن َعلّي بن َأمْحد بن َجْعَفر   ،بن ُموَسى أْخربُهم ِقَراَءة َعَلْيهِ 

  ،ثـَنَا َعاِصم بن يُوُسف اْلُكويف   ،لرَِّحيمثـَنَا عمَران بن عبد ا  ،ثـَنَا ِإْسَحاق بن ِإبْـَراِهيم بن زيد اْلمعدل   ،حُمَمَّد بن َجْعَفر اْلمعدل 
 ، َعن زيد بن أسلم  ،ثـَنَا سعري بن اْْلمس

فـََقاَل َرُسول هللا صلى هللا   ،َعن اْبن عمر َرِضي هللا َعنهُ قَاَل: أََتى النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم ِبِقْطَعة من ذهب من معادن
 ". ون ِفيَها شرار خلق هللا عز َوجل َويك ،ِإنَّه تكون معادن َعَلْيِه َوسلم: " 

 [ فيه من لم أعرف حاله]الدهيش: 
اْبنا أَبُو اْلَغنَائِم   ،أخرباَن أَبُو َحْفص عمر بن حُمَمَّد اْلُمَؤدب بِبـَْغَداد َأن أاََب غَالب َأمْحد بن احْلسن بن اْلبـَنَّا أْخربُهم  - 306

اْبنا    -إمالء  -اْبنا أَبُو اْلفرج َأمْحد بن حُمَمَّد بن عمر بن احْلسن بن اْلمسلَمة    ،مَحَْزة بن َعلّي بن حُمَمَّد بن السواق البندار
 ،ثـَنَا ُسَوْيد بن سعيد َحدثِِن َحْفص بن ميسَرة   ثـَنَا اْلَقاِسم بن زََكرايَّ أَبُو بكر املقرىء  ،أَبُو حُمَمَّد ِإْْسَاِعيل بن َعلّي بن ِإْْسَاِعيل 

 ، َعن زيد بن أسلم 
َا يْدخل اجْلنَّة من يرجوها  َعن اْبن عمر َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل: "  َا يرحم   ،وَينب من النَّار من خيافها   ، ِإمنَّ َوِإمنَّ

 ". هللا عز َوجل من يرحم 
َا يرحم هللا  َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: "   ،َعن ُأَساَمة بن زيد  ،روى الُبَخاِرّي َوُمسلم من رَِوايَة أيب ُعْثَمان النـَّْهِديّ  * ِإمنَّ

 ". من عبَاَدة الر مَحَاء 
 ( في ضعيف الجامع[ 2066رقم )]اْللباني: ضعيف.  [إسناده حسن ]الدهيش: #*
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 فهرس الواضيع 
 رقم الصفحة  املوضوع 

 4 من بداية اجلزء األول إىل َناية اجلزء السابع 
مسند َأَحاِديُث َخِليَفِة َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم، َأيِب بَْكٍر َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعاِمِر ْبِن 

دِّيُق التـَّْيِمي  َرضِ َعْمرِو ْبِن   ، أَبُو َبْكٍر الصِّ ي َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن تـَْيِم ْبِن ُمرََّة ْبِن َكْعِب ْبِن لَُؤيٍّ اْلُقَرِشيِّ
 هللا َعنهُ وأرضاه 

5 

د هللا  َحِديِث أَِمرِي اْلُمْؤِمِننِي َأيِب َحْفٍص ُعَمَر بن اْْلطاب بن نَفْيل بن عبد اْلُعزَّى اْبن راََبح بن عبمن  
ُ َعْنهُ   ْبِن )قـُْرِط( ْبِن َرزَاِح ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن لَُؤيٍّ َرِضَي اَّللَّ

9 

ُ َعْنهُ   33 ُمْسند َأِمري اْلُمؤمِننَي أيب عبد هللا ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ
 36 اِلٍب َعَلْيِه السَّالمُ ِمْن َحِديِث أَِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َأيِب احْلََسِن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَ 
 61 ُمْسَنُد طَْلَحَة ْبِن ُعبـَْيِد اَّللَِّ التـَّْيِميِّ )َرِضَي هللا َعنُه( 

رََّة  ُمْسند أيب عبد هللا الز َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم ْبِن ُخَويِْلِد ْبِن َأَسِد بن عبد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيِّ ْبِن ِكالِب ْبِن مُ 
 اأَلَسِديِّ َرِضي هللا َعنهُ 

65 

  مسند أيب حُمَمَّد عبد الرَّمْحَن ْبِن َعْوِف ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن احْلَاِرِث ْبِن زُْهَرَة ْبِن ِكالٍب الز ْهِريِّ )َرِضيَ 
ُ َعنُه(   اَّللَّ

68 

َمنَاِف ْبِن زُْهَرَة ْبِن ِكالٍب الز ْهِري     مسند أَبُو ِإْسَحاَق َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص َماِلِك ْبِن أَُهْيِب ْبِن َعْبدِ 
ُ َعْنهُ   َرِضَي اَّللَّ

71 

 َكْعٍب  ُمْسَنُد َسِعيِد ْبِن زَْيِد ْبِن َعْمرِو ْبِن نَفْيل بن عبد اْلُعزَّى ْبِن راَِيِح ْبِن قـُْرِط ْبِن َرزَاِح ْبِن َعِديِّ ْبنِ 
 َرِضَي هللا َعنهُ 

82 

عبد هللا ْبِن اجْلَرَّاِح ْبِن ِهالِل ْبِن ُوَهْيِب ْبِن َضبََّة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ِفْهٍر َرِضَي  ُمْسند أيب ُعبـَْيَدة َعامر بن  
ُ َعنهُ   اَّللَّ

84 

لنَّجَّاِريِّ  مسند َأيِب اْلُمْنِذِر ُأيبَِّ ْبِن َكْعِب ْبِن قـَْيِس ْبِن ُعبـَْيِد ْبِن زَْيِد ْبِن ُمَعاِويََة ْبِن َعْمرِو ْبِن َماِلٍك ا
 ألَْنَصاِريِّ  ا

85 

ُ َعنهُ   90 ُمْسَنُد أَبْـَيَض ْبِن مَحَّاٍل السََّبِئيِّ َرِضَي اَّللَّ
 91 ُمْسَنُد أَُذيْـَنَة أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن اللَّْيِثي  َرِضَي هللا َعنهُ 

 92 ُمْسَنُد اأَلْرَقِم ْبِن َأيِب اأَلْرَقِم اْلَمْخُزوِميِّ )بَْدِريٌّ(َرِضَي هللا َعنهُ 
ُ َعْنهُ   93 ُمْسَنُد ُأَساَمَة ْبِن َأْخَدِريٍّ َرِضَي اَّللَّ

 94 ُمْسَنُد ُأَساَمَة ْبِن زَْيِد ْبِن َحارِثََة َرِضَي هللا َعنهُ 
ُ َعنهُ   98 ُمْسَنُد ُأَساَمَة ْبِن َشرِيٍك الثَـّْعَلِب  َرِضَي اَّللَّ

 99 َعنهُ  ُمْسَنُد ُأَساَمَة ْبِن ُعَمرْيٍ اهْلَُذيلِّ َرِضَي اَّللَُّ 
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ُ َعنهُ   103 ُمْسَنُد َأَسِد ْبِن ُكْرٍز اْلَقْسِريِّ َرِضَي اَّللَّ
ُ َعنهُ   104 ُمْسَنُد َأْسَلَع ْبِن َشرِيٍك اأَلْشَجِعيِّ َرِضَي اَّللَّ

ُ َعنهُ   104 ُمْسَنُد َأْسَلَم ْبِن ََبَْرَة األَْنَصاِريِّ َرِضَي اَّللَّ
ُ َعنهُ ُمْسَنُد اأَلْسَوِد ْبِن َأْصَرَم    105 اْلُمَحاِريِبِّ َرِضَي اَّللَّ

ُ َعنهُ  َقرِيِّ َرِضَي اَّللَّ  106 ُمْسَنُد اأَلْسَوِد ْبِن َسرِيٍع اْلِمنـْ
ُ َعنهُ   107 ُمْسَنُد ُأَسْيِد ْبِن ُحَضرْيٍ األَْنَصاِريِّ َرِضَي اَّللَّ

ُ َعْنهُ   109 ُمْسَنُد ُأَسرْيٍ َغرْيُ َمْنُسوٍب َرِضَي اَّللَّ
ُ َعنهُ ُمْسَنُد    110 َأَغرِّ ْبِن َيَساٍر اْلُمْزينِّ َرِضَي اَّللَّ

 112 ُمْسَنُد َأْكثََم ْبِن َأيِب اجْلَْوِن اْْلَُزاِعيِّ َرِضَي هللا َعنهُ 
ُ َعْنهُ   113 ُمْسَنُد أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

 222 اجلزء الثامن 
ُ َعْنهُ َصْعَصَعةُ ْبُن اَنِجَيَة ْبِن ِعَقاِل ْبِن حُمَمَِّد بن سُ   223 ْفيَان اْلُمَجاِشِعي  َكاَن يـَْنِزُل اْلَبْصَرَة َرِضَي اَّللَّ

ُ َعْنهُ   224 َصْفَواُن ْبُن َعسَّاٍل اْلُمَراِدي  َرِضَي اَّللَّ
 225 َصْفَوان بن قداَمة َرِضي هللا َعنهُ 

ُ َعْنهُ   226 ِصَلةُ ْبُن احْلَاِرِث اْلِغَفارِي  َرِضَي اَّللَّ
ْبُن   َمْوىَل بِن تيم  ُصَهْيُب  الر وُم َسبـَْتهُ  اْلَمْعُروُف اِبلر وِميِّ وََكاَنِت  النََّمِري  أَبُو حَيََْي  ِسنَاِن ْبِن َعْمرٍو 

 َرِضي هللا َعنهُ 
227 

َا ُهَو أَبُو جبريَة -َضحَّاُك ْبُن أيب جبريَة َرِضي هللا َعنهُ    230 كذا يـَُقوُل مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ َوِإمنَّ
ُ َعْنهُ  ك بن قيس بن خالدالضَّحَّا  231 األكرب بن َوْهٍب اْبُن ثـَْعَلَبَة اْلِفْهِري  َرِضَي اَّللَّ

 232 طَاِرُق ْبُن َأْشَيَم اأَلْشَجِعي  َرِضَي هللا َعنهُ 
 234 طَاِرُق ْبُن ِشَهاِب ْبِن َعْبِد َِشٍْس اْلَبَجِلي  )أَبُو عبد هللا األمحسي( َرِضي هللا َعنهُ 

 235  اْلمَحاريب َرِضي هللا َعنهُ طَارق بن عبد هللا
ُ َعْنهُ َوَما أرى لَهُ ُصْحَبة   236 طَْلَحةُ ْبُن ُمَعاِويََة الس َلِمي  َرِضَي اَّللَّ

 237 َعاِصُم ْبُن َعِديٍّ اْبُن اجْلَدِّ ْبِن اْلَعْجالِن ْبِن َحارِثََة بن ضبيعة بن حَرام اْلُقَضاِعي  
ُ َعْنهُ   239 َعاِصٌم اللَّْيِثي  أَبُو َنْصٍر َرِضَي اَّللَّ

 240 بن عبد هللا ْبِن احْلَاِرِث   َعاِمُر ْبُن رَبِيَعَة ْبِن َكْعب اْبن ُعَمرْيََة ْبِن َماِلِك ْبِن ِكنَانََة ْبِن َعاِمِر بن سعد
 241 َعامر بن عبد هللا البدري َرِضي هللا َعنهُ 

 242 َعامر بن ُعَمرْي َرِضي هللا َعنهُ 
ُ َعْنهُ   243 َعاِمُر ْبُن َمْسُعوِد ْبِن َعاِمٍر َخَلُف ْبُن َوْهٍب اْلُقَرِشي  اجْلَُمِحي  َرِضَي اَّللَّ

ُ َعنهُ َعامر بن َواثَِلة بن عبد هللا ْبِن   244 ُعَمرْيِ ْبِن َجاِبٍر اللَّْيِثي  َرِضَي اَّللَّ
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 247 َعاِئُذ ْبُن َعْمرِو ْبِن ِهاَلل اْلُمزينّ أَبُو ُهَبرْيَة 
 249 عايذ بن قرط َرِضي هللا َعنهُ 

ُ َعْنهُ )َشِهَد َبْدرًا(   250 َعبَّاُد ْبُن ِبْشِر ْبِن َوْقٍش األَْنَصاِري  اأَلْشَهِلي  َرِضَي اَّللَّ
 251 اد بن َعْمرو َرِضي هللا َعنهُ عب

 252 ُعبَاَدةُ ْبُن الصَّاِمِت ْبِن قـَْيِس  
 258 ُعبَاَدةُ ْبُن قـُْرٍص َوِقيَل قـُْرٍط اللَّْيِثي  َرِضَي هللا َعنهُ 

 259 َرِضي هللا َعنهُ اْلَعبَّاس بن عبد اْلمطلب اْبن َهاِشٍم أَبُو اْلَفْضِل َعم  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم 
 261 اجلزء التاسع 

ُ َعْنهُ   262 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اأَلْسَوِد السَُّدوِسي  َرِضَي اَّللَّ
ُ َعْنهُ   263 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن أُنـَْيِس ْبِن َأْسَعَد ْبِن َحَراٍم اجْلَُهِِن  أَبُو حَيََْي َرِضَي اَّللَّ

 264 عبد هللا بن أنيس اأْلْنَصاِرّي أَبُو عيسى 
ُ َعْنهُ عَ   265 ْبِد اَّللَِّ ْبِن بَْدٍر َرِضَي اَّللَّ

يـَُتهُ أَبُو َصْفَوان َوقيل أَبُو بسر سكن محص َرِضي هللا َعْنهُ   266 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن بُْسٍر اْلَماِزين  ُكنـْ
ُ َعْنهُ   274 َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجابٍِر األَْنَصاِريِّ اْلبـَيَاِضيِّ َرِضَي اَّللَّ

ُ َعْنهُ َعْبِد   275 اَّللَِّ ْبِن ُجَبرْيٍ اْْلَُزاِعيِّ َرِضَي اَّللَّ
 276 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضي هللا عنه 

زُبـَيْ  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن  ُعَوْيِج  ْبِن  ْبِن ُعْصِم  َعْمرِو  ْبِن  َمْعِدي َكِرَب  ْبِن  َجْزِء  ْبِن  احْلَاِرِث  ْبُن  اَّللَِّ  ٍد  َعْبُد 
 ز بـَْيِدي   ال

279 

ُ َعْنهُ   280 َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم َرِضَي اَّللَّ
ُ َعْنهُ   281 َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َحْدرٍَد اأَلْسَلِميِّ َرِضَي اَّللَّ

ُ عَ   282 ْنهُ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحَواَلَة اأَلْزِديِّ أَبُو َحَوالََة َرِضَي اَّللَّ
ُ َعْنهُ   283 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن الز َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم اأَلَسِدي  أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ

 288 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن زَْيِد ْبِن َعاِصِم ْبِن َعْمرِو ْبِن َعْوِف  
ُ َعْنهُ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيِد ْبِن َعْبِد رَبِِّه األَْنَصارِي  أَبُو   291 حُمَمٍَّد الَِّذي أُِرَي النَِّداَء َرِضَي اَّللَّ

ُ َعْنهُ   293 َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسْرِجٍس اْلُمَزين  َرِضَي اَّللَّ
ُ َعْنهُ   294 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اَّللَّ

 ُ  296 َعْنهُ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُسْفيَاَن اأَلْزِدي  َرِضَي اَّللَّ
ُ َعْنهُ   297 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب ُسْفيَاَن َرِضَي اَّللَّ

 298 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسالٍم أَبُو يُوُسَف َرِضَي هللا عنه 
ُ َعْنهُ  رِي ْبِن َعْوِف ْبِن َكْعب اْبن َوْقَداَن ْبِن احْلَرِيِش احْلَرِيِشي  َرِضَي اَّللَّ خِّ  301 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن الشِّ
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ُ َعْنهُ   302 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم اهْلَاِِشِي  أَبُو اْلَعبَّاِس َرِضَي اَّللَّ
 306 اشر اجلزء الع

 350 اجلزء احلادي عشر 
 392 اجلزء الثاين عشر 

 422 اجلزء الثالث عشر 
عبد هللا بن أيب أوىف واْْسه َعْلَقَمة بن َخاِلد بن احْلَاِرث بن أيب أسيد بن رِفَاَعة بن ثـَْعَلَبة بن هَوازن  

 بن أسلم بن أفصى اأْلَْسَلِمّي أَبُو ُمَعاوِيَة َرِضي هللا َعنهُ 
436 

 440 عبد هللا بن عمر بن اْْلطاب اْلَعدوي أَبُو عبد الرَّمْحَن َرِضي هللا َعنهُ 
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 مت حبمد اهلل وتوفيقه 


