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

منا وأدخلنر أوأرمحنا و  وتقّبل  النّار، وأصلح    اض عنا،  من  اللهم أحسن عاقباجلنة وجننا  تنا يف األمور كّلها،  لنا شأننا كله، 
أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال يهتك السرت، اي   اللهّم اي من. ران من خزي الّدنيا وعذاب األخرةوأج

 ليه وسلم.  تواضع يف خدمة سنة نبيك الصطفى صلى هللا عهذا العمل ال  انم ز، تقبلالتجاو  عظيم العفو وحسن
لفوائد احلافظ أيب  الرفوعة  زوائد  اللكرمية هذا العمل اليسري يف استخراج  ضمن سلسلة الزوائد احلديثية نضع بني أيديكم ا 

سلم، النسائي، م   ي،ار )البخ  التسعة  تبالكعلى    الشهرية ابلغيالنياتو   - تعال رمحه هللا  -  بكر حممد بن عبد هللا الشافعي
وقد بلغت األحاديث الزائدة على الكتب التسعة    (.سنن الدارميمسند أمحد،  موطأ مالك،  ،  ماجه  نباود، الرتمذي،  أبو دا
البالغة  % من عدد  25حديثا، وهو ما يشكل    293 الغيالنيات  لكتاب  ا. ويغلب على حديث  1142األحاديث الكلية 

ا حديثا وهو م  50ألحاديث القبولة  دول أدانه، حيث مل تتجاوز عدد اح ذلك من اجلضكما يت   الضعف  األحاديث الزائدة
 تية: حدى الصور االإاليت على الزوائد  استخراجقد مت و  الزائدة.  األحاديثفقط من % 17ل ما يقرب من يشك

 . التسعةالكتب أي من  احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه ومل خيرج يف  نتم .1
 . طريق صحايب اخر ولكن عن  التسعةتب ن يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف إحدى الك أ .2
 بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة.  التسعةالكتب  إحدىأن يكون احلديث خمرجا يف  .3

 14 موضوع 
 14 واه جدا. 

 17 واه. 
 37 ضعيف جدا. 

 144 ضعيف. 
 21 مرسل 

 25 صحيح. 
 21 حسن. 
 293 اإلمجال 

لشدادي حممد حمسن ا  ينورالدأبو ن   
ه  2144 شعبان 1 ءعاصن  

m.alshadadi@gmail.com 
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ثنا َخَلُف    -  7 ْبُن زاَِيٍد،  ِإبْـَراِهيُم  ثنا  ْبُن ُموَسى،  ِبْشُر  ثـَنَا  ِإْْسَاِعيَحدَّ بْ ْبُن َخِليَفَة، َعْن  بـََلَغِِن  أَ   نِ َل  نَّ َعاِئَشةَ أَ يِب َخاِلٍد قَاَل: 
ُهوِل  اَل َعَلْيِه السَّاَلُم: »َأاَن َسيُِّد َوَلِد آَدَم، َوأَبُوِك َسيُِّد كُ َم، فـََقاَلْت: اَي َسيَِّد اْلَعَرِب، فـَقَ لَّ سَ وَ   َلْيهِ نَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ ظََرْت ِإَل النَ 

  َشبَاِب َأْهِل اْلَعَرِب« دُ َسيِّ يٌّ َأْهِل اْلَعَرِب، َوَعلِ 
 عيف. ده ض إسنا # قال المحقق: 

 

َثُم ْبُن َخَلفٍ   -  12 ثـَنَا اهْلَيـْ ، قَاَل ُعَمُر  ، ثنا ُعَمُر ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبنِ َحدَّ  ُُمَاِلٍد، ثنا َشاَذاُن، َعْن َشرِيٍك، َعْن ِفَراٍس، َعِن الشَّْعِبِّ
َا قَاَل َعْن َأيِب ا َبَل أَبُو َبْكٍر َوُعَمرُ ِد  لِي ْلوَ َورمبَّ ، َهَذاِن َسيَِّدا ُكُهوِل َأْهِل اجْلَنَِّة يُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي َعلِ نَِّبُّ  قَاَل ال  قَاَل: أَقـْ

 « ِمَن اأْلَوَِّلنَي َواْْلِخرِيَن ِإالَّ النَِّبيِّنَي َواْلُمْرَسِلنَي، اَل ُُتِِْبُُْهَا اَي َعِليُّ 
 إسناده ضعيف جدا.  محقق: ال قال # 

ِإبْـرَ   -  19 ثـَنَا  ثنا  كٍ رِي ْبُن شَ اِهيُم  َحدَّ ْبنُ أْلََسِديُّ،  َأمْحَُد  ثناا  يُوُنَس،  ِمْغَوٍل، َعِن الشَّ مَ     ْبُن    اّللَِّ ْعِبِّ قَاَل: " آَخى َرُسولُ اِلُك 
رَّهُ َأْن  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن سَ   ى هللاُ  َصلَّ نَِّبُّ َحُدُُهَا آِخًذا بَِيِد َصاِحِبِه، فـََقاَل ال  أَ َبلَ أَقْـ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ َأيِب َبْكٍر، َوُعَمَر فَ   َصلَّى
  اْلُمْقبَِلنْيِ« ْينِ ذَ  هَ َن ِإالَّ النَِّبيِّنَي َواْلُمْرَسِلنَي، فـَْليـَْنظُْر ِإَل ْْلِخرِينَي َواِمَن اأْلَوَّلِ  َر ِإَل َسيَِّدْي ُكُهوِل َأْهِل اجْلَنَّةِ يـَْنظُ 

 له ثقات. حديث مرسل رجا # قال المحقق: 
 

ْبُن َأمْحَدَ   -  20 بـُْنَداٌر، ثنا َسْلُم  ْبِن َسْلٍم السِّ   َحدََّثِِن مَحُْدوُن  بَْكٍر  أَبُو  ثنا  أَبُو ْمَساُر،  ْبُن اَيِسٍر  َثِِن حُمَمَُّد  َبَة، ح َوَحدَّ ْبُن قـُتـَيـْ
ِإبْـ  ثنا   ، بَ ْبُن َبشَّ ُم  ِهي َراَعْبِد اّللَِّ ثنا أَبُو قـُتـَيـْ  ، اْلَواِسِطيُّ ِإْسَحاقَ اٍر  َأيِب  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  َأيِب ، َعِن الشَّعْ َة،  ، َعْن  النَِّبِّ ِبِّ  ُهَريْـَرَة، َعِن 

َبَل أَبُو َبْكٍر، وَ  ْهِل اجْلَنَِّة ِمَن َسلََّم: »َهَذاِن َسيَِّدا ُكُهوِل أَ َلْيِه وَ  عَ ى هللاُ ُعَمُر، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهَكَذا قَاَل: أَقـْ
 َواِبلتَّارِيِخ قُِرَئ َعَلى الشَّاِفِعيِّ َوَأاَن َأْْسَُع قَالَ َعِليُّ«  نَي َواْلُمْرَسِلنَي، اَل ُُتِِْبُُْهَا ايَ ِإالَّ النَِّبيِّ اأْلَوَِّلنَي َواْْلِخرِيَن 

 سن. حده إسنا # قال المحقق: 

، ثنا ََيََْي ْبُن َعْبِد ااْلُقرَ   ْبِن ُموَسى سَ ونُ ُد ْبُن يُ حُمَمَّ   انث -  21  َأيِب ِسنَاٍن، َعْن  ْبُن َعْبِد احْلَِميِد، َعنْ  ، ثنا َجرِيرُ احْلِمَّاينُّ حْلَِميِد ِشيُّ
دِّيِق أَنَّ َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب اهْلَُذْيِل، عَ  اَن اَل: زِدْ َوسُِّط َعَضَلِة السَّاِق، فـَقَ َم َعْن تَـ  َوَسلَّ ْيهِ لَ  عَ لَّى هللاُ  صَ ّللَِّ ا َرُسوَل  لَ َسأَ هُ ْن َأيِب َبْكٍر الصِّ

 لََّم »َسدُِّدوا َوقَارِبُوا« ِمْن َهَذا« َوقَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  َل: »اَل َخرْيَ يف َأْسَفلَ ُسوَل اّللَِّ قَااَي رَ 
 . في ضعإسناده  : حققالمقال # 

ثَـ   -  22 احْلَُمْيِديُّ   ِبْشرُ ِليٍّ  بُو عَ أَ   نَاَحدَّ ثنا  اأْلََسِديُّ  ُسفْ   ،ْبُن ُموَسى  َعْبدُ ثنا  ثنا  ْبنُ يَاُن،  اْلَكِرمِي  قَا    اجْلََزِريُّ  نُِفَسِت َماِلٍك  َل: 
َها ِمَن اْلَماءِ ْلفَـ   : ُمْرَهاالَ فـَقَ َن اْلُمَسيِِّب  بْ    َسِعيدَ ْلتُ أَ َفسَ   ْيَف َأْصَنُع،اْمَرَأِت اِبْلَمِديَنِة فََأرَْدُت يـَْعِِن َأْدِري كَ   ؛ ُثَّ لُِتْحرِمْ   ُتِفْض َعَليـْ

بِْنتُ  َأْْسَاءُ  َأيِب بَ  ُعَمْيٍس مِبَُحمَِّد بْ نُِفَسْت  َبْكٍر َرُسوَل اّللَِّ َصلَّ ِن  أَبُو  َفِة َفَسَأَل  احْلَُليـْ ِبِذي  َعَلْيِه َوسَ ْكٍر  ا  هَ رْ اَل: »مُ فـَقَ َم  لَّ ى هللاُ 
 َأمتَّ ِِبَا«   اِء ُثَّ َن اْلمَ ا مِ هَ َليْـ فـَْلُتِفْض عَ 

 َحاِفظًا وََكاَن اَل: لَْيَس ُهَو ِخاَلفًا ُهَو َمْعًًن َواِحٌد َكاَن َعْبُد اْلَكرميِ َكِلَمٍة فـَقَ ََي خُيَالُِفهُ يف  َل ِلُسْفيَاَن: ِإنَّ َيَْ يقِ قَاَل احْلَُمْيِديُّ: فَ 
ثـَنَ َوحَ ، ْعتُ وُل ِإالَّ ْسَِ قُ يَـ  َقاِت اَل ثِّ ال ِمنَ   ْيتُ ا َورَأَ دَّ
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ابا علي بشر بن محيحص لرجاله رجال ا  :دار المأمون   محقق# قال   بكر  ، عدا  ثقة. لكن سعيد بن المسيب عن أبي  وسى األسدي وهو 
   مرسل. 

ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِهَشاٍم اْلَمْرَوزِيُّ، َوَأمْحَُد    -  24 َقِزيُّ،   ْبِن اأْلَْسَوِد، ثنا عَ اِفُظ قَاَل: ثنا ُحَسنْيُ ْبُن َعِليِّ وَن احلَْ ارُ هَ   ْبنُ َحدَّ ْمٌرو اْلَعنـْ
ُمبَاَركُ دَّ حَ  بْ ثـَنَا  َبْكرٍ يعِ   اَن، َعنْ سَّ  حَ نُ   َأيِب  دِّيِق قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اّللَِّ  َسى ْبِن َمْيُموٍن، َعْن َأيِب اْلُمْعَتِمِر، َعْن    هللاُ ى  َصلَّ  الصِّ
أَْلُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه سَ »  َهارُوَن:  نُ  بْ دُ محَْ « َوقَاَل أَ اّللَُّ ْن اَل إَِلَه ِإالَّ  نَا فـََقاَل: »َشَهاَدةُ أَ ِه َوَسلََّم َعْن َكفَّارَِة ِإْحَداثِ يْ َعلَ 

 فَّارََة ِإْحَدااَن« َوَسلََّم َعْن كَ 
 . إسناده ضعيف # قال المحقق: 

 

قَ عَ نا ُحَسنْيٌ، ثنا السَُّدوِسيُّ، ث ُن َحْفصٍ اَن ُعَمُر بْ َأْخِبََ  - 25 ريَةِ   ْبِن اْلُمغِ ََي َيَْ  سَّاَن، َعنْ حَ  نُ ُك بْ ، ثنا ُمبَارَ يُّ زِ ْمُرو ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعنـْ
َسأَلْ احْلَِزا قَاَل:  دِّيِق  الصِّ َبْكٍر  َأيِب  َعْن  اْلُمْعَتِمِر،  َأيِب  َعْن   ، رَ ِميِّ َعَلْيهِ اّللَِّ   ولَ سُ ُت  هللاُ  َصلَّى  َعْن    َوَسلََّم  ِإْحدَ   فـََقاَل: َكفَّارَِة  اثِنَا 

 ْسنَادِ ِب ِِبََذا اإْلِ اتَ ْلكِ َكَذا يف اهَ  «اّللَُّ ِإلََه ِإالَّ  اَل  »َشَهاَدةُ َأنْ 
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 

 

ثـَنَا َعْبُد اّللَِّ    -  29 َكِثرٍي َأنَّ أاََب   يِب أَ    ْبنِ ْيٍع، َعْن َعِليِّ ْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ْسَُ اٍد، ثنا َمْرَواُن، عَ نا حُمَمَُّد ْبُن َعبَّ ث،  نيَ اَيسِ مَِّد ْبِن  حمَُ ْبنُ َحدَّ
اَل ِذِه اأْلُمَِّة. فـَقَ َك أَِمنُي هَ ُقوُل ِإنَّ  يَـ مَ َسلَّ  َعَلْيِه وَ هللاُ   ى َصلَّ ْعُت َرُسوَل اّللَِّ ْسَِ : قُْم أاَُبِيْعَك فَِإيّنِ  رَّاحِ ْبِن اجلَْ   َبْكٍر، قَاَل أِلَيِب ُعبـَْيَدةَ 

 قُِبَض "  ِه َوَسلََّم فََأمَّنَا َحّتَّ  َعَليْ لَّى هللاُ َي َبنْيَ َيَدْي رَُجٍل َأَمَرهُ َرُسوُل اّللَِّ صَ لِّ صَ أُ  َل َأنْ عَ َما ُكْنُت أِلَفْـ أَبُو ُعبـَْيَدَة:  
 إسناده ضعيف.# 

 

، َعْن لرَّمْحَِن اَعْبِد ا نُ بْ ثنا ُحَصنْيُ ، نُ نا احْلَُمْيِديُّ، ثنا ُسْفيَا ثِديُّ وَسى ْبِن َصاِلٍح اأْلَسَ مُ  نُ يٍّ ِبْشُر بْ لِ و عَ نَا أَبُ ثَـ َحدَّ  - 31 لسَُّلِميُّ
َلى قَاَل: قَاَل َرُسولُ بْ  رَّمْحَنِ َعْبِد ال ٍم ُسوٍد،  َغنْ ى  َعلَ ُت  رَْدُت ِبريًا فـَُورَدْ وَ  َأيّنِ َة كَ رِحَ بَاالْ   رَأَْيتُ »لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  اّللَِّ صَ  ِن َأيِب لَيـْ

عَ  َورَْدُت  ُعْفرٍ ى  لَ ُثَّ  ِبَِ نَـ فَـ   َغْنٍم  فَاخْ َعْقُت  َبْكرٍ تَـ ا  أَبُو  فـََقاَل  َدْعِِن َلَطْت«  قَاَل:  :  »اْعُِبَْها«  قَاَل:  الْ   َأْعُِبَْها  بـَُعَها َهِذِه  تـَتـْ َعَرُب 
 َأاَب َبْكٍر«  ايَ ُك َملَ  الْ الَ  قَ ِلكَ : »َكذَ لَ ااْلَعَجُم قَ 

 [ . رسلم إسناده جاله ثقات، و ر ] قق: # قال المح
 

، ثنا ْْسَاِعيَل  إِ و  َحدَّثـَنَا أَبُ   -  38 ِن ْبُن َسوَّاٍر، ثنا ُهَشْيٌم، وثنا أَبُو قَِبيَصَة حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ احْلََسُن  حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل السَُّلِميُّ
ْبنُ عُ   نِ بْ  إِبْـَراِهيُم  ثنا  اْلَقْعَقاِع  ْبِن  ُهَشيْ َمارََة  أَنْـبَأَ   ، اّللَِّ َعْبِد  الزُّهْ   َعِن  َعْن عَ يِّ رِ ٌم،  ُعْثَما،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  ُحَسنْيٍ،  ْبِن  َعْن ِليِّ  َن، 
ْبِن زَْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أُ  َكاِفَر  ُن ِإْْسَاِعيَل »اْلُمْسِلُم الْ َواَرُث َأْهُل ِملََّتنْيِ« زَاَد حُمَمَُّد بْ يـَثَـ   : »اَل َساَمةَ 

 ْسِلَم« اِفُر اْلمُ كَ لْ َواَل ا
   إسناده ضعيف.# 

ثـَنَا ِإْسَْ   -  47 ،  ْلخِ اْلبَـ ْلَفْضِل  ُل ْبُن ا اِعيَحدَّ ،،  َسنْيٍ حُ   نِ َن بْ اِسِطيُّ، َعْن ُسْفيَامَُّد ْبُن َأاَبَن اْلوَ ا حمَُ نثيُّ ْبِن  ِليِّ  َعْن عَ   َعِن الزُّْهِريِّ
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ْبِن ُعثْ حْلُسَ ا َعَلْيِه َوسَ   َعِن النَِّبِّ  ْبِن زَْيٍد،  ةَ امَ سَ ، َعْن أُ َمانَ نْيِ، َعْن َعْمرِو  يـَتَـ   َم قَاَل:لَّ َصلَّى هللاُ  ِملََّتنْيِ َواَل يَِرُث    َرُث َأْهلُ َوا»اَل 
 يَةَ [ اْْل 73يَاءُ بـَْعٍض{ ]األنفال:  َأْولِ   ُضُهمْ وا بـَعْ َكَفرُ   نَ َرأَ }َوالَِّذيِلًما« قَـ سْ  مُ اِفرٌ ِلٌم َكاِفًرا، َواَل كَ ُمسْ 
 إلى الحسن.  بالمتابعةديث سفيان بن حسين ضعيف في الزهري ثقة في غيره...يرتقي الح قق: محالل # قا

 

ثـَنَا أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َسِعيِد بْ   -  48 ، ثنا  لٍ تِ ا ْبُن ُمقَ   مَّدُ َحاجًّا قَاَل: َأْخَِبين حمَُ   مَ دِ يُّ قَ ْبِن َعْمرٍو اْلُبورَقِ   ِن َسِعيدِ ِد بْ مَّ  حمَُ نِ َحدَّ
َثِِن حُمَمَُّد ْبنُ ُص ْبُن ُعَمرَ  َحفْ أَبُو ِإْْسَاِعيلَ  ُن َمْرَدَوْيِه، ثنابْ  حُمَمَّدُ  ، قَاَل َحدَّ َثِِن ُعبـَْيُد اّللَِّ ِه حُمَمَِّد اْبِن مِّ ، َعْن عَ أَبِيهِ ْن عَ  ، َعِليٍّ ، َحدَّ
ْبنُ يَّ فِ احْلَنَ  َعِليُّ  َثِِن  قَاَل َحدَّ َأيِب ِة:  طَاِلبٍ   َع  نَّ أَ     ْسَِ َوَسلَّمَ هُ  َعَلْيِه  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  يـَقُ َرُسوَل  اّللََّ   لِْلُفَقَراِء يف وُل: »ِإنَّ  فـََرَض  تـََعاَل   

ُ  بـَُهمُ  يـَْعَرْوا َأْو َُيَْهُدوا َحاسَ وْ أَ  َمنـَُعوُهْم َحّتَّ ََيُوُعوا ْم فَِإنْ َسُعهُ ا يَ مَ  رَ اِء َقدْ َأْمَواِل اأْلَْغِنيَ  َِبُْم َعَذااًب نُْكًرا«  َشِديدً اابً سَ حِ اّللَّ  ا َوَعذَّ
 ل وحفص بن عمر وهما ضعيفان.... فيه محمد بن مقات وهو كذاب، و  شيخ المصنفورقي ب سناد الفي اإل : # قال المحقق

 

َثِِن َحَسنُ َثِِن َعْبُد اّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اَيسِ دَّ حَ   -  49  َثِِن َحْرُب ْبنُ : َحدَّ  قَالَ ثنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ   ،يُّ زِّ لرُّ ََي ا َيَْ ْبنُ   نَي، قَاَل َحدَّ
  َع َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ طَاِلٍب قَاَل: ُكنَّا ُنَصلِّي مَ   يِّ ْبِن َأيِب لِ عَ   َعنْ نْيٍ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن احْلََنِفيَِّة،  حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُحسَ ُسَرْيٍج، َعْن  

 ْسنَاِد َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ يُْذَكْر يف اإْلِ  بـَْعٍض، َومَلْ وهَ ا ُوجُ ْعُضنَ ْبَح َوَما يـَْعِرُف بَـ صُّ ال مَ َسلَّ ْيِه وَ َعلَ 
 . خطئوق ي في اإلسناد حرب بن سريج صد  # قال المحقق: 

 

بْ   -  51 َأمْحَُد  ثـَنَا  ْبِن  َحدَّ اجْلُْعِفيُّ   َعْبدِ ُن حُمَمَِّد  احْلََسنُ نث،  احْلَِميِد  َعْن  ادٍ مَحَّ   نُ بْ   ا  َحْفٌص،  ثنا  بْ ،  َعِليِّ َسِعيٍد، َعنْ   نِ ََيََْي  بْ   ِن  
َرُسوُل اّللَِّ َصلَّ   َسنْيٍ حُ  َوَسلََّم: »اُتَََّذين قَاَل: قَاَل  َعَلْيِه  يـَتَّخِ َعْبًدا قَـ    اّللَُّ ى هللاُ  َأْن  نَِبيًّا« قَ ْبَل  ْبُن ُحَسنْيٍ: َفذَ لَ اَذين  تُهُ رْ كَ  َعِليُّ 

 ًدا َعبْ  َكانَ ِبيًّا  نَ َأْن َكاَن  َدَق قـَْبلَ َسيِِّب فـََقاَل: صَ اْلمُ ِن بْ  يدِ ِلَسعِ 
 رجال إسناده ثقات إال أنه مرسل.  # قال المحقق: 

 

ْبُن    -  52 ُعَمُر  ثـَنَا  أَ ْفصٍ حَ َحدَّ السَُّدو بُ   َبْكٍر  َعِليٍّ و  ْبُن  َعاِصُم  ثنا   ، ِإبْـ ِسيُّ ثنا  َسعْ ،  ْبُن  الزُّهْ َعنِ   ٍد،َراِهيُم  َعِليِّ عَ ،  يِّ رِ   ْبنِ ْن    
َثِِن رَِجاٌل، مِ ُحَسنْيٍ  ِلَعظََمِة الرَّمْحَِن َعزَّ َوَجلَّ َمدَّ   ضُ رْ اأْلَ   ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُُتَدُّ َصلَّ   ِعْلِم َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ لْ اَأْهِل  نْ  قَاَل: َحدَّ

ُر َساجِ ُثَّ أُ َقَدٍم    ِضعُ وْ مَ   آَدمَ   ِِن  بَ ِمنْ   َيُكوُن ِلَشْيءٍ   ِدمُي، اَل اأْلَ  ، ِإنَّ : أَ قُولَ ْؤَذُن ِل فَأَقُوَم فَأَ يُـ ا ُثَّ  دً ْدَعى َأوََّل النَّاِس فََأخِّ ْي َربِّ
يـََتَكلَُّم ُثَّ يـَُقوُل:   ٌت اَل ُل َساكِ يِبِْ جِ وَ    ِإَلَّ ْلتَ ْرسَ َلَها، ِإنََّك أَ ُل َقطُّ قـَبْـ ِن تـََعاَل، َواّللَِّ َما رَآهُ ِجِْبِي محَْ الرَّ   نيِ  َعْن ميَِ َهَذا ِجِْبِيُل َوُهوَ 

ُثَّ  فَأَقُوُل:    يـُْؤَذنُ   َصَدَق  َأطْ   َأيْ اِبلشََّفاَعِة  يف  َعَبُدوَك  ِعبَاَدَك  اأْلَْرضِ َربِّ  الْ َك  لِ َفذَ   َراِف  " اْلَمَقاُم   َمْحُموُد 
 

ثـَنَاهُ جَ   -  53 ، ْن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ عَ ِشَهاٍب،    َماَن، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعِن اْبنِ ُن ُعثْ بْ   دُ مَّ ، ثنا حمَُ َسنِ حلَْ حُمَمَِّد ْبِن ا ْعَفُر ْبنُ َحدَّ
 ِوهِ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِنحْ اّللَِّ َصلَّ  ولِ سُ ْن رَ ِل اْلِعْلِم عَ  َأْخَِبين رَِجاٌل ِمْن َأهْ قَالَ 
 

ثـَنَا َجْعفَ   -  54 َحاَق، َعْن َعْبِد اّللَِّ  ِإسْ   ْبنِ َسَلَمَة، َعْن حُمَمَِّد    ُد ْبنُ مَّ ْصَبِغ َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ََيََْي، ثنا حمَُ و اأْلَ بُ أَ ا  ثن،  حُمَمَّدٍ ُن  ُر بْ َحدَّ
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َبْكٍر،بْ  َأيِب  ، َعنْ لزُّ  اَعنِ   ِن  احْلَُسنْيِ، قَالَ   ْهِريِّ ْبِن  َثِِن    َعِليِّ  الْ َحدَّ َأْهِل  َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر  َصلَّ ّللَِّ ا  لِ ْن َرُسو ِم عَ ِعْلبـَْعُض  ى هللاُ 
 َوهُ نَْ احْلَِديَث 

 في إسناده من لم يسم.  # قال المحقق: 
 

ثَـ   -  55  َعِليِّ   ْبنِ َسنْيِ حُ   ْن َعِليِّ ْبنِ ، عَ ِن اْبِن ِشَهابٍ  َماِلٌك، عَ ُر، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، أَنْـبَأَ ازَّ ْلبَـ ِد اْبُن َعْبِد اْلَواحِ   ْيدُ ُعبَـ نَا  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    لَّى هللاُ  اّللَِّ صَ َن َرُسولُ اِلٍب، أَنَّهُ قَاَل: »َكاْبِن َأيِب طَ  َ  تِ   تْ الَ ا زَ َما َخَفَض َورََفَع، َفمَ ُكلَّ   يَُكِبِّ ْلَك َصاَلَتهُ َحّتَّ لَِقَي اّللَّ

 َوَجلَّ« َعزَّ 
 . سلمر ثقات إال أنه ه سنادرجال إ # قال المحقق: 

 

 َحْفَصَة، َعِن يِب  أَ نِ بْ   دِ ، َعْن حُمَمَّ َفَزاِريَّ لْ ا يـَْعِِن  اوِيَةُ ْبُن َعْمرٍو، َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ ، ثنا ُمعَ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن النَّْضرِ ثـَنَا  َحدَّ   -  56
، َعْن َعلِ  فَِّن يف َثاَلثَِة أَثْـَواِب ْصبًا وَكُ َب لَهُ اللَََّبُ نَ لََّم يف اللَّْحِد َوُنصِ  َوسَ ْيهِ لَ عَ   َصلَّى هللاُ   نَِّبُّ نْيٍ قَاَل: »ُدِفَن الِن ُحسَ يِّ بْ الزُّْهِريِّ

 ِنيٍَّة« بـُْرٍد ميََ 
 ن الحديث مرسل. لك  هبعد يثينيسى في الحدة صدوق يخطئ تابعه عبد هللا بن عحفص بي بن أفي اإلسناد محمد  # قال المحقق: 

 

،  ِن ِعيَسى بْ ْن َعْبِد اّللَِّ ، َعْن ُسْفيَاَن، عَ ثنا زَائَِدةُ   ةُ ْبُن َعْمرٍو، مْحََد ْبِن النَّْضِر، ثنا ُمَعاِويَ أَ   نُ بْ   دُ مَّ حمَُ نَا  ثَـ َحدَّ   -  57 ، َعِن الزُّْهِريِّ
 َنْصبًا«  َِبُ لَّ لا  هِ َليْ  عَ ِصبَ َونُ  ِه َوَسلََّم حلًَْدايْ هللاُ َعلَ   قَاَل: »حلَُِد النَِّبُّ َصلَّى احْلَُسنْيِ ْبنِ  ِليِّ َعْن عَ 

 مرسل. رجال إسناده ثقات إال أنه  # قال المحقق: 
 

ثـَنَ  - 58 ،  اّللَِّ ْبِن ِعيَسىْن َعْبدِ عَ ، َعْن ُسْفيَاَن، َحاَق اْلَفَزارِيِّ يِب ِإسْ  أَ َعنْ و،  ْبُن َعْمرٍ ْبُن َأمْحََد ْبِن النَّْضِر، ثنا ُمَعاِويَةُ ا حُمَمَُّد َحدَّ
 ا« لََِّبُ َنْصبً ى حلَِْدِه الَعلَ  بَ َسلََّم َوُنصِ لنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ َد احلُِ َل: »نْيٍ قَاسَ حُ  نِ  بْ يِّ ْن َعلِ عَ 

 ما يروي عن الزهري عنه. ن يسى رواية عن علي بن حسين وإذكر لعبد هللا بن ع من  أجدلم  رجال اإلسناد ثقات إال أنه # قال المحقق: 
 

ثـَنَ حَ   -  59 َبةُ ْبُن َسِعي  ،حُمَمَّدٍ   ُث، وثنا َجْعَفُر ْبنُ يْ َهارُوَن اْلبـَزَّاُز، ثنا َكاِمُل ْبُن طَْلَحَة، ثنا اللَّ   نُ بْ   ا ُموَسىدَّ اللَّْيُث،    ثنا،  دٍ ثنا قـُتـَيـْ
، َعْن َعلِ لزُّْهرِ ِشَهاٍب ا   اْبنِ َعنِ ،  ْيلٍ َعْن ُعقَ  ٌد بـُرْ   َم ُكفَِّن يف َثاَلثَِة أَثْـَواٍب َأَحُدَهاَوَسلَّ   هِ يْ لَ هللاُ عَ لَّى  نْيِ، َأنَّ النَِّبَّ صَ سَ  احلُْ يِّ ْبنِ يِّ

 " ْحِد اللََِّبُ لَّ  َعَلى الُأحلَِْد َلهُ َوُنِصبَ وَ 
 سل. مر  أنه رجال إسناده ثقات إال # قال المحقق: 

 

ابُوُر،  ، َعْن شَ اُودَ ُن دَ ُن احْلَُسنْيِ اْلَعْسَكِريُّ، ثنا ِبْشُر بْ ُوُد بْ ادَ ا  ثنزِيُّ، وَ ْلَمرْ  ْبِن َمْرَواَن ا اّللَِّ  ْبدِ  عَ ْبنُ  َأمْحَُد بُو مَحَْزةَ نَا أَ ثَـ َحدَّ   -  63
وَُّل أَ ، فَ َعَة َأرَْكانٍ َأْربَـ ْوِضي  ى حَ َعلَ   لََّم: »ِإنَّ هللاُ َعَلْيِه َوسَ    َصلَّىاّللَِّ   ولُ َرسُ َعْن َعِليِّ ْبِن َعاِصٍم، َعْن مُحَْيٍد، َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل  

َها يف يَ مِ   نٍ كْ ُر  اَب أَ  َأَحبَّ  نْ َفمَ ،  ِليٍّ الرُّْكُن الثَّاِلُث يف َيِد ُعْثَماَن، َوالرُّْكُن الرَّاِبُع يف يَِد عَ ُعَمَر، وَ يَِد  يف    ْكُن الثَّاين ِد َأيِب َبْكٍر، َوالرُّ نـْ
َوأَبْـغَ  يَ ملَْ َض ُعَمَر  َبْكٍر  أَبُ ْسقِ   َبكْ ِه  أَ و  َوَمْن  بَ غَ بْـ أَ ُعَمَر وَ   َحبَّ ٍر،  َأاَب  َيْسِقِه ُعْثمَ َض  مَلْ  َوَمْن  ْكٍر  َوأَ ُعثْ   َحبَّ أَ اُن،  مَلْ  َماَن  بْـَغَض َعِليًّا 

َوأَبْـَغَض   َعِليًّا  َأَحبَّ  َوَمْن  ُعْثَماُن  َيْسِقهِ ملَْ َن  َماُعثْ َيْسِقِه  أَ     َوَمْن  اْلقَ َعِليٌّ،  أَ َل  وْ ْحَسَن  بَ يف  أَقَامَ ْكٍر  يِب  الدِّ فـََقْد  َومَ   َسَن  حْ أَ   نْ يَن، 
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بِنُوِر اّللَِّ     َأْحَسنَ َوَمنْ يَل،  بِ ْوَضَح السَّ ْوَل يف ُعَمَر فـََقْد أَ اْلقَ  اْستـَنَاَر  َوَمْن َأْحَسنَ اْلَقْوَل يف ُعْثَماَن فـََقِد  فـََقِد    يف َعِليٍّ   ْولَ قَ  الْ ، 
 ْصَحايِب فـَُهَو ُمْؤِمٌن« ْوَل يف أَ قَ الْ   َأْحَسنَ  نْ َومَ  اْنِفَصاَم هَلَا، ُوثْـَقى اَل الْ  ةِ ْمَسَك اِبْلُعْروَ اْستَ 

يزيد بن هارون   :أمون دار الم  محقق # قال   ن : ما زلقال ابن الجوزي هذا حديث ال يصح فيه مجاهيل. وعلي بن عاصم قال فيه  ه  عرفنا 
 كذب. الب 

 

َبَة،  نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثمَ ثَـ دَّ حَ   -  64 َعِن    ُن اْلَفَرِج،بْ   ثنا َأْصَبغُ ِن النـَّْرِسيُّ،  سَ ْبُن احلَْ ا احْلََسُن  نث  ،حٍ َسُن ْبُن َصالِ ثنا احلَْ اَن ْبِن َأيِب َشيـْ
، َعِن ابْ ٍد، َعْن َأيِب ُسَلْيَماَن اأْلَيْلِ مَّ ِع ْبِن حمَُ اْلَيسَ   َصلَّى هللاُ  اٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ ْبِن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن َعبَّ   وْمرِ ٍج، َعْن عَ يْ ُجرَ ِن  يِّ

 الَ ِليٍّ فـَيُـقَ عَ ، وَ انَ َمَر، َوُعْثمَ ٍد؟ فـَيُـْؤَتى ِبَِيِب َبْكٍر، َوعُ مَّ ْصَحاُب حمَُ ْرِش أَْيَن أَ حَتِْت اْلعَ   نْ ِقيَاَمِة مِ اٍد يـَْوَم الْ ُمنَ   ي" يـُنَادِ    َوَسلََّم:هِ يْ لَ عَ 
،  تَ َمْن ِشئْ  َواْردَْع  ّللَِّ ا  ْئَت ِبَرمْحَةِ اجْلَنَِّة، فََأْدِخْل َمْن شِ ِب  ابَ أِلَيِب َبْكٍر: ِقْف َعَلى   ْف ِعْنَد  طَّاِب: قِ َر ْبِن الَْ مَ عُ اُل لِ َويـُقَ   ِبِعْلِم اّللَِّ

اّللَِّ مِ الْ  ِبَرمْحَِة  ِشْئَت  َمْن  فـَثـَقِّْل  وَ يَزاِن  مَ فْ َخفِّ   ِبِعْلِشئْ   نْ   اّللَِّ َت  ُعْثَماِم  َويُْكَسى  فـَيُـقَ ،  ُحلََّتنْيِ  الْ ُن  َلُه:  فَإِ اُل  َلْقتُـُهَما خَ   يّنِ َبْسُهَما 
ِدهِ  بِيَ َسَها اّللَُّ َغرَ   يِت الَّ   َرةِ شَّجَ  ْبُن َأيِب طَاِلٍب َعَصا َعْوَسٍج ِمَن اليُّ َويـُْعَطى َعلِ   اأْلَْرِض،َماَواِت وَ لسَّ ا  ْلقَ ْأُت خَ َما ِحنَي أَْنشَ تُُ رْ َوادَّخَ 

ُ دْ قَ ِعْلِم لَ  َأْهِل الْ ضُ عْ بَـ  ْوِض "، فـََقالَ َس َعِن احلَْ يُـَقاُل: ُذِد النَّايف اجْلَنَِّة فَـ  نـَهُ  َساَوى اّللَّ  ْلَكَراَمةِ َفْضِل َوالْ ا ْم يف بـَيـْ
 إسناده ضعيف جدا.  # قال المحقق: 

 

َمْنُصورٍ   -  65 أَبُو  اْلَفضْ َمايْ ُسلَ   َحدَّثـَنَا  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  النـَّْهرَ  ِجِْبِيلَ ْبنِ ِل  ُن  الرَّبِي   ثنا  ُسَلْيمَ َواينُّ،  ْبُن  ْبُن يزِ جلِْ ا   نَ اُع  َأْصَبُغ  ثنا  يُّ، 
،  َلى اأْلَ أْلَعْ ْبِد ا ْبِن عَ َعْن ُسَلْيَمانَ   اْلَفَرِج، َعَلْيِه    هللاُ  َصلَّى  قَاَل َرُسوُل اّللَِّ   َل:قَااٍس  طَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّ ، َعْن عَ جٍ َعِن اْبِن ُجَريْ يِْليِّ

الْ َسلََّم:  وَ  يـَْوُم  ِإَذا َكاَن  اْلَعْرِش  اٍد مِ نَ مُ   ى ِقيَاَمِة اَندَ "  َبكْ ُل أَبُ ؟ فـَيـَُقو اُب حُمَمَّدٍ حَ أَْيَن َأصْ ْن بُْطنَاِن  اْلَفارُو دِّيُق، وَ ٍر الصِّ و  ، قُ ُعَمُر 
َأْخرِْج َرمْحَِة اّللَِّ ُثَّ َت بِ ئْ شِ   نْ ِة فََأْدِخْل مَ ْف َعَلى اَبِب اجْلَنَّ بَْكٍر: قِ  أِلَيِب  الُ يُـقَ ِليٌّ، فَـ قـَُرْيٍش الرَِّضا عَ   عُ ْصلَ َوأَ اُن ُذو النُّورَْيِن،  َوُعْثمَ 

ْثَماَن:  َقاُل لِعُ ، َويُـ اّللَِّ ِة  ِبُقْدرَ   َوَخفِّْف َمْن ِشْئتَ    اّللَِّ  َمْن ِشْئَت ِبَرمْحَةِ فـَثـَقِّلْ   نِ ِعْنَد اْلِميَزا  َر: قُمْ اُل لُِعمَ َويـُقَ ،  رَِة اّللَِّ  ِشْئَت ِبُقدْ نْ مَ 
:  يِّ ْبِن َأيِب طَاِلبٍ اُل ِلَعلِ قَ  اْليـَْوِم، َويُـ ْرَض ِإَل  َواأْلَ اَواتِ السَّمَ َخَلْقُت  ا َلَك ُمْنُذ  ادََّخْرتَُ بَّْأُتَا َأْو قَاَل  َقْد خَ   يّنِ إِ احْلُلََّة، فَ   اْلَبْس َهِذهِ 

ُ بَِيدِ جْلَنَِّة َعْوَسِج اْن مِ  َعْوَسجٍ  ا اْلَقِضيَب َقِضيبَ َهذَ ْذ خُ   ْوِض "  احلَْ نِ عَ  اسَ ِه َفُذِد النَّ َغَرَسهُ اّللَّ
 إسناده ضعيف جدا.  # قال المحقق: 

 

احلَْ ثَـ َحدَّ   -  66 انَا  ْبُن َصاِحٍب  ثنَسُن   ، ْبنُ لشَّاِشيُّ َأمْحَُد  احْلَُسنْيِ ا  يـَُقالُ     رَ َلهُ   الَِّذي،  قَ سُ   نـَْفِسِه  ُسفْ وُل  ثنا  وَِكيٌع،  ثنا   يَانُ اَل: 
َعِن  وْ الثَـّ  ُجَرْيجٍ رِيُّ،  َعْمرِ اْبِن  َعْن  قَ   نِ بْ   و،  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َرسُ ِدينَاٍر،  قَاَل  اّللَِّ اَل:  َوَسلَّ   وُل  َعَلْيِه  ِإَذا كَ َصلَّى هللاُ   " يـَْوُم  َم:  اَن 
ْبِن َعفَّاَن، َوَعِليِّ ْبِن   انَ مَ ثْ طَّاِب، َوعُ َر ْبِن الَْ َبْكٍر، َوُعمَ   يِب َتى ِبَِ َأْصَحاَب حُمَمٍَّد فـَيُـؤْ   اَعْرِش َهاتُو الْ ِت  حتَْ ى ُمنَاٍد ِمْن  دَ ِقيَاَمِة انَ الْ 
فَـ أَ  أِلَ يِب طَاِلٍب،  َعَلى اَبِب  يُـَقاُل  َبْكٍر: ِقْف  فَأَ يِب  َمْن شِ اجْلَنَِّة  ِبَرمحَْ ْدِخْل  َودَعْ ةِ ْئَت  اّللَِّ  ِبِعْلِم  ِشئْ ْن   مَ   ِلُعَمرَ اَت  َويـَُقاُل   ، ْبِن   ّللَِّ

ِمْن ُأُسٍس    َعفَّاَن َعًصا، َويـُْعَطى ِلُعْثَماَن ْبِن  ْلِم اّللَِّ ْن ِشْئَت ِبعِ َت ِبِعْلِم اّللَِّ َوَخفِّْف مَ ئْ شِ   نْ مَ ِن فـَثـَقِّْل  َلى اْلِميَزااِب: ِقْف عَ طَّ الَْ 
ُهَما فَِإيّنِ  ُثَّ يـَُقاُل َلُه: اْلَبسْ نْيِ تَ لَّ حُ   َطى لَِعِليٍّ ْوِض، َويـُعْ اَس َعِن احلَْ نَّ  ال: ُذدِ اجْلَنَِّة، فـَيُـَقاُل َلهُ    بَِيِدِه يف اّللَُّ َها  الَّيِت َغَرسَ   ةِ َن الشََّجرَ مِ 

يـَوْ مَ َخَلْقتُـهُ  َلَك  َوادََّخْرُتَُما  الا  َخَلْقُت  وَ َم  قَ سََّماَواِت   " قَ ااأْلَْرِض  ُسْفيَاُن:  اْلعِ ْعضُ بَـ   الَ َل  َأْهِل  اّللَُّ   َأْوَسى  َلَقْد  بـَيْـ ْلِم:  يف    مْ نـَهُ  
 ِة "  َواْلَكرَامَ اْلَفْضلِ 



10 

 

 لوضع. اإلسناد أحمد بن الحسين الكوفي متروك واتهمه ابن حبان با ي ف ق: حق# قال الم
 

ثـَنَا ِبْشُر ْبُن ُموَسى اأْلََسِديُّ   -  67 ْن َجاِبٍر قَاَل: عَ ِقيٍل،   ْبِن عَ رٍو، َعْن َعْبِد اّللَِّ ُن َعمْ  بْ ّللَِّ ا  دُ بـَيْ ايَّ ْبُن َعِديٍّ ثنا عُ رِ ، ثنا زَكَ َحدَّ
 ُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ رَ َفَرَشْت لِ َقاُل اأْلَْسَواُف فَـ اأْلَْنَصاِر يف ََنٍْل هَلَا يُـ   ِه َوَسلََّم ِإَل اْمَرَأٍة ِمنَ  َعَليْ  َصلَّى هللاُ اّللَِّ   ُت َمَع َرُسولِ َخَرجْ 

َء أَبُو َبْكٍر،  ُجٌل ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة« َفَجايُكْم رَ »اْْلَن َيَْتِ  :مَ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ و اَل َرسُ وٍش فـَقَ شُ َت َصْوٍر هَلَا َمرْ َم حتَْ  َوَسلَّ هِ يْ لَ عَ 
  ا ئً طِ أَيْـُتهُ ُمطَأْ ِة« قَاَل: فـََلَقْد رَ نَّ ِل اجلَْ ِمْن َأهْ  َن َيَْتَِيُكْم رَُجلٌ : »اْْل  قَالَ ُثَّ ،  َمرُ ِل اجْلَنَِّة« َفَجاَء عُ هْ ٌل ِمْن أَ ْْلَن َيَْتِيُكْم رَجُ ُثَّ قَاَل: »ا

ى هللاُ َعَلْيِه   َصلَّ اّللَِّ   لِ و سُ رَ  لِ اأْلَْنَصارِيََّة َذََبَتْ    ِإنَّ ا« َفَجاَء َعِليٌّ، ُثَّ  ِإْن ِشْئَت َجَعْلَتهُ َعِليًّ الصَّْوِر ُثَّ يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ  حَتِْت  رَْأَسهُ ِمنْ 
َها فََأَكَل َوَأَكْلعَ  َوَصنَـ َم َشاةً لَّ َوسَ  نَا َما تـََوضَّأَ وَ اَم َفصَ الظُّْهُر قَ   تِ رَ ضَ نَا، فـََلمَّا حَ تـْ ِت اْلَعْصُر َصلَّى اَل تـََوضَّْأاَن فـََلمَّا َحَضرَ لَّى َوَصلَّيـْ
  َواَل تـََوضَّْأانَ أَ َما تـََوضَّ وَ 

 إسناده حسن.  قق: لمحاال # ق
 

ْبُن ُمو شْ بِ ثـَنَا  َحدَّ   -  75 اُر  أَبُ أْلََسِديُّ،  َسى  ْبنَ ََي يـَْعِِن َيَْ   ايَّ زََكرِ و  ثنا  ثنا سَ ِإْسَحاقَ     ْبنُ ،  ْبِن َخاَعْن عَ   زَْيٍد،  ِعيُد  ِلٍد، َعْن ْمرِو 
َمَر، عُ اْبِن  َعِن    ،اَنِفعٍ   ِبٍت، َعنْ ِن َأيِب ثَ بْ  َحِبيِب  ْبِن َأيِب طَاِلٍب، َوَعنْ   يِّ لِ عَ َعْن َجدِِّه، َعْن    أَبِيِه،، َعْن  ِن َعِليٍّ بْ    ْبِن حُمَمَّدِ حُمَمَّدِ 
نَا َفَخَرَج خَيُْرَج يف رََمَضاَن ِإلَ  َم َأنْ َسلَّ وَ ى هللاُ َعَلْيِه  َصلَّ  النَِّبَّ َتظَْرانَ نْـ »ا قَااَل:   َمَة َوَقْد َكحََّلْتِه« أُمِّ َسلَ  بـَْيِت ِمنْ يـْ

 ده واه. إسنا قق: محال قال  #
 

ثـَنَا بِ   -  76 َسنْيٍ َأنَّ قـَيًِّما َلهُ َجدَّ ْبِن حُ   ْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ ، عَ  حُمَمَّدٍ ُر ْبنُ فَ عْ ُن، ثنا جَ اْفيَ سُ   ثناوَسى، ثنا احْلَُمْيِديُّ،  مُ ْشُر ْبُن  َحدَّ
؟ قَاَل: ْيلِ للَّ ا   َوِصَرامِ   لِ يْ للَّ  ا َوَسلََّم ََنَى َعْن َجَدادِ    َعَلْيهِ ّللَِّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ َرُسوَل ا َلمْ عْ  تَـ ُن احْلَُسنْيِ: أملَْ  بْ يُّ َوقَاَل لَهُ َعلِ   اُه،نـَهَ لَْياًل فَـ 

َا َذِلَك َجَدادُ اَل ََيْضُ  َك َأنَّ اْلَمَساِكنيَ َذلِ وَ   َخارِ دِّ ااِل   ُروَن اللَّْيَل، َوِإَّنَّ
 إسناده حسن إال أنه مرسل.  # قال المحقق: 

 

ثـَنَا َعْبُد اّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ايَ   -  77 ُد اّللَِّ ْبُن اْلُمبَاَرِك،  بْ عَ َزاَعَة، قَاَل: أَنْـبَأَ  خُ   ْوَل اَن مَ ْزوَ غَ   ِن ْبنِ الرَّمحَْ َعْبِد    مَُّد ْبنُ ِسنَي ثنا حمَُ َحدَّ
ا  خً أَ ْطِعُم  ْن أُ َم: »أَلَ لَّ ْيِه َوسَ لَّى هللاُ َعلَ ، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ صَ يٍّ لِ  عَ نِ َأيِب َجْعَفٍر حُمَمَِّد بْ ِن اْلَولِيِد، َعْن  َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ بْ 

أَ َمةً لُقْ   ِل  أَ   َأْن  ِمْن  ِإَلَّ  أِلَ صَ تَ َحبُّ  َأَهُب  َوأَلَْن  ِدْرَُهًا،  ِمْسِكنٍي  َعَلى  ِدْرَُهًا َأحَ دََّق  أََتصَ ٍخ ِل  َأْن  ِمْن  ِإَلَّ  ِمْسِكنٍي َعلَ َق  دَّ بُّ  ى 
 ائًَة«  مِ ِكنيٍ ِمسْ ى لَ عَ  قَ َتَصدَّ َأْن أَ   ِمنْ َحبُّ ِإَلَّ ِل َعَشَرًة أَ َعَشَرًة، َوأَلَْن َأَهَب أِلٍَخ 

 ف بمرة. ضعي  ه إسناد # قال المحقق: 
 

،  يْ لتـَّ ٍد ا حُمَمَّ نُ ِد ْبِن اَيِسنَي، ثنا إِبْـَراِهيُم بْ َحدَّثـَنَا َعْبُد اّللَِّ ْبُن حُمَمَّ   -  78 ْبِن َمْسَلَمَة، َعْن   دِ ُد ْبُن َجْهَضٍم، َعْن َسِعيا حُمَمَّ ثنِميُّ
   لَْيسَ  َوَمنْ َمْن ُهَو َأْهلُهُ ْعُروَف ِإَل : »اْصَنِع اْلمَ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ اّللَِّ َصلَّى هللاُ  لُ و قَاَل َرسُ   اَل:ِه قَ َجدِّ   ْن أَبِيِه، َعنْ عَ ،  دٍ مَّ ْبِن حمَُ   َجْعَفرِ 

 أَْنَت َأْهَلُه«  تَ ُكنْ   هُ  َأْهلَ نْ ْبَت َأْهَلُه، َوِإْن مَلْ َيكُ صَ اَن َأْهَلهُ ُكْنَت َقْد أَ فَِإْن كَ  َأْهِلِه،ْن مِ  وَ هُ 
 . مرسلو هو  إسناده ضعيف حقق: # قال الم
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ِه، َعْن َجدِِّه قَاَل: ي ا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِ  ثن، قَالَ يَّ فِ ثَـّقَ ْعِِن الا َعْبُد اْلَوهَّاِب يَـ ثنا بـُْنَداٌر ثن  ْبُن اَيِسنَي، َعْبُد اّللَِّ َثِِن َحدَّ   -  79
ُب  ارِ لضَّ ِه، َوا قَاتِلِ ّللَِّ تـََعاَل اْلَقاتُِل َغرْيَ »ِإنَّ َأْعَّت النَّاِس َعَلى اَم:   َوَسلَّ  َعَلْيهِ هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ ُسولِ ِف رَ  بَِقائِِم َسيْ وانً رُ َمقْ    ِكتَاابً َوَجْدانَ 

َل َلهُ حُمَمَُّد فـََقاَعْدٌل« ْرٌف َواَل صَ َبُل ِمْنهُ يـُقْ  اَل  ِدثً َوَمْن آَوى حمُْ  ، اّللَُّ  ا أَنْـَزلَ  َمَوالِيِه فـَُهَو َكاِفٌر مبَِ يـَْعِِن َغرْيَ  رِِبِه، َوَمْن تـََولَّ َضا َغرْيَ 
ُلغُنَا يف  ْبُن اْلُمْنكَ   َأْْسَْع  ملَْ :  لَ اُعوٌن " قَ َمْن َكمََّه َأْعَمى فـَُهَو َمْلوَ  َمْلُعوٌن  ُُتُوَم اأْلَْرِض فـَُهوَ َق  ْن َسرَ مَ   هُ أَنَّ ِديِث  َهَذا احلَْ ِدِر: ِإنَّهُ يـَبـْ

 َذا  هَ ِإالَّ  ِمْنهُ 
 سل. ر إسناده صحيح إال انه م  # قال المحقق: 

 

َثِِن حُمَمَُّد بْ   -  80  ْبِن حُمَمٍَّد،   ْن َجْعَفرِ ، عَ ْن َجْهٍم يـَْعِِن اْبَن َأيِب َجْهمٍ َدْيٍك، عَ  فُ يِب ُن أَ ثنا ابْ ا يُوُنُس،   ِإْدرِيَس التُِّجيِبُّ، ثننُ َحدَّ
 لَِئكَ أُو ْم ِجهِ َحَوائِ يـَْفزَُع إِلَْيِهُم النَّاُس يف  ْلِقهِ ِمْن خَ   َم: »ِإنَّ ّللَِِّ ِعبَاًداْيِه َوَسلَّ هللاُ َعلَ   َصلَّىاّللَِّ ُل ُسو َل رَ اقَ  قَاَل:َجدِِّه  نْ عَ  ، أَبِيهِ نْ عَ 

 اْْلِمنُوَن يـَْوَم اْلِقيَاَمِة«  ُهمُ 
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:  #

 

َعاصَّ ل ا  ُشَرْحِبيلَ مَُّد ْبنُ حمَُ   انَماِميُّ ثَر ْبِن يُوُنَس اْليَ ْبُن ُعمَ   َأمْحَدُ  ، ثنا الصُّويفُّ احْلَُسنْيِ   ْبنُ   دُ َحدَّثـَنَا َأمحَْ   -  82 ،  ينُّ، ثنا اْبُن ُجَرْيجٍ نـْ
  َثاَلَث َمرَّاتٍ َسهُ أْ َح رَ لََّم َمسَ َلْيِه َوسَ ى هللاُ عَ َصلَّ  َرُسوَل اّللَِّ   نَّ ، أَ ْن َجدِِّه، َعْن َعِليٍّ ِه، عَ يٍّ َعْن أَبِييِب َجْعَفٍر حُمَمَِّد ْبِن َعلِ أَ  نْ عَ 

 عيف جدا. ض  ه دإسنا # قال المحقق: 
 

ثَ   -  83 ،  عَ   نِ  بْ ْبِن ُعَمرَ   دِ مَّ اّللَِّ ْبُن حمَُ   ا ُعبـَْيدُ ُعَمَر، ثنْشُر ْبُن َعاِصٍم، ثنا َحْفُص ْبُن  ا بِ ثن  اُن،اُق ْبُن َأمْحََد اْلَقطَّ ِإْسحَ ِِن  َحدَّ ِليٍّ
َثِِن قَاَل حَ  »َمْن َكثـَُر َُهُّهُ َسَقَم   َم:لَّ َوسَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   اّللَِّ ُسولُ َل: قَاَل رَ  َعِليٍّ قَانْ أَبِيِه، عَ ُد ْبُن َعِليٍّ َعْن   حُمَمَّ رٍ  َعمَّى أَبُو َجْعفَ دَّ

 ُتُه« مَ تُهُ َوَذَهَبْت َكَرا ُروءَ َجاَل َسَقَطْت مُ لرِّ ى اَوَمْن اَلحَ  ،هُ سَ ُقهُ َعذََّب نـَفْ َساَء ُخلُ ، َوَمْن َبَدنُهُ 
 . إسناده ضعيف # قال المحقق: 

 

ْبُن  ُد اّللَِّ نَا َعبْ ثَـ دَّ حَ   -  84 ْبنِ حمَُ   ثنا عَ   مَِّد  ثنا ُموسَ   ْبنُ ُد  بَّااَنِجَيَة،  ْبِن حُمَمٍَّد، عَ ى ْبُن ُعَمرْيٍ، َعْن جَ يـَْعُقوَب،  أَبِ ْعَفِر  ْن  ، عَ هِ ي ْن 
ا ََخًْرا نْـيَ دُّ  الَيْشَرُب َعْبٌد يف  َريبِّ اَل مَ ْقسَ اِمرِي، َوأَ ْسِر اْلَمزَ كَ ِعْثُت بِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »بُ ى هللاُ لَّ  صَ قَاَل َرُسوُل اّللَِّ  :َعْن َعِليٍّ قَالَ  ،هِ َجدِّ 

يًما يـَْوَم اْلقِ ِإالَّ َسَقاهُ اّللَُّ     َواْلُمَغِنِّ ةِ ْلُمَغنِّيَ ِه َوَسلََّم: »َكْسُب ايْ  َعلَ لَّى هللاُ َرُسوُل اّللَِّ صَ   َلُه« ُثَّ قَالَ   ارً و ْو َمْغفُ أَ   دُ عْ اًب بَـ ، ُمَعذَّ يَاَمِة محَِ
 ِت« َبَت ِمَن السُّحْ نَّةَ َبَداًن نَـ  َأْن اَل يُْدِخَل اجلَْ ّللَِّ ى الَ  عَ َيِة ُسْحٌت، َوَحقُّ ْسُب الزَّانِ وَكَ  َحَراٌم،

 إسناده واه.  : حقق# قال الم
 

ثـَنَا    -  85 ، َعْن هِ دِّ جَ   َعنْ ،  ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيهِ   َجْعَفرِ ، َعْن  ْبِن َعِليٍّ   دِ اْبُن زَيْ ُقوَب، ثنا  َعبَّاُد ْبُن يـَعْ   ثنا  ُن اَنِجَيَة،اّللَِّ بْ   دُ َعبْ َحدَّ
 « اتٍ رَّ  مَ هُ َثاَلثَ تُ انَـ َم فـََنَضَح عَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِليٍّ قَاَل: »َوضَّْأُت َرُسوَل اّللَِّ عَ 

 . يفعض إسناده  # قال المحقق: 
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، َعِن حُمَمٍَّد، ثنا َعِليُّ ْبُن َأيِب  ْسَحاُق ْبنُ ا إِ ثن ، ْبُن احْلَُسنْيِ يُّ احْلَاِفُظ، ثنا ِإبْـَراِهيمُ َحدََّثِِن َأمْحَُد ْبُن َهارُوَن اْلَِبِْدَيِ  - 97  َعِليٍّ
، َعنْ    ِإَل َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  و ْبِن ُعْثَماَن، َعْن ُأَساَمةَ ْبِن زَْيٍد قَاَل: َجاَء َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلبٍ ْمرِ ، َعْن عَ نْيٍ سَ َعِليِّ ْبِن حُ  الُزْهِريِّ

 َأََتهُ ِِن« فـََغسََّلهُ َوَوارَاُه، ُثَّ َتَْتِيَ َحّتَّ  ثً حُتِْدْث َحدَ  َهْب فَاْغِسْلهُ ُثَّ اْئِتِِن اَل فََأْخَِبَهُ مِبَْوِت َأيِب طَاِلٍب فـََقاَل: »اذْ  مَ لَّ َعَلْيِه َوسَ 
 فـََقاَل: »اْذَهْب فَاْغَتِسْل« 

 إسناده ضعيف جدا.  قق: # قال المح
ثـَنَاهُ َعْبُد ا - 98 َثِِن ُعْثَماُن ْبُن مَ بْ  ّللَِّ َحدَّ ، َعِن ِليُّ يُّ، ثنا عَ وِ رْ حُمَمٍَّد اْلفَ  ْعَبٍد قَاَل: ثنا ِإْسَحاُق ْبنُ ُن اَنِجَيَة، قَاَل َحدَّ  ْبُن َأيِب َعِليٍّ

 ِمثـَْلهُ   الزُّْهِريِّ 
 إسناده واه.  # قال المحقق: 

ثنا  ينُّ،  دَ مَ و يُوُنَس الْ بُ  ْبِن يَزِيَد اجْلَُمِحيُّ أَ اّللَِّ ْبِد  ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن زَْيِد ْبِن عَ مَّ ا حمَُ  ثنو اْلرَْيِ، قَالَ بُ أََنٍس أَ   َحدَّثـَنَا ُيْسُر ْبنُ   -  99
، َعْن أَ  حُمَمَِّد ْبِن َعلِ نِ ى ْبِن َعْبِد اّللَِّ بْ ْرِويُّ، َعْن ِعيسَ ْبُن حُمَمٍَّد اْلفَ َحاُق  ِإسْ  ِبَّ َعْن َعِليٍّ َأنَّ النَّ ،  هِ دِّ  جَ ، َعْن َأيِب َجدِّهِ   بِيِه، َعنْ يٍّ

 ْليـَْفَعْل« ِسَن لُْعبـََتهُ فَـ َأَحدُُكْم َأْن َيُْ  طَاعَ ِن اْستَ َها فَإِ جِ وْ  لُْعَبةُ زَ أَةُ ِه َوَسلََّم قَاَل: »اْلَمرْ يْ لَ عَ  هللاُ  َصلَّى
 . جدا إسناده ضعيف : ق# قال المحق

 

ِنَساِئُكْم ِمْن   ةُ َتْذَهْب َلذَّ : »اَل تـَْزنُوا فَـ مَ ْيِه َوَسلَّ لَ اَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ قَ ٍب  لِ اطَ يِب  َعِليِّ ْبِن أَ   نْ نَاِدِه عَ َوِبِِسْ   -  100
 ا فـََزَنْت ِنَساُؤُهْم« وْ  ِإنَّ َبِِن ُفاَلٍن زَنَـ ِنَساؤُُكمْ ِجُكْم َوِعفُّوا تَِعفَّ  َأْزَوا

 يف. عض ه إسناد # قال المحقق: 
 

َعاٍت قـَْبَل اْلَعْصِر َع رَكَ َن َأْربَ َصلُّو ِلِمنَي يُ سْ مُ َواٌم ِمَن الْ »َما زَاَل أَقْـ َلْيِه َوَسلََّم:   َصلَّى هللاُ عَ اَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ ِه قَ ادِ نَ سْ َوِبِِ  - 101
َها َحّتَّ يـَُواِظبُوَن َعلَ   ِفَرًة َعَزًما«  َمغْ ُغِفَر هَلُمْ  يـْ

 إسناده واه.  قق: # قال المح
 

  ُفْسَحٍة ِمْن رِْزِقِه« يـََزْل يف طََعاِمِه مَلْ  لَ بْ َيَدهُ قَـ َسَل َمْن غَ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: » عَ وَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ اِدِه َأنَّ َرسُ ْسنَ ِبِِ وَ  -  102
 إسناده واه.  # قال المحقق: 

 

 «ا َشاءَ مَ ِكي كَ َنهُ يـَبْ اْلُمنَاِفُق مَيِْلُك َعيْـ َم: »لَّ َوسَ ِه  َعَليْ ى هللاُ َصلَّ  ّللَِّ َل َرُسوُل ااِدِه قَاَل: قَاَوِبِِْسنَ  -  103
 واه. إسناده  # قال المحقق: 

 

َن اسَّ  غَ َعْن َأيِب ٍم، لِ ُمسْ  ْبنُ  لِيدُ ، ثنا اْلوَ ْبُن ُرَشْيدٍ  َداُودُ  انِرُئ، َوَعْبُد اّللَِّ ْبُن اَنِجَيَة، قَااَل: ث اْلُمقْ ُن يـَْعُقوبَ َأمْحَُد بْ  ِِن ثَ دَّ حَ  - 104
أَ ِد  حُمَمَّ  ْبِن  ْبِن ُحَسنْيٍ ْسلَ ْبِن ُمطَرٍِّف َعْن زَْيِد  َأيِب هُ ْرَجانََة، عَ  مَ نِ بْ   َسِعيدِ   ، َعنْ َم، َعْن َعِليِّ  َعَلْيِه ْن  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َريْـَرَة، َعِن 

َأْعَتقَ   َوَسلَّمَ  َأْعَتقَ   قَاَل: »َمْن  ِإْربٍ ُكلِّ بِ    اّللَُّ رَقـََبًة  اِبْلَيِد اِمْنهُ ِإْراًب  ا  هَ ِمنْـ     ِمَن النَّاِر َحّتَّ  َواِبلّرِْجِل الّرِْجَل،  ْليَ   ا َواِبلْ َد،  «  ْرجَ فَ لْ َفْرِج 
ْعَت َهَذا ِمْن َأيِب هُ بْ هُ َعِليُّ فـََقاَل لَ  ا فـََلمَّا قَاَم ْبِطيًّ  ِل قِ عُ اْد  ِه:ِغْلَمانِ َب رَ أَقْـ  هُ  لَ ، قَاَل ِلُغاَلمٍ يْـَرَة؟ قَاَل: نـََعمْ رَ ُن احْلَُسنْيِ: اَي َسِعيُد ْسَِ

 َجلَّ  وَ زَّ عَ اّللَِّ َوْجِه  اَل: اْذَهْب فَأَْنَت ُحرٌّ لِ قَ  َبنْيَ َيَدْيهِ 



13 

 

   .بلفظ قريب من هذا( 1509واإلمام مسلم ) (6715)مام البخاري  ه اإلأخرج# 
 

ثـَنَاحَ   -  105 ٍب، ُن َحرْ ِْسَاُك بْ َل: ثنا  ا قَ  اهْلَْمَداينُّ رٍ  ْبُن َنصْ اٍد، ثنا َأْسبَاطُ  مَحَّ ْبنُ ُرو  َسى، قَاَل ثنا َعمْ ْبُن يُوُنَس ْبِن ُمو حُمَمَُّد    دَّ
ثَ ْبنِ ِر  كْ بَ َأيِب    َعنْ  ُ َعْنهُ َعِن النَّ   ِم، َعنْ  اهْلَيـْ دِّيِق َرِضَي اّللَّ َأَمَرُهُم ا فَ مً حلَْ   مْ رِيَرَة َأْهَدْت هلَُ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ بَ ِبِّ َأيِب َبْكٍر الصِّ
هَ َّنََّا تُ اّللَِّ إِ   َنِبَّ  هُ فـََقالُوا: ايَ يَْطُبُخوا ِمنْ  لََّم َأنْ َوسَ  هِ يْ َعلَ  هللاُ  ىِبَّ َصلَّ النَّ  َها«صَّ لا فـََقاَل: »اهْلَِديَّةُ لَنَا َوا ُصدَِّق بِِه َعَليـْ  َدقَةُ َعَليـْ

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
 

ثـَنَا  -  106  ْبِن الزَُّبرْيِ،  ِد اّللَِّ ْبِن َعبْ   َثِبتِ   نُ : ثنا اَنِفُع بْ َواِقِديِّ قَالَ الْ   ، َعنِ زُوقٍ رْ نْيُ ْبُن مَ سَ نا حُ ُر، ثرِيالضَّ ْبُن َهارُوَن  ُد  َأمحَْ   َحدَّ
ْبُن رُوَماَن، َوحُمَمَّدُ  يَزِيُد  بْ   ثنا  الزَُّبرْيِ، َعْن ُعْرَوةَ ْبُن َجْعَفِر  الزَُّبرْيِ،ِن  ْبِن  احْلُوَ بَ  جُ َعنْ     ْبِن  بْ ِرثِ يْ رْيِ  لَقِ   بَ ْعُت  ٍط قَاَل: ْسَِ يِن  ٍر كْ أاََب 

دِّيَق،    جْلَنَِّة« ِمْن راَِيِض ا ةٌ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َبنْيَ بـَْييِت َوِمْنَِبِي َرْوضَ  ى هللاُ  َصلَّ وُل اّللَِّ سُ رَ يـَُقوُل: قَاَل الصِّ
 اه. ده و إسنا # قال المحقق: 

 

رايَّ ْبِن َأيِب زَائَِدَة، َعْن َة، َعْن زَكَ يَ اوِ ُمعَ  نا أَبُوث ، ْبُن َعمَّارٍ مُ ِة، ثنا ِهَشالرَّقَّ ، ابِ طَّانُ قَ يَزِيَد الْ  ّللَِّ ْبنِ  ْبُن َعْبِد اَسنْيُ احلُْ  نَاثَـ َحدَّ  - 108
 ا« وُد َوَأَخَواتَُ ِِن هُ بـَتْ »َشيـَّ :  ْيُب قَالَ شَّ لَْيَك ال لََقْد َأْسرََع إِ ّللَِّ َتَ  ،: اَي َرُسوَل اّللَِّ ْكٍر، أَنَّهُ قَالَ َعْن َأيِب بَ  َمْسُروٍق، نْ ِإْسَحاَق، عَ َأيِب 

   ف.عي إسناده ض # 
 

ِر أَبُو َأمْحََد، ثنا ضْ النَّ ُن يُّ، ثنا َبَِرُي بْ َعْبِد اّللَِّ اْلُمْقِرُئ اْلُبَخارِ  ْبُن دُ مَّ َأمْحََد َحاِمُد ْبُن احْلََسِن اْلُبَخاِريُّ، ثنا حمَُ   أَبُوِِن ثَ َحدَّ  -  109
  ى هللاُ  َصلَّ يِب َحازٍِم، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب َبْكٍر، َعِن النَِّبِّ أَ  نِ ِس بْ قـَيْ َعْن   ،انَ ْبِن َحيَّ ِل َقاتِ ، َعْن مُ  الصُّْبحِ نُ ُعَمُر بْ اٌر، ثنا  جَ يَسى غُنْ عِ 

 ةً  ِصحَّ اَعةَ لنُّخَ ا  كَ  تِْل اّللَُّ َعلَ ا ِفيِه، جَ يـَْقِذفـَهَ   ِجِد َأنْ لِْلَمسْ    ِإْجاَلاًل ِد فَاْزَدرََد َُنَاَعَتهُ جِ َمسْ الْ   َمْن تـََنخََّع يف َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: » 
ًة يف َجَسِدِه َوِإْن ُهَو َخَرَج ِمنَ  ُ لَ ِجِد فَـ سْ اْلمَ  يف َجْوِفِه َوقـُوَّ َوَمْن  َعْنهُ َعْشَر َسيِّئَاٍت،ا حمََ  وَ هُ َعْشَر َحَسنَاتٍ َقَذفـََها َخارًِجا َكَتَب اّللَّ

َلةِ قِ لْ َد َعِن ابـَعُ ٍط فَـ َأْو غَائِ ْن بـَْوٍل  مِ َحاَجٍة  َس َعَلى  لَ جَ  ِلَك َحّتَّ خَيُْرَج ِسِه ذَ لِ  ُمَْ ا َأْن َيْستـَْقبَِلَها فََأخََّر فـَْرَجهُ مَلْ يـَُقْم ِمنْ هلََ   اَلاًل ِإجْ   بـْ
 ُه« مُّ  أُ َكيـَْوِم َوَلَدْتهُ ِمْن ُذنُوِبِه  

 ع. ه موضو إسناد # قال المحقق: 
 

ْبُن    الرَّمْحَنِ ُد  َأْخَِبين َعبْ    َشرِيٍك،مْحَُر، ثنا اْلُمَسيَُّب ْبنُ اأْلَ   َحاقَ ُم ْبُن ِإسْ ياهِ بْـرَ ى، ثنا إِ ْبِن ُموسَ   مَُّد ْبُن يُوُنسَ ا حمَُ َحدَّثـَنَ   -  111
دِّيِق قَاَل: قَاَل َرُسو ْن َأيِب َبكْ عَ   ِه،بِيَحَة، َعْن أَ ْلٍر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن طَ َبكْ   َأيِب   َواْلَعَداَوةُ دُّ وُ »الْ َسلََّم:  َعَلْيِه وَ  َصلَّى هللاُ  ّللَِّ اُل  ٍر الصِّ
 َوارََثِن« يـَتَـ 

 . ف جداه ضعي إسناد # قال المحقق: 
 

َثِِن حَ   -  113 ْن ، عَ اّللَِّ ْبُن زاَِيدٍ نا َعْبُد  اينُّ، ثحْلَرَّ لضَّحَّاِك ا ْبِن اْبِد اّللَِّ عَ ُن   بْ َة، ثنا ََيََْي يَّ ُمْكِتُب، ثنا أَبُو أُمَ  َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى الْ دَّ
، َعنْ ا  ْبِن ُعبـَْيدِ   زِ يزِ ِد اْلعَ بْ عَ  دِّيِق قَالَ  أَبِيِه، عَ َأيِب َبْكِر ْبِن َحْزٍم، َعنْ   ّللَِّ َم: لَّ َوسَ ِه   َعَليْ ى هللاُ لَّ : قَاَل َرُسوُل اّللَِّ صَ ْن َأيِب َبْكٍر الصِّ

  َيُكْن َحدًّا« ِة َما ملَْ اْلُمُروءَ  ِذي ْن ُعُقوبَةِ »ََتَافـَْوا عَ 
 د. سناا اإلهذموضوع ب  لمحقق: # قال ا
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ثَ  ْبُن اهلَْ أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَدُ  دَّثـَنَاحَ  - 115 ، ثنا ِم ْبِن َخاِلٍد اْلبـَزَّاُز، ثنا اْلَِليُل بْ يـْ اَن   ِعْمرَ ِن احْلََسِن، َعنْ ، عَ حٍ بـَيْ ْبُن صُ  رَّبِيعُ ل اُن زََكرايَّ
قَ  االَ ْبِن ُحَصنْيٍ  َرُسوِل  َمَع  فَ   هِ َليْ عَ   هللاُ   ىلَّ  صَ ّللَِّ : »َحَجْجُت  الصَ َوَسلََّم  رَْكَعَتنْيِ يف  بِنَا  وَ طَّ لِّي  َومِبًًِن مبَِ رِيِق  ِإَل كََّة  رََجْعنَا   َحّتَّ 

 َحَجْجُت َمْغِرَب، ُثَّ الْ   الَّ إِ ْعنَا  جَ رَ   َحّتَّ   رِيِق َومِبَكََّة َومِبًًِن طَّ ا رَْكَعَتنْيِ يف الي بِنَ يِب َبْكٍر َفَصلِّ  أَ َمعَ ُت   َحَججْ َب، ُثَّ رِ َنِة ِإالَّ اْلَمغْ اْلَمِدي
َفَصلَّ  ُعَمَر  رَكْ   ىَمَع  الطَّ َعتَ بِنَا  َحّتَّ نْيِ يف  َومِبًًِن  َومِبَكََّة  ِإالَّ رِيِق  رََجْعنَا  ُثَّ اْلَمْغرِ     حَ َب،  فَ   ْجتُ جَ   ُعْثَماَن  رَْكَعَتنْيِ يف   َصلَّىَمَع    بِنَا 

 « بَ  اْلَمْغرِ الَّ ا إِ نَ رََجعْ  ّتَّ  حَ ًًن الطَّرِيِق َومِبَكََّة َومبِِ 
 . جدا إسناده ضعيف # قال المحقق: 

 

َثِِن   - 121 مْحَِن  ِد الرَّ ْبِن َعبْ ََي   َيَْ ، أَنْـبَأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو َعنْ دٌ امَحَّ   بُو َسَلَمَة، ثناْبِن َمْيُموٍن احْلَْريِبُّ، ثنا أَ َسِن  ْسَحاُق ْبُن احلَْ  إِ َحدَّ
  ِِن بـَيْ َلْيِه َوَسلََّم  َها لَهُ فـَُقْلُت ِلَسْوَدَة َوالنَِّبُّ َصلَّى هللاُ عَ ْختُـ  طَبَ يَرةٍ زِ لََّم ِبَ  َعَلْيِه َوسَ  َصلَّى هللاُ ّللَِّ تـَْيُت َرُسوَل اأَ   قَاَلْت:  َشةَ نَّ َعائِ أَ 
هَلَا: ُكِلي  وَ  فـَُقْلُت  نـََها  لَتَ فـَُقْل  َبتْ فَأَ بـَيـْ أَلَ ْأُكِلنَّ ُت:  َأْو  وَ ْلَطخَ   فَ نَّ  فـََوَضْعتُ أَ ْجَهِك  اْلَزِ دِ يَ   َبْت،  يف  َفطََلْيتُ ي  ِِبَا  يَرِة  ا، َههَ جْ وَ  
  َصلَّى هللاُ   نَِّبُّ ِحَك الي َفضَ ْجهِ ْت وَ َدَة اْلِطِخي َوْجَهَها فـََلطَّخَ وْ سَ َل لِ َذهُ هَلَا َوقَا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََوَضَع َفخِ َضِحكَ فَ 

أَنَّهُ سَ َفظَ   ، اّللَِّ   دَ بْ ، اَي عَ  َعْبَد اّللَِّ  فـَنَاَدى ايَ رُ مَ ْيًضا، َفَمرَّ عُ أَ   َوَسلَّمَ ْيِه  َعلَ  َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ   ا ومَ : »قُ َيْدُخُل، فـََقالَ نَّ 
بَ  ُب ُعَمرَ ُت َأَهاَما زِلْ ةُ فَ اِئشَ  عَ فَاْغِساَل ُوُجوَهُكَما«، قَاَلتْ  هُ "  ِه َوَسلَّمَ يْ لَ  َصلَّى هللاُ عَ ُسوِل اّللَِّ ِة رَ هِلَيـْ  ِإايَّ

 ناده حسن. سإ # قال المحقق: 
 

َأْسبَاطٍ أَبُ ثـَنَا  َحدَّ   -  122 ْبُن  إِبْـَراِهيُم  ِإْسَحاَق  إِبْـ و  أَبُو  ثنا  إِ يمَ َراهِ ،  ْبنُ ْْسَاعِ   اأْلَ   يُل  الرَّمْحَِن  ث َرجُ عْ َعْبِد  إِ ن،  ُعبـَْيدٍ ْْسَاِعيُل  ا   ْبُن 
ى لَّ ُسوُل اّللَِّ صَ رَ   َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعمَّاِر ْبِن اَيِسٍر قَاَل: قَالَ َم،  ي إِبْـَراهِ   اٌد، َعنْ َأْو مَحَّ اْلُمِغريَةُ  ، ثنا  َفةَ ِليَخَلُف ْبُن خَ   اثنِليُّ،  جْ عِ الْ 

 َسَنةٍ   ِمِه أَْلفَ َث نُوٌح يف قـَوْ لَبِ    َماكَ َمعَ ُت  اَل: َلْو ُكنْ قَ فَـ قَاَل:    رَ ُعمَ ْن َفَضاِئِل  ْلُت: َأْخِِبْين عَ فـَقُ   لَ أَْلُت ِجِْبِيِه َوَسلََّم: " سَ  َعَليْ هللاُ 
 َأيِب َبْكٍر " نَاِت َحسَ ْن  مِ ا ُعَمُر َحَسَنةٌ الَّ ََخِْسنَي َعاًما َما نَِفَدْت َفَضاِئُل ُعَمَر، َوِإَّنََّ إِ 

 ف. عي ض  ه دإسنا المحقق:  # قال 
 

، ثنا الْ ثَـّقَ  ْبُن ُعَمَر النْيُ سَ حلُْ  ا اّللَِّ   َحدَّثـَنَا أَبُو َعْبدِ   -  127 ْبُن َعْمرٍو احْلََنِفيُّ ِفيُّ ْن َمْكُحوٍل، َعْن ِرٍك، عَ ُن ُمدْ وُب بْ ، ثنا أَيُّ َعاَلءُ 
َنهُ َوَبنْيَ  َوَسلََّم َبنْيَ َعَلْيِه ى هللاُ  َصلَّ لنَِّبُّ ا ىخَ آا َل: »َلمَّ َأيِب أَُماَمَة قَا  «يٍّ لِ عَ النَّاِس آَخى بـَيـْ

 إسناده واه.  حقق: لما قال  #
 

اَن،  ُسَلْيمَ ُر ْبُن  ُمْعَتمِ  انث:  قَالَ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن  َحدَّثـَنَا حُمَمَّ   ْهُب ْبُن َحْفٍص،وَ ثنا َل:  اقَ ٍد  حُمَمَّ َحدََّثِِن أَبُو َأمْحََد اْلُمطَّرُِز ْبُن    - 150
أَبِيِه، عَ  َأيِب عُ نْ َعْن  ُأَساَمةَ   َعْن  َوَحْفَصةُ اِئشَ عَ   اَنتْ قَاَل: كَ   ْثَماَن،  َوَسلََّم   عِ ةُ  َعَلْيِه  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  أُمِّ ا  اءَ َفجَ   َتنْيِ َجاِلسَ ْنِد  ْبُن 

 َواِن؟« َل: »َوأَنْـُتَما َعْميَاْعَمى قَاأَ فـََقالَتَا: ِإنَّهُ  وَما«، َم: »قُ ِه َوَسلَّ يْ لَ عَ  نَِّبُّ َصلَّى هللاُ ا الوٍم فـََقاَل هَلُمَ َمْكتُ 
 سناد. موضوع بهذا اإل قق: محالقال # 
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َثِِن َأمحَْ   -  161 اُن، َلْيمَ ا سُ ثن،  ِلُد ْبُن ُحبَابٍ اخَ   ا، ثنْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُشَعْيٍب اجْلَبَِليُّ ِِبَبـََلةَ نا عَ : ثقَالَ   َؤمَّلٍ  مُ ْبنِ   دِ مَّ ُد ْبُن حمَُ َحدَّ
َأيِب  َأيِب ُموَسى قَالَ   ُعْثَماَن،  َعْن  اْحَتجَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم:   َصلَّى هللاُ ّللَِّ ا  ُسولُ اَل رَ قَ :  َعْن  ُم  آدَ أَْنتَ   ُموَسى:َل  َقاى فَـ وسَ آَدُم َومُ   " 

ُ بَِيِدِه َوَأْسَجَد َلَك َماَل  ُ طَ صْ ي اى الَّذِ وسَ ِة قَاَل آَدُم أَْنَت مُ اجْلَنَّ   نَ َأْخَرَجْتَك مِ لَّيِت   اةَ يئَ َعِمْلَت اْلَطِ   هُ تَ ِئكَ الَِّذي َخَلَقَك اّللَّ َفاَك اّللَّ
َوأَنْـَزلَ سَ رِ بِ  ا  الَِتِه  َحجَّ  »فَ :  مَ َعَلْيِه َوَسلَّ   هللاُ ى  ْم َخِطيَئيِت َسبـََقْت َخْلِقي " قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّ ِبكَ ا فَ مً َتْكِليَك  مَ َكلَّ وَ   لتـَّْورَاةَ َعَلْيَك 
 َدُم ُموَسى« آ

 إسناده ضعيف.  ل المحقق: اق# 
 

ثـَنَاحَ   -  162 ، ثنا َخاِلُد ْبُن احْلُبَاِب أَ   أَبُوطَّرُِز، ثنا  مُ الْ   مٌ اسِ قَ   دَّ َأيِب ُموَسى  ، َعْن َأيِب ُعْثَماَن، َعْن  ْيَمانُ لَ سُ   نا، ثبَابِ بُو احلُْ َحامتٍِ
 وَسى« جَّ آَدُم مُ آَدُم، َوُموَسى َفحَ  جَّ تَ : »احْ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ولُ َرسُ قَاَل: قَاَل 

 إسناده ضعيف.  قق: حملاال # ق
 

، َقْد ذََكَرهُ ْيَماَن، َعْن رَُجلٍ ُسلَ ِن   بْ َجْعَفرِ   ، َعنْ َُهَّامٍ   اِق ْبنُ نا َعْبُد الرَّزَّ وَكِِّل، ثتَـ ْلمُ ا ُد ْبُن  َحدَّثـَنَا َأمْحَُد ْبُن َزجْنَُوْيِه، ثنا حُمَمَّ   - 164
، َعْن  ْهدِ نـَّ ال  َمانَ يِب ُعثْ أَ ، َعْن ُسَلْيَماَن، َعْن  هِ يْ وَ جنُْ ُن زَ ابْ  َ َرُسوُل اّللَِّ ِعْمَراَن بْ يِّ َسلََّم َوُهَو َلْيِه وَ عَ   هللاُ َصلَّى    ِن ُحَصنْيٍ قَاَل: »تـُُويفِّ

 َعْن ُحَذيْـَفةَ  َن،َماُعثْ بَائَِل« أَبُو َثاَلَث قَـ يـُْبِغُض 
 لم يسم....  في اإلسناد راو  # قال المحقق: 

 

ثـَنَا عُ  - 169 ثـَنَا حُمَمَُّد  َولِيِد، ح،ْبُن الْ ُر شْ بِ ، ثنا دٍ َحاِمُد ْبُن حُمَمَّ ثـَنَا َحدَّ ْلَولِيِد، ح وَ ْشُر ْبُن ااْلبـَزَّاُر، ثنا بِ  فٍ َخلَ  ْبُن ْيدُ بَـ َحدَّ َوَحدَّ
الْ   ْبنُ  اْلَولِيدِ زِ وَ َمرْ ََيََْي  ْبُن  ِبْشُر  ثنا  لَ ْرَوزِ لِْلمَ وَ اْلِكْنِديُّ،    يُّ،   ، احْلَدِ يِّ بِ ،  يثِ ْفُظ  اقَ   رٍ شْ َعْن  َصاِلٌح  ثنا  عَ اَل:  سُ ْلُمرِّيُّ  َلْيَماَن  ْن 
ةُ : »َرمحَْ َقالَ ِبِه فَـ   َوَقْد ُمثِّلَ   ةَ  َوَسلََّم َوَقَف َعَلى مَحْزَ هِ يْ َعلَ    َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َرَة َأنَّ  ُهَريْـ  َعْن َأيِب يِّ دِ هْ َن النـَّ َماَأيِب ُعثْ ْيِميِّ َعْن  التـَّ 
 َعَلْيَك َلَسرَّين َأْن ْن بـَْعدُ ْزُن مَ َحاِمٌد: »حُ   لَ اقَ َرٌق« وَ حَ   َولَْواَل    لِلرَِّحِم،رْيَاِت َوُصواًل لِْلخَ ُت فـَُعواًل  ُكْنَت َما َعِلمْ   كَ نَّ إِ ْيَك فَ لَ  عَ اّللَِّ 
 َم َواِقفٌ َلْيِه َوَسلَّ لَّى هللاُ عَ  صَ يُل َوالنَِّبُّ « فـَنـََزَل ِجِبِْ كَ نَ َكامَ ُهْم ِمنْـ   ِبَسْبِعنيَ ثَِّلنَّ أَلُمَ َذاَك  َواّللَِّ َمعَ  اَشُر ِمْن أَفـَْواٍج َشّتَّ َأمَ حتُْ  َعكَ َأدَ 
ُتْم فـََعاقِ ِل فـََقاالنَّحْ   يِم ُسورَةِ اتِ وَ ْعُد ِبَ بَـ  ُتْم ِبِه َولَ مبِِ   ُبواَل: }َوِإْن َعاقـَبـْ [  126ل:  لنحاِبرِيَن{ ]الِلصَّ رْيٌ  َو خَ هلَُ ْن َصَِبْمتُْ  ئِ ْثِل َما ُعوِقبـْ
 ادَ ا َأرَ َسَك َعمَّ يِنِه َوأَمْ ميَِ  َر َعنْ فَّ لََّم وَكَ  َعَلْيِه َوسَ  َصلَّى هللاُ اّللَِّ  َِبَ َرُسولُ ِر السُّورَِة َفصَ آخِ  َل إِ 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
َهاِل،نا َحجَّاُج ْبنُ ث  :اَل قَا  ،َسِديُّ وَسى اأْلَ ِريُّ، َوِبْشُر ْبُن مُ صْ بَ لْ ا يُم ْبُن َعْبِد اّللَِّ  َراهِ بْـ َحدَّثـَنَا إِ   -  170 ،  ٌح اْلُمرِّيُّ ثنا َصالِ    اْلِمنـْ

ِه  َل بِ ْشِهَد َوَقْد ُمثِّ تُ سْ ا  َقَف َعَلى مَحَْزَة ِحنيَ َم وَ لَّ ْيِه َوسَ لَ  عَ هللاُ نَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى  يْـَرَة أَ َأيِب ُهرَ َعْن    ،ْثَمانَ عُ   ْيَماَن، َعْن َأيِب ُسلَ   َعنْ 
ِإْن  »رَ   فـََقاَل:ِبِه ِمْنهُ  ْوَجَع ِلَقْل َأْمٍر أَ يـُْنظَْر ِإَل مَلْ    رٍ َأمْ    ِإَل ظَرَ نَ فَـ   ُ   َمنْ ُن  ُحزْ  لِْلَخرْيَاِت، َوَلْواَل  ِم فـَُعواًل لِلرَّحِ   واًل صُ َت َلوَ ُكنْ مِحََك اّللَّ

ُهْم َمكَ ِبَسْبِعنَي  َمثَِّلنَّ   أَلُ  اّللَِّ َواميُْ   َشّتَّ اٍج  أَفـْوَ ّتَّ حُتَْشَر ِمْن  حَ   كَ َك َلَسرَّين َأْن َأَدعَ َعَليْ   بـَْعَدكَ   ِْبِيُل َوالنَِّبُّ َل جِ : فـَنـَزَ اَنَك« قَالَ ِمنـْ
هللاُ صَ  عَ لَّى  وَ   وَ َلْيِه  سُ َسلََّم  ِبََواتِيِم  بـَْعُد  }وَ النَّ ِة  ورَ اِقٌف  عَ إِ ْحِل  مبِِ ْن  فـََعاِقُبوا  ُتْم  بِ   لِ ثْ اقـَبـْ ُتْم  ُعوِقبـْ وَ َما  صَ لَِئنْ ِه   رْيٌ خَ َو  هلَُ متُْ  ِبَْ  

 رَاَد " ا أَ مَّ  عَ َر َعْن مَيِيِنِه َوَأْمَسكَ َم وََكفَّ  َوَسلَّ َلْيهِ عَ هللاُ  ىَرُسوُل اّللَِّ َصلَّ  ِبََ ِة َفصَ ِخِر السُّورَ [ ِإَل آ126  يَن{ ]النحل:لِلصَّابِرِ 
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
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َثِِن حَ   -  171 اَيسِ َعْبُد اّللَِّ    دَّ ثنا عَ زِّيُّ الرُّ   َسنٌ حَ ا  ثـَنَ َحدَّ   نَي،ْبُن  ثنا َصاِلحٌ ،  َعاِصٍم،  ْبُن  اْلُمرِّيُّ، َعنْ ْمُرو  َأيِب  َلْيَماَن، عَ سُ     ْن 
أَ َعْن    َماَن،ُعثْ  َعلَ لَّ  صَ نَّ َرُسوَل اّللَِّ َأيِب ُهَريْـَرَة،  َوَقَف  لَّ ْيِه َوسَ ى هللاُ  ْبنِ زَ َعَلى محَْ َم  اْلُمطَِّلبِ   َة  بِ ْد مُ قَ وَ َد  ُتْشهِ  اسْ  ِحنيَ َعْبِد  ِه ثَِّل 
ْواَل  اِت، َولَ ريَْ اًل لِْلخَ ِحِم فـَُعو لرَّ  لِ واًل ا َعِلْمُت َوصُ َلْيَك فَِإنََّك مَ  عَ ةُ اّللَِّ محَْ َقاَل: »رَ َقْلِبِه فَـ لِ   عَ أَْوجَ ْنهُ َكاَن   أَْفظََع مِ َر َمْنظًَرا مَلْ يـَرَ َنظَ فَـ 

ى   َصلَّ ِبُّ نَّ ، َوالْحلِ يِم ُسورَِة النَّ َواتِ ِْبِيُل ِبَ نـََزَل جِ ْبِعنَي َمَكاَنَك« فَـ َمثَِّلنَّ ِبسَ أَلُ   َواّللَِّ   أََما  ،كَ َدعَ ْن أَ  أَ َسرَّين َدَك َعَلْيَك لَ عْ بَـ  َمْن  نُ ُحزْ 
َعلَ  َوَسلَّمَ هللاُ  َعاقَـ  }ِقفٌ َوا  ْيِه  فـَعَ َوِإْن  ُتْم  َما  ِقبُ ابـْ مِبِْثِل  ُتمْ عُ وا  ِإَل 126ِبِه{ ]النحل:    وِقبـْ ُعْثَمانَ َوأَ   ةِ رَ و سُّ الِر  آخِ   [  َعْبِد   عَ بُو  ْن 

 ْكرٍ مْحَِن ْبِن َأيِب بَ الرَّ 
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 

 

 َسنِ ِن احلَْ عَ ْيٍد،  ْبُن َسَلَمَة، َعْن محَُ ُد  ايُّوَب، ثنا مَحَّ ثنا ُموَسى ْبُن أَ :  قَالَ   رْيٍ زُهَ يِب  اَل: ثنا زَُهرْيُ ْبُن أَ َعْبُد اّللَِّ قَ َحدَّثـَنَا    -  185
 هُ ِمنَّا« َسلِّْمهُ لَنَا، َوَسلِّمْ َضاَن قَاَل: »اللَُّهمَّ ا َدَخَل َشْهُر رَمَ  َوَسلََّم ِإذَ هللاُ َعَلْيهِ لَّى  صَ اّللَِّ  : َكاَن َرُسولُ الَ قَ 

 سل. ر إسناده حسن لوال تدليس حميد، والحديث م  :المأمون  ارد قمحق # قال 
 

ْعُت  بْ ةُ َة ْبِن قـَْعَنٍب، ثنا َسَلمَ  ْبُن َمْسَلمَ ُد اّللَِّ بْ أَ عَ ، أَنْـبَ َهرْيٍ ُن َأيِب زُ َهرْيُ بْ  زُ ِِن ثَ دَّ حَ  قَاَل: ُد اّللَِّ بْ عَ  ثـَنَاَحدَّ  - 187 ُن َوْرَداَن قَاَل: ْسَِ
وَل سُ  رَ ى َما َأمَّْنَت ايَ ُه: َعلَ ِقيَل لَ « فَ نيَ آمِ » :لَ  فـََقارََجةً  دَ ِبَِ نْ ى اْلمِ ِه َوَسلََّم َعلَ ى هللاُ َعَليْ  َصلَّ ِبُّ نَّ : " اْرتـََقى الولُ قُ  يَـ اِلكٍ  مَ أََنَس ْبنَ 

؟ قَاَل: " أَ ا  " قـُْلُت: آِمنَي  ،َلهُ ْر ْغفَ  يُـ أَْنُف اْمِرٍئ َأْدَرَك رََمَضاَن فـََلمْ  ِغمَ ََتين ِجِْبِيُل فـََقاَل: رَ ّللَِّ
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 

 

ثـَنَا    -  214 ، َعْن   َمَة، َعْن َسِعيدٍ ُن َسلَ بْ   ٍد قَااَل: ثنا مَحَّادُ اُن أَبُو حُمَمَّ بَ يْـ ٍد، وثنا شَ ُن مَحَّاَلى بْ عْ أْلَ ثنا َعْبُد ا  َعْبُد اّللَِّ َحدَّ اجْلَُرْيرِيِّ
النَِّبُّ َصلَّ َعْبِد اّللَِّ   نِ بْ   َعْن َجاِبرِ َنْضَرَة،    َأيِب  يٍر دِ ى غَ لَ ابُهُ عَ َوَأْصحَ ى ُهَو  تَ فَأَ  رََمَضاَن  يف  يف َسَفٍر  َوَسلَّمَ   هِ َليْ عَ   ى هللاُ  قَاَل: َكاَن 

بَاُن يف   الَ قَ   «ُكْم ِإيّنِ رَاِكبٌ ُر  َتْشَرُب؟ فـََقاَل: »ِإيّنِ أََيسَ وا: َنْشَرُب َواَل الُ : »اْشَربُوا« فـَقَ َقْومِ فـََقاَل لِْل «  ةٌ ا َحِديِثِه: »َوأَنْـُتْم ُمشَ َشيـْ
 رِبُوا ِرَب َوشَ شَ  فَ لَ زَ نَـ فَـ 

 ن. حس إسناده  : محققلا# قال 
 

ْبُن َعِليٍّ السُّكَِّريُّ السََّرْخسِ  حُمَمَّ ِِن َحدَّثَ   -  241 ُمْصعَ رِ ا خَ بٍ عَ بُو ُمصْ أَ ثنا  ،  يُّ ُد  ْبُن  ث الضُّبَ بٍ َجةُ   ، بُ ُمغِ نا  ِعيُّ ْبُن   نِ بْ   لِ يْ دَ يُث 
ُمصْ   ُعَمرَ  أَبُوْبِن  ثنا  َخاعْ يَـ   اجِ احْلَجَّ   َعٍب،  أَ ُشْعَبةَ   َعنْ   رَِجَة،ِِن  َعْن  بِ ،  ُُمَاِهدٍ ، َعنْ رٍ شْ يِب  آِخًذا  قَاَل: كُ     اْبنِ ْنُت  َوُهَو  بَِيِد  ُعَمَر   

بَاُت،  َوالطَّيِّ اُت  لصََّلوَ  َواّللَِّ   اتُ لتَِّحيَّ لََّم قَاَل: »اْيِه َوسَ  َعلَ هللاُ   ىلَّ صَ   ِن النَِّبِّ عَ   كَ َكَر َذلِ َة، َفذَ يَّ ُمِِن التَّحِ لِّ عَ  يُـ وَ هُ ْيِت وَ بَـ اِبلْ ُف  طُو يَ 
« قَ َوَرمحَْ   النَِّبِّ   َعَلى  مُ لسَّاَل ا ا  أَيُـّهَ َعَلْيكَ   مُ اَل سَّ لا   َم قـُْلنَا:لَّ سَ َلْيِه وَ هللاُ عَ   ىالنَِّبُّ َصلَّ   ضَ قُبِ   ا فـََلمَّ هِ يَاتِ حَ   يف ا نـَُقوُل َهَذا اَل: وَُكنَّ ةُ اّللَِّ

اّللَِّ محَْ َورَ   النَِّبُّ  َأشْ  ال ّللَِّ ا ى ِعبَاِد  َوَعلَ   نَااَلُم َعَليْـ بـَرََكاتُُه، السَّ : وَ َوزِْدتُ .  ةُ  إَِلَه ِإالَّ صَّاحِلِنَي،  َأْن اَل  اَل    َوْحَدهُ ُت:  دْ زِ وَ قَاَل:    اّللَُّ   َهُد 
 َوَرُسولُهُ "   هُ دُ بْ عَ ا مَّدً حمَُ نَّ َأْشَهُد أَ  لَُه، وَ كَ يَشرِ 

 إسناده واه.  # قال المحقق: 
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ثـَنَا إِبْـَراِهيُم ْبُن عَ  -  245 ،َحدَّ َل: ُسِئَل اْبُن ُعَمَر َأيِب ِبْشٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ قَاُشْعَبُة، َعْن  زُوٍق، أَنْـبَأَ  َمرْ نُ ْمُرو بْ ا عَ ثن ْبِد اّللَِّ
  اِبلسَّْمِن َوالزَّْيِت« يهِ ْقلِ ا نَـ َعِن اجْلََراِد، فـََقاَل: »ُكنَّ 

 ح. ه صحي إسناد # قال المحقق: 

ثـَنَ   -  250 بـَْلِخيُّ  ْبُن َهارُوَن الْ ُر  ُعمَ نا  ، ثبـَْلِخيُّ ْهٍل الْ  سَ ْبنِ ْبُن حُمَمَِّد    َأمْحَدُ َبْكٍر    ذَكِِّر، ثنا أَبُومُ َعبَّاِس الْ لْ ا  نِ بْ   دَ ُن َأمحَْ بْ   َعِليُّ   اَحدَّ
 َسلَّمَ َلْيِه وَ  َصلَّى هللاُ عَ َأنَّ النَِّبَّ   ،سٍ ابَّ عَ   نِ ِن ابْ عَ ،  ُجَبرْيٍ   َسِعيِد ْبنِ يََّة، َعْن  شِ ْبِن ِإاَيِس ْبِن َأيِب َوحْ  َجْعَفَر   ِبْشرٍ يِب أَ   نْ ُشْعَبَة، عَ َعْن  

 « ْيءٍ  شَ لِّ يِد َويف كُ اْلَعبِ   يف َعةُ قَاَل: »الشُّفْ 
 إسناده ضعيف جدا.  # قال المحقق: 

 

ُد  اَل: ثنا َحامِ قَ ِثِاَئٍة  ِسنَي َوَثاَل َخَْ ْرَبٍع وَ َة أَ نَ سَ   مِ رَّ حَ َن اْلمُ مِ لَِثاَلٍث َخَلْوَن    َعةِ  اجْلُمُ يف يـَْومِ ًء   الشَّاِفِعيُّ ِإْماَل رٍ كْ بَ أَبُو    انَ ثَـ دَّ حَ   -  254
، عَ مِ يْ التـَّ   ُسَلْيَمانَ ، َعْن  يُّ  اْلُمرِّ حٌ الِ لِيِد، ثنا صَ اْلوَ   نُ  بْ ا ِبْشرُ مٍَّد، ثنْبُن حمَُ    اّللَِّ   َة َأنَّ َرُسولَ  ُهَريْـرَ يِب  أَ ، َعنْ يِّ دِ هْ ْثَماَن النـَّ يِب عُ أَ   نْ يِّ

ْلِبِه قَ لِ   َجعَ َكاَن َأوْ   ٍء َقطُّ يْ  ِإَل شَ رْ ْنظُ ْيٍء مَلْ يَـ َل شَ إِ   رَ  فـََنظَ اْسُتْشِهدَ   ِلِب ِحنيَ ْبِد اْلُمطَّ عَ   َزَة ْبنِ َقَف َعَلى محَْ وَ   َوَسلَّمَ ْيِه  لَ عَ   ى هللاُ َصلَّ 
ِدي   َمْن بـَعْ ْواَل ُحْزنُ رَِّحِم، َولَ لَوُصواًل لِ   لِْلَخرْيَاتِ   اًل َك فـَُعو ِلْمتُ عَ   امَ   ْنتَ َك كُ ِإنَّ  فَ اّللَِّ َعَلْيكَ   »َرمْحَةُ   َل:َقاِه فَـ بِ   لَ ظََر َقْد ُمثِّ ، َونَ هُ ِمنْ 
لَّى  صَ ِبُّ نَّ اليُل وَ ِبِْ َل جِ نـَزَ ُهْم«، قَاَل: فَـ ِعنَي ِمنْـ بْ ِبسَ َلنَّ ثِّ مَ َع َذِلَك أَلُ  مَ ّللَِّ َواَأَما  ،ّتَّ  شَ ْن أَفـَْواهٍ َشَر مِ  َحّتَّ حتُْ كَ َدعَ ين َأْن أَ َلَسرَّ َك يْ َعلَ 
َواقِ َعَلْيِه َوسَ   هللاُ  النَّحْ اتِيِم ُسو بـَْعُد ِبَوَ   فٌ لََّم  ِبِه  ا ُعوِقبْـ مَ مِبِْثِل    وابُ ُتْم فـََعاقِ َعاقـَبْـ ْن  إِ ِل: }وَ رَِة  { ينَ رِ بِ َخرْيٌ لِلصَّاَو  هلَُ   َصَِبْمتُْ   نْ ئِ َولَ ُتْم 
 رَادَ َك َعمَّا أَ ِه َوَأْمسَ َعْن مَيِينِ  رَ َم، وََكفَّ ْيِه َوَسلَّ لَ عَ   ى هللاُ  َصلَّ اّللَِّ  ُسولُ  رَ َصِبََ ، فَ آِخِر السُّورَةِ [ ِإَل 126: نحل ]ال

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:  #
 

ْن ْهَراٍم، عَ وَ  نِ َمَة بْ َسلَ  نْ عَ  ،ةُ ا زَْمعَ يِد، ثناْلَمجِ  اّللَِّ ْبُن َعْبِد ْيدُ أَبُو ُموَسى، ثنا ُعبَـ نا ، ثَّْنَاِطيُّ اِهيَم اأْلَ رَ ِإبْـ  ْبنُ  دُ مَّ ثـَنَا حمَُ َحدَّ  - 255
َع  مَ  َيِطريُ َجْعَفرٌ   ِإَذافَ   َهاظَْرُت ِفيَة فـَنَ حَ ارِ بَ  الْ نَّةَ جلَْ ُت ا»َدَخْل  لََّم:ْيِه َوسَ  َعلَ ى هللاُ لَّ  صَ وُل اّللَِّ بَّاٍس قَاَل: قَاَل َرسُ َعِن اْبِن عَ ،  َمةَ ِعْكرِ 

 بِهِ ْن َأْصَحا اَنًسا مِ  رَ كَ ذَ ٍر« وَ يَسرِ  ىلَ عَ  ئٌ ُمتَّكِ َزةُ َذا محَْ اْلَماَلِئَكِة، َوإِ 
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 

 

ْبِن َبِغ  ، َعِن اأْلَصْ رَ َزوَّ يُّ ْبُن حَ لِ عَ   ، ثنايعٍ زِ َمُر ْبُن بَ ْبُن اْلَعاَلِء، ثنا عُ   دُ مَّ ثنا حمَُ    الثَـَّقِفيُّ اْلُكويفُّ،حْلَُسنْيُ ْبُن ُعَمرَ ثـَنَا اَحدَّ   -  256
بْ   َضَل الشَُّهَداءِ »ِإنَّ أَفْ هُ قَاَل:  رَ ِديٍث ذَكَ حَ   يف   ِليٍّ عَ   نْ ، عَ ةَ اتَ نـُبَ  َحٍد ِمَّْن أَ   َل ِلَك إِ مَلْ خَيُْل ذَ   َماَلِئَكِة،ِلِب َمَع الْ ُمطَّ الْ   ُن َعْبدِ مَحَْزةُ 

 «مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ ا َصلَّ ِبِه حُمَمَّدً   َأْكَرَم اّللَُّ  ءٌ يْ ، شَ هُ ريَْ اأْلَُمِم غَ َمَضى ِمَن 
 رة. ضعيف بم اده إسن  # قال المحقق: 

 

ِن ى بْ مَ َسْل   ْبنِ ذِ يَاِض ْبِن ُمْنقِ ْبُن عِ   ثـَنَا ُسَريُّ دَّ حَ ،  ةَ ُعَمُر ْبُن َشبَّ   َيَة قَاَل: ثناجِ مَِّد ْبِن انَ ِن حمَُ  بْ ّللَِّ ايِب، َعْن َعْبِد ايف ِكتَ وَ   -  257
َوَماِلكٌ  فَاهُ   َماِلٍك،  اْبُن  مَ أَ   تِ بِنْ   ةَ ِطمَ َو  احلُْ َكنَّاُز    دٍ ْرثَ يِب  حَ نْيِ صَ ْبُن  قَاَل:  َسْل  ْبُن  ُمْنِقُذ  َثِِن  َمالِ َحدِ   َعنْ َمى  دَّ َجدِِّه  َعنْ يِث   ٍك 

 هُ قَاَل: نَّ َم أَ لَّ سَ ِه وَ َعَليْ   هللاُ ى  لَّ صَ   ُسوِل اّللَِّ رَ   َحِديثًا ُمْسَنًدا ِإَل   ِلبِ طَّ ِد اْلمُ ِن َعبْ مَحَْزَة بْ   ِفهِ يلِ  َحِديِث حَ نْ عَ   ٍد،ْرثَ يِب مَ َجدِِّه أَ َحِديِث  
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َسْلَمى:    الَ ٍح قَ بَِلُقو ْبًدا  يُفهُ أَْيَسَر عَ لِ اَن حَ : وَكَ قَالَ "    ِبََ اَنَك اأْلَكْ وَ ضْ  اأْلَْعظَِم رِ ْسأَُلَك اِبْسِْكَ  أَ يّنِ مَّ إِ  َدَعا ِِبََذا الدَُّعاِء: اللَّهُ " َمنْ 
 ءُ ااْلمَ  ُعَهافَـ يـَرْ ٌة رَ خْ صَ  َعاِمٍر لَ ِِن بَ   َوِإنَّ َجدَّ 

 ه من لم أجد لهم ترجمة. سنادفي إ # قال المحقق: 
 

َثِِن َكْعٌب أَ   اَل:ِن اَنِجَيَة قَ ِن ابْ تَايِب عَ َويف كِ   - 258 ثَ   قَاَل:  ِد احْلَِميدِ َعبْ   ََيََْي ْبنُ   َثِِن ذَّرَّاُع قَاَل: َحدَّ  الاّللَِّ  دِ بْ عَ بُو  َحدَّ ُد بْ عَ   ِِن َحدَّ
َزَة أَِة محَْ رَ امْ ِن  عَ   ، ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد  ، َعنْ ِن خَمَْرَمةَ َوِر بْ  اْلِمسْ ِن اأْلَْعَرِج، َعنِ محَْ الرَّ   َعْبدِ ، َعْن  ُعْثَمانَ ْبِن    َحَرامِ   َعنْ ،  دٍ مَّ ْبُن حمَُ   زِ يزِ اْلعَ 

َعْبدِ  اْلُمطَّ ْبِن  َعنِ   عَ نَِّبِّ صَ لا  ِلِب،  وَ لَّى هللاُ  قَاَل:لَّ سَ َلْيِه  َنَْ عْ »أُ   َم  أَ اْلَكوْ نَِّة  اجلَْ   يف   ارً ِطيُت  وَ َواْلمَ قُوُت  اْليَاْرُضهُ  ثـََر،  لُْؤلٌُؤ  ْرَجاُن 
ِري فـََقاَل: َعنِ رَّ  مَ ينُّ ا مَّ احلِْ " قَاَل: َوَحدَّثـَنَاهُ  ْوًضاَف حَ ْرَجٌد«، َوَوصَ َوزَبَـ   مَ َسلَّ َلْيِه وَ عَ  لَّى هللاُ  النَِّبِّ صَ َزَة َعنِ محَْ   اْمَرأَةِ ًة َأخِّ

 واه.  إسناده  قق: المح # قال 
 

ثَ ْبُن ِبْشِر ْبِن َمطٍَر قَ   َحدَّثـَنَا حُمَمَّدُ   -  261 دٍ ِِن اَل: َحدَّ َكَذا   -،  َهْيبٍ صُ و  أَبُ ا  نث َحَة،  ْلطَ ُن  بْ   دُ مَّ حمَُ   ِِن ثَ دَّ : حَ اَل  قَ    حُمَمَُّد ْبُن َخالَّ
اأْلَ  الْ بْ   دِ ي ٍل َعْن َسعِ بُو ُسَهيْ أَ   -  ابُ ْصِل َوالصَّوَ يف  بْ   ُمَسيِِّب،ِن  بَـ ِن َأيِب َعْن َسْعِد  َعَليْ    َصلَّىَعَث َرُسوُل اّللَِّ  َوقَّاٍص قَاَل:   هِ هللاُ 

بـَْعثً  َفَخرَ َوَسلََّم  تَ   جَ ا  قَ ْلعَ ا  عَ لَ طَ   َلمَّافَـ   هُ ِظرُ يـَنـْ رَ الَ بَّاُس  اّللَِّ ولُ سُ   َوَسلَّ عَ  َصلَّى هللاُ    اْلَعبَّ »هَ   َم:َلْيِه  ْبُن عَ َذا  َأجْ ْلُمطَّ ا  دِ بْ اُس  ُد  وَ ِلِب 
 َوأَْفَضُلَها« َكفًّا قـَُرْيٍش  

ا َوَأْوَصُلَها "رَ  قُ َودُ " َهَذا اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َأجْ ( بلفظ 1610]في المسند )  إسناده حسن. # قال المحقق:   [ ْيٍش َكفًّ
 

، ثن  ُمَعاذُ ْبنُ ا  َحدَّثـَنَ   - 262 ِل ْبِن َماِلٍك، يْ ُسهَ َة، َعْن َأيِب  مَُّد ْبُن طَْلحَ نا حمَُ : ثِِنِّ قَااَل ِديمَ الْ   ْبنُ   ، َوَعِليُّ ةَ زَ محَْ ُن  ِهيُم بْ بْـَراإِ   ااْلُمَثًنَّ
  ُهوَ وَ ْيِل،  لَْ ا  ُسوقِ بِ   بـَْعثًا  هِّزُ َيَُ ِه َوَسلََّم  يْ ى هللاُ َعلَ لَّ وُل اّللَِّ صَ َخَرَج رَسُ يِب َوقَّاٍص قَاَل:   أَ ْبنِ   دِ ، َعْن َسعْ ِن اْلُمَسيِّبِ بْ َعْن َسِعيِد  

 َصلَّى  اّللَِّ َم فـََقاَل َرُسوُل  لَّ سَ وَ   ْيهِ هللاُ َعلَ    َصلَّى اّللَِّ َرُسولِ   ْلُمطَِّلِب َعَلىَعْبِد ا   اُس ْبنُ َع اْلَعبَّ ، َفطَلَ نيَ خَّاسِ النَّ   ُسوقِ ْوِضُع  مَ   مَ وْ يَـ لْ ا
 َها« لُ ْوصَ  َوأَ شٍ ُد قـَُريْ وَ جْ ْم أَ كُ َعمُّ نَِبيِّ  اسُ »َهَذا اْلَعبَّ  :ِه َوَسلَّمَ يْ هللاُ َعلَ 

ا " َهَذا اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َأْجَوُد ُقَرْيٍش كَ ( بلفظ 1610]في المسند )  إسناده حسن. # قال المحقق:   [ َصُلَها "َأوْ وَ  فًّ
 

ثـَنَ حَ   -  263 اّللَِّ دَّ َعْبُد  َأمحَْ ُسلَ ْبُن    ا  ثنا  بْ ْيَماَن،  ثن ُن صَ ُد  طَْلبْ   دُ مَّ ا حمَُ اِلٍح،  أَبُو    َحةَ ُن  ثنا   ، بْ التـَّْيِميُّ َمالِ ُسَهْيِل  يـَْعِِن ُن     َعمَّ ٍك 
أََنٍس، عَ بْ   كِ لِ َما بْ سَ   نْ ِن  اْلمُ ِعيِد  ًشا  َجيْ   هِّزُ ْيِه َوَسلََّم َيَُ َعلَ   ى هللاُ  اّللَِّ َصلَّ َرُسولُ َرَج  اَل: خَ َوقَّاٍص قَ   يِب أَ   نِ بْ   َسْعدِ   َعنْ   ِب،يِّ سَ ِن 

 ُلَها« صَ وْ أَ وَ ا  َكفًّ شٍ َريْ ُد قُـ وَ جْ ُكْم أَ  نَِبيِّ مِّ عَ  ا اْلَعبَّاسُ ذَ »هَ  :مَ ِه َوَسلَّ  َعَليْ اّللَِّ َصلَّى هللاُ بَّاُس، فـََقاَل َرُسوُل اْلعَ ِإَذا   فَ اسُ نَّ ال رَ فـََنظَ 
ا َوَأْوَصُلَها "ُد ُقَريْ َأْجوَ ِب لِ َعْبِد اْلُمطَّ " َهَذا اْلَعبَّاُس ْبُن ( بلفظ 1610]في المسند )  إسناده حسن. # قال المحقق:   [ ٍش َكفًّ

 

  مِّ عَ   لِ يْ هَ سُ   ، َعْن َأيِب ُد ْبُن طَْلَحةَ ا حُمَمَّ ثن  َس،رِياُق ْبُن ِإدْ ْسحَ ا إِ ثن   َأْخَزَم،اِلٍب زَْيُد ْبنُ ، ثنا أَبُو طَ ِمُد ْبُن حُمَمَّدٍ َحدَّثـَنَا َحا  - 264
 ِل اّللَِّ َأْجَودُ  َرُسو »َهَذا اْلَعبَّاُس َعمُّ   َم قَاَل: ِه َوَسلَّ  َعَليْ ى هللاُ  َصلَّ نَّ النَِّبَّ  أَ دٍ عْ سَ   ، َعنْ بِ يِّ سَ ْلمُ ا  نِ بْ   يدِ عِ سَ   ، َعنْ ْبِن أََنسٍ ِك  َمالِ 
 ِهْم« يْ لَ  عَ نَاهُ َأحْ اِس َكفًّا وَ نَّ ال

ا َوَأْوَصُلهَ ِد اْلُمطَّلِ بْ  عَ ْبنُ بَّاُس ا اْلعَ " َهذَ ( بلفظ  1610]في المسند )  فة.تال داالرواية بهذا اإلسن  # قال المحقق:   [ ا "ِب َأْجَوُد ُقَرْيٍش َكفًّ
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ثَـ   -  265 بَ ِن  بْ َد  ُن َأمحَْ  بْ ّللَِّ ا نَا َعْبُد  َحدَّ َثِِن   :الَ ٍل قَ َحنـْ َمَر ْبِن ِبْشٍر َعْن عُ   ،ُن اْلُمْنِذرِ ُم بْ احْلَكَ ، ثنا  اُودَ ْبُن دَ   َسىو مُ   اثن  ، َأيِب   َحدَّ
، َعنْ عَ اْلَثْـ    امَّ فـَلَ ،  ضٌّ بَ أَبْـَيُض    وَ َوهُ ِن  ريَتَ  َضفِ َولَهُ   ُحلَّةٌ َلْيِه  عَ ُمطَِّلِب وَ الْ   دِ َعبْ اُس ْبُن  بَّ عَ الْ قَاَل: أَقـَْبَل    ْبِن َعِليٍّ   دِ مَّ حمَُ ٍر  َجْعفَ   َأيِب   ِميِّ

؟ نَّكَ سِ   ْضَحَك اّللَُّ أَ   مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّى هللاُ   اّللَِّ َل  ُسو اَي رَ   كَ كَ حَ ُس: َما َأضْ اَم فـََقاَل لَهُ اْلَعبَّ تـََبسَّ   مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ ى هللاُ  َصلَّ آهُ النَِّبُّ رَ 
 اَل: »اللَِّساُن« ِل؟ قَ لرَّجُ َماُل يف ااجلَْ  َما ُس:ابَّ عَ فـََقاَل الْ  «لنَِّبِّ مَّ ا  عَ ُلَك ايَ  مَجَاَجَبِِن عْ قَاَل: »أَ 

 ل. حديث مرس قال المحقق: # 
 

، ثنا زُ َرِج الرِّ اْلفَ   نُ  بْ اَيِسنَي، ثنا اْلَعبَّاسُ  ْبِن دِ مَّ حمَُ   ْبنُ ّللَِّ  اْبدُ نَا عَ دَّثَـ حَ   - 266 ِم ِهَشا   نْ ِد، عَ يِب الّزانَ أَ   ِن اْبنِ رْيََة، عَ بَ هُ فـَُر ْبُن  اَيِشيُّ
 « ْلَعبَّاسَ رُِم ا كْ َيُِلُّ اْلَعبَّاَس أَْو يُ ا َما دً  َأحَ لََّم َيُِلُّ َوسَ ِه  َعَليْ ِبَّ َصلَّى هللاُ ْيُت النَّ »َما رَأَ قَاَلْت:  َشَة ائِ عَ   أَبِيِه، َعنْ نْ عَ  ،ةَ ْروَ عُ  نِ بْ 

   لم أجد من ترجمه. ن هبيرةفر ب سناده ز إفي  # قال المحقق: 
 

، ث الْ نُ بْ   ذُ اعَ نَا مُ ثَـ َحدَّ   -  267 ْيِه هللاُ َعلَ   لَّىالنَِّبُّ صَ   ىَتكَ اشْ مَّا  لَ   قَاَل:َمَة  رِ كْ عِ   ْن َعْمرٍو، َعنْ عَ ،  انُ نا ُسْفيَ ِلٍم، ثسْ مُ   ونا أَبُ ُمَثًنَّ
َأنْ  قَاَل: فَاْجَتَمُعو دُّوهُ لُ   :الَ اَت اجْلَْنِب قَ الُوا: ذَ َيَُِد؟ قَ   ا : مَ ا و َم قَالُ َوَسلَّ   زَعُ جَ   ا ِبهِ ا: ِإَّنََّ و لُ اقَ ا، فَـ ِدِه َهَكذَ بِيَ َل  اقَ   ،وهُ يـَُلدُّ   ا َعَلى 

ُ ِلرَيْمِ َما كَ   ةِ شَ بَ اَءْت ِمَن احلَْ َمْيٍس جَ بِْنُت عُ   ءُ اْسَْ َذا، أَ َمرَُكْم ِبَِ وين َمْن أَ ُتُُ َددْ ، فـََقاَل: أَلَ وهُ َلدُّ ْيِه فَـ لَ ُعوا عَ مَ تَ جْ اْلَمرِيِض، فَا َيِِن اَن اّللَّ
 ْم بـَْعًضا َلدَّ بـَْعُضهُ فَـ  َل:اْلَعبَّاَس قَاي  َعمِّ : ِإالَّ لَ فـََقا سِ ابَّ َل اْلعَ إِ   ُرواَنظَ  قَاَل: فَـ ُُتُوهُ دْ دَ لَ  الَّ إِ  دٌ َأحَ ْوِم اْلقَ  يف  ىقَ اَل يـَبْـ  ِِبَا،

 جاله ثقات. حديث مرسل ر  قق: حم# قال ال
 

ثـَنَ   -  268 وَ    يُوُسَف، نِ يَل بْ عِ اْسَْ إِ ِمِذيُّ حُمَمَُّد ْبُن  اِعيَل الرتِّْ ا أَبُو ِإْسَْ َحدَّ  نِ َة بْ يَ ُمَعاوِ ، َعْن  ريََ مِحْ    ْبنُ مَّدُ نا حمَُ ث   ٍح،ةُ ْبُن ُشَريْ ثنا َحيـْ
َفنْيِ "  يـَْوَم ُأحُ ِلِب يـَُقاِتلُ ْبِد اْلُمطَّ عَ  نُ َزةُ بْ : َكاَن محَْ  قَالَ قَ َمرْيِ ْبِن ِإْسَحا َعْن عُ  َعْوٍن، َعِن اْبنِ  ََي،َيَْ   ٍد ِبَسيـْ

 يف. إسناده ضع ق: حقلم# قال ا
 

ثـَنَ حَ   -  271 ْعَفٍر، َعْن َأيِب  ِد اّللَِّ ْبِن جَ بْ يِز ْبُن ِعْمَراَن، َعْن عَ ْبُد اْلَعزِ ا عَ ثن،  ِريُّ الزُّهْ   دٍ وُب ْبُن حُمَمَّ يـَْعقُ   ، ثناوُنسَ ُد ْبُن يُ مَّ ا حمَُ دَّ
اْلِمسْ َعوْ  َعِن  بْ ٍن،  َعنْ عَ   خَمَْرَمَة، ِن  َوِر  َعبَّاٍس،  اْبِن  أَ ِن  الْ عَ ْبِن    اسِ بَّ ْلعَ ا ِه  بِي   قَ بِ لِ ُمطَّ ْبِد  قَاَل:  ْبنُ   َعْبدُ َأيِب  اَل    َهاِشٍم:   اْلُمطَِّلِب 
تَاِء وَ يف رِحْ  ْلَيَمنِ َل ا إِ تُ جْ َخرَ   نْ ذَ ايْ  :مٍ اشِ َن هَ َعْبَد اْلُمطَِّلِب بْ  فـََقاَل: ايَ  ورَ الزَّبُ  يـَُهوِد يـَْقَرأُ  َعَلى رَُجٍل ِمَن الْ لصَّْيِف فـَنـََزْلتُ اَلِة الشِّ
تَ ُت: انْ  قـُْلقَالَ َجَسِدَك،    ضِ عْ  بَـ ظُْر يف نْ  فَأَ ِل  ْيَك ُمْلًكا يف ِإْحَدى َمْنِخرَ    فـََقاَل: َأِجدُ ْنِخَريَّ َر يف مَ َنظَ َل فَـ اقَ   ْن َعْورًَة،كُ ظُْر َما مَلْ 

ًة،َويف اْْل  َمكَّةَ  تَ : فَِإَذا َقِدمْ  قَالَ  َفاَل ْومَ اْليَـ  اَأمَّ  ْلتُ : قُـ . قَالَ ةُ الزَّْوجَ  لَ قَا ُة؟اعَ الشَّ قـُْلُت: َوَما قَاَل:  ةٍ ِمْن َشاعَ  َلكَ  فـََهلْ  َخِر نـُبُـوَّ
 تَ َنَة بِنْ مِ آ  اّللَِّ  دُ َعبْ   َصِفيََّة، َوتـََزوَّجَ وَ   هُ مَحَْزةَ َوَلَدْت لَ ْبِن زُْهَرَة فَـ وََّج َهالََة بِْنَت ُوَهْيِب  زَ كََّة فـَتَـ ِلِب مَ  اْلُمطَّ ِدَم َعْبدُ اَل: فـَقَ ، قَ جْ وَّ زَ فـَتَـ 

 ى أَبِيهِ  َعلَ ْبُد اّللَِّ : فـََلَح عَ ٌش تـَُقولُ يْ قـُرَ  َنتْ لََّم، وََكاسَ هللاُ َعَلْيِه وَ لَّى  صَ اّللَِّ   ُسولَ رَ  َدتْ َولَ  فَـ َوْهبٍ 
 اه جدا. و  إسناده  # قال المحقق: 

 

َثِِن أَ حَ  َل:اقَ  َبلٍ  َحنْـ َد ْبنِ اّللَِّ ْبُن َأمحَْ  نَا َعْبدُ َحدَّثَـ  - 273 َة، بَ تـَيْـ ِن عُ َكِم بْ ، َعِن احلَْ انَ اذَ َن زَ ِِن ابْ يـَعْ  ورٌ أَ َمْنصُ ، أَنْـبَ ٌم َشيْ هُ ثنا  يِب،دَّ
 ةَ لَهُ َصَدقَ اِس َفَسأَ بَّ عَ لْ ى اَعلَ أََتى  ِة فَ َعَلى الصََّدقَ َمَر  َم عُ َوَسلَّ ْيِه  لَ  عَ هللاُ ى  لَّ  صَ ُل اّللَِّ قَاَل: بـََعَث َرُسو   اْلَمكِّيِّ   ِلمٍ  ْبِن ُمسْ نِ  احْلَسَ نِ عَ 
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فـَتَ  الْ جَ َماِلِه  وَ هََّمهُ  بَـ َكانَ َعبَّاُس،  نَـ   قَاُهَما َكاَل يـْ فَ ٌم  ِإَل عُ َلَق  طَ أَنْ َل:  اّللَِّ   َمُر  َوَسلَّمَ    َصلَّى هللاُ َرُسوِل  َفشَ َعَلْيِه  الْ   َلهُ الَ فـَقَ   اسَ َعبَّ َكا    
وُ نَّ َعمَّ الرَّ أَ  اَي ُعَمرُ َعِلْمَت  َما»أَ  َم:لَّ ِه َوسَ َعَليْ َصلَّى هللاُ  ّللَِّ وُل اَرسُ   « لٍ اَم َأوَّ عَ اِس بَّ ْلعَ قََة ا نَا َصدَ تـََعجَّْل اُكنَّ   انَّ أَبِيِه، إِ  ُجِل ِصنـْ

 . إسناده ضعيف # قال المحقق: 
 

ثنا ُحَصنْيُ   -  276 َأيِب،  ثنا  الثَـَّقِفيُّ،  أَبُو َعْبِد اّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن ُعَمَر  ثـَنَا  اأْلَْعَمِش، َعْن  الْ ُن   بْ َحدَّ ، َعْن َأيِب َرزِينٍ ُمَخاِرِق، َعِن 
ُو َأيِب«  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَعبَُّاس َصلَّى اّللَِّ ُل ُسو : قَاَل رَ الَ  قَ ِن اْلَطَّابِ َر بْ ُعمَ   َعمِّي َوِصنـْ

 موضوع بهذا اإلسناد.  قق: # قال المح

ثـَنَ   -  277 ْبُن ُد اّللَِّ  َثِِن َعبْ : َحدَّ لَ اَفْرِويُّ قَ لْ امٍَّد  اُق ْبُن حمَُ نا ِإْسحَ ث   ٍد،ِعيأَبُو سَ    َشِبيبٍ ُد اّللَِّ ْبنُ َة، ثنا َعبْ يَ جِ انَ   نُ  بْ  اّللَِّ َعْبدُ   اَحدَّ
ا  مَ    اّللَِّ  َرُسولَ ُحَننْيٍ: ايَ   مَ يـَوْ   مَ َوَسلَّ   هِ يْ لَ هللاُ عَ لَّى   صَ َرُسوِل اّللَِّ اِس قَاَل: قـُْلُت لِ بَّ عَ الْ ، َعِن  َعبَّاسٍ ِن  َعِن ابْ َمَة،  ْكرِ ْن عِ َأيِب َبْكٍر، عَ 

َتِقْر  تـَْبَق اَي َعبَّاُس حتَْ   نْ »إِ لََّم:  ِه َوسَ َليْ هللاُ عَ َصلَّى    اّللَِّ   ْتِح فـََقاَل َرُسولُ َمَة اْلفَ ِمْن َمْسلَ   َأْوىَف   شٍ ِمْن قـَُريْ   رٍ يِب َبكْ ا بـَْعَد أَ ى َأَحدً رَ أَ 
ا قـُرَ هْ قِّ لَُّهمَّ فَـ لا»لََّم:  َلْيِه َوسَ عَ ى هللاُ  َصلَّ   وُل اّللَِّ اَل َرسُ ٍش« ُثَّ قَ َريْ قُـ   الِ َأْعمَ   بِ َجنْ   اِس يف النَّ   َمالَ عْ أَ  َوأَ ْيًشا يف  ِمْن لدِّيِن  ِذقـُْهْم 

 َذقـْتـَُهْم َواَباًل« أَ  دْ قَ ااًل فَـ ِر نـَوَ هْ ِخِر الدَّ ِإَل آَذا ي هَ يـَْومِ 
 ف جدا. ه ضعي إسناد قق: # قال المح

 ِليُّ ْبنُ َثِِن عَ  قَاَل: َحدَّ و احْلَُسنْيِ َسنْيٍ أَبُ ِن حُ بْ   يِّ  ْبِن َعلِ دِ يْ زَ   ْبنِ    ْبِن احْلَُسنْيِ يِّ َعلِ   ْبنُ زَْيُد    اَل: ثناَحدَّثـَنَا اْبُن اَنِجَيَة قَ   -  278
ْبنِ نْيِ سَ  حُ نْ ، عَ دٍ مَّ ْبِن حمَُ   ْعَفرِ جَ  أَ نْيٍ ُحسَ ِن  ، َعْن َعِليِّ بْ زَْيدٍ     إِ قَاَل: اَي َرُسوَل اّللَِّ اَس  بَّ اْلعَ   نَّ ،  نَا َصَدقَاتِ   تَ مْ َقْد َحرَّ   كَ نَّ ،    َعَليـْ
 ْيٍد:  زَ ْبنُ  َمٌة، قَاَل ُحَسنْيُ  َكلِ َقَطتْ َوسَ . مَ لَّ َوسَ ِه يْ  َعلَ هللاُ َصلَّى  وُل اّللَِّ َقاَل َرسُ َعَلى بـَْعٍض؟ فَـ ْعِضنَا َدقَاِت بَـ نَا صَ لَ  لُّ فـََهْل حتُِ  سِ االنَّ 
 لَِبِِن َهاِشمٍ  َيُكْن ِإَذا ملَْ  ونَهُ هُ ْكرَ اِشٍم َويَ هَ  ِِن  لِبَ ْسِجِد ِإَذا َكانَ مَ لْ  ا ْلَماَء يف  اونَ ْشَربُ َيَخَة َأْهِل بـَْييِت يَ َمشْ  تُ أَيْ رَ فَـ 

 الرواية ضعيفة بهذا اإلسناد.  :دار المأمون  ققمح# قال 
 

: لَ اَوْهٍب قَ ُن  ابْ َعْبِد اأْلَْعَلى، ثنا     ْبنُ ُنسُ يُو ا  : ثنلَ ايَس قَ تِنِّ بِ   سَ ي َم تِنِّ ُن ِإَما اطَّ قَ  الْ ْبِن َجْعَفرٍ   دَ ُن َأمحَْ ِإْسَحاُق بْ َحدَّثـَنَا    -  284
ثَ  اْلعَ  ْبُن عَ مُ اسِ ْلقَ  اِِن َحدَّ ْبِن ُعبَـ و دَّرَاَوْرِديُّ، َعْن مُ ل ازِيِز  ْبِد  ْبنِ ْيَدَة، َعْن حُمَمَّ َسى  ِإبْـرَ ِد  ْبِن  اهِ   ابْـنَ عَ   ، يِّ ْيمِ اِرِث التـَّ احلَْ يَم  ، دِ اِة اهلَْ ِن 

يِل  ِل يف َسبِ يْ اُر اِبلَْ حَ ُُتَاَض اْلبِ   َر َحّتَّ ااْلِبحَ   َُيَاِوزَ  َحّتَّ  ينُ دِّ ال   رُ ْظهَ َل: " يَ اقَ   َسلَّمَ ْيِه وَ  َصلَّى هللاُ َعلَ ّللَِّ وَل ا َرسُ   نَّ ، أَ اسِ ْلَعبَّ ِن اعَ 
ْل  َقاَل: »هَ  فَـ هِ َحابِ  ِإَل َأصْ تَ فَ " ُثَّ اْلتَـ  مُ نَّا َأْو َمْن َأْعلَ مِ َرأُ أَقْـ ْن َن: مَ لُو ُقو يَـ  ُقْرآنَ الْ  ِهْم يـَْقَرُءونَ دِ عْ بَـ   ِمنْ  أَقـَْواٌم ِت ُثَّ َيَْ   َوَجلَّ،اّللَِّ َعزَّ 

 « ارِ النَّ ْم َوقُوُد هُ  كَ َوأُولَئِ اأْلُمَِّة ْم ِمْن َهِذِه ِئَك ِفيكُ قَاَل: »أُولَ  « قَالُوا: اَل ِمْن َخرْيٍ  أُولَِئكَ يف 
 اد. سن إليفة بهذا االرواية ضع :دار المأمون  محقق# قال 

 

ثَ   - 285 ِن مُحَْيِد َمَر ْبِن ِحْصِن بْ ََيََْي ْبِن عُ   نُ  بْ رايَّ كَ َز  اثن   قَااَل: ُن حُمَمَّدٍ  اّللَِّ بْ دُ ْصبـََهاينُّ َوَعبْ احْلََسِن اأْلَ   نُ بْ   مَّدُ حمَُ ٍخ  يْ و شَ ِِن أَبُ َحدَّ
: قَاَل  الَ ِد ْبِن ُمْنِهٍب قَ ْن َجدِِّه مُحَيْ عَ   ،ِحْصنٍ ُن  بْ   رُ زَحْ  َأيِب  ِِن َعمُّ ثَ دَّ حَ   اَل:َة قَ ثَ ارِ حَ    ْبنِ  ْبِن َأْوسِ ميِْ ُخرَ   ْبنِ   اِرثِ حَ   نِ بْ   ْنِهبِ ْبِن مُ 

ْبنُ خُ  ِإَل رَ رْ جَ َهاَأْوٍس:    َرمْيُ  َعَلْيِه وَ ُسوِل اّللَِّ ُت  فـََقِدْمُت َعَليْ  َصلَّى هللاُ  ِمْن  َصَرفَ نْ مُ   هِ َسلََّم   سَ ا ْلَعبَّ ُت اعْ مِ َفسَ ْمُت  وَك، فََأْسلَ بُ تَـ هُ 
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ا َرُسو ايَ ُقوُل:  يَـ  َأْن َأْمَتدِ رِ أُ يّنِ   إِ ّللَِّ َل  رَ يُد  يُـ َسلََّم: »فَـ وَ   هِ  َعَليْ  َصلَّى هللاُ وُل اّللَِّ سُ َحَك فـََقاَل َلهُ  َشأَ ْفِضُض فَاَك« قَاَل: فَأَنْ ُقْل اَل 
 : اْلَعبَّاُس يـَُقولُ 

 سرح[ الن رحلب ]ا
 َوَرقُ الْ ُف  صَ خيُْ َحْيُث  تـَْودَعٍ سْ مُ  ...يف  ِل وَ اَل الظِّ  يف ِلَها ِطْبتَ بْ قَـ  ِمنْ 
 قُ َواَل َعلَ   ُمْضَغةٌ ْنَت َواَل . أَ اَلَد اَل َبَشٌر .. َهَبْطَت اْلبِ ُثَّ 
 قُ رَ غَ َم َنْسًرا َوَأْهَلهُ الْ لسَِّفنَي َوَقْد ... َأجلَْ تـَرَْكُب ا ْل نُْطَفةٌ بَ 

قَ   قُ َدا طَبَ بَ  ملٌَ ى َعاَمضَ  اذَ . إِ ٍم ..ٍب ِإَل رَحِ لِ اُل ِمْن صَ تـُنـْ
ُتكَ بَـ  َوىتَـ احْ  َحّتَّ   النُُّطقُ حَتْتـََها َء .. َجْنَدَف َعْليَاَهْيِمُن ِمْن .مُ الْ  يـْ

 ِرَك اأْلُُفقُ ْرُض ... َوَضاَءْت بِنُو ْشَرَقِت اأْلَ ُوِلْدُت أَ  امَّ أَْنَت لَ وَ 
 قُ رتَِ اِد َنَْ رَّشَ ال ُبلِ  َوسُ َويف النُّورِ  ..يَاِء . الضِّ كَ لِ ذَ  فـََنْحُن يف 

 ف. ضعي  ده ناسإ # قال المحقق: 
 

َثِِن   ِجَيةَ اْبُن انَ   َثِِن دَّ حَ   -  287   يِب  أَ اْبنِ   َحاَق، َعنِ مَِّد ْبِن ِإسْ ِإْسَحاَق، َعْن حمَُ   ْبنُ    قَاَل: ثنا َعْبُد اّللَِّ يعٍ وَكِ ْبُن    نُ ُسْفيَا  قَاَل: َحدَّ
ُُمَاجنَِيٍح،   اْبنِ َعْن  َعِن  قَ   ِهٍد،  الْ قَ   َل:اَعبَّاٍس  نَـ يفَّ   َعبَّاُس:اَل  لِ ا َكانَ  }مَ تْ لَ زَ   َيكُ ِبٍّ نَ   َأْن  َأْسَرى َحّتَّ  وَن    { ضِ رْ اأْلَ   ْثِخَن يف يُـ َلهُ 

َأْن  تُ لْ َسأَ ِمي وَ  ِبِِْساَل مَ َعَلْيِه َوَسلَّ    َصلَّى هللاُ النَِّبَّ   َِبْتُ [ فََأخْ 67]األنفال:   اِبْلِعْشرِينَ َُيَاِسَبِِن هُ  َأَخذَ يِت الَّ   أُوِقيَّةً      يَّ لِ ََب عَ فَأَ  ِمِنِّ   
 ِدهِ يف يَ  َماِل   ا ُكلُُّهْم ََتَجرَ دً بْ عَ رِيَن شْ يًَّة عِ قِ  اِبْلِعْشرِيَن أُو َجلَّ  َعزَّ وَ ّللَُّ ا ِِن أَْبَدلَ فَ 

 إسناده ضعيف.  : # قال المحقق
 

ُسلَ مَّ حمَُ نَا  َحدَّثَـ   -  288 ْبُن  احْلَارِ ُد  ْبِن  اْيَماَن  نـَُعْيٍم  أَ َرَد   صُ ْبنُ   رُ َراضِ   ثناَل:  قَا  اِسِطيُّ ْلوَ ِث  َعْبُد    َل:قَابُو  حُمَمٍَّد   زِيزِ عَ لْ اثنا  ْبُن 
  نْ ، عَ دٍ مَّ  حمَُ زِيِز ْبنُ عَ  الْ ا َعْبدُ مَّاينُّ، ثنََيََْي احلِْ نا  : ثقَالَ ِضيُّ اْلُمَؤدُِّب  َس الرَّبَ ْبُن يُونُ   رِ َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َبكْ أَبُو  دَّثـَنَا  يُّ، َوحَ دِ رَاَورْ الدَّ 

اَد  زِي يَ  َعْن حمَُ هلَْ ْبِن  إِبْـ مَّ اِد،  ْبِن  أُ يَم اهِ ارَ ِد  َعْن   ، ابْـنَ ثُ مِّ ُكْللتـَّْيِميِّ اْلَعبَّ وٍم  قَاَل:    اِس،َة  اْلَعبَّاِس  َرُسولُ قَ َعِن  َعَلْيهِ  اّللَِّ  اَل    َصلَّى هللاُ 
 « يَاِبَسِة َورَقـَُهاِة الْ رَ جَ  َعِن الشَّ اتُّ حَ بُهُ َكَما يـَتَ و  ُذنُ ْنهُ  عَ تْ اتَّ  حتََ  اّللَِّ  َخْشَيةِ ِمنْ ِد اْلَعبْ  َشَعرَّ ِجْلدُ : »ِإَذا اقْ مَ َسلَّ وَ 

 ف. ه ضعي إسناد : محققلا# قال 
 

ثـَنَا  -  289 َبةُ قَاَل: ثناَل: ثاُفوٍر قَ َعِليُّ ْبُن طَيْـ َحدَّ ين  ْخِبََ أَ  قَاَل:اِبٌر جَ  ين ْخِبََ أَ  َل:قَاْنَكِدُر حُمَمَُّد ْبُن اْلمُ  ناث ُعَمِريُّ،لْ  امٌ اسِ قَ  نا قـُتـَيـْ
 ُت اْلَعَتَمُة« رْ خَّ َوَسَقُم السَِّقيِم أَلَ  الضَِّعيفِ  ْواَل َضْعفُ »لَ  َم قَاَل:لَّ ِه َوسَ ى هللاُ َعَليْ لَّ ّللَِّ صَ ا  لَ اُس َأنَّ َرُسو بَّ اْلعَ 

 . واه  ه دناإس : # قال المحقق
 

ثـَنَا  -  299 َأيِب َعْبِد   نْ ، عَ رٍ ينَا دِ ْبنِ اّللَِّ  مْحَِن ْبُن َعْبِد  رَّ ُد الا َعبْ ثن  :الَ قَ ، ثنا َأيِب   اْلبُـْهُلوِل، ثنا َأيِب اَق ْبنِ ُن ِإْسحَ بْ   اْلبُـْهُلولُ   َحدَّ
ُر  هَ ظْ يَ َم قَاَل: " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  وَل اّللَِّ سُ رَ اِس، َأنَّ  اْلَعبَّ نِ عَ  ،دِ اهلَْ اِة نَ  ابْـ َراِهيَم، َعنِ مَِّد ْبِن ِإبْـ حمَُ ، َعْن ُعبـَْيَدةَ  نِ بْ وَسى يِز مُ اْلَعزِ 
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 نَا، َوَمنْ ْد َعِلمْ قَ  ا؟نَّ أُ مِ قـْرَ أَ  َمنْ ْد قـََرْأاَن يـَُقولُوَن: قَ فَـ  مٌ  قـَوْ ُثَّ َيَِْت ، اّللَِّ  ِبيلِ ِبِه اْلَْيُل يف سَ َب كَ ، َوتـُْر ارُ حَ ِه اْلبِ َحّتَّ َُيَاَوَز بِ  ينُ الدِّ  َهَذا
َقهُ نَّاَلُم مِ عْ أَ   النَّاِر« ُد و  َوقُ َك ُهمْ أْلُمَِّة، َوأُولَئِ  اِذهِ ِمْن هَ  مْ كُ ِئَك ِمنْ ْم فـََقاَل: »أُولَ ْيهِ  إِلَ تـََفتَ الْ  ُثَّ  ِمنَّا؟ " ؟ َقْد َفِقْهنَا َمْن أَفـْ

 إسناده ضعيف.  :ققلمح قال ا
 

  ْبنِ   ْشرِ  بِ ْبنُ   دُ مَّ حمَُ   ِِن دَّثَ بِيِع، َوحَ رَّ ل  اْبنُ ثنا قـَْيُس  :    الَ  قَ ْبُن َداُودَ ى ، ثنا ُموسَ يُّ ْنطَاكِ أْلَ بـُْرٍد اُن  يِد حُمَمَُّد بْ لِ اْلوَ و  أَبُ نَا  َحدَّثَـ   - 301
ِن  َسِن، عَ حلَْ ا ، َعِن  دٍ يْ ْبِن ُعبَـ َس  ونُ ْن يُ يِع، عَ  الرَّبِ نُ بْ   ْيسُ َة، ثنا قَـ َسُن ْبُن َعِطيَّ احلَْ ثنا  َعاَلِء أَبُو ُكَرْيٍب،  : ثنا حُمَمَُّد ْبُن الْ َمطٍَر قَالَ 
قَـ   اأْلَْحَنفِ  الْ سٍ يْ ْبِن  َعِن  َعْبدِ   سِ ابَّ عَ ،  َوسَ النَِّبِّ صَ   َمعَ ُت  َرجْ خَ   :قَالَ   ِلبِ ُمطَّ الْ   ْبِن  َعَلْيِه  اْلَمِديَنِة  لَّى هللاُ  ِمَن  َها تَـ فَالْ لََّم  إِلَيـْ َفَت 

ْرِك،  َة ِمنَ رَ يزِ ِه اجلَْ َهذِ أَ بـَرَّ  َقْد  تـََعاَل  اّللََّ اَل: »ِإنَّ فـَقَ   اْلغَْيَث َعاَل َوتَـ َك ارَ بَ  تَـ اّللَُّ ُل ْنزِ قَاَل: " يُـ  «مُ و جُ لنُّ لَُّهُم اضِ تُ  ُف َأنْ ِكْن َأَخاَولَ الشِّ
 نـَْوِء َكَذا وََكَذا " يـَُقولُوَن: ُمِطْراَن بِ فَـ 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
 

َثُم ْبنُ اهلَْ ا  ثـَنَ دَّ حَ   -  307 ثنا  يـْ احْلُبَ اَل: ثنا زَيْ  قَ بٍ بُو ُكَريْ أَ   َخَلٍف قَاَل:  ْبِن ِدينَاٍر،نِ سَ احلَْ   اِب، َعنِ ُد ْبُن  ْبنِ   نْ عَ     ْبنِ يْ  زَ َعِليِّ    ِد 
احْلَسَ نِ ْدَعاَن، عَ جُ  ْبنِ ِن،    اأْلَْحَنِف  اْلعَ قَـ   َعِن  َعِن  اّللَِّ قَالَ   اسِ بَّ ْيٍس،  َرُسوُل  قَاَل  َعَلْيِه وَ ى هللاُ لَّ  صَ :  دَ   قَاَل   " َعَليْ اَسلََّم:    هِ ُوُد 
ِإهلَِ ا ِإلََه ِإبْـَرانَ و لُ و قُ النَّاَس يَـ ي َأْْسَُع  لسَّاَلُم:  ِإنَّ   اَل:اِبًعا قَ رَ ْجَعْلِِن  فَاَحاَق  ِإسْ وَ   يـَْعُقوبَ وَ   مَ ِهي:   ْل يِب يـَْعدِ   بْـَراِهيَم ملَْ إِ   َلْسَت ُهنَاَك، 

ئًا ِإالَّ اْختَ    ِمْن يُوُسَف " سْ أَ يْ  يَـ َن ملَْ َكا  َما يف طَْولٍ يـَْعُقوَب   نَّ َوإِ  نـَْفِسِه،بِ  ْسَحاَق َجاَد ِل ِه، َوِإنَّ إِ يْ َعلَ  اَرين َشيـْ
 إسناده موضوع.  # قال المحقق: 

 

ثـَنَا  -  308 َأمْحَدَ بْ ُد  حُمَمَّ   َحدَّ ْبِن الُن  ثنا  ِر اضْ نَّ   ْبُن َعْمرٍو، عَ ةُ يَ اوِ ُمعَ أْلَْزِديُّ،  ْبِن َعطَ ْسَحاَق، َعْن عُ إِ   َأيِب ْن    أَ اءٍ ْثَماَن  يِه  بِ ، َعْن 
نَاقُ  َعَلْيِه َوَسلََّم يَـ هللاُ  لَّى صَ َرُسوَل اّللَِّ  تُ عْ ُقوُل: ْسَِ َعبَّاُس يَـ الْ َن َكا  قَاَل: ْيِل ْت يف َجْوِف اللَّ َبكَ  نْيٌ اُر، عَ ُهَما النَّ يبُـ صِ ِن اَل تُ وُل: »َعيـْ

 « ِل اّللَِّ ِبي ُرُس يف سَ  حتَْ َتتْ َوَعنْيٌ ابَ ، لَ َعا تَـ ْن َخْشَيِة اّللَِّ مِ 
 عيف. ده ض إسنا # قال المحقق: 

 

َعْن   ،طَاءٍ ُعْثَماَن ْبِن عَ   نْ ، عَ نَ و  َهارُ نا ُعَمُر ْبنُ ثى،  ُن ِعيسَ إِبْـَراِهيُم بْ   اَن قَاَل: ثنابُو َغسَّ أَ ا ، ثنَهارُونَ ى ْبُن  وسَ مُ ا  نَ َحدَّثَـ   - 309
نَاِن " وُل: َم يـَقُ َوَسلَّ ِه يْ لَ عَ ى هللاُ  لَّ  صَ النَِّبَّ ْعُت ْسَِ  قَاَل: اسِ اْلَعبَّ  َعنِ اْبِن َعبَّاٍس،  راََبٍح، َعِن يِب أَ  نِ ِء بْ أَبِيِه َعطَا ا النَّاُر:  َُتَسُُّهمَ اَل َعيـْ

،ْن َخْشَيِة ا مِ  َبَكتْ َعنْيٌ    " ّللَِّ يِل ا َحَرَسْت يف َسبِ  َعنْيٌ وَ  ّللَِّ
 ه جدا. وا ده ناسإ ق: # قال المحق

 

ثـَنَاحَ   -  310  وبَ ، َعْن أَيُّ يِب َعُروبَةَ ْن َسِعيِد ْبِن أَ ، عَ يبٍ بِ  حَ نُ بْ   انُ ْفيَ نا سُ ث  ،يُّ وِ  اْلَعدَ ِد اّللَِّ ُعبـَيْ ْبُن    ثنا ُعَمرُ   ،ُنسَ ُن يُو ُد بْ حُمَمَّ   دَّ
 لَ و سُ رَ  اَل: ايَ قَ ، فَـ َسلَّمَ ِه وَ َعَليْ هللاُ  ىلَّ صَ  اّللَِّ  بـََقاءُ َرُسولِ  أَلَْعَلَمنَّ َما: اسُ بَّ ْلعَ قَاَل: قَاَل ا سٍ ابَّ  عَ ْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبنِ عَ  ،لسَّْخِتيَاينِّ ا

  َحّتَّ يُِرََيِِن   ِب َعقِ وَن  رُُهْم َوَيطَؤُ ابَ غُ   ِِن  َأزَاُل َهَكَذا ُيِصيبُ اَل »َل:  ُعوَن، فـََقا ْسمَ يَ  فـَْوِقِه وَ النَّاَس ِمنْ َعرِيًشا ُتَكلُِّم  َك  لَ   ْذانَ ُتََّ ِو ا لَ اّللَِّ 
ُ َعزَّ   « رُ انَّ ُدهُ ال عِ َفَموْ َليَّ َب عَ  َكذَ ، َفَمنْ ُهمْ نْـ  مِ َجلَّ وَ اّللَّ

 ف. ضعي  اده إسن  # قال المحقق: 
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ثـَنَا َسِعي   -  311  اّللَِّ ْبِن َعْبِد    اقَ حَ ٍت، َعْن ِإسْ بِ ثَ   نْ عَ   ،ارِ تَ  ْبُن اْلُمخْ َعزِيزِ ُد الْ ٌد، ثنا َعبْ يْ ا ُسوَ نثَل:  قَا  حْلََدَثينُّ ِد اّللَِّ اُد ْبُن َعبْ َحدَّ
بْ نـَوْ   ْبنِ  اَفِل  اْلَعبَّ  عَ ِلبِ ْلُمطَّ ِن َعْبِد  الْ   اسِ ِن  َعلَ اّللَِّ َصلَّ َد َرُسوِل  أَنَّهُ قَاَل: ُكْنُت ِعنْ   طَِّلبِ مُ ْبِن َعْبِد  َوفَاتِهِ نْ َم عِ لَّ َوسَ ِه  يْ ى هللاُ  ، َد 
الْ   َعَلتْ َفجَ  يـَقُ سْ نَ   لطَّوِيَل، ُثَّ ا   بُ ْذهَ تَ   تِ وْ مَ َسْكَرةُ  "َمُعهُ  أَ الَّ   }َمعَ   وُل:  اّللَُّ ِذيَن  النَّ ِهمْ َليْ  عَ نْـَعَم  ِمَن  دِّ يِّ بِ   َوالصِّ الشَُّهَداِء وَ ِقنَي  ينَي 

َوَحُسنَ َوالصَّاحلِِ  رَ   نَي  ]ال أُولَِئَك  ُثَّ   ُثَّ   ،"[  69ء:  نساِفيًقا{  يـَعْ يـُْغَلُب،  ِمثْـ َرُق    قَ ُثَّ   ا،هَ لَ فـَيـَُقوُل  »أُوِصيُكمْ ا  صَّاَلِة،  ل ابِ   َل: 
 لَّمَ سَ ْيِه وَ لَ َصلَّى هللاُ عَ ا هَ َضى ِعْندَ  قَ ُثَّ  ُكْم«، َأمْيَانُ َمَلَكتْ ا ُكْم مبَِ أُوِصيوَ 

 ف. ه ضعي إسناد # قال المحقق: 
 

بْ َحدَّثـَنَ   -  312 يُو ا حُمَمَُّد  ِإدْ ِإْسَحاُق بْ   ثنا،  سَ نُ ُن  ثنا ِإبْـرَ رِيَس  ُن   اّللَِّ  َعْبدِ ْبِن    َمرَ َعْن عُ   اجْلَُمِحيُّ، الرَّمْحَِن  دِ بْ عَ   نُ بْ ُم  ِهياقَاَل: 
 اّللَِّ َصلَّى هللاُ ُسوُل اَل رَ َس يـَُقوُل: قَ اَعبَّ لْ اْعُت  قَاَل: ْسَِ َمَة اْلُمَزينِّ َعنَ  ْبِن اّللَِّ   َعْبدِ نْ ِم، عَ كَ ِن احلَْ بْ  اّللَِّ َعْبِد  نِ بْ  ْعَفرِ ، َعْن جَ َعْبِسيِّ الْ 
هَ َن َعلَ و دُ غْ يَـ اِل  ُل اْلِعيَ اَن َأهْ ِهِليَِّة َفكَ جْلَايف ا  َزمَ  زَمْ يف َس النَّاُس  لََّم: »تـَنَافَ سَ وَ   هِ يْ َعلَ  َعْواًن َعَلى  ا  ُعدُّهَ نَّا نَـ ْم َفكُ وًحا هلَُ بُ صَ   ُكونُ يَ ا فَـ يـْ

 اْلِعيَاِل« 
 إسناده ضعيف.  : ققحالم# قال 

 

و بُ دِّي أَ : ثنا جَ قَالَ يُّ  صِ اْلَوقَّ قَّاٍص اَأيِب وَ َسْعِد ْبِن    ْبنِ   اقَ ْسحَ  إِ اَن ْبنِ ُن ُعْثمَ  بْ ُد اّللَِّ بْ : ثنا عَ الَ قَ   سَ يُونُ ُن  ا حُمَمَُّد بْ ثـَنَ َحدَّ   - 313
مَ أُ  ْبُن  مِّي  أَ   ةَ زَ محَْ اِلُك  ُأَسْيٍد  ْبِن  الَْ اأْلَْنَصارِ يِب  اْلبَ رَ زْ يُّ  َأنَّ  يُّ رِ دْ ِجيُّ  صَ َرُسو   اّللَِّ  َوَسلَّ يْ َعلَ   هللاُ   لَّىَل  قَاَل  ِه  عَ   َعبَّاسِ لِْلَم   ْبدِ ْبِن 
،  « مْ ُم َعَلْيكُ اَل َل: »السَّ َجاَء فـََقاَتظَُروُه، فَ «، فَانْـ َجةً َحاِل ِفيُكْم    فَِإنَّ   وكَ نُ َت َوبَـ ًدا أَنْ َك غَ زِلَ نْ مَ رِْم  ِل اَل تَ اْلَفضْ   : »اَي َأابَ ِلبِ ُمطَّ الْ 
؟ اّللَِّ   ولَ سُ اَي رَ    أَْنتَ َبْحتَ َأصْ   فَ ، َكيْ  اّللََّ َنَْمدُ   وا: ِبَرْيٍ قَالُ   ؟«،ُتمْ َبحْ َف َأصْ َل: »َكيْ قَا  رََكاتُهُ بَـ ّللَِّ وَ ا   ةُ محَْ َورَ ُم  ْيَك السَّاَل َوَعلَ الُوا:  قَ 

َذا »هَ َل: قَاتِِه، وَ مِباَُلءَ ْم   َعَلْيهِ لَ هُ اْشَتمَ و َكنُ مْ ا أَ َلمَّ َثاَلًث، فَـ   ْعٍض«ِإَل بَـ ْم  كُ ْزَحَف بـَْعضُ يَـ لِ ارَبُوا َقاَل: »تـَقَ اّللََّ«، فَـ  َأمْحَدُ   رْيٍ قَاَل: »ِبَ 
ُو أَ مِّي َوصِ ْلَعبَّاُس عَ ا هُ اِر َكسَ نَّ ال  رُتُْهْم ِمنَ مَّ اسْ هُ اللَّ يِت،  ْهُل بـَيْ ِء أَ اَل ؤُ هَ يِب، وَ نـْ اْلبَاِب   فَّةُ  ُأْسكُ َنتْ مَّ قَاَل: فَأَ   «هِ ِت َهذِ ْم مِباَُلءَ رْتِي ِإايَّ

 ثً آِمنَي َثاَل  ِت آِمنيَ يْ بَـ الْ   ِئطُ َواَوحَ 
 عيف. ض  دهناإس حقق:ملقال ا

 

قَالَ رتِّْ لا   َنْصرٍ ْبُن  ُد  حُمَمَّ   َحدَّثـَنَا  -  315 َأمحَْ ِمِذيُّ  ثنا  ْبُن حمَُ :  اْلُعمَ ُد  قَالَ مٍَّد  اْبنُ َحدَّ :  ِريُّ  فُدَ َأيِب   َثِِن  ْبنِ َهْيلِ َعْن سُ   ،كٍ يْ    يِب أَ    
ُة« ا وَ  مْ َفةُ ِفيكُ اَل »الِْ : َعَلْيِه َوَسلَّمَ   هللاُ  لَّى صَ ّللَِّ ا : قَاَل َرُسولُ َريْـَرَة قَالَ هُ  َأيِب ْن عَ بِيِه، أَ  نْ َصاِلٍح، عَ   لنـُّبُـوَّ

 ناده ضعيف. سإ المحقق: ال # ق
 

 دِ مَّ ْن حمَُ عَ   ،يَفَة، َعْن َأيِب َهاِشمٍ  َخلِ ْبنُ   َلفُ خَ   انيُّ، ثرِ قَ شَّ لْبُن َسِعيٍد ا ُم  اِهيبْـرَ : ثنا إِ لَ اقَ   ِشيُّ اْلُقرَ َس  ْبُن يُونُ ُد  حُمَمَّ ثـَنَا  َحدَّ   -  316
 اءِ هَ َلِتِه الشَّبْـ غْ ى بَـ َعلَ   َة َوُهوَ كَّ مَ ْتِح  ْوَم فَـ يَـ   ْلَعبَّاسَ َم ا َسلَّ ْيِه وَ  َعلَ  َصلَّى هللاُ اّللَِّ   َرُسولُ   يَ لَقِ اَلُم قَاَل:  السَّ َعَلْيِه    يٍّ ِة، َعْن َعلِ احْلََنِفيَّ   ْبنِ 
أَ مِّ عَ   »ايَ   َقاَل:فَـ  تـَعَ  اّللََّ َسلََّم: »ِإنَّ َعَلْيِه وَ   ى هللاُ لَّ  صَ ّللَِّ ا  ْحُبوَك؟« قَاَل َرُسولُ أَ   اَل   ِبَولَ خيَْ وَ   َر يِب مْ اأْلَ فـََتَح َهَذا    اَل   َأوَُّل    ِدَك«ُتُمهُ 

 ٍء آَخرَ ُجزْ 
 . في ده ضعناإس # قال المحقق: 
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َلَمةَ ُد ْبُن َمسْ مَّ حمَُ   رٍ فَ و َجعْ أَبُ   اِثِاَئٍة قَاَل: ثناَل َوثَ   نيَ سِ بٍَع َوَخَْ ِمْن َسَنِة َأرْ ٍر  ْيِه يف َصفَ َعلَ   َءةً َراقِ   ِفِعيُّ  أَبُو َبْكٍر الشَّاانَ َأْخِبََ   -  317
يَزِيُد  سِ اوَ الْ  بْ  ثَ ، َعنْ َسَلَمةَ   نُ بْ ُد  ا: أَنْـبَأَ مَحَّ وَن قَالَ ْبُن َهارُ ِطيُّ قَاَل: ثنا  َوِإْْسَاِعيَل  َأيِب طَلْ  بْ  اّللَِّ دِ ِن َعبْ ِبٍت  أََنِس بْ ةَ حَ ِن  ِن  ، َعْن 

َها رَ ْرِض جَنَّ أْلَ ا  ِمنَ ْت  َخَشَبٌة نـَبـَتَ تـَْعُبُد  الَِّذي   َت تـَْعَلُم َأنَّ ِإهَلَكَ سْ لَ ْلَحَة أَ اَي أاََب طَ   ْت: "الَ قَ فَـ ْيٍم  ُسلَ   طَْلَحَة َخَطَب أُمَّ اَب   أَ نَّ أَ   ،َماِلكٍ 
  تَ مْ ْنَت َأْسلَ ٍن، ِإْن أَ ُفاَل   ِِن بَ   َبِشيُّ ا حَ هَ  اأْلَْرِض جَنَّرَ ِمنَ   َتتْ بَـ نَـ   ةً َد َخَشبَ ِحي َأْن تـَْعبُ ْستَ تَ َلْت: َأاَل  قَا  ،َلى: بَـ لَ ٍن، قَاَحَبِشيُّ َبِِن ُفاَل 
  ًدا مَّ َوَأنَّ حمَُ   ِإلََه ِإالَّ اّللَُّ    َأْن اَل َهدُ شْ أَ   اَل:قَ اَء فَـ اَل: َفَذَهَب ُثَّ جَ ي. قَ ْمرِ َر يف أَ ظُ نْ  أَ ّتَّ هُ قَاَل: حَ َداَق َغريَْ َك الصَّ فَِإيّنِ اَل أُرِيُد ِمنْ 

، فـََقالَ سُ رَ    " َحةَ ْج َأاَب طَْلَزوِّ  أََنُس : ايَ تْ وُل اّللَِّ
 إسناده ضعيف.  ق:حقلمقال ا

 

وٍد  ِن َمْسعُ بْ  اّللَِّ ِد  َعبْ نْ مْحَِن، َعْن أَبِيِه، عَ رَّ لا  دِ بْ عَ  ِن اْلَقاِسِم ْبنِ َق، عَ ْسَحا َعْن َأيِب إِ ، يكٌ رِ شَ  يُد، أَنْـبَأَ نا يَزِ مٌَّد، ث َحدَّثـَنَا حمَُ  - 318
ئًا ِمْن خِ  شَ نَّ هُ نْـ تـََرَك مِ   نَّ، َفَمنْ ارَبْـنَاهُ اَلْمنَاُهنَّ ُمْنُذ حَ َما سَ يَّاُت  : »احلَْ لَّمَ ِه َوسَ َعَليْ   هللاُ   ىَصلَّ اّللَِّ    ولُ قَاَل َرسُ   قَاَل: َلْيَس   فَـ ِهنَّ يَفتِ يـْ
 ِمنَّا« 
ُهنَّ َفَمْن  اْلَحيَّاِت ُكلَّ ا  ُلو اْقتُ »ظ  بلف(  5249)(، ورواه  5248أبي هريرة )  حديث ذا اللفظ من  رواه أبو داود به]  إسناده ضعيف.  :محققلل ا # قا

 [ من حديث ابن مسعود ُهنَّ َفَلْيَس ِمنِ ي« َخاَف َثْأرَ 
 

ثـَنَا حُمَمٌَّد، ثنا يَ   -  320 يٍل،  ُن  بْ   دُ ي لِ ْخَِباََن اْلوَ قَاَل أَ   زِيدُ َحدَّ   ى َم َنََ لَّ َوسَ   َلْيهِ عَ   َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ »َة  امَ يِب أُمَ اِسِم، َعْن أَ اْلقَ َعِن  مجَِ
َعَتنْيِ َوَفسََّر َذِلكَ ْن بَـ َوعَ  ،نْيِ ، َوَعْن لِبَاسَ َكاَحنْيِ نِ  نْ ، َوعَ ِصيَاَمنْيِ  نْيِ َوَعنْ تَ َعْن َصاَل   « يـْ

 عيف. ض  هدإسناق: المحقل قا
 

ثناا حمَُ نَ َحدَّثَـ   -  321 َأخْ يُد قَايَزِ   مٌَّد،  ،  لُْ ِعيٍد اسَ   َأيِب ْن  عَ   ْن ذَْكَواَن،ْن ُسَلْيَماَن، عَ عَ َبُة،  ُشعْ   انَ ِبََ َل:  النَِّبِّ ْدِريِّ هللاُ ى   َصلَّ َعِن 
ا  َوِإْن َدَخُلو ًة رَ ْم َحسْ ْيهِ لَ  َكاَن عَ الَّ إِ َم َوَسلَّ  َعَلْيِه هللاُ  ىلَّ صَ   اّللَِّ ُسولِ َلى رَ ِفيِه عَ  ونَ قـَْوٌم َُمِْلًسا اَل ُيَصلُّ »اَل ََيِْلُس  :الَ قَ لََّم ِه َوسَ َعَليْ 

 « ثَـَّوابِ ِمَن ال نَ يـََروْ  امَ لِ  اجْلَنَّةَ 
 جاله ثقات. وبقية ر فيه محمد بن مسلمة شيخ المصنف ضعيف إسناده  # قال المحقق: 

 

َداِء، َد احلِْ يِّ جَ   نَ ِزٍب، َكاَعاَن  اَء بْ ِبََ  الْ اِلٍك، َأنَّ  مَ ْبنِ   أََنسِ   َعنْ   ،ِبتٍ ثَ ، َعْن  ةَ ُد ْبُن َسَلمَ اأَ مَحَّ يُد، أَنْـبَ َحدَّثـَنَا حُمَمٌَّد، ثنا يَزِ   -  328
 ُل. بِ اإْلِ  تِ ْعنـَقَ  فَأَ ْومٍ َحَدا َذاَت يَـ فَ َم  لَّ َلْيِه َوسَ َواِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ ِبَِزْ  ُدوَيَْ  انَ وَكَ   ءَ  احْلَِداةُ َُيِْسنُ شَ َأجنَْ   َكانَ ، وَ َجالِ لرِّ و لِ دُ َيَْ   وََكانَ 

 يِر« َوارِ ْلقَ  ابِ َقكَ وْ َك سَ َوْيدَ َشةُ رُ َأجنَْ   ايَ  كَ َيَْ »وَ  َوَسلََّم:ِه هللاُ َعَليْ  ىالنَِّبُّ َصلَّ اَل فـَقَ 
 بدل ابن عازب. ابت لكن بذكر البراء بن مالك حديث صحيح ث إسناده ضعيف، وهو  # قال المحقق: 

 

اّللَِّ ُد  َأمحَْ نَا  ثَـ دَّ حَ   -  333 ُعبـَْيِد  ْبنُ يُّ النـَّْرسِ   سَ ِإْدرِي   نِ بْ   ْبُن  يَزِيُد  ثنا  ثناَها  ،  يَـ اأْلَ   دُ بْ عَ   رُوَن،  ابْ ْعَلى  َعْن   ،ُمَساِورِ لْ ا َأيِب  َن  ْعِِن 
ابْ   رَِمَة،ِعكْ  َعْبُد  بَّاٍس قَاَل:  عَ   نِ َعِن  َلُه:ِقيفَ   ،اْلَمنَامِ ِلِب يف  اْلُمطَّ ُأِتَ  بـَرٌَّة؟  ًة،بـَرَّ   ِفرْ احْ   َل  َوَما  ا َعِن ُضنَّ ِبَِ   ةٌ َمْضُنونَ   :قَالَ   قَاَل: 

:  يَل لَهُ َفقِ ،  هِ  َمنَامِ  ُأِتَ يف للَّْيلُ َلمَّا َكاَن ا َما ِهَي، فَـ هُ تَ لْ اَل َسأَ الُوا: أَ ْم فـَقَ هُ فََأْخِبََ   هُ قـَْومَ َع  َح مجََ بَ َلمَّا َأصْ فَـ   :الَ قَ   يُتُموَها،ْعطِ  َوأُ النَّاسِ 
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  عَ َح مجََ ا َأْصبَ ، فـََلمَّ ا َشًرا مَجًّ عْ  َومَ ِجيجَ ي احلَْ قِ َعَها َتسْ ضَ وَ   الَ ّللَِّ تـَعَ َن ا ًة مِ ُتَذمُّ، بـَرَكَ  َزُح َواَل نْـ  اَل تُـ مَ زَ : زَمْ َوَما َأْحِفُر؟ قَالَ   اَل: قَ رْ ْحفِ ا
فََأْخِبََ وْ قَـ  َلهُ ُهْم، فـََقالُ َمهُ  َأاَل سَ وا  اللَّْيِل ُأِتَ ابَ   مَّالَ فَـ   َها؟َمْوِضعُ َن  يْ أَ أَْلُتهُ  :  ِمَن  َلُه:  لَ ي قِ  فَ َت  ،   زَْمَزمَ ِضعُ : َموْ : أَْيَن؟ قَالَ ِفْر قَالَ احْ  
وَ لَ اقَ  مَ :  قَ ِضُعهَ وْ أَْيَن  الذَّ سْ اَل: مَ ا؟  الْ ، َووَ رِّ َلُك  َوا  نْيَ بَ ُغَراِب  ْضُع  فـََلمَّ اْلَفْرِث  ِم،  َأصْ لدَّ قـَْوَمهُ َبَح مَجَعَ ا  فَـ َِبَُهمْ خْ فَأَ     ا  َهذَ وا:  لُ َقا، 

ُخزَ  ُنُصِب  َيْدعُ اَل وَ   اَعةَ َمْوِضُع  وََكانَ و   َوَلُدهُ مجَِ َك،  فـََقاَم  ثُ رِ ااحلَْ ٌب ِإالَّ  يَّ يًعا غُ   َيَْ احْلَاَو وَ هُ ،  اْستَ ّتَّ ِفَراِن حَ ِرُث    نْ مِ   َغَزااًل   ْخَرَجا 
ا رَ فَ حَ   اٍء ُثَّ َعبَ   َمْلُفوَفًة يف  يَّةً فًا قـََلعِ و َجا ُسيُ رَ خْ اْستَ   ، ُثَّ َحَفرَا َحّتَّ ةٍ ِفضَّ وَ   بٍ َذهَ   َجا ِمنْ رَ َتخْ َحّتَّ اسْ    َحَفَراِن، ُثَّ ُذنِِه قـُْرطَا َذَهٍب يف أُ 

 اءَ َبطَا اْلمَ نْـ تَـ ّتَّ اسْ حَ 
 ناده واه. سإ # قال المحقق: 

 

 َأَكاَن َرُسوُل ةَ ِئشَ ُت َعالْ َسأَ َل:   ْبِن َشِقيٍق قَا اّللَِّ َعْبدِ   َعنْ ِن،  احْلَسَ ُن بْ   نا َكْهَمسُ يَزِيُد، ث، ثنا  ُن ُعبـَْيِد اّللَِّ َأمْحَُد بْ   اَحدَّثـَنَ   - 334
: تْ الَ ؟ قَ ا ي َجاِلسً َم ُيَصلِّ َوَسلَّ    َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ اّللَِّ   لُ َرُسو اَن  ُت: َأكَ ُل، قـُْلصَّ ْلُمفَ ِت: ا؟ قَالَ السَُّورَ  نُ َم يـَْقرُ َسلَّ وَ   هِ يْ هللاُ َعلَ لَّى  اّللَِّ صَ 

ا َصاَم  مَ   َواّللَِّ   : اَل َن؟ قَاَلتْ َضاِسَوى رَمَ ًما  و لُ َمعْ َشْهًرا    ُصومُ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ   ىلَّ  صَ ّللَِّ ا ُل  ُسو ُس، قـُْلُت: َأَكاَن رَ لنَّا هُ امَ َحطَ نَي  حِ 
 ْنهُ مِ َب ِصيِطُر ُكلَّهُ َحّتَّ يُ يـُفْ  َواَل  هُ ُكلَّ   وُمهُ صُ يَ  انَ َوى رََمضَ ْعُلوًما سِ ًرا مَ  َعَلْيِه َوَسلََّم َشهْ ى هللاُ  َصلَّ ّللَِّ ُسوُل ارَ 

 ات. ه ثقإسناده صحيح ورجال قال المحقق: # 
 

ْن عَ ، وَ ْعَمرَ  يَـ ْبنِ   ْن ََيََْي بِيِع، عَ ِن الرَّ َشرِيٌك، َعِن الرَُّكنْيِ بْ أَ  نْـبَ وَن، أَ ُن َهارُ زِيُد بْ  ثنا يَ ِسِطيُّ اْلَواْسَلَمَة  ُن مَ ُد بْ مَّ حمَُ   انَ ثَـ دَّ حَ   -  337
اَب َعْبِد  أَ ا: ايَ ُقْلنَ َوَسأَْلنَاهُ فَـ   ُعَمرَ    ْبنَ اّللَِّ نَا َعْبَد  يْـ َة فَأَتَـ ينَ دِ مَ الْ ا  َقِدْمنَ اَن فَـ ْجنَا ُثَّ اْعَتَمرْ اَل: َحجَ قَا  َدةَ يْ رَ بُـ   ْبنِ ، َعِن ا ِن السَّاِئبِ ِء بْ َعطَا

  يتَ َذا َلقِ إِ  َل:اقَ : فَـ َك قَالَ ِإلَيْ : ِإيّنِ َأْعَتِذُر  قَالَ ا ُثَّ َعنَّ  هِ هِ جْ وَ ْعَرَض بِ  َقَدَر فَأَ : اَل ولُونَ قُ ا يَـ مً وْ َقى قَـ ْلفـَنَـ  اأْلَْرضَ  ُزو َهِذهِ  نـَغْ الرَّمْحَِن ِإانَّ 
ُهْم بَِريٌء َوأَنَُّكْم مِ  مِ َمرَ ْبَن عُ   َعْبَد اّللَِّ ْم َأنَّ ِلْمهُ فََأعْ أُولَِئَك  نَ  :الَ قَ َراٌء. ْنهُ بَـ نـْ   هُ َأَتَ  َم ِإذْ لَّ سَ وَ  ْيهِ لَّى هللاُ َعلَ  صَ ِل اّللَِّ و سُ رَ َد ُن ِعنْ ا نَْ بـَيـْ

نَا مِ فـَعَ ِح  الّرِيُب  يِّ طَ   ةِ رَ الشَّا  َحَسنُ رَُجٌل َحَسُن اْلَوْجِه   ى هللاُ لَّ  صَ َفَسلََّم َعَلى النَِّبِّ   قَاَل:  ،ِب ِرَِيهِ يِه َوطِ َوَشارَتِ   ِههِ ِن َوجْ ْن ُحسْ ِجبـْ
نَ فـَتـَعَ   اَل: َفَداَن، ُثَّ قَامَ « قَ مْ عَ َل: »نَـ اقَ   ؟اّللَِّ نُو اَي َرُسوَل : َأدْ َقالَ فَـ   امَ  قَ َم ُثَّ َسلَّ َلْيِه وَ عَ  َل:  ، قَانـََعمْ   قَاَل:  َل اّللَِّ ُسو رَ   ريِهِ تـَْوقِ   نْ مِ  اجَّبـْ

َسلََّم، ُثَّ  وَ   هِ يْ  َعلَ هللاُ   ى لَّ  صَ  َرُسوِل اّللَِّ رِْجلِ   َعَلى   هُ لَ رِجْ   َم َأوْ َسلَّ َلْيِه وَ عَ ى هللاُ  لَّ  صَ َلى َفِخِذ َرُسوِل اّللَِّ َذهُ عَ خِ َوَضَع فَ    َحّتَّ َفَدانَ 
اَي   اّللَِّ َرُسولَ قَاَل:  تُـ الَ قَ   اُن؟ميَ إْلِ ا  امَ     »َأْن  وَ اِبّللَِّ ْؤِمَن  :  وَ َماَلِئكَ   وَ كُ ِتِة  َواُسِلِه  رُ تُِبِه  اْْلِخِر  ا  ثِ ْلبـَعْ َواْليـَْوِم  وَ لْ بـَْعَد  َساِب  احلِْ َمْوِت 

نَ قَا«  هِ َوُمرِّ   هِ وِ ْلَوحُ   رْيِِه َوَشّرِهِ ِه خَ  ُكلِّ رِ َقدَ الْ وَ  ُثَّ    :. قَالَ َصَدْقتَ   َم: َوَسلَّ َعَلْيهِ ى هللاُ  َصلَّ   اّللَِّ   ولِ سُ رَ لِ   هِ  قـَْولِ ا ِمنْ َل: َصَدْقَت، فـَتـََعجَّبـْ
رَ لَ قَا اَي  اإْلِ :  َما   : اّللَِّ قَاَل:  مُ ْساَل ُسوَل  أَ »تَ ؟  ِإلَ اَل   نْ ْشَهُد  إِ   َوأَ اّللَُّ   الَّ َه  اّللَِّ   َرُسوُل  ال قِ تُ وَ ،  يّنِ  وَ ةَ اَل صَّ يُم  الزََّكاَة،  َوتـُْؤِت  ُم َتُصو ، 
نَا لَِتْصِديِقِه َرسُ فـََعجِ   :ْقَت قَالَ دَ اَل: صَ بَِة«. قَ نَاَن اجلَْ ِسُل مِ ، َوتـَْغتَ ْيتَ بَـ جُّ الْ حتَُ وَ   ،انَ ضَ رَمَ  :  قَالَ ُثَّ   َم،َوَسلَّ   هِ يْ هللاُ َعلَ ى  َصلَّ وَل اّللَِّ بـْ
َ َكأَ :  الَ قَ َساُن؟  حْ اإْلِ   َما  َرُسوَل اّللَِّ   ايَ  فَِإنَّ َرا تَـ   َتُكنْ مَلْ    نْ فَإِ   تـََراهُ نََّك  »َأْن َُتَْشى اّللَّ يـَرَ هُ  لَِتصْ بْـ فـََعجِ   َصَدْقَت،اَل:  اَك« قَ هُ  يِقِه  دِ نَا 

قَاَل:    ، اّللَِّ اَي  قَ ُثَّ  َرُسوَل  اّللَِّ رَ اَل:  قَ عَ االسَّ   َفَمَّت   ُسوَل  »ُة؟  اْلَمْسئُولُ اَل:  قَاَل: صَ ا  ِبَِ   ْعَلمَ ِبَِ   اهَ َعنْـ   َما  السَّاِئِل«.  ، َدْقتَ ِمَن 
  َعَليَّ َم: »لَّ سَ ِه وَ َعَليْ   هللاُ لَّى   صَ  اّللَِّ ولُ سُ اَل رَ َل: ُثَّ اْنَكَفأَ رَاِجًعا فـَقَ اَم. قَ لَّ ْيِه َوسَ  َعلَ ى هللاُ  َصلَّ ِل اّللَِّ لَِرُسو يِقِه  َتْصدِ   نْ ا مِ نَ بْـ جَّ عَ فـَتَـ 

فَـ بْـ لَ َفطَ َل« قَاَل:  الرَّجُ   َجاءَُكْم لُ ي ِجِبِْ   اَم: »َهذَ َوَسلَّ   َلْيهِ  عَ لَّى هللاُ  صَ وُل اّللَِّ َل َرسُ اقَ : فَـ لَ اقَ   ،جنَِْدهُ   ملَْ   ا:ْدُه، قَاَل: فـَُقْلنَ  جنَِ َلمْ نَاهُ 
 « هِ ورَتِِه َهذِ  يف صُ  ِإالَّ فـُْتهُ رَ  عَ الَّ ورٍَة إِ صُ  ين يف َأَتَ  َوَما ْم،كُ ِدينِ  يـَُعلُِّمُكْم َأْمرَ 
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 ناده ضعيف. سإ قق: # قال المح
 

 ًعابَـ َكِبََّ َأرْ فَ  َنِتهِ نَازَِة ابْـ ى جَ لَ عَ  َأيِب َأْوىَف  ْبُن اّللَِّ  دُ مَّنَا َعبْ يِّ قَاَل: أَ ِهيَم اهْلََجرِ ارِيٌك، َعْن ِإبْـرَ شَ  ، أَنْـبَأَ يدُ زِ يَ  ثنامٌَّد، ا حمَُ ثـَنَ َحدَّ  - 341
 مْ كُ اَل َأزِيدُ اَل: ِإيّنِ  َذا؟ فـَقَ َما هَ   َلهُ َرَف قـُْلنَا  ْنصَ فـََلمَّا ا  ِه،لِ اِشَ يِنِه َوَعْن  ميَِ   ، ُثَّ َسلََّم َعنْ ًسا َخَْ ُيَكِبُِّ  سَ نَّهُ أَ   نَّانَـ ّتَّ ظَ َث َساَعًة حَ كَ مَ فَ 

 لَ قَا َدابَـَّتهُ  بَ رَكِ ِه َوَسلََّم. ُثَّ  َليْ  عَ لَّى هللاُ  صَ اّللَِّ   ولُ سُ َصَنَع رَ ْو َهَكَذا  أَ   ،َنعُ َيصْ   ِه َوَسلَّمَ يْ لَ  عَ َصلَّى هللاُ   ّللَِّ ا  ولَ أَْيُت َرسُ ى َما رَ َعلَ 
 ُكفَّ َن َقْد  وََكا ؟كَ مَلْ َأَنَْ ِة قَاَل: أَ اجْلَنَازَ اَم مَ : أَ  َأاَن؟ قَالَ ْينَ اَلِم: أَ غُ ْللِ 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
 

ثـَنَا حمَُ   -  343  »َأنَّ ّللَِّ  ا َعْبدِ ْبِن    رِ َعْن َجابِ   اٍء،طَ عَ   نْ عَ ،  ْيسٍ ُن قَـ أَ ُعَمُر بْ يَزِيُد، أَنْـبَ   ، ثناالّراَِيِحيُّ وَّاِم   َأيِب اْلعَ َأمْحََد ْبنِ ُن  بْ   دُ مَّ َحدَّ
 يََدُه«   فـََقبَّلَ ينَّ ا مَ يَ الْ  نَ َواْستـََلَم الرُّكْ  َلهُ بـَّ فـَقَ َلَم احْلََجَر تَـ َم اسْ َلْيِه َوَسلَّ عَ  َصلَّى هللاُ  ُسوَل اّللَِّ رَ 

 يف جدا. إسناده ضع ق: # قال المحق
 

ثَـ   -  345   َأيِب   نَ يـَْعِِن ابْ   يلَ اعِ ْسَْ إِ ْن  عَ ،  ْبُن َهارُونَ   ٍد، َويَزِيدُ بـَيْ عُ   ى ْبنُ يـَْعلَ   ِد اّللَِّ قَاَل: ثنابْ و عَ ِريُّ أَبُ َسمُ لا   مِ هْ جلَْ  اُد ْبنُ مَّ حمَُ ا  نَ َحدَّ
ا  : »ِإَذا َكاَن َعامً اسٍ بَّ قَاَل اْبُن عَ   ،بَ رَكِ  رِيِق ُثَّ الطَّ  ْصفَ نِ ى  ِة فََمشَ ْعبَ اْلكَ   َي، ِإَل شِ ْن ميَْ ُجٍل نََذَر أَ  ُسِئَل َعْن رَ هُ أَنَّ ٍر مِ ، َعْن َعاِلدٍ َخا
فـَْلقَابِ  َما  رَيْ اًل  َما  َولْ   َمَشىَكْب   َبَدنًَة«.   رْ َويـَْنحَ   بَ كِ َر َيْمِش 
 . يحصحإسناده ق: حقلمل اقا

طَرٍِّف   مُ ْبنُ   َثِِن َعْبُد الرَِّحيمِ  قَاَل: َحدَّ يُّ شِ ُقرَ  َخاِلٍد الْ نُ ُرو بْ نَا َعمْ ُعَمَر، َوثَـ َأيِب    ُد ْبنُ مَّ ْبُن يُوُسَف، ثنا حمَُ   نَا َهارُونُ ثَـ َحدَّ   -  346
َعَة، َعْن يَ ُضبَـ   ِِن  بَ  ِمنْ ْجِليِّ اْلعِ رْيٍ  مَ ِن عُ  مُجَْيِع بْ نْ عَ   حُمَمٍَّد،ِن  بْ   ْمرِوعَ   َعنْ   ،ِسيُّ الرَُّوا َعْن اَلَة،  ِد َأيِب هَ ْن َولَ ِميِّ مِ تـَّيْ ٍن الزِيَد ْبِن ُفاَل يـْ

لَ  قَـ يثٍ ْعِِن ِمْثَل َحدِ ، يَـ َلهُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثْـ   َصلَّى هللاُ   ِبِّ نَّ يِه، َعِن البِ أَ  َوَجْدتُهُ : وَ الَ قَ هُ  أَنَّ ِإالَّ  َم  َسلَّ وَ   ْيهِ ى هللاُ َعلَ لَّ صَ   النَِّبِّ ِة  فَ يف صِ   هُ بـْ
 ِلهِ ِجِه َوَشكْ خَمْرَ ِلِه وَ َمْدخَ َعْن َسَأَل َأاَبهُ  َقدْ 

 . إسناده واه  قق: # قال المح
 

ثـَنَ  - 349 اِلٍب َعْن  غَ  َأيِب  نْ ، عَ ِقدٍ َوا نِ  بْ َسنْيِ  ُموَسى، َعِن احلُْ نُ بْ  : أَنْـبَأَ اْلَفْضلُ قَالَ  مٍ رَ ْبُن َخشْ ثنا َعِليُّ ، َمْرَوِزيُّ لْ َة ازَ و محَْ بُ أَ ا َحدَّ
 « ثً َكلََّم َثاَل  تَ مَ ا َتَكلَّ َم ِإذَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ لَّى هللاُ صَ  ِبُّ َكاَن النَّ »   قَاَل:ةَ أَُمامَ  يِب أَ 

      ى درجة الصحيح.إل..وللحديث شواهد يرتقي معها اله ثقات.قي رج، وباأبو غالب صدوق يخطئ إسناده في  # قال المحقق: 
 

ْن ُحَساِم ْبِن عَ   ،يُّ احِ الطَّ   ْيسٍ قَـ   نُ وُح بْ ، ثنا نُ يبٍ َأيِب َحبِ   ْبنِ   ُن يَزِيدَ ُس بْ بَّاْلعَ ا   ناثٍد الضَُّبِعيُّ قَاَل:  مَّ ُن حمَُ بْ   دُ محَْ ثـَنَا أَ دَّ حَ   -  350
قـَتَامِ  َعْن   ، َعْن  َصكٍّ قَاَل:أَ َدَة،  تـََعاَل   َنٍس   ُ اّللَّ بـََعَث  ِإالَّ  يًّ بِ نَ   »َما  وَكَ ْوتِ الصَّ   َحَسنَ ا  َوَسلَّمَ ى  ُل َصلَّ و سُ رَ اَن  ،  َعَلْيِه  َن  سَ حَ   هللاُ 

 « ْرِجعُ هُ اَل يَـ َغرْيَ أَنَّ  ْوتِ الصَّ 
 ا. اده ضعيف جدن سإ # قال المحقق: 

 

رٍي،  ثِ  كَ ِن َأيِب ََي بْ ْن َيَْ عَ   ،ِعيِّ اْوزَ َعِن اأْلَ   ،رٌ شِّ بَ ُر ْبُن يَزِيَد، ثنا مُ يُّ، ثنا النَّضْ أْلَْهَوازِ  انُيِ عْ  ْبِن اأْلَ ْبُن احْلََسنِ   ْضلُ فَ نَا الْ ثَـ َحدَّ   - 351
 وٍص« خُ  ِمنْ يف قـُبٍَّة َم اْعَتَكَف َوَسلَّ  َلْيهِ عَ هللاُ  ىَصلَّ ِبَّ  النَّ نَّ أَ »ُمَعْيِقيٍب  نْ َعْبِد الرَّمْحَِن، عَ  نِ بْ  ةَ مَ َعْن َأيِب َسلَ 
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   إسناده ضعيف.# 
 

ثـَنَا َعْبُد اّللَِّ  - 352 ثَ  قَاَل:ةُ يَّ َل: ثنا بَقِ ْيٌن قَالُوَ نا ث ُب،يصِ لَْ ْسَحاَق اإِ  نُ بْ  َحدَّ َمْوَل   ِسمُ َثِِن اْلَقا ْبُن ُموَسى قَاَل: َحدَّ رُ مَ ِِن عُ َحدَّ
 ٌة« ءَ انَ دَ  وقِ لََّم: »اأْلَْكُل يف السُّ َلْيِه َوسَ لَّى هللاُ عَ صَ  َرُسوُل اّللَِّ قَاَل: قَاَل اَمَة مَ َأيِب أُ َد، َعْن ي زِ اْبِن يَ 

 ه بمرة. اإسناده و  ق: لمحق# قال ا
 

ثـَنَا َعْبُد اّللَِّ  -  353 ِن ُعَمَر ، ثنا َأاَبُن ْبُن طَاِرٍق، َعْن اَنِفٍع، َعِن ابْ ُن زاَِيدٍ ْسُت بْ رُ ا دُ َمْسُعوٍد، ثن ْلُت ْبُن  ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا صَ َحدَّ
َ َوَرسُ َفَمْن ملَْ  َحقٌّ ةُ »اْلَولِيمَ  :مَ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ قَ  َدْعَوٍة وَلُه، َوَمْن َدَخَل َعَلى َغرْيِ  َيَِْب فـََقْد َعَصى اّللَّ

 ِغريًا« َخَرَج مُ رِقًا وَ َساَل َدخَ 
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 

، ثنا أَ ، ثانَ  ْبِن ُسَلْيمَ ْبُن ََيََْي   حُمَمَّدُ   انَ ثَـ دَّ حَ   -  354 اَل  : قَ قَالَ   رٍ بِ ْنَكِدِر، َعْن َجامُ مَِّد ْبِن الْ  حمَُ ، َعنْ َشرٍ َمعْ و  بُ نا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ
 ا« َوَأْحَسُنُكْم َأْخاَلقً  رًاَماَل: »َأْطَوُلُكْم َأعْ قَا  اّللَِّ ولَ َرسُ  ايَ  َلىبَـ  :ا قَالُو ْم«، كُ رْيِ ْم ِبَ كُ ُأْخِِبُ  َأاَل »  َوَسلََّم: هِ يْ ى هللاُ َعلَ ّللَِّ َصلَّ  اَرُسولُ 
 حديث حسن.  : ققحلما # قال 

 

:  قَالَ   ذٍ اعَ مُ   ، َعنْ دٍ ُُمَاهِ َعْن    ،مٍ ُمْسلِ   نْ عَ   ،رَ ُعمَ   قَاءُ ْبنُ َورْ ا  نَ ثَـ دَّ اَن، حَ ْعمَ نُـ   ِد ْبنُ لصَّمَ ثنا َعْبُد ا  ٍب، غَالِ ْبنُ   دُ ثـَنَا حُمَمَّ َحدَّ   -  356
ئًا َوأَ   ، اَل ُتْشِرْك بِهِ ِد اّللََّ : »اْعبُ الَ قَ   ؟ أُرِيُد َأْن ُأَساِفرَ يّنِ فَإِ يِِن  َل اّللَِّ ِِبَ تُوصِ و قـُْلُت: اَي َرسُ    قِ الِ خَ وَ   ا،ُتَُْحهَ   ةَ نَ َئَة احْلَسَ ِبِع السَّيِّ تْ َشيـْ

 « َسنٍ حَ  لنَّاِس ِبُُلقٍ ا
 ضعيف.  إسناده  قال المحقق: # 

 

َعْبُد الصَّمَ حُمَمَّ ثـَنَا  َحدَّ   -  361 ثنا  ِإْسَْ َوْرقَاءُ ا  ثن  ،دِ ٌد،  َعْن  َعْن  ،  َسْعٍد، عَ بْ   دِ مَّ حمَُ اِعيَل،  النَِّبِّ   يِه،بِ أَ   نْ ِن  َعَلْيهِ   ىلَّ  صَ َعِن   هللاُ 
 « ونَ ْشرُ عِ  وَ ُر ِتْسعٌ َن َوالشَّهْ و ثُ اَل  ثَ شَّْهرُ قَاَل: »ال َوَسلَّمَ 

 . حسن  إسناده  # قال المحقق: 
 

َثِِن  امٌَّد قَ ثـَنَا حمَُ َحدَّ   -  364 ثـَنَا َوْرقَاُء،دِ مَ َعْبُد الصَّ َل: َحدَّ ،َماَن الشَّ يْ لَ سُ   َعنْ   ، َحدَّ بَاينِّ ي خِ أَ   نِ  ابْ ِن اَنِفعٍ بْ   كِ اْلَملِ َعْبِد    َعنْ   يـْ
يُح«، قَاَل: نَِبيٌذ،  الرِّ َما َهِذِه  ا، فـََقاَل: » َيً ِمْنهُ رِ فـََوَجَد    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ    َصلَّى هللاُ النَِّبِّ   ِإَل ُجٌل  : َجاَء رَ ُعَمَر قَالَ   نِ بْ ا  نِ ، عَ اْلَقْعَقاعِ 

: ٌم؟ قَالَ ااَلٌل َأْم َحرَ  حَ ّللَِّ اَل  َرُسو   ُجُل: ايَ فـََقاَل الرَّ ،  ءَ احَ َبطْ  َُيَاوَِز الْ نْ  أَ ولُ رَّسُ  َكاَد الّتَّ يًدا، حَ هُ َشدِ دَ َوجَ بـَْيِتِه فَـ َسَل ِإَل  رْ أَ فَ   :الَ قَ 
 ْأُسهُ ِفيهِ رَ َوَقَع « قَاَل فَـ »رُدُّوهُ 

 ضعيف.  إسناده  قال المحقق: # 
 

قَاَل: حَ مَّ حمَُ   انَ ثَـ دَّ حَ   -  368 الصَّمَ ٌد  َعْبُد  اْلعَ عَ َوْرقَاُء،  ا  نث  : قَالَ   دِ دََّثِِن  ااَلِء  ِن  ِإبْـَراِهيمَ َعنْ   ِب،يَّ سَ مُ لْ ْبِن  اأْلَ ، عَ     ، َعنْ دِ وَ سْ ِن 
َتبِ ُكنَّا : »َشَة، قَاَلتْ ائِ عَ   « َضرِ خْ اأْلَ   يف اجْلَرِّ  ِه َوَسلَّمَ يْ  َعلَ ى هللاُ ِبِّ َصلَّ ُذ لِلنَّ نـَنـْ

 . حديث ضعيف المحقق:  ل اق# 
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ثـَنَا حُمَمَّ   -  373 َرِضَي    ْن َعاِئَشةَ ئٍِل، َعْن َمْسُروٍق، عَ  َوايِب أَ َعْن  ،  مٍ اصِ عَ   نْ ُء، عَ قَا رْ نا وَ : ثلَ الصََّمِد قَا  دُ بْ عَ   : َحدََّثِِن لَ اقَ ٌد  َحدَّ
ُ عَ  َها  اّللَّ  »اَل  :َأَحٌد؟ قَالَ   هُ عُ  َهْل َيْسمَ ّللَِّ ا   ُسولَ اَي رَ   فـَُقْلُت: َحقٌّ«  َذاُب اْلَقِْبِ »عَ   :مَ َسلَّ ْيِه وَ لَ عَ   هللاُ ى لَّ  صَ ّللَِّ  ااَل َرُسولُ قَاَلْت: قَ نـْ

 « ِه اهْلََوامُّ هُ ِإالَّ َهذِ ، اَل َيْسَمعُ سُ نْ  اإْلِ َواَل  نُّ هُ اجلِْ عُ ْسمَ يَ 
 إسناده حسن.  # قال المحقق: 

 

َثِِن   -  380 ْسَوِد،  أْلَ اِن  عَ   ،يمَ اهِ رَ ِء ْبِن اْلُمَسيَِّب، َعْن ِإبْـ اْلَعاَل ِن  عَ   ،ءُ اَوْرقَ نا  َمِد، ث  الصَّ دُ بْ  عَ ِِن ثَ دَّ ٍب قَاَل: حَ الِ غَ ُد ْبُن   حُمَمَّ َحدَّ
َتِبُذ لِلنَِّبِّ نَّا نَـ ْت: »كُ لَ ا، قَ اِئَشةَ  عَ َعنْ   َأْخَضَر«  َجرٍّ  يف مَ َسلَّ ْيِه وَ هللاُ َعلَ ى  َصلَّ نـْ

 . حديث ضعيف # قال المحقق: 
 

ِن  ، َعِن ابْ رْيٍ ُجبَ ِن  بْ   يدِ عِ سَ ِه، َعْن  ْن أَبِي، عَ تٍ بِ ثَ    اّللَِّ ْبُن َحِبيِب ْبِن َأيِب ا َعْبدُ ثنٍم،  أَبُو نـَُعيْ اٍد، ثنا  َشدَّ   ْبنُ ُد  حُمَمَّ   انَ ثَـ دَّ حَ   -  387
أَ  إِ تـَعَ   اّللَُّ ْوَحى  َعبَّاٍس قَاَل:  بْ ْحََي بِيَ ُت  ْلتَـ قَـ   دْ  قَ  َوَسلََّم: »ِإيّنِ َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ   مَّدٍ  حمَُ َل اَل  أَلْ   ِن زََكرايَّ   َوِإيّنِ قَ فً َسْبِعنَي  اِبْبِن ا،  اِتٌل 

 « ًفا لْ أَ نَي َسْبعِ ْلًفا وَ أَ  نيَ عِ بْ ابْـنـََتَك سَ 
 يف. إسناده ضع حقق: مل# قال ا

 

ِن َعْنرَتََة، َعْن  وَن بْ رُ ِك ْبُن َهاَملِ الْ ُد  ، ثنا َعبْ نٍِ غَاُن  بْ  لُ ضْ ْلفَ نا ا يَا قَاَل: ثنْـ دُّ ل ا  ِد اْبُن َأيِب مَّ حمَُ   نُ  بْ َعْبُد اّللَِّ ٍر  َحدَّثـَنَا أَبُو َبكْ   - 389
ْرَداِء قَالَ  َأيِب نْ عَ  ِه،دِّ ، َعْن جَ أَبِيهِ  ا  يِنهَ ْن َأْمِر دِ مِ  اثً يدِ ْربَِعنَي حَ  أَ يِت مَّ أُ   َعَلىْن َحِفظَ : »مَ َلْيِه َوَسلَّمَ  عَ هللاُ ى وُل اّللَِّ َصلَّ سُ رَ  : قَالَ  الدَّ
 يًدا« ْلِقيَاَمِة َشاِفًعا َوَشهِ ْوَم ا يَـ ُكْنُت َلهُ  وَ  ًهاِقيَعاَل فَ تَـ  اّللَُّ  هُ ثَ بـَعَ 

 . حديث ضعيف : حققالم# قال 
 

ثـَنَا عَ   -  395 ، وبَ أَيُّ   ِخيهِ َعْن أَ ،  انَ ْكوَ ُن ذَ ثنا نُوُح بْ    قَاَل:َعزِيزِ ِد الْ َعبْ   نُ  بْ ْيدُ وَ ا سُ اَل: ثنيٍد قَ َسعِ : ثنا ُسَوْيُد ْبُن  الَ  قَ ُد اّللَِّ بْ َحدَّ
ُ تـَعَ  ولُ قُ »يَـ  :َسلَّمَ  وَ هِ يْ لَ عَ  لَّى هللاُ ُل اّللَِّ صَ و سُ ٍس قَاَل: قَاَل رَ نَ أَ ، َعْن َسنِ َعِن احلَْ    يف انِ َيِشيبَ  َأَميِت وَ  َتْحِيي ِمْن َعْبِديسْ  أَلَ  ِإيّنِ َل ا اّللَّ

 ِلَك« َد ذَ َما بـَعْ ذِِّبُُ  أُعَ اَلمِ سْ اإْلِ 
 . ةر ده واه بمناإس قق: المح# قال 

 

َعبْ   -  396 اّللَِّ َحدَّثـَنَا  ُسَويْ ُد  ثنا  ثنَسعِ   نُ بْ   دُ ،  قَاَل:  ُسَويْ يٍد  عَ نُ بْ   دُ ا  اْلعَ   ثزِيزِ ْبِد  نُوحُ ،  بْ نا  أَ ذَْكَوانَ   نُ   َعْن  َعنِ يُّو أَ   ِخيهِ ،   َب، 
 ِدي ُثَّ  َعَلى َعبْ ْسرتُُ أَ  نْ أَ   َعُفوًّا ِمنْ   مُ  َأْعظَ انَ تـََعاَل: أَلَ   ّللَُّ  اولُ : " يـَقُ مَ َسلَّ  وَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ   اّللَِّ  ولُ اَل َرسُ قَ :  الَ ٍس قَ نَ َسِن، َعْن أَ احلَْ 

 "  َرين اْستـَْغفَ  ْبِدي َماعَ  لِ  َأْغِفرُ لُ اَأزَ   َواَل هُ َضحَ فْ أَ 
 . ةإسناده واه بمر  # قال المحقق: 

 

نْـ    َأيِب اْبنُ ا  ثـَنَ دَّ حَ   -  400 ، عَ بْ ٍد اْلعَ ِر ْبِن زَيْ فَ ْن َجعْ اْلُمرِّيُّ، عَ   ثنا َصاِلحٌ ٍش قَاَل:  ادَ  خِ ْبنُ   نا َخاِلدُ يَا، ثالدُّ  ِلكٍ َما  ْبِن  َنسِ أَ   نْ ِديِّ
نَا اللَ اقَ    ْيهِ َعلَ   هللاُ َصلَّى    ِبُّ النَّ نُوٌن، فـََقاَل  ِم: ُمَْ اْلَقوْ   َل بـَْعضُ اقَ فَـ   رَُجلٌ   ِه ِإْذ َمرَّ َحابِ صْ  أَ َسلََّم َجاِلٌس يف وَ   هِ  َعَليْ هللاُ   لَّىِبُّ صَ نَّ : بـَيـْ
 « ُجٌل ُمَصابٌ رَ ا ذَ  هَ نَّ  َوَلكِ َيةِ صِ عْ مَ َلى الْ  عَ ُمِقيمُ َمْجُنوُن الْ لْ ا اَسلََّم: »ِإَّنََّ وَ 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
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، َمْوَل ِهيِّ اْلبَ   ، َعنِ يِب زاَِيدٍ يُد ْبُن أَ ، ثنا يَزِ سٍ ابِ عَ   ْبنُ ثنا َعِليُّ    ،ْميِتَّ اَن السَّ َن َحسَّ ابْ   ِِن عْ ٌد يَـ ا، ثنا حُمَمَّ نْـيَ دُّ ال   يِب اْبُن أَ   ثنا  -  401
النَِّبَّ َيَِْت   ِليٍّ َسَن ْبَن عَ احلَْ   ْيتُ رَأَ : »َقْد  لَ افـَقَ رْيِ  زُّبَ ُن ال  بْ اّللَِّ   دُ بْ ا عَ نَ َليْـ َخَل عَ دَ   : ، قَالَ رْيِ الزُّبَ   َساِجٌد  ُهوَ َم وَ  َوَسلَّ  َعَلْيهِ ى هللاُ  َصلَّ  
 َخِر« اْْل  ِنبِ ا  ِمَن اجلَْ جُ رُ  خيَْ  َحّتَّ َلْيهِ رِجْ  نْيَ بَ  َلهُ ُج رِّ فَ ِكٌع فـَيُـ ا رَ    َوُهوَ ِت يـَْنِزُل، َوَيَْ  ِذيَو الَّ هُ  َيُكوَن  َحّتَّ هُ ا يـُْنزِلُ َرهُ َفمَ هْ ظَ  بُ كَ َفرَيْ 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
 

أَ ثـَنَ دَّ حَ   -  402 اْبُن  ال ا  نْـيَ يِب  ثنا حُمَمَّ دُّ يَـ دٌ ا،  ثنا َعِليُّ ْميِتَّ اَن السَّ َن َحسَّ بْ ا   ْعِِن   يَزِيُد بْ عَ ْبُن    ،  ثنا   ، يِّ هِ بَ لْ ، َعِن ا دٍ َأيِب زايَ   نُ اِبٍس، 
نَا عَ خَ دَ   ، قَاَل: الزَُّبرْيِ َل وْ مَ    ِِبُُكمْ اَن ُأخْ : »أَ فـََقالَ   ْهِلِه، أَ ِمنْ َم  لَّ  َعَلْيِه َوسَ ى هللاُ  َصلَّ هُ النَِّبُّ بَ  شَ َذاَكرُ َنُْن نـَتَ ، وَ رْيِ زُّبَ ُد اّللَِّ ْبُن ال بْ َل َعَليـْ

 « يٍّ ْبُن َعلِ  ، احْلََسنُ مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ هللاُ عَ  ىلَّ اّللَِّ صَ ِل َبِه النَّاِس ِبَرُسو ِبَِشْ 
 ناده ضعيف. سإ # قال المحقق: 

 

ثـَنَا َعِليُّ ْبُن احلَْ  -  409 ى َْسَُرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ قـَتَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن ٌم، َعْن اا َُهَّ ثن اٍد، َعبَّ ْعَلى ْبنُ َسِن ْبِن َعْبُدَوْيِه، ثنا يَـ َحدَّ
 َفِهَي لَُه«  لََّم قَاَل: »َمْن َأْحيَا َمَواَتً سَ  وَ هللاُ َعَلْيهِ 

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:  #

ُعبـَْيِد   يََة، َعنْ اْبَن ُمَعاوِ   ِِن عْ يَـ   رْيٌ َل: ثنا زُهَ ا زَْيٍد قَ ْبنُ ُأَسْيُد    نا، ثاثٌ غَ  رُ يُّ سِ لِ يَالطَّ اّللَِّ اْبِد  ْبُن عَ   ِعيَسى  َحدَّثـَنَا أَبُو ُموَسى  -  410
ي  فَفِ ٌء  َفاشِ   نَ اَووْ ِمَّا َتدَ   َشْيءٍ َن يف  ْن َكا َلْيِه َوَسلََّم: »إِ  عَ لَّى هللاُ  صَ ّللَِّ وُل ا َرسُ قَالَ   :الَ ُعَمَر قَ  اْبِن  نِ عَ   ٍع،، َعْن اَنفِ ُعَمرَ   نِ بْ   اّللَِّ 
 َي« وِ تَ َأكْ َأْن ا ُأِحبُّ ًما، َومَ ٍة ُتِصيُب أَلَ يَّ كَ   وْ ، أَ بَِة َعَسلٍ رْ ٍم، َأْو شَ اْرطَِة َحجَّ شَ 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
 

ُّ، ثنا سَ الضَّ َة  مَ ْلَقْعَقاِع ْبِن ُشِبُْ ِن ابْ   ارَةَ ُعمَ   الرَّمْحَِن ْبنِ   دِ َصَة حُمَمَُّد ْبُن َعبْ ثـَنَا أَبُو قَِبي دَّ حَ   -  425 و بُ أَ ا  ثن،  ْرِميُّ جلَْ اٍد  مَّ حمَُ   نُ بْ ِعيُد  بِّ
 َصلَّى  اّللَِّ  ولُ سُ رَ  ِلٍك قَاَل: قَالَ َماَعْن أََنِس ْبِن يُّ، ا يَزِيُد الرَّقَاشِ نث: قَالَ  َصُدوقًا َحاِفظًا، ُر وََكانَ ْعوَ أْلَ ا ارُونُ هَ ُد، ثنا دَّاحلَْ َة اْيدَ ُعبَـ 

 « ةً ِفلَ انَ  اَعُهْم َواْجَعُلوهَ لُّوا مَ  صَ ، ُثَّ َهاَوْقتِ وَها لِ لُّ  َفصَ َذِلكَ ا فـََعُلوا ذَ إِ فَ  ،اَلةَ  الصَّ يُتونَ اءُ ميُِ رَ مَ ْو أُ »أَئِمٌَّة، أَ  :مَ َسلَّ  وَ هللاُ َعَلْيهِ 
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 

 

ثـَنَا ِعيَسى  -  426 َثِِن لَ اقَ   ُن َسْعدٍ  بْ نِ محَْ ُد الرَّ بْ ثنا عَ   ِذِر، اْلُمنْ نُ َراِهيُم بْ بْـ ا إِ ، ثن طَّيَاِلِسيُّ ال   هِ َدلَُّويْ   اّللَِّ   ُن َعْبدِ بْ   َحدَّ   ُد اّللَِّ َعبْ   : َحدَّ
  ا ُغوا، َوِإذَ بْـ تَـ   اَل َحَسْدمتُْ فَ   َذا، قَاَل: »إِ َسلَّمَ َلْيِه وَ  عَ هللاُ   وَل اّللَِّ َصلَّىيْـَرَة، َأنَّ َرسُ  ُهرَ َأيِب   َعنْ   بِيِه،َعْن أَ   َأيِب َسِعيٍد،   ْبنِ َسِعيدِ   نُ بْ 

تُ   وا« لُ كَّ وَ تَـ فَـ  ى اّللَِّ ُضوا، َوَعلَ مْ افَ  متُْ َتطريَّْ ا ذَ إِ وا وَ قُّ اَل حتُِ ْم فَ ظَنـَنـْ
 إسناده واه.  # قال المحقق: 

 

 ٍم، َعْن َأيِب هْ رُ  َأيِب  ، َعْن َمْوَل  اّللَِّ ْيدِ ِم ْبِن ُعبَـ ِعيٍد، َعْن َعاصِ  سَ ، َعْن ُسْفيَاَن ْبنِ مٍ اصِ َس، ثنا أَبُو عَ يُونُ   ْبنُ   ا حُمَمَّدُ ثـَنَ دَّ حَ   -  427
ُهَريْـَرَة: و  ِمْن َهِذِه« قَاَل أَبُ   َعُد ِإَل اّللَِّ  َيصْ اَل   ءٍ ِمْن ُدَعاَكْم  »   :لَ َقا ، فَـ ِديَنةِ ْلمَ َعٍة ابِ قْ  بِبُـ رَّ مَ   مَ لَّ سَ ِه وَ  َعَليْ هللاُ ى   َصلَّ ِبَّ  النَّ ، َأنَّ ةَ رَ ُهَريْـ 
  بـَْعدُ نيَ اسِ خَّ النَّ  ِفيَهاْيُت فـََرأَ 
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 إسناده ضعيف.  ق: # قال المحق
 

ةُ  ْيِلمَ َء ُمسَ َجا:  قَالَ َسِن  احلَْ اِلٍد، َعِن   خَ ةُ ْبنُ ا قـُرَّ نث ِديُّ،و َعاِمٍر اْلَعقَ بُ أَ نا ، ثَمِعيُّ ِمسْ الْ  َلىعْ بُو يَـ دَّاٍد أَ ْبُن شَ مَُّد  ثـَنَا حمَُ دَّ حَ   - 431
 « ِمهِ َهَلَكًة ِلَقوْ َعُث ا يـُبْـ »َهذَ  ، قَاَل:ِعْنِدهِ مَّا قَاَم ِمْن لَ فَـ لََّم َوسَ  ْيهِ َعلَ  هللاُ  ىَصلَّ  َرُسوِل اّللَِّ  اُب ِإَل َكذَّ الْ 
 مرسل إسناده ضعيف.  لمحقق: ل اقا #

 

  نُ بْ   ، ثنا ُعْثَمانُ لِيدِ وَ لْ ا   َولِيُد ْبنُ الْ   ِِن ثَ دَّ حَ :  الَ اُن قَ زَّ وَ مٍَّد الْ ْبُن حمَُ   بُ و يُّ ، ثنا أَ ْبِن يَزِيَد اْلَقطَّانُ  ِد اّللَِّ ْبُن َعبْ َسنْيُ  احلُْ   انَ دَّثَـ حَ   - 436
اْلَفضْ   ،، َعْن أَبِيهِ َعطَاءٍ  يـَْوَم عَ وَ   هِ  َعَليْ هللاُ َصلَّى    ِبِّ َف النَّ ُت رِدْ قَاَل: ُكنْ   سٍ ابَّ عَ ِن  ِل بْ َعِن  َمِن يَ لْ اِل  َأهْ   نْ  مِ َرفََة، َفَجاَء رَُجلٌ َسلََّم 

عَ يَ  اْمَرأٌَة  فَ ْلخَ وَ   رِ مْ اأْلَ   بـَْعضِ   نْ ْسأَلُهُ  حَ مَ خِ شَ هُ  قَاَل: ةٌ  َنظَرً ْلُت  عَ جَ فَ   ْسنَاُء،  يِب   اأَْنظُُر  َعلَ َصلَّى هللاُ   ّللَِّ ا  ولُ َرسُ   فـََفِطَن  وَ    مَ َسلَّ ْيِه 
نَـ َمْن َحفِ   مٌ يـَوْ   َذاي هَ خِ َوقَاَل: »اَي اْبَن أَ   وََكَزين ِِبَا فَـ َرةٍ ْخصَ مبِِ   ىفََأْهوَ  هُ ِفَر لَ غُ   هُ ا اَل َيَِلُّ لَ  مبَِ مَ لَّ هُ َأْن يـََتكَ انَ سَ لِ وَ   رِ ظَ النَّ ِمَن    هِ يْ َظ َعيـْ

 « اَهذَ  ِمنْ َعاِم قَاِبٍل  ِإَل ِمنْ 
 إسناده ضعيف.  قال المحقق: # 

 

،، ثنا أَبُ َساِئيُّ َسِن النَّ َسى ْبُن احلَْ و مُ   انَ ثَـ دَّ حَ   -  437 اٍس قَاَل: بَّ  عَ اْبنِ   َعنِ   يِه،بِ أَ   نْ عَ   ،َعْبِد اْلَعزِيزِ   نُ بْ   نا ِسكِّنيُ ث  و ُعَمَر احْلَْوِضيُّ
اْلَفضْ َكا يـَْوَم  سَ وَ   ْيهِ لَ عَ   هللاُ   لَّى صَ َرُسوِل اّللَِّ   رَِديفَ اٍس  َعبَّ ُل ْبُن  َن  يُ لْ  الَ عَ جَ فَ   ةَ َعَرفَ لََّم  النِّ اَل َفَّت  َويَـ ِحُظ  نَّ، َوَجَعَل لَْيهِ ُر إِ ْنظُ َساَء 
 اْبنَ  َوَسلََّم: »ايَ  هِ َليْ عَ  هللاُ ى َصلَّ  اَل َرُسوُل اّللَِّ ، فـَقَ ُهنَّ  ُياَلِحظُ َل اْلَفَّت ِه، َوَجعَ ْلفِ خَ  نْ ِدِه مِ  بِيَ ِشريُ  يُ مَ لَّ سَ وَ َلْيِه ى هللاُ عَ لَّ صَ  ُل اّللَِّ و َرسُ 

 « هُ ِلَسانَهُ ُغِفَر لَ هُ وَ َصرَ َوبَ   َْسَْعهُ َلَك ِفيهِ ْن مَ ْوٌم مَ يَـ ا ذَ هَ ي خِ أَ 
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 

 

 الَ يِز قَ زِ عَ الْ ْبِد   ْبُن عَ نيُ ِسكِّ   ان، ثْيَدةَ ُعبَـ   وبُ أَ نا  َراِهيَم، ث ِإبْـ ُق ْبنُ مٍَّد، ثنا ِإْسَحا  حمَُ  حُمَمَُّد ْبنُ ِويُّ طَ الشَّ   دَ بُو َأمحَْ أَ   ِِن ثَ َحدَّ   -  438
اَل:  يـَْوَم َعَرَفَة، قَ َم  لَّ  َعَلْيِه َوسَ هللاُ   ىَصلَّ   ِبِّ َف النَّ يدِ رَ   اسٍ بَّ عَ   نُ ُل بْ ضْ فَ : َكاَن الْ قَالَ َعبَّاٍس     ْبنُ َعْبُد اّللَِّ دََّثِِن  يـَُقوُل: حَ َأيِب  ْعُت  ْسَِ 

اْلَفَّت َفَجعَ  النَّ عَ جَ وَ نَّ،  ِإلَْيهِ   رُ ظُ يـَنْ وَ َء  لنَِّساُظ احِ اَل يُ   َل  مِ يـَُغطِّي  َوَسلََّم  َعَلْيِه    هللاُ   َصلَّى  ِبُّ َل    لَ َجعَ وَ ،  هِ َيدِ بِ    َوْجَههُ َيْسرتُُ َرارًا وَ َوْجَههُ 
 ُه« لَ  رَ فِ هُ غُ َوِلَسانَ  هُ َصرَ بَ  وَ َْسَْعهُ يِه فِ  كَ لَ ْوٌم َمْن مَ َذا يَـ ِخي هَ : »اَي اْبَن أَ ّللَِّ  افـََقاَل َرُسولُ  اَء،سَ النِّ  ظُ حِ َّت ُياَل فَ لْ ا

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
 

طَاٍء، َعِن  الرَّمْحَِن، َعْن عَ   ْبدِ  عَ ِد ْبنِ مَّ  حمَُ َعنْ   ى،ِعيسَ َبْكٌر قَاَل: ثنا    اثن،  عِ بِيْبُن الرَّ مُحَْيُد  ِن، ثنا  سَ حلَْ اْبُن    ِليُّ ا عَ َحدَّثـَنَ   -  440
 َر« َأمحَْ  َوبـُْرٍد نْيِ بْـَيضَ نْيِ أَ بَ  يف ثـَوْ مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ   ى هللاُ  َصلَّ لنَِّبُّ ا  نَ فِّ كُ »  :لَ اَعبَّاٍس قَ ِن بْ  لِ ضْ فَ  الْ َعنِ ، اسٍ اْبِن َعبَّ 

 ضعيف.  ه دناإس : # قال المحقق
 

ِن َعْن َشرِيِك بْ   َماُن،َليْ سُ ين  ِبََ : َأخْ  قَالَ َمانَ يْ ْبُن ُسلَ   بُ و يُّ أَ ا  نثَف  وسُ يُ   نِ َل بْ ياعِ ْسَْ إِ   مَُّد ْبنُ حمَُ   يُّ ِمذِ لرتِّْ ا اِعيَل  و ِإْسَْ ا أَبُ ثن  -  444
لَ ِبتُّ لَ   ُقوُل:يَـ ،  اسٍ بَّ عَ   َل ْبنَ ضْ فَ الْ   عَ  ْسَِ أَنَّهُ   هُ  َأْخِبََ َعبَّاسٍ اْبِن  بًا َمْوَل  ُكَريْـ نَّ  يِب َّنٍَِر، أَ أَ   ، مَ لَّ َوسَ ْيِه   َعلَ هللاُ لَّى   صَ ُسوِل اّللَِّ رَ   ْندَ عِ   ةً يـْ

اْنصَ  مِ رَ فـََلمَّا  عِ َف  قَالَ َرْفتُ اْنصَ   ِخَرةِ اْْل َشاِء  ْن  َمَعُه،  فـَلَ   ا:  َدَخَل  َر ْلبـَيْ مَّا  رَْكَعتَ َت  ا  ُِهَ ودِ قـُعُ ُل  ِمثْ   ُعُهَمارُُكو َتنْيِ  َخِفيفَ نْيِ  َكَع 
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تَا  كَ لِ َوذَ ا،  مَ ِقيَاِمهِ   ِمْثلُ ا  ُهَُ ودُ جُ سُ وَ     أَلَْرُمَقنَّ اّللَِّ ِت فـَُقْلُت: وَ ْلبـَيْ يف ا   أانَ وَ   ْجَرةِ  احلُْ  يف مَ َلْيِه َوَسلَّ عَ   هللاُ ى   َصلَّ اّللَِّ   ولُ َرسُ وَ ِء،  يف الشِّ
هُ حَ مُ   يف   عَ َطجَ اضْ قَاَل: فَ تُُه،  اَل  صَ ْيفَ كَ   ظَُرنَّ نْ َوأَلَ َم  َسلَّ ْيِه وَ َعلَ   ى هللاُ  َصلَّ اّللَِّ َلَة َرُسوَل  لَّيْـ ال عْ   ّتَّ َصالَّ  تـََعارَّ  ُثَّ :  قَالَ ُه،  َغِطيطَ   تُ ْسَِ
َجَع  رَ ُثَّ  ،َتهُ اجَ حَ ى فـََقضَ  َرجَ خَ  ، ُثَّ اْسنَتَّ ا فَ ِسَواكً  َأَخذَ  ُثَّ  ِل ِعْمَراَن،ِة آُسورَ  َر آاَيٍت ِمنْ َعشْ ُثَّ قـََرأَ الْ ، وََكِبََّ  َماءِ لسَّ ُفِق ايف أُ َر َنظَ فَـ 

يَ لَ  عَ َقٍة َفَصبَّ لَّ ُمعَ   َشنٍّ   ِإَل  َأحَ ملَْ وَ   ضَّأَ تـَوَ   ُثَّ   هِ دِ ى  يَاِمِهَما، ُل قِ ا ِمثْ َوُسُجوُدُِهَ   ا،ِمْثُل ُسُجوِدُِهَ ُهَما  وعُ كُ  ُر نْيِ تَ رَْكعَ   َصلَّىا وَ دً  يُوِقْظ 
 هُ " يطَ طِ  غَ تُ عْ ْسَِ  َد َحّتَّ قَ ، َورَ هُ نَ َكا مَ  عَ جَ  اْضطَ ُثَّ ، َقدَ رَ  اْثَل مَ ى مِ اهُ َصلَّ فََأرَ  قَاَل:

اٍر َبْعُضُه"   اْبنِ و َداُوَد: "َخِفَي َعَليَّ ِمنَ َأبُ  الَ قَ و  ،مختصرا ( 1355اخرجه ابو داود )#   َبشَّ
 

ثَـ حَ   -  445 ٍس اّللَِّ ْبِن ِإايَ    َعْبدِ َعْبِد اْلَمِلِك ْبنِ   نُ بْ   ثُ ى، ثنا احْلَارِ ِعيسَ   نُ ُن بْ نا َمعْ ، ث ِديِِنِّ ْبُن اْلمَ ِليُّ  عَ ثنا  ،  َثًنَّ ْبُن اْلمُ   ذُ اُمعَ نَا  دَّ
 ْبنِ   َفْضلِ يِه الْ  َأخِ اٍس، َعنْ  َعبَّ نِ  ابْ َعنِ   اٍء،، َعْن َعطَ هِ ي أَبِ َعْن  ٍط،  ُقَسيْ   نِ بْ    َعْبِد اّللَِّ نِ بْ   دَ ي زِ ِن يَ بْ   مِ  اْلَقاسِ ِعيُّ، َعنِ جَ شْ أْلَ ا  ُثَّ اللَّْيِثيُّ  

قَالَ بَّاسٍ عَ  َجاءَ   اّللَِّ َصلَّى هللاُ سُ رَ   ين :  َعلَ وُل  َفخَ يْ   َوَسلََّم  ِإلَْيِه  ِه  قَ مَ   هُ تُ دْ جَ فـَوَ َرْجُت  رَ ْد َعَصبَ ْوُعوًكا  بِيَ   :الَ قَ فَـ   ،َسهُ أْ   ي«  دِ »ُخْذ 
َد اّللََّ إِ   واعُ ا اْجَتمَ َلمَّ ِس« فَـ انَّ  الِد يف َل: »انَ  قَاَِبِ، ُثَّ ْلِمنْ ا   َلىَس عَ َجلَ َلَق َحّتَّ  طَ انْ ِه فَ بَِيدِ ْذُت  خَ أَ فَ  قَاَل: »أَمَّا    َعَلْيِه، ُثَّ ًَن َوأَثْ   لَْيِه محَِ
ُت  نْ كُ   نْ َومَ ُه،  ْد ِمنْ ْسَتقِ فـَْليَ َذا ظَْهِري  هَ فَـ   رًاظَهْ   لَهُ   ُت َجَلْدتُ نْ  كُ َفَمنْ ْم،  ُهرِكُ ظْ أَ   نْيِ بَ ُفوٌف ِمْن  خُ   ِمِنِّ   انَ  دَ َقدْ ِإنَّهُ  النَّاُس فَ ا  هَ يُـّ أَ   ْعدُ بَـ 

  ةِ هَ  جِ نْ نَاَء مِ حْ شَّ ال  ىشَ يّنِ َأخْ إِ   دٌ َأحَ نَّ  ولَ يـَقُ ، َواَل  ِقْد ِمْنهُ تَ سْ يَ ْلفَـ   َشَتْمُت َلهُ َعْرًضاَمْن ُكْنُت  ْذ، وَ يَْأخُ ْل فـََهَذا َماِل فَـ َمااًل   َلهُ َأَخْذُت  
َلهُ    انَ كَ   ائً يْـ َلَّ ِمْن َأَخَذ شَ َأَحبَُّكْم إِ ِإنَّ  اَل وَ اَل ِمْن َشْأين، أَ  وَ يِت يعَ ْت ِمْن طَبِ سَ يْ  لَ ءَ نَاحْ نَّ الشَّ  َوإِ  َأاَل َوَسلَّمَ   َلْيهِ عَ   ى هللاُ لَّ اّللَِّ صَ   لِ و سُ رَ 

ُثَّ   ْهرَ ظُّ ال  َل َفَصلَّىزَ نَـ   « ُثَّ ارًاْم ِمرَ ِفيكُ   قُومَ َحّتَّ أَ   ْنُكمْ عَ ٍن  ُمغْ   رْيُ  َهَذا غَ نَّ أَ   ىرَ أَ ْن  إِ وَ   نـَّْفِس،ال  بُ يِّ طَ َوأاََن    ّللََّ  اِقيتُ فـَلَ   َحلََّلِِن   َأوْ 
انَّ إِ َما  : أَ الَ اِهَم، فـَقَ رَ دَ   ةُ ثَ اَل  ثَ كَ  ِعْندَ ِل   ّللَِّ ا: ِإًذا وَ لَ اقَ ، فَـ ُجلٌ  رَ امَ َها فـَقَ اِء َوَغريِْ نَ حْ لشَّ ا  الَِتِه اأْلُوَل يف فـََعاَد ِلَمقَ َِبِ  اْلِمنْ   َجَلَس َعَلى

َك  بِ رَّ يـَْوَم مَ    َتْذُكرُ مَ لَّ سَ وَ   هِ  َصلَّى هللاُ َعَليْ ُسوَل اّللَِّ اَي رَ   َقاَل:اَنْت ِعْنِدي؟ " فَـ َما كَ ي فِ َعَلى ميَِنيٍ   هُ ِلفُ َتحْ َنسْ َواَل    اِئاًل ُب قَ  نَُكذِّ اَل 
فَ أََمرَ ْضُل« فَ اَي فَ   هِ ْعطِ »أَ   اَل:اِهَم، قَ رَ دَ   ةَ ثَ َثاَل هُ  تُ َأْعطَيْـ فَ   ِِن تْ رَ  فَأَمَ نيُ كِ سْ ْلمِ ا ال:  لَ قَا  ، ُثَّ َجَلسَ ْتهُ  ٌء يْ  َكاَن ِعْنَدهُ شَ  َمنْ اسُ نَّ »أَيُـَّها 
ْنِدي   عِ  اّللَِّ ُسولَ  رَ َقاَل: ايَ فَـ   ،لٌ جُ رَ   امَ قَ فَـ   ِخَرِة«،اْْل ِح  و ضُ  ِمْن فُ رُ سَ يْ ا أَ نْـيَ لدُّ  ا  ُفُضوحَ يَا فَِإنَّ نْـ دُّ ل ا  وحُ يـَُقوَلنَّ رَُجٌل ُفضُ دِِّه، َواَل  ْليُـؤَ فَـ 

َها: ُكنْ « قَالَ ا»َوملَ غَلَْلتـَهَ   اَل:قَ   ،ِبيِل اّللَِّ سَ   ا يف تُـهَ لَْلِهَم غَ َدرَا  ثَةُ َثاَل  اَي فَ   اهَ ذْ خُ حُمْتَاًجا، قَاَل: »  ُت ِإلَيـْ   لُ و سُ اَل رَ قَ   ْضُل«، ُثَّ ِمْنهُ 
ئً نـَْفِسِه  ِمْن  يَ َخشِ ْن  ، مَ َها النَّاسُ يُـّ »أَ  لَّمَ َوسَ   َعَلْيهِ   هللاُ   ى َصلَّ ّللَِّ ا اّللَِّ ِإيّنِ   َرُسولَ  اَي  َقاَل: َواّللَِّ فَـ   لٌ جُ َقاَم رَ ُه«، فَـ ُع لَ دْ نَ فـَْليـَُقْم  ا فـَْلَشيـْ

لَنَـ َلكَ  َوِإيّنِ  اٌب  »اللَّ قَ فَـ   ،مٌ و ئُ ذَّ ارْ اَل:  َعنْ أَ وَ   ،ا قً  ِصدْ ْقهُ زُ ُهمَّ  الْذِهْب  إِ نـَّ هُ  أَ ْوَم  قَاَم آخَ ُثَّ «  رَادَ َذا  رَ اّللَِّ وَ   اَل:فـَقَ ُر،    اَي  ِإيّنِ اّللَِّ ُسوَل       
ُتُه،   َوَقْد جِ الَّ إِ   ءِ ايَ ِمَن اأْلَشْ   -َسِن  َشكَّ أَبُو احلَْ   -   َشْيءٌ ْو ِإنْ َوَما َشْيٌء أَ ،  قٌ افِ  َلُمنَ َوِإيّنِ اٌب  ذَّ كَ لَ  هُ  تُ تـَيْـ أَ : يـَْعِِن  نِ سَ احلَْ   أَبُوَل  قَائـْ

فَ ُعمَ   قَالَ  أَ ْحتَ ضَ ُر:  نـَْفَسَك  فَـ جُ الرَّ َها  يُـّ   رَ ُل،  وَ َعَليْ   ى هللاُ  َصلَّ اّللَِّ ُسوُل  َقاَل  اْلَطَّابِ ابْ   »ايَ َسلََّم  ِه  الدُّ ُفُضوحُ   َن  ِمنْ   َأْعظَُم    نْـيَا 
ْ ا ميَ إِ ا وَ ْدقً  صِ ْقهُ مَّ اْرزُ : »اللَّهُ الَ قَ   ُثَّ ُفُضوِح اْْلِخَرِة«   ى  َصلَّ اّللَِّ   ُسولُ َضِحَك رَ ٍم فَ اَل ِبكَ   َمرُ  عُ : فـََتَكلَّمَ الَ قَ   رْيٍ« خَ َرهُ ِإَل مْ  أَ اًن َوَصريِّ

 « نَ اَمَع ُعَمَر َحْيُث كَ ُعَمَر َواحْلَقُّ   َمعَ ي َوَأانَ : »ُعَمُر َمعِ الَ قَ وَ  َسلَّمَ ْيِه وَ َعلَ  هللاُ 
 ة عليه. حئ لوضع ال ...وبوادر اضعيف اده إسن  قال المحقق:  #
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ثـَنَ   -  456 قَاَل    اًل رَجُ   نَّ بَّاٍس، أَ ِن عَ بْ ا  نِ عَ   ُُمَاِهٍد،  نْ عَ ٍم،  لِ سْ مُ ْن  اُء، عَ قَ رْ ِد، ثنا وَ ُد الصَّمَ َعبْ   َحدََّثِِن اَل:  قَ   بٍ لِ مَُّد ْبُن غَا ا حمَُ َحدَّ
إِ لَّ سَ وَ   هِ  َعَليْ ى هللاُ َصلَّ   لِلنَِّبِّ  َيُكو حِ  أَلُ ِإيّنِ   ّتَّ اَل حَ مَ اجلَْ   بُّ حِ يّنِ أَلُ َم:  َأْن  ُتَسفِّ ا ملَْ »ِإنََّك مَ اَل:  قَ   ي،طِ ِعاَلَقِة َسوْ   َن يف بُّ  احْلَقَّ    ِه 

َ مجَِ ِإنَّ ، نٌ  ُحسْ  اجْلََمالَ نَّ إِ َس فَ انَّ ل ا تـَْغِمصِ وَ   بُّ اجْلََماَل« َيُِ  لٌ ي اّللَّ
 يف. إسناده ضع قال المحقق:  #

 

َثِِن عَ   بٍ لِ  غَاُد ْبنُ مَّ ثـَنَا حمَُ َحدَّ   - 457   النَِّبُّ   ثَ عَ بَـ  الَ ٍس قَ بَّاِن اْبِن عَ اِهٍد، عَ ، َعْن ُمَُ مٍ ْسلِ مُ   نْ اُء، عَ ِد، ثنا َوْرقَ مَ صَّ لا ُد  بْ قَاَل: َحدَّ
َعَلْيِه  لَّى  صَ  الْ يًّ َعلِ   مَ َوَسلَّ هللاُ  ِإَل  فـَقَ َيمَ ا  »َعلَّ ِن،  وَ ئِ ارَ الشَّ ْهُم  مِ اَل:  نـَُهمْ ِض  اقْ َع  قَاَل:« بـَيـْ اِبْلَقَضاِء،مَ ْلعِ اَل    ،  ِل  َع يف فَ َفدَ   الَ قَ    

 َواْلُمَزفَّتِ  َتمِ احْلَنْـ ِء وَ ابَّ دُّ ال َعنِ ْم َهاهُ َقَضاِء«، فـَنَـ ِه لِلْ اْهدِ  مَّ هُ اللَّ : »لَ ِه َوقَاَصْدرِ 
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 

 

 ى َصلَّ النَِّبِّ  ، َعنِ اسٍ َعبَّ  ٍد، َعِن اْبنِ هِ اُمَُ  نْ ٍم، عَ َعْن ُمْسلِ ، ءُ اْرقَ ثنا وَ   ،صََّمدِ ُد البْ عَ  َحدََّثِِن  :لَ اقَ  بٍ لِ غَاُن ا حُمَمَُّد بْ ثـَنَ َحدَّ  -  458
 « كِ اوَ سِّ ل ابِ  َمْرُتُمْ أَلَ  يِت ُف أُمَّ  َتْضعُ اَل وْ اَل: »لَ قَ  مَ لَّ  َعَلْيِه َوسَ هللاُ 

   إسناده ضعيف. : # قال المحقق
 

  ْيهِ َعلَ   هللاُ ى   َصلَّ لِلنَِّبِّ ِدَي  أُهْ   ِن َعبَّاٍس قَاَل:بْ َعِن ا،  دٍ اهِ ْن ُمَُ ، عَ مٍ لِ سْ ْن مُ ُء، عَ ْرقَا، ثنا وَ دِ صَّمَ َعْبُد ال   ناث  ،دٌ مَّ ثـَنَا حمَُ دَّ حَ   -  459
َحرِ َم  َسلَّ وَ  فـََلِبسَ رٍ يُحلَّةُ  َأْعطَ ُثَّ ،  رَّةٌ مَ َها    فَـ   ايًّ َعلِ اَها    لَ َقافـََلِبَسَها  َعَلْيِه  ى هللاُ  َصلَّ نَِّبُّ ال  هُ َل  َأرْ َم: »اَل لَّ َوسَ   َفَما اقَ   «َلكَ   َضاَها  َل: 

 « كَ ِنَسائِ ًرا لِ َخُُ  اَل: »َشقِّْقَهاقَ  ،ِِبَا؟ َأْصَنعُ 
 ث ابن عباس.ه من حدي أجد لم  # قال المحقق: 

 

ُحَننْيٍ،  ْبنِ  ْيدِ بَـ ْن عُ يٍد، عَ ْبِن َسعِ  ََي ْن َيَْ  ْبُن َسَلَمَة، عَ ادُ نا مَحَّ ث يُّ،رِ صْ بَ يُّ الْ َمَر احْلَْوضِ بُو عُ  غَاِلٍب، ثنا أَ نُ بْ ُد مَّ حمَُ  اثـَنَ دَّ حَ  - 468
 « نَ و ِتْسٌع َوِعْشرُ  رُ هْ »الشَّ : لَ اَم قَ َسلَّ ِه وَ يْ لَ عَ  هللاُ  لَّىصَ  ِبِّ نَّ ال اْلَطَّاِب، َعنِ  َر ْبنِ ُعمَ ْن ٍس، عَ اْبِن َعبَّا نِ عَ 
 . حيح عدا محمد بن غالب فهو ثقةجال الص ر ه الجر : دار المأمون  محقق ال ق 

 

َل قَا :ُهَريْـَرَة، قَالَ  يِب أَ ْن عَ ِه، بِيْن أَ عَ  ِء،فَاوَ لْ ا وأَبُ  رٌ ا َجْعفَ ثن، ِسيُّ وَسى اْلَعبْ مُ  نُ بْ  ُد اّللَِّ ُعبـَيْ  ، ثناْيَمانَ ُن ُسلَ مَُّد بْ حمَُ  اثـَنَ َحدَّ  - 470
َنكَ تـُْعمِ  َحّتَّ ْوَف ِجَها َسْوَف َوسَ وْ زَ لِ  ولُ  تـَقُ يِت  الَّ َساءِ النِّ  ِمنَ   فَاتُ َم »اْلُمَسوِّ لَّ َوسَ ْيِه لَ  عَ  َصلَّى هللاُ اّللَِّ  ولُ َرسُ   « ي َعيـْ

 دا. ج يفإسناده ضع محقق: ل ال# قا
 

ثَـ حَ   -  474 َف ْبِن سُ و يُ   يِب، َعنْ أَ   ِِن ثَ دَّ حَ   اَل:قَ   دٍ ايَ زِ ُم ْبُن  َشاُن َرْوٍح، ثنا هِ بْ   ميِ َكرِ ُد الْ بْ عَ نا  : ث الَ قَ ى   ُموسَ ُنَس ْبنِ ْبُن يُو ُد  مَّ ا حمَُ نَ دَّ
 « اهَ رِ و  بُكُ يِت يف ْك أِلُمَّ رِ  ابَ مَّ هُ للَّ ا: »مَ لَّ سَ وَ  َلْيهِ عَ  ى هللاُ اّللَِّ َصلَّ : قَاَل َرُسوُل الَ قَ  يهِ ْن أَبِ  َساَلٍم، عَ نِ  بْ ّللَِّ َعْبِد ا

 إسناده ضعيف جدا.  لمحقق: # قال ا
 

ِفٍع،  ْن انَ ، عَ ُعَمرَ ْبِن    ّللَِّ ِد ا ُعبـَيْ سَّاَن، َعنْ ُن حَ ُم بْ ِهَشا  انرَزِيٍن، ث  ْبِن َأيِب   دِ مَّ حمَُ   ثنا َعْمُرو ْبنُ   َس، يُونُ ْبنُ   دُ مَّ ثـَنَا حمَُ دَّ حَ   -  475
 « ِديَنةِ َت اْلمَ و بـُيُ يـََرى   وَ هُ وَ ِم ِد النـَّعَ بَ رْ ُم مبَِ تـََيمَّ لََّم يَـ  َوسَ هِ َليْ  عَ هللاُ ى لَّ  صَ اّللَِّ  ُت َرُسولَ رَأَيْ اَل: »قَ  رَ ُعمَ  َعِن اْبنِ 
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 ناده ضعيف. سإ المحقق: ال # ق
 

ثـَنَا حُمَمَّ   -  476 ْن ُمَعاِذ  عَ   ٍد،ِن َسعْ بْ   بِ َسَرَة، َعْن ُمْصعَ يْ مَ   ْبنِ ِك  َملِ الْ ِد  َعبْ ٌر، َعْن  ، ثنا ِمْسعَ حٍ ي جنَِ ُن   بْ اَنِئلُ   يُوُنَس، ثناْبُن  ُد  َحدَّ
   َصلَّى هللاُ اّللَِّ   ولَ َرسُ ُهَو َحقٌّ فَِإنَّ  َم فَـ َسلَّ ِه وَ ى هللاُ َعَليْ اّللَِّ َصلَّ   ولُ َرسُ رََأى    امَ   نَّ نَِّة؛ أِلَ اجلَْ   َر، يف مَ عُ   نَّ أَ   دُ هَ َأشْ   "اَل:  َجَبٍل قَ ْبِن  
َر " مَ عُ   ةَ ُت َغريَْ َكرْ َفذَ   َأْدُخَلهُ   َأنْ   رَْدتُ أَ فَ   رَ مَ عُ لِ   :الُواا؟ قَ َمْن َهذَ ُت: لِ ْصًرا فـَُقْلقَ ا  هَ ُت ِفييْ أَ رَ ْلُت اجْلَنََّة فَـ َدخَ "  :  َم قَالَ لَّ سَ وَ   هِ َعَليْ 

 « َأَعَلْيَك َأغَارُ   َل اّللَِّ َرُسو  ُعَمُر: »ايَ  فـََقالَ 
 ناده ضعيف. سإ : قق# قال المح

 

ٍع، َعِن فِ ْن انَ عَ ،  ِميِّ  التـَّيْ َمانَ يْ ُسلَ   نْ عَ   ،مٍ لِ سْ مُ ْبُن    انُ ْيمَ ثنا ُسلَ ،  قـََزَعةَ ُن ْبُن  سَ حلَْ ثنا ا  ،الٍ زَ ْبِن كَ   دِ ُن حُمَمَّ ُر بْ َجْعفَ   اثـَنَ دَّ حَ   -  477
َن  و َوَِثَانُ ِبْضٌع    ْقبُ  احلِْ اابً قَ حْ يَها أَ فِ   ُكثَ َحّتَّ ميَْ    النَّارَ لَ خَ ْن دَ خَيُْرُج مَ   اَل   ّللَِّ اَسلََّم قَاَل: »وَ ِه وَ َليْ لَّى هللاُ عَ  صَ النَِّبِّ   نِ عَ   َر، ُعمَ اْبنِ 
 وَن« دُّ عُ ا تَـ ِمَّ  أَْلِف َسَنةٍ كَ   ْومٍ يَـ  لُّ ا كُ وَن يـَْومً تُّ سِ وَ  ةٍ ئَ اِثُِ اَل ثَ  َسَنةٍ  لُّ ًة كُ َسنَ 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
 

ثـَنَا ابْ   -  478 َنَة قَاَل:  يِب ْسَُ ِن أَ  بْ ََيََْي   نُ بْ ُد  مَّ حمَُ   ٍل، ثنا َكَزانُ َحدَّ ْضرَ  بَُكرْيٍ انُ بْ   دُ حُمَمَّ   اثنيـْ ِهَشاِم   نْ عَ   ،ةَ الَ ضَ فَ و  أَبُ   ناث  :قَالَ   ِميُّ حلَْ
 رَِم« ْن َيُْ  أَ َأرَادَ ا ذَ َسلََّم إِ ِه وَ َليْ  عَ هللاُ  اّللَِّ َصلَّى َرُسولِ ُف حِلَْيَة  أُغَلِّ ْنتُ »كُ َلْت: قَاَعاِئَشَة،  نْ بِيِه، عَ  أَ َعنْ  ،ُعْرَوةَ ْبِن 

 ف. ضعي  ده ناسإ # قال المحقق: 
 

ثـَنَا  - 482   " اِئَشَة، قَاَلْت: عَ  نْ َأيِب َسَلَمَة، عَ  نْ ، عَ ْهرِيُّ زُّ ٍر، ثنا الو زَبْ ، ثنا أَبُ ارٍ ُن َسوَّ بْ ةُ  َشبَابَ  ناث  ،ِِنُّ ائِ دَ ْلمَ  ا َرْوحٍ  نُ  بْ َعْبُد اّللَِّ َحدَّ
ى هللاُ لَّ  صَ ّللَِّ َرُسوُل ا لَّ  َأهَ »  :لُ و يـَقُ ا  هَ  َغريَْ تُ عْ ْسَِ ِريُّ: وَ ِه قَاَل الزُّهْ تِ جَّ  حَ يف   ةٍ ْمرَ ْيِه َوَسلََّم ِبعُ  َعلَ هللاُ    َصلَّىّللَِّ َرُسوِل ا  ُت َمعَ ْهلَْلأَ 
 ٍة« َحجَّ وَ  ةٍ ُعْمرَ بِ َوَسلََّم َلْيِه عَ 

 . رجال اإلسناد كلهم ثقات  # قال المحقق: 
 

ثـَنَ   -  483 ْبنُ َيَْ   ان: ث قَالَ بٍ  غَالِ نُ بْ   دُ مَّ ا حمَُ َحدَّ ثنهَ   ََي  اأْلَعْ اِشٍم،  أَ َعنْ َمُش،  ا  اَل َرُسو اقَ اَل:   قَ اّللَِّ ، َعْن َعْبِد  لٍ ائِ يِب وَ    ّللَِّ ُل 
َيذْ أَ ْن تـََوضَّ مَ ِه، وَ دِ سَ جَ   رِ ِلَسائِ   َكاَن طَُهورًا  هِ ، َعَلى َوُضوئِ َوَجلَّ زَّ   عَ ّللََّ َفذََكَر اْن تـََوضَّأَ  »مَ   : مَ  َوَسلَّ  َعَلْيهِ هللاُ ى  لَّ صَ  َعزَّ    اّللََّ رِ كُ  َومَلْ 
 « هُ ابَ َأصَ هُ ِإالَّ َما نْ مِ   ْطُهرْ  يَ ملَْ َجلَّ وَ 

 ا. واه جد # قال المحقق: 
 

، عَ يْ ْبُن ُعبَـ غَاِلُب  نا  ، ثاقُ السَّوَّ بْـَراِهيَم  إِ   نُ بْ : ثنا ِإْسَحاُق  الَ  قَ يُّ َوازِ هْ مٍَّد اأْلَ َسِن ْبِن حمَُ احلَْ   ْضُل ْبنُ ا اْلفَ ثـَنَ َحدَّ   -  485  نْ ِد اّللَِّ
َل  َأهْ   مْ ْيكُ لَ عَ   لسَّاَلمُ يَع فـََقاَل: »ا قِ بَ الْ لََّم   َوسَ ْيهِ َعلَ   هللاُ ى  َصلَّ   وُل اّللَِّ سُ رَ َخَل  دَ اَل:  قَ ِن اْبِن ُعَمَر  عَ ،   اَنِفعٍ نْ عَ   وٍر،ْنصُ ْبِن مَ   َعبَّادِ 

 ُقوَن« حِ ْم اَل كُ انَّ بِ ْؤِمِننَي َوإِ مُ لْ االدِّاَيِر ِمَن  
 ا. جد إسناده ضعيف # قال المحقق: 
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َل، يئِ َراِإسْ   ى، َعنْ ُموسَ   نُ  بْ ِن، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ محَْ رَّ  الَعْبدِ   نُ وِقيُّ ُموَسى بْ اْلَمْسرُ   ناثقَاَل:  يُّ  مِ اِن اْلفَ سَ ُن احلَْ  بْ يُّ لِ َحدََّثِِن عَ   -  497
لََّم ْيِه َوسَ لَ عَ هللاُ    َصلَّى   اّللَِّ لَ  َرُسو بُ يِّ ُأطَ   »ُكْنتُ :  قَاَلتْ َشَة،  َعائِ بِيِه، َعْن  َعْن أَ   ِسِم،اْلَقا  ِن ْبنِ  الرَّمحَْ َعْبدِ   َعنْ ،  ميِ رِ اْلكَ ِد  َعْن َعبْ 
 « تَ يْ اْلبَـ َلُق قـَْبَل َأْن يـَُزوَر َيَْ  وَ ْذَبحُ يَ ا بـَْعَد مَ 

 له ثقات. جا وباقي ر  من ترجمه أجد لم  فن في اإلسناد الفامي شيخ المص  # قال المحقق: 
 

َثِِن اْبنُ   -  547 َعِن اْلَقاِسِم،   ِعيٍد،سَ   نِ بْ   ََي َيَْ   َر، َعنْ مَ عُ  ْبُن  اّللَِّ   دُ ثنا َعبْ   ، ْبُن خَمَْلدٍ اِلدُ ثنا خَ   َة،مَ َكَراُد ْبُن  مَّ  اَيِسنَي، ثنا حمَُ َحدَّ
َعائِ  "شَ َعْن  قَاَلْت:  َرُسو   َة  َوسَ هِ يْ لَ  عَ ى هللاُ لَّ صَ   ّللَِّ ا  لُ َوَثَب  فَإِ فـَنَ   ةً بَ ثْـ وَ   مَ لَّ   مَ ظَْرٌت  َواِقفٌ َذا  رَُجٌل  ِبْرذَ   َعهُ  اَمٌة ِعمَ ْيِه  لَ َوعَ   ْونٍ َعَلى 
َبنْيَ فَـ طَرْ   لَ َقْد َسدَ   بـَْيَضاءُ  ِمْعرَ   اّللَِّ   لُ و سُ َورَ   ،هِ  َكِتَفيْ َها  َعَلى  َيَدهُ  ِبْرَذْونِهِ ةِ فَ َواِضٌع    ِمنْ   كَ تُ بَـ ثْـ ِِن وَ عَ ارَ   َقدْ لَ :  اّللَِّ َل  ُسو رَ    قَاَلْت: ايَ  

 يُل« اَك ِجِبِْ »ذَ : الَ قَ ِبُّ، ْلِدْحَيةُ اْلكَ  ْت:« قَالَ تِيهِ رَأَيْ ْم »َوَمْن ِتيِه« قـُْلُت: نـَعَ َورَأَيْ ؟ قَاَل: » َذاهَ 
 عيف. ض ده إسنا المحقق: ال # ق

 

ثـَنَاهُ ُعبـَيْ   -  548 ِم،  سِ ْلَقامْحَِن ْبِن ا الرَّ ْبِد  ِريُّ، َعْن عَ ُعمَ الْ   أَ ، أَنْـبَ ْرميََ  مَ يِب أَ   نُ يُد بْ عِ سَ   ناُر، ث زَّايٍك اْلبَـ ِن َشرِ ِحِد بْ اْلَوا  ُد ْبُن َعْبدِ َحدَّ
  كَ لِ ذَ َع لِ َتَ رْ افَ اُب اْلبَ  ْذ َدقَّ ِدي، إِ َو ِعنْ نَا هُ ْنَدِق، بـَيْـ ْيِه َوَسلََّم يـَْوَم الَْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ ِبُّ صَ نَّ لارََجَع َلمَّا  اَلْت: "اِئَشَة، قَ بِيِه، َعْن عَ أَ  َعنْ 
َعَلْيِه  ى هللاُ لَّ اّللَِّ صَ   ولُ َرسُ  َوثْـَبةً وَ   لَّمَ َوسَ   وَ كَ ُمنْ   َوَثَب  أَثَ َج، َفَخَرجْ َخرَ َرًة،  فَإِ ُت يف  رَجُ ذَ رِِه  َعلَ ا  َعَلْيِه صَ   ِبُّ نَّ لا وَ بٍَّة،  ادَ   ىٌل  لَّى هللاُ 

ُمتَِّكئٌ َوَسلَّ  الدَّ ِمْعَرفَ َعَلى    َم  قـُْلتُ دَ   مَّالَ فَـ   .َرَجْعتُ فَـ   ،هُ لِّمُ يُكَ   ابَّةِ ِة  مَ َخَل  ُتَكلِّمُ ي كُ الَّذِ ُل  اَك الرَّجُ ذَ   نْ :  قَ ْنَت  ْيِتيِه«؟ أَ َل: »َورَ اُه، 
   َة«ظَ يْ رَ ِِن قُـ بَ   َل َي إِ أَْمضِ  َأْن َأَمَرين يُل اَك ِجِبِْ ، قَاَل: »ذَ ْبِن َخِليَفَة اْلَكْلِبِّ   ةَ يَ حْ ِبدِ  :تُ ؟« قـُْلهِ يهِ ُتَشبِّ مِبَْن ». قَاَل: ُت: نـََعمْ قـُْل

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
 

ثـَنَ   -  556 حُمَمَّ َحدَّ ْبُن  ا  ا َأمْحَدَ ُد  ْبِن  اأْلَزْ   َعْمرٍو،لنَّْضِر  ْبُن  ُمَعاِويَةُ  ثنا  بْ عَ   ِديُّ،  ََيََْي  َعْن  اْلَفزَاِريَّ،  يـَْعِِن  ِإْسَحاَق  َأيِب  َأيِب ْن  ِن 
ٍب بِيٍض ُسُحولِيٍَّة« مَلْ  اَلثَِة أَثْـَواَم يف ثَ َوَسلَّ ى هللاُ َعَلْيِه  ، َعْن أَبِيِه قَاَل: »ُكفَِّن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّ مِ اْلَقاسِ أُنـَْيَسَة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  

 يِه َعاِئَشةَ فِ  َيْذُكرْ 
 عيف. إسناده ض  # قال المحقق: 

عَ َحدَّ   -  576 الرَّمحَْ بْ َثِِن  بْ ُد  ال   نُ ِن  ابِ فُ يـُْعرَ وَ   يُّ ْشقِ دِّمَ ِإْسَحاَق  الضَّ   مبَِ يِّ دِ امِ ْبِن  َمْسِجدِ كَّ   يف  احلَْ َة  ثنا حمَُ   اثن  :قَالَ   اِم،رَ    مٌَّد، 
هللاُ   ىلَّ  صَ ّللَِّ  ااَن َوَرُسولُ ُل أَ ْغَتسِ ْنُت أَ : »كُ تْ لَ َة، قَا  َعاِئشَ نْ عَ   ِسِم،اقَ ، َعِن الْ َمكِّيُّ اٍب الْ َخبَّ ْبُن  ، ثنا َعطَاءُ  ةَ يعَ هلَِ   نُ بْ ا ثنا    َمْرَواُن،

 « هُ بْ ْقرَ تُهُ مَلْ يَـ ِإْن َسبـَقْ وَ  هُ بْ رَ  أَقْـ  ملَْ ِِن َسبـَقَ اِحٍد فَِإْن وَ  ءٍ ِإانَ  نْ َم مِ  َوَسلَّ َلْيهِ عَ 
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 

 

ثَـ   -  577 يُ َحدَّ ثنا حُمَمَّ ْعقُ يَـ    ْبنُ وُسفُ نَا  َأيِب ُد ْبنُ وَب،  بَ   ،  ُر ْبُن َعلِ ْكٍر، َوَنصْ   ْبُن  زِ عَ الْ   دُ بْ عَ   نَا: َحدَّثَـ اَل قَايٍّ ْن  ، عَ دِ صَّمَ لا   دِ بْ عَ يِز 
ْلَقاِسِم،  اَعنِ ،  ُصورٍ ْبِن َمنْ ْن َعبَّاِد  عَ ،  اِصمٍ و عَ نا أَبُ ِز، ث زِيْلعَ ْبِد ا عَ ْبنُ يُم  اهِ بْـرَ إِ   ناث،  لٍ هْ ْبُن َأيِب سَ   ْهلُ سَ   اثـَنَ دَّ َوحَ ُصوٍر،  َمنْ ِن  ِد بْ ابَّ عَ 
ِه يثِ دِ  حَ ٌل يف هْ  سَ ادَ زَ   ي«لِ يـَْبَدأُ قـَبْ   هُ أَنَّ   َغرْيَ   ِحدٍ ٍء َواِإانَ ْن  َم مِ َسلَّ ِه وَ يْ لَ  عَ ى هللاُ لَّ صَ ُل اّللَِّ  و َوَرسُ   لُ سِ ْغتَ ُكْنُت أَ : »تْ قَالَ   ْن َعاِئَشَة،عَ 

 « ةَ ِئشَ اَعْن عَ اِهٍك، وُسَف ْبِن مَ يُ وَ ِسِم ْلَقاَعِن اٍد: »بَّاعَ  َعنْ 
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 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
 

ثَ حَ   -  578   َثِِن دَّ حَ   َل:قَاٍر  َيسِّ ْبِن مُ ِليِّ  عَ   نْ ، عَ لٍ َضيْ فُ ُن  مَُّد بْ َلى، ثنا حمَُ عْ اأْلَ   ْبدِ ْبُن عَ   ِصلُ َوا  َمطٍَر، ثنا  نِ بْ ِر  شْ ْبُن بِ   دُ مَّ حمَُ   ِِن دَّ
ِد احِ وَ لْ ا  ءِ انَ إْلِ  اِمنَ    َوَسلَّمَ هِ َليْ عَ   َصلَّى هللاُ   اّللَِّ   لُ ُسو رَ ِسُل َأاَن وَ »ُكْنُت َأْغتَ   :اَلتْ َة قَ يِه، َعْن َعاِئشَ أَبِ   َعنْ   ِم،اسِ قَ الْ ُن  ِن بْ رَّمحَْ  الَعْبدُ 

 اِء« اْلمَ َكِثرِي  ْيَس اِبلْ لَ 
 اده ضعيف. إسن  ق: # قال المحق

 

 نْ ، عَ َكِثريٍ   ْبنِ   دِ بَّاعَ وَ ِهٍد،  اَعْن ُمَُ   وَب،َعْن أَيُّ ،  لِ اْلَفضْ   ْبنُ   ِديُّ ثنا عَ اْلُمَحِبَِّ،    ُد ْبنُ اوُ دَ   انث  مٍَّد، ْبُن حمَُ اِرثُ نَا احلَْ ثَـ َحدَّ   -  585
  هللاُ  َصلَّىاِبلنَِّبِّ    تُ رْ َمرَ  ّتَّ حَ   دٌ  َشِدي ْلَمِديَنِة ُجوعٌ اَن ابِ أَ بـَنَا وَ  قَاَل: »َأَصابٍ طَالِ يِب ْبِن أَ  يِّ ْن َعلِ ِكاَلُُهَا، عَ َعْن أَبِيِه  ،  دٍ مَّ ِر ْبِن حمَُ ْعفَ جَ 
هُ تـَبُـلَّ   ا تُرِيُد َأنْ هلََ اًب  َراَعْت تُـ  مجََ ُهوِد َقدْ ِمَن اْليَـ   اِبْمرََأةٍ   انَ ا أَ ذَ َمَل، فَإِ اْلعَ ُس  مِ أَْلتَ ْجُت  رَ َفخَ   يْجهِ وَ   وِع يف ْهَد اجلُْ َف جَ َم فـََعرَ لَّ سَ ْيِه وَ َعلَ 
تُـَها تَـ اَي فَأَ َيدَ   نـََزَلتْ ّتَّ حَ نُواًب َر ذَ َعشَ  ثَةَ َفَمَدْدُت َثاَل َرٍة مْ بِتَ   بٍ و نُ ُكلِّ ذَ طَْعتُـَها َعَلى  افـَقَ  النَِّبَّ  ا ِبَِ ُت تـَيْ  فَأَ َرةً ُتَْ َة ْشرَ َث عَ اَل ثَ ْت دَّ عَ فَـ يـْ
تُـ َصبَـ لََّم وَ َوسَ َلْيِه لَّى هللاُ عَ صَ  نَا ِمنَ  اْلنَاهَ فََأكَ  هِ ا َبنْيَ َيَديْ هَ بـْ  «اءِ  اْلمَ َوَأَصبـْ
 إسناده واه جدا.  قال المحقق:  #

 

َثِِن حَ :   غَاِلٍب قَالَ ُد ْبنُ ا حُمَمَّ دَّثـَنَ حَ   -  589  دِ بْ ِن عَ  بْ ِعيدِ سَ   ْن ُحَصنْيٍ، َعنْ ، عَ رَّاِزيُّ لا  رٍ أَبُو َجْعفَ   َثِِن : َحدَّ لَ َمِد قَا الصَّ   ْبدُ عَ   دَّ
 َوُقلْ   اِفُروَن،اْلكَ   َهايُـّ أَ ْل اَي  قُ وَ َم رَبَِّك اأْلَْعَلى،  َسبِِّح اسْ   بِ   رُ تِ َن يُو اْيِه َوَسلََّم كَ  َعلَ هللاُ ى  لَّ صَ   ِبَّ ، َأنَّ النَّ يهِ بِ ْن أَ ِن أَبْـَزى، عَ ِن بْ محَْ الرَّ 
ُ َأحَ  ُهوَ   نْيِ " َذتَ اْلُمَعوِّ وَ  ٌد،اّللَّ
 . إسناده ضعيف ق: ال المحق# ق

 

ثَـ   -  590 ْبِن امَّ حمَُ   ، َعنْ الرَّازِيُّ   ْعَفرٍ أَبُو جَ   ثنا  َمِد،لصَّ ا  دُ بْ َثِِن عَ دَّ حَ   اَل:ٍب قَ غَالِ ُن  بْ   مَّدُ حمَُ   نَاَحدَّ َأيِب ، عَ ْنَكِدرِ مُ لْ ِد  وَسى  مُ   ْن 
، َعنْ نْ اْلكِ   « َعنْيٍ فََة طَرْ ي  نـَْفسِ َل إِ  ْلِِن اَل َتكِ َل: »ُقو ْن يَـ  أَ ِثرُ كْ يُ  َوَسلَّمَ  هِ يْ هللاُ َعلَ  َصلَّى اَن النَِّبُّ كَ :  الَ  قَ َرةَ َريْـ  َأيِب هُ ِديِّ

 جده عن أبي هريرة. لم ا # قال المحقق: 
 

 َعنْ ،  يِّ لسُّدِّ ا  نِ ، عَ ينُّ ا دَ اهْلَمْ   ْصرٍ ُن نَ َأْسبَاُط بْ   نَاَحدَّثَـ ،  ْعَمانِ  ْبُن النـُّ َمدِ َعْبُد الصَّ   ِِن ثَ دَّ اَل: حَ قَ اِلٍب  ْبُن غَ   حُمَمَّدُ نَا  ثَـ دَّ حَ   -  596
َلى   عَ اًل  رَجُ مَّنَ أَ   لٍ جُ رَ   ا ِمنْ مَ  قَاَل: »لَّمَ َوسَ ْيِه  َعلَ   هللاُ ى  ُسوَل اّللَِّ َصلَّ رَ ْعُت  اَل ْسَِ ، قَ حْلَِمقِ ْبُن ا  وي َعْمرُ َأخِ   َثِِن اَعَة قَاَل: َحدَّ فَ رِ 

 « ًرا فِ اوُل كَ تُ قْ  اْلمَ انَ كَ    َوِإنْ اتِلِ اْلقَ  رِيٌء ِمنَ بَ   فََأانَ هُ  فـََقتـَلَ َدِمهِ 
 ف. إسناده ضعي  # قال المحقق: 

 

ثَ ٌد قَاَل: ا حُمَمَّ نَ َحدَّثَـ  - 599 َم  لَّ سَ وَ  َعَلْيِه هللاُ  لَّى صَ ِبِّ ، َعِن النَّ هِ ْن أَبِيعَ  ِء،َعاَل لْ اٌم، َعِن لِ ُمسْ َماِن، ثنا عْ ُن النـُّ َعْبُد الصََّمِد بْ  ِِن َحدَّ
 َنِة« ي احلِْ َواَل ذِ  ةِ نَّ ظِّ ي الةُ ذِ ادَ وُز َشهَ »اَل َتَُ َل: قَا

 ضعيف.  إسناده  ق: # قال المحق
 



36 

 

ثَ حَ   َل:ٌد قَامَّ ا حمَُ َحدَّثـَنَ   -  603   ّللَِّ ا  لُ و َرسُ ى  َنََ : »يٍّ قَالَ  َعلِ ، َعنْ بِيهِ مٍَّد، َعْن أَ ِن حمَُ بْ   رِ فَ ْن َجعْ عَ   ،مٌ ثنا ُمْسلِ ،  ْبُد الصََّمدِ ِِن عَ دَّ
 ْيِل« َجَداِد اللَّ  َم َعنْ لَّ  َوسَ هِ يْ َعلَ هللاُ  ىَصلَّ 

 ده ضعيف. إسنا # قال المحقق: 
 

َعِن   ،رٍ ابِ جَ َعْن    يٍق،اَن، َعْن َأيِب َعتِ ُعْثمَ   نِ اِم بْ رَ حَ   َعنْ اِلٍد،  خَ   ْبنُ ُم  ُمْسلِ ، ثنا  َمدِ صَّ ل ا َعْبدُ   َثِِن َحدَّ مٌَّد قَاَل:  ثـَنَا حمَُ َحدَّ   -  604
 «  ِعتَاَق قـَْبَل ِمْلكٍ ِح، َواَل َكا  َطاَلَق قـَْبَل النِّ »اَل : قَالَ  ،مَ لَّ َوسَ  هِ يْ َعلَ  لَّى هللاُ صَ  ِبِّ نَّ ال

 جدا.  ضعيفإسناده  # قال المحقق: 
 

: الَ قَ   رَ ِن اْبِن ُعمَ عَ ،  عٍ فِ َعْن انَ   ،دٍ قِ ْن َأيِب َوا، عَ َهْيبٌ ، ثنا وُ كَّارٍ َسْهُل ْبُن بَ   رٍ شْ و بِ بُ ثنا أَ  احْلََسِن،  ْبنُ اُق  حَ  ِإسْ َثِِن َحدَّ   -  609
 « ْسُكتْ لِيَ  ا َأوْ َخريًْ ْل يـَقُ َماًما فـَْل إِ َحَضرَ ُقوُل: »َمْن ِه َوَسلََّم يَـ َليْ  عَ هللاُ ى اّللَِّ َصلَّ وَل سُ  رَ تُ عْ ْسَِ 

 . إسناده ضعيف # قال المحقق: 
 

و ٍر َوَلَقُبهُ َشاَذاُن، ثنا أَبُ ِد الرَّمْحَِن اأْلَْسَوُد ْبُن َعامِ ، ثنا أَبُو َعبْ َأيِب ُأَساَمَة التَِّميِميُّ  ْبنِ أَبُو حُمَمٍَّد احْلَاِرُث ْبُن حُمَمَِّد  دَّثـَنَاحَ  - 610
اّللَِّ  اَي َرُسوَل    -اَل َعاِئَشةُ  ، قَ قَاَل أَبُو ِهاَلٍل َأْحَسبُهُ   -مُّ اْلُمْؤِمِننَي:  أُ قَاَلْت  :  ِهاَلٍل يـَْعِِن الرَّاِسِبَّ، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن بـَُرْيَدَة قَالَ 

َلَة اْلَقْدِر مِبَا َأْدعُ ِإْن َوا  ِإيّنِ َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة "  و؟، قَاَل: " قُوِل: اللَُّهمَّ فـَْقُت لَيـْ
 حديث صحيح.  # قال المحقق: 

ٍد، َعْن  حُمَمَّ ْبنِ   رْيِ ْن زُهَ عَ ،  وٍر السَُّلْيِميُّ ْشُر ْبُن َمْنصُ بِ ٍد، ثنا  ا مَحَّ نُ بْ ى  ْعلَ  اأْلَ َعْبدُ ا  ثن  ْعِد،اجلَْ   نِ بْ   دِ مَّ حمَُ َأمْحَُد ْبُن  ا  نَ ثَـ َحدَّ   -  616
ْقنَا  ْنطَلَ فَا،  مَ َوَسلَّ   ْيهِ َعلَ   هللاُ  َصلَّى ِبَّ النَّ   بَاءَ ِمْن َأْهِل قُـ  رِ اْنصَ اأْلَ   نَ ٌل مِ جُ رَ   ااَل: َدعَ َريْـَرَة قَ هُ   يِب َعْن أَ ْن أَبِيِه،  َأيِب َصاِلٍح، عَ ِن ْيِل بْ هَ سُ 
لَّ  كُ وَ   اَن،َقاسَ وَ َمنَا  عَ طْ أَ ااَن، وَ نَا فـََهدَ َليْـ عَ   ، َمنَّ ِذي يُْطِعُم َواَل يُْطَعمُ الَّ   ّللَِّ : »احْلَْمُد  ِه، قَالَ يْ دَ يَ   ْو قَالَ أَ هُ  َم َوَغَسَل َيدَ عِ هُ فـََلمَّا طَ عَ مَ 

احْلَمْ انَ ْباَل أَ َسٍن  َباَلٍء حَ  ُموَ َغرْيَ   ّللَِّ ُد  ،  اهُ نْ ْغًًن عَ تَـ ُمسْ ْكُفوٍر، َواَل  مَ َكافٍَأ، َواَل  مُ ، َواَل  يبِّ  رَ عٍ دَّ   الَّذِ   حْلَْمدُ ،  ِمَن الطََّعاِم، َعمَ ي َأطْ ّللَِِّ   
َواحْلَْمُد   ،ْفِضياًل ِه تَـ ْلقِ خَ  نْ رٍي مِ َكثِ   َعَلى ِِن ، َوَفضَّلَ ىمَ اْلعَ   ِمنَ ِل، َوَبصَّرَ الَّ الضُّ  ِمنَ ى َوَهدَ  ،يِ رْ َن اْلعُ ، وََكَسى مِ ابِ رَ َن الشَّ َوَسَقى مِ 

 « نيَ اَلمِ  َربِّ اْلعَ ّللَِّ 
 حسن.  إسناده  ق: # قال المحق

 

ثَ :  َة، قَالَ بَّ َمُر ْبُن شَ عُ ٍد  و زَيْ أَبُ َة، ثنا  اَنِجيَ ُن  ا ابْ َحدَّثـَنَ   -  618   اِلكٌ مَ وَ   ،َماِلكٍ   ُسْلَمى ْبنِ ِن  بْ    ِعيَاِض ْبِن ُمْنِقذِ نُ ْلَمى بْ سُ   ِِن َحدَّ
َحِديِث    َماِلٍك، َعنْ  هِ يِث َجدِّ دِ ى، َعْن حَ ُسْلمَ ُن  ُذ بْ َثِِن ُمْنقِ دَّ اَل: حَ ، قَ وعٍ بُ رْ  ْبِن يَـ َصنْيِ ُن احلُْ بْ اُز  َكنَّ   دٍ َمْرثَ  يِب أَ ْنِت  ِطَمَة بِ ا فَ ْبنُ ُهَو ا

َزُموا  " الْ :  الَ  أَنَّهُ قَ مَ ِه َوَسلَّ يْ  َعلَ هللاُ   ى َصلَّ ّللَِّ وِل اَل َرسُ إِ  ًدانَ ا ُمسْ ثً َحِديِب  لِ اْلُمطَّ  ْبِن َعْبدِ   ةَ زَ ْن َحِديِث َحِليِفِه محَْ عَ ْرَثٍد،  مَ  يِب ِه أَ دِّ جَ 
 َكَر احْلَِديثَ ذَ  " وَ ِبَِ كْ َك اأْلَ انِ ِم َوِرْضوَ َك اأْلَْعظَ ْسِْ ُلَك ابِ ْسأَ ِإيّنِ أَ ُهمَّ للَّ : اَذا الدَُّعاءَ هَ 

   إسناده ضعيف.# 
 

ٍء،  اطَ ْن عَ عَ   ْنَكِدِر،مُ ْبُن الْ مَُّد  حمَُ   ناث،  ِبٍَّ ُمَُ   ْبنِ   نِ رَّمحَْ  الَعْبدِ ْبُن    مَّدُ ِد، ثنا حمَُ َعْبُد الصَّمَ   ، َحدََّثِِن غَاِلبٍ ُد ْبُن  مَّ حمَُ َحدَّثـَنَا    -  621
  سُ نَّا الَتِعذِ  َيسْ ٍة ملَْ اذَ ْسِتعَ َواْستـََعاَذ ابِ  ا َفَدَعا ِبُدَعاءٍ مً اَم يـَوْ هُ قَ لََّم أَنَّ سَ ْيِه وَ لَ ى هللاُ عَ  َصلَّ ِن النَِّبِّ عَ ، يْـَرةَ رَ َأيِب هُ ِلٍح، َعْن يِب َصا أَ َأْو َعنْ 
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  انَّ اللَُّهمَّ إِ   اقُولُو : »َت، قَالَ تـََعذْ اسْ   يَذ َكَماعِ تَ َوَنسْ   َدَعْوتَ   ُعَو َكَماَأْن نَدْ   ُسوَل اّللَِّ رَ   نَا ايَ لَ : َكْيَف  سِ  النَّاَل بـَْعضُ َقافَـ   اَل،قَ   ا،هَ ْثلِ مبِِ 
 َك« لُ و َوَرسُ  نَبِيُّكَ وَ  َعْبُدكَ مٌَّد حمَُ  هُ  ِمنْ كَ اذَ عَ اْستَـ  اَك ِمَّ ِعيُذ بِ َنْستَ وَ َك، يُّ َك َونَبِ مٌَّد َعْبدُ حمَُ  ِمَّا َسأََلَك كَ َنْسأَلُ 

 ضعيف جدا.  إسناده  # قال المحقق: 
 

ثـَنَ حَ   - 622 ْت: قَالَ ،  زٍ أُمِّ ُكرْ    َعطَاٍء، َعنْ َعنْ ْبِد اْلَمِلِك،  ، َعْن عَ َصاِلحٍ   ْمُرو ْبنُ عَ ثنا  وُنَس،   يُ نُ  بْ ْيجُ رَ ٍب، ثنا سُ  غَالِ ْبنُ ُد  حُمَمَّ ا  دَّ
ْثٍل  َك مبِِ نَي َولَ آمِ   وُل:قُ  يَـ  رَْأِسهِ  ِعْندَ َلكٌ بٌَة، َومَ اجَ ُمْستَ   بِ يْ  ِبظَْهِر اْلغَ ِخيهِ أِلَ ِل  الرَّجُ ْعَوةُ  دَ : "  مَ ِه َوَسلَّ يْ  َعلَ لَّى هللاُ  صَ ُل اّللَِّ و قَاَل َرسُ 

 " 
 ضعيف. إسناد  # قال المحقق: 

 

  ى لَّ صَ  ِبِّ نَّ لا اِبٍر، َعنِ  جَ اٍء، َعنْ َعْن َعطَ  َعْن رَُجٍل،ٍب، ئْ يِب ذِ ُن أَ بْ ايُّ، ثنا َمْرَوزِ الْ  مَّدٍ ُن حمَُ بْ  نْيُ اِكٍر، ثنا ُحسَ شَ  نُ بْ ثـَنَا ادَّ حَ  - 627
 «ِلكُ ْن اَل ميَْ َعتَاَق ِلمَ  ِكْح َواَل  يـَنْ ملَْ  نْ َق ِلمَ »اَل َطاَل  لََّم قَاَل: َوسَ  َعَلْيهِ هللاُ 
 

َصلَّى   ِبِّ لنَّ ا نِ عَ  اُوٍس،ْن طَ ِر، عَ َكدِ  اْلُمنْ مَِّد ْبنِ ٍب، َعْن حمَُ ِذئْ َأيِب  ا اْبنُ مٍَّد، ثنْبُن حمَُ  نْيُ ُحسَ  ، ثنارٍ كِ ا  شَ ا َجْعَفُر ْبنُ نَ ثَـ دَّ حَ  - 628
 هُ َم ِمثـْلَ َلْيِه َوَسلَّ  عَ هللاُ 

 إسناده ضعيف.  حقق: الم # قال 
 

ُّ َة  ِْبُمَ ِع ْبِن شُ َقا اْلَقعْ َمارََة ْبِن  ْبِن عُ   نِ الرَّمحَْ َعْبِد    نُ مَُّد بْ ِبيَصَة حمَُ قَ نَا أَبُو  ثَـ َحدَّ   -  632  نُ نا َصاِلُح بْ ث  ،ْمرٍوعَ   ُوُد ْبنُ ا، ثنا دَ الضَّبِّ
عَ طَّْلال َسى  و مُ  اْلَعزِيزِ ْن  ِحيُّ،  ْبنِ َعْبِد  عَ رُفَـ     َصاِلحٍ أَ ْن  ْيٍع،  عَ يِب  قَاَل:يْـ ُهرَ يِب  أَ   نْ ،  َرُسولُ قَ   َرَة  صَ اّللَِّ   اَل  هللاُ   َعلَ لَّى  َوَسلَّ ْيهِ   َم:  

َئنْيِ  ُكمْ ُت ِفي»َخلَّفْ   « َعَليَّ احْلَْوضَ ا  يَرِدَ ا َحّتَّ قَ رَّ فَ تَـ يَـ  نَّيِت َوَلنْ سُ  وَ ّللَِّ ِكتَاَب اا  ا بـَْعَدُهَُ ِضلُّو تَ   َلنْ َشيـْ
 ه ضعيف جدا. نادسإ # قال المحقق: 

 

ٍع  سْ َة َسَنَة تِ كَّ مبَِ  رِيُّ،َبصْ ِديُّ الْ زْ ِلِك اأْلَ  َعْبِد اْلمَ ْبنُ ُد اِبٍر حُمَمَّ ثنا أَبُو جَ  يُّ،يمِ مِ التَّ َة يِب ُأَسامَ ِن أَ ِد بْ مَّ  حمَُ  ْبنُ اِرثُ احلَْ  اَحدَّثـَنَ  - 636
بْ ثنا ِعْمرَ ،  َتنْيِ ئَـ اَومِ  ابْ ِإَل   ُجلٌ رَ ٍق، قَاَل: َجاَء  يقِ ْبِن شَ   ْبِد اّللَِّ ُن ُحَدْيٍر، َعْن عَ اُن   قَاَل:  ُثَّ   َكَت،َفسَ   ُة،: الصَّاَل َقالَ ٍس، فَـ ابَّ ِن عَ  

 َصلَّى وِل اّللَِّ سُ  رَ ى َعْهدِ الصَّاَلَتنْيِ َعلَ   َبنْيَ   جَنَْمعُ   نَّا كُ دْ قَ اَلِة،  صَّ لُِّمنَا اِبل تـُعَ   مَّ َلكَ أُ   اَل: »اَل قَ الصَّاَلةُ  ُثَّ قَاَل:  ،  َكتَ اَلُة، َفسَ الصَّ 
 « َفرِ لسَّ ايف  لَّمَ َوسَ  ْيهِ لَ هللاُ عَ 

 ه محمد بن عبد الملك ليس بالقوي... في إسناد # قال المحقق: 
 

بْ ثـَنَ َحدَّ   -  637 حُمَمَُّد  بْ ا  يُوُنَس  اْلُقَرشِ مُ   نِ ُن  ثنا  وَسى  بْ َيَْ يُّ،  َعِن  ا شُ ثنَكِثرٍي،    نُ ََي  ْبِن زِ يَ ْن  ، عَ ِهدٍ اُمَُ   ، َعنْ اأْلَْعَمشِ ْعَبُة،  يَد 
 ِة« نَّ جلَْ َفاتِيُح اُف مَ ُيو السُّ » َسلََّم: ِه وَ َعَليْ   َصلَّى هللاُ اّللَِّ ُسوُل رَ قَاَل قَاَل:  َشَجَرةَ 

 ضعيف. إسناده  # قال المحقق: 
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َأمْحَدُ دَّ حَ   -  638 إِ ثـَنَا  ْبُن  ِمْلَحابْ   اِهيمَ رَ بْـ   ثنِن  َعْمرُ َن،  ْبنُ ا  هلَِ   دُ َعبْ   ثنا  ،اينُّ احْلَرَّ  َخاِلٍد  و  ْبُن  يَزِ اّللَِّ  َعْن  أَ ْبنِ   يدَ يَعَة،  َحِبيٍب،   يِب 
 َقالَ ُل، فَـ هُ ِجِْبِي َأَتَ ِبِّ  ُن النَّ اِهيُم ابْ رَ َد إِبْـ لِ وُ »َلمَّا   لََّم قَاَل:َوسَ َعَلْيِه   هللاُ   َصلَّىِبِّ  نَّ الٍك، َعِن  َمالِ َنِس ْبِن  ْن أَ ، عَ يِّ رِ  الزُّهْ نِ ، عَ َقْيلٍ َوعُ 
 بْـَراِهيَم« ْيَك اَي َأاَب إِ لَ عَ ُم اَل السَّ 
 سناده ضعيف. إ ل المحقق: # قا

 

ْلَفْضُل ْبُن ثنا ا،  يزِ ْلَعزِ ِد اَن َعبْ بْ   مَّدَ حمَُ َة يـَْعِِن  ْزمَ رِ ُن َأيِب  : ثنا ابْ اَل َمطٍَر، قَا ْبِن  ِبْشِر    نُ ، َوحُمَمَُّد بْ غَاِلبٍ  ْبُن  مَّدُ نَا حمَُ ثَـ دَّ حَ   -  642
ٌء ِمْن  احِلَةُ ُجزْ الصَّ ْؤاَي  الرُّ ِه َوَسلََّم: » َعَليْ   ى هللاُ لَّ ّللَِّ صَ ا  ولُ قَاَل َرسُ   اَل: قَ ّللَِّ اَعْبِد    نْ ، عَ بِيهِ ْن أَ لرَُّكنْيِ، عَ  انِ ٍر، عَ ْسعَ ْن مِ ُموَسى، عَ 

 ِة« وَّ ِمَن النـُّبُـ ًءا زْ ْبِعنَي جُ سَ 
 . حناده صحي إس ل المحقق: قا# 

 

ثـَنَاحَ   -  645 ُسلَ ْبنُ   مَّدُ حمَُ   دَّ بْ َوِبشْ ،  َواِسِطيُّ الْ   ْيَمانَ   اأْلَ ُن مُ ُر  ثنا َخالَّ قَااَل يُّ  َسدِ وَسى  َعْن  ََي ْبُن َيَْ   دُ :  قَاَل:ِمْسعَ ،  زَ   ٍر   ْيدٌ ثنا 
دِّي  ، َعْن َأيِب اْلَعمِّيُّ  يُد  رِ ا: نُ الُو ، فـَقَ مْ َفَسَأهلَُ   ثَ ، فـَبـَعَ َفْجرِ الْ    قـَْبلَ ْكَعَتنْيِ الرَّ   بـَْعدَ   اَطَجُعو ا اضْ  اَنسً رَ مَ ْبُن عُ اى  اَل: أَتَ يِّ قَ ِق النَّاجِ الصِّ

 ٌة« عَ ا ِبدْ ْم أَنََّ ِِبْهُ  فََأخْ ِهمْ ْع إِلَيْ جِ »ارْ ، قَاَل: نَّةَ السُّ  كَ لِ ِبذَ 
 

َثِِن ابْ حَ  -  646  هُ وَ اِدِه نَْ نَ ِبِِسْ  ِمْسَعٌر،أَ بَ َن، أَنْـ ارُو ْبَن هَ ا  يـَْعِِن  يدُ ، ثنا يَزِ َدارٌ ، ثنا بـُنْ ُن اَيِسنيَ دَّ
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 

 

ثَ حَ   - 654 ي اضِ قَ   اَلنٍ فُ   ُر ْبنُ اهِ  ثَِقًة ثنا طَ انَ اُس وَكَ وَّ ْبُن ِهَشاٍم اْلقَ  ّللَِّ اِفُظ، ثنا َعْبُد ا احلَْ رٍ  أَبُو َبكْ يُّ ِدَيِ َن اْلِبَْ ْبُن َهارُو  دُ محَْ ِِن أَ دَّ
لََّم:  َوسَ هِ هللاُ َعَليْ   ى َصلَّ  اّللَِّ  اَل َرُسولُ قَ   :قَالَ َمَر  ِن عُ ِن ابْ ، عَ يِب َثِبتٍ ِن أَ ِبيِب بْ  حَ َعنْ ،  ْن ِمْسَعرٍ ٍج، عَ َدرَّا   ْبنُ   حُ و ثنا نُ ،  نَ َُهَْذا 

ئً  شَ »َمْن َأْعَمرَ   ُه« هُ َمْن يَرِثُ ثُ هُ يَرِ لَ َو ا َحيَاَتهُ فـَهُ يـْ
  . ( 4906)  معناهرواه اإلمام أحمد في المسند ب و  عيف جدا.إسناده ض # 

 

ْبُن َأْْسَاْيرِيَ ُجوَ   ثنا،  ءَ اِن َأْسَْ بْ   حُمَمَّدِ   ْبنُ   ُد اّللَِّ َعبْ ثنا  ،  نَ ْبُن َهارُو ى  ُموسَ   ثـَنَاَحدَّ   -  672    ْبنِ دِ ِسَم ْبَن حُمَمَّ َقا، َأنَّ الْ ، َعْن اَنِفعٍ ءَ ةُ 
ا  مَ يِ حْ : أَ يَاَمةِ قِ لْ يـَْوَم ا   َلهُ   لَ يالَّ قِ  إِ ورَةً صُ   وُِّر َعْبدٌ صَ اَل يُ اَل: "  قَ   ْيِه َوَسلَّمَ لَ  َصلَّى هللاُ عَ ِبِّ َعِن النَّ َة،  شَ َعائِ   نْ ُه، عَ ، َأْخِبََ َأيِب َبْكرٍ 

  " َلْقتَ خَ 
 إسناده صحيح.  # قال المحقق: 

 

َأمحَْ َحدَّثَ   -  673 ْبنُ ِِن  ْبنِ ُد  احْلَا َصدَ  حُمَمَِّد  حُمَمَّ   حُ لِ ا ا صَ ثن  ُظ،فِ َقَة  اْلقَ بْ   دِ ْبُن  ََيََْي  َأيِب طَّ ِن  ثنا  ُعثْ اُن،  ثنا  ُمرََّة،ْبنُ   َمانُ ،  ِن عَ    
تُـَها، قَ : فَأَ َم قَاَلتْ َلْيِه َوَسلَّ عَ    َصلَّى هللاُ  اّللَِّ َرُسولِ ًة لِ قَ رُ  َّنُْ تْ ا اْشرتََ َأَنََّ   ،ِئَشةَ َعاْن  عَ   ِم، اسِ اْلقَ  َضَب يف غَ لْ ا   ْيتُ رَأَ   يّنِ ُثَّ َكأَ   اَلْت:ْلَقيـْ
َعاهِ جْ وَ  فـََقاَلْت  َأُعوذُ ِئشَ ِه   " اِبّللَِّ ُة:  اّللَِّ خَ سَ   ِمنْ     رَ َسخِ وَ   ِط  »َماَقالَ فَـ   َم،لَّ سَ وَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اّللَِّ   ولِ سُ َط  َعاِئَشُة«   َهَذا  :  اَي 
َذْ قَ  ، ِمنيَ الَ عَ ٌد ِمَن الْ حَ أَ   بُهُ اَل يـَُعذَّ   وَن َعَذاابً بُ الصَُّوِر يـَُعذَّ   هِ ذِ َأْصَحاَب هَ   نَّ إِ : » الَ فـَقَ ،  َك َواِفدٌ  َجاءَ َل َعَلْيَك َأوْ ا َدخَ ُتَا ِإذَ اَلِت: اُتَّ

 « مْ تُ ا َخَلقْ مَ وا يُ  َأحْ مْ هلَُ  لُ ايـُقَ 
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 " ِمينَ َعالَ ٌد ِمَن الْ َأحَ  ُبهُ َعَذاًبا اَل ُيَعذَّ  "  ( دون قوله2105الحديث في صحيح البخاري ) # 
 

ثَـ   -  676 اَن،  َكْيسَ ْبنِ   حِ ْعٍد، َعْن َصالِ َن سَ ابْ   ْعِِن يَـ اِهيُم  رَ ِإبْـ   ناث   ،يِب ُمَزاِحمٍ َن أَ ابْ   ِِن يـَعْ   ورٌ صُ نْ مَ   ناث  بَّاِر، اجلَْ دِ ْبُن َعبْ ُد  محَْ أَ   هُ نَا َحدَّ
رْتِ الْ ذَ  َوَسلََّم قَاَل يف هَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ َأنَّ النَِّبَّ  ،اِسمِ قَ َعِن الْ   ةَ شَ ائِ عَ  ُكْر ِفيهِ َيذْ  ُه« َوملَْ ِسطُو بْ تَـ »أَ :  ُمَصوَّرِ ا السِّ

 ل. رسإسناده ضعيف ألنه م قق: # قال المح
 

ثـَنَ   -  677 لَّى هللاُ  ِبَّ صَ اْلَقاِسِم، َأنَّ النَّ   ْيَساَن، َعنِ كَ ْبِن     َصاِلحِ  َسْعٍد، َعنْ ْبنُ ُم  إِبْـَراِهي، ثنا  َلفٌ وَن، ثنا خَ ْبُن َهارُ   َسىو مُ   اهُ َحدَّ
 ةَ شَ ئِ ُكْر َعاَيذْ   " َوملَْ يـَْبِسطُوهُ  َرُهْم َأنْ  َأمَ مَ  َوَسلَّ هِ َعَليْ 

 ه ضعيف. ادسن إ # قال المحقق: 
 

ثـَنَا ُعثْ ُعْثَماُن ْبنُ   ، ثناارٌ ا بـُْندَ ُن ِبْشٍر، ثنبْ   دُ  حُمَمَّ ِِن دَّثَ حَ   -  682 ِبِّ َعِن النَّ ،  اْلَقاِسِم، َعْن َعاِئَشةَ    ُمرََّة، َعنِ ُن ْبنُ َما ُعَمَر، َحدَّ
 َن« و رُ َصوِّ اْلمُ َمِة ِقيَا الْ  مَ يـَوْ  اابً ذَ عَ النَّاِس  دَّ  َأشَ »ِإنَّ  :قَالَ  مَ َوَسلَّ  هِ  َعَليْ ى هللاُ لَّ صَ 

 إسناده حسن.  # قال المحقق: 
 

نَ حَ   -  686 ثـَتـْ َثِِن ْت: حَ َن، قَالَ اسَّ ُن حَ  بْ َوضَّاحُ ُة، َوَجدَُّها الْ نْـبَارِيِّ  زَاِذيٍّ اأْلَ َسى ْبنِ  ُمو َداَن ْبنِ نَةُ بِْنُت محَْ اا ْسَُ دَّ  ُرومْ عَ نا  ، ث َأيِب   دَّ
َذا إِ » َسلََّم:   َعَلْيِه وَ لَّى هللاُ  صَ ُسوُل اّللَِّ اَل: قَاَل رَ قَ َرَة  يِب ُهَريْـ ْن أَ طَاٍء، عَ عَ   نْ  ُسَلْيَماَن، عَ َأيِب   نُ ِك بْ لِ مَ ُد الْ َعبْ ثنا    ،الثَـّْواَبينُّ   اَيدٍ زِ ْبُن  

  اجْلَنَِّة« ِإَل  ةُ اِطمَ فَ  ََتُوزَ  َحّتَّ  مْ كُ وا أَْبَصاَر ُس ُغضُّ االنَّ  َهايُـّ ، أَ ْرشِ ْلعَ اْطنَاِن ْن بُ ُمنَاٍد مِ ى دَ ِة انَ امَ اْلِقيَ َكاَن يـَْوُم 
 ضوع. : مو ( 665امع )الجيف ضع

 

بْ نَ ثَـ َحدَّ   -  691 بْ   اْلَواِسِطيُّ،َماَن  ُسَليْ   نُ ا حُمَمَُّد  أَ ُن ُخنَـ ثنا حُمَمَُّد  نَاتَـ ْيٍس قَاَل:  الثَـّْورِ فْ سُ   يـْ َوَأوْ َوارِ الُْ   رِ َدايَّ يف  يَاَن    َدارِ   ِإَل   َمأَ ، 
ِذي  يُث الَّ ْفيَاُن: احْلَدِ فـََقاَل َلهُ سُ يُّ،  ْخُزومِ ْلمَ ُن َحسَّاَن ا بْ   يدُ َلْيِه َسعِ َل عَ َدخَ ، قَاَل: فَ هُ نـَُعودُ   يَانَ فْ سُ َعَلى    انَ ْلخَ ا دَ َّنََّ َوإِ َن،  يرِ َعطَّاالْ 

ثـَتْ   ْت:لََّم قَالَ َوسَ  ْيهِ ى هللاُ َعلَ  َصلَّ نَِّبِّ ال  َزْوجِ ةَ بَ يبِ مِّ حَ  أُ َعنْ  َة،بَ يْـ ْنِت شَ  بِ يَّةَ  َصفِ نْ ، عَ  َصاِلحٍ  أُمُّ ْتِِن ثَـ دَّ اَل: حَ  َصاِلٍح، فـَقَ مِّ  َعْن أُ ِِن َحدَّ
َد ِعنْ   لٌ َل رَجُ َقاِر« فَـ ْنكَ مُ الْ   َيهُ َعنِ َوَنَْ وِف  رُ عْ  اِبْلمَ ا َخاَل َأْمَرهُ مَ َلْيِه   عَ آَدَم ُكلُّهُ    اْبنِ َسلََّم: »َكاَلمُ  َعَلْيِه وَ ى هللاُ  َصلَّ ّللَِّ اَل َرُسوُل اقَ 
تُهُ : وَ انُ يَ َقاَل ُسفْ فَـ ِديَث،  احلَْ   اذَ َشدَّ هَ أَ   امَ   يَاَن:فْ سُ  املَْ  أَ َما ِشدَّ َتْسَمِع  تـَعَ ّللََّ    {َواُهمْ جنَْ   َكِثرٍي ِمنْ    يف تَاِبِه: }اَل َخرْيَ يـَُقوُل يف كِ اَل   

أَ  ِبصَ َمرَ أَ   نْ ِإالَّ مَ [  114]النساء:   مَ َدقٍَة  أَ ْعُرو ْو  إِ ٍف  النْيَ بَ   ْصاَلحٍ ْو  أَ نَّ   تـََعاَل ّللََّ ا   عِ َتْسمَ   ملَْ   وَ اِس  يـَُقوُل يف   }يـَْومَ تَابِ  كِ   ُم  ُقو يَـ   ِه: 
 هِ ِبَعْينِ  َهَذا ُهوَ [ 38 ]النبأ: قَاَل َصَوااًب{وَ مْحَُن لرَّ َأِذَن َلهُ ا َمْن َكلَُّموَن ِإالَّ َصفًّا اَل يـَتَ َكةُ َماَلئِ الْ الرُّوُح وَ 

 إسناده ضعيف.  لمحقق: قال ا #
 

َنصْ بُ أَ   اثـَنَ دَّ حَ   -  692 َمْنُصو و  بْ ٍر  الزَّ حمَُ   نُ ُر  ثنا مٍَّد  الصَّ مَّدُ حمَُ   اِهُد،  ْبُن  َأخْ احِ بَّ   قَاَل:  بِْنُت  أُمُّ  تـَنَا  ِبَْ ،  اْلُغْصنِ   انَ َحسَّ ُعَمَر    أَبُو 
 ِل اّللَِّ ْت لَِرُسو لَ َمَر، قَا  عُ تَ نْ َة بِ نَّ َحْفصَ هُ أَ غَ لَ بَـ   نَّهُ أَ   هِ أَبِيْن  اِئِف، عَ  الطَّ ِحبِ ى َصاْبِن ِعيسَ   سِ  ْبِن قـَيْ يِد ْبِن ََيََْي عِ ُة، َعْن سَ ثَـَّقِفيَّ ال

 ُه« يـَُقدِّمُ   اّللََّ ِكنَّ َقدُِّمهُ َولَ أُ  الَِّذي انَ أَ »َلْسُت :  اَب َبْكٍر، قَالَ أَ  ْمتَ َمِرْضَت َقدَّ  أَْنتَ ِإَذا  َم:ْيِه َوَسلَّ َعلَ  َصلَّى هللاُ 
 إسناده ضعيف.# 
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ثَـ حَ   -  694  أَبِيِه، َأنَّ  ، َعنْ ، َعْن َسِعيدٍ سَّانَ ْنُت حَ بِ   أُمُّ ُعَمرَ   نَاتْـ اَل: َأْخِبََ  قَ بَّاحِ ْبُن الصَّ   دُ حُمَمَّ   ثنا  ،دُ زَّاهِ مٍَّد الُن حمَُ بْ   ورُ ْنصُ مَ ا  نَ دَّ
قَ نْ إِ  لَِرُسولِ اَسااًن  َصلَّى هللاُ ا  َل  َعَليْ ّللَِّ  انْ َوَسلَّمَ   هِ   فَ ِل    ُسبْ :  رَ َسكَ رَبََّك  َعلَ لَّى هللاُ صَ   اّللَِّ   ولُ سُ َت  َحّتَّ لَّمَ سَ وَ ْيِه    ِجِبِْ نَـ     يُل َزَل 

َأَحٌد    : }ُقْل ُهوَ الَ  َذا قَ وَ هُ لَّ؟ قَاَل أاََن   َوجَ  اّللَِّ َعزَّ َنَسبِ   ُل َعنْ ائِ أَْيَن السَّ   َل:َقاْخَِبَُه، فَـ فَأَ   ُ ُ الصَّ اّللَّ [  2  خالص:َمُد{ ]اإلاّللَّ
، أَيِّ  وَ َقاِع َخرْيٌ بِ َأيِّ الْ ْن عَ  ِِبْين ُر: َأخْ هُ آخَ لَ  لَ اقَ : وَ الَ قَ  ِة،ورَ آِخِر السُّ  ِإَل   ْسَواُق« اأْلَ  ُد َوَشرَُّهاَمَساجِ اِع الْ قَ »َخرْيُ اْلبِ  َل:قَاَها َشرٌّ

 سل. مر حديث  ق: محق# قال ال
 

َثِِن    -  696 احلَْ لْ اَحدَّ ْبُن  ْبنِ َفْضُل  ا ْعنُيِ اأْلَ   َسِن  أَبُو  ا ْلَعبَّ   ااحلُْ   نُ بْ اّللَِّ  ْبُد  عَ   ِِن َحدَّثَ   اَل:قَ   يُّ ازِ ْهوَ أْلَ اِس  يِصيُّ ْلمِ َسنْيِ  قَ صِّ  اَل:  
هَ وسَ ْرسُ طَ َدَخْلُت   َفِقيَل:  امْ اهُ   رَأَ   َرأَةٌ نَا  اَقْد  الَّ ِت  َوَفدُ ِذيجلِْنَّ  اّللَِّ و َن  َرُسوِل  ِإَل  َعلَ صَ   ا  هللاُ  َوَسلَّ لَّى  فَ أَتـَيْـ فَ   مَ ْيِه    ةٌ اْمَرأَ   ِإَذاتُـَها 

َما  فـَُقْلا  اهَ َلى قـَفَ  عَ ةٌ يَ قِ تـَْلُمسْ  أَ َهْل رَأَْيتِ   وسُ نُ مَ   ْلُت: ايَ فـَقُ   اَل: وُس، قَ َمنُ   فـََقاَلتْ   ِك؟اْسُْ ُت:  اَحًدا    اِمَن  َوَفُدوالَّذِ جلِْنِّ  َل إِ   يَن 
اَل:  قَ اّللَِّ َعْبَد  َم  ِه َوَسلَّ َليْ عَ   لَّى هللاُ  صَ ِبُّ لنَّ اين اَْسَّ   لَ اقَ ٌج،  حَ ْسَْ   اّللَِّ ْبُد  َثِِن عَ  َحدَّ مْ عَ نَـ   ؟ قَاَلْت:َلْيِه َوَسلَّمَ عَ  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  لِ و َرسُ 
  وِر، نُّ يف ال َلجُ  يـَتـََلجْ  نُورٍ نْ مِ  تٍ " َعَلى ُحو ْرَض؟، قَاَل:  ُلَق السََّماَواِت َواأْلَ َأْن خيَْ  لَ َوَجلَّ قـَبْ  َعزَّ رَبُـّنَا َكاَن أَْيَن   َرُسوَل اّللَِّ  : ايَ تُ قـُْل
َم يـَُقوُل: لَّ ْيِه َوسَ لَ لَّى هللاُ عَ  صَ النَِّبَّ   ْعتُ اَل ْسَِ ، قَ  َْسَْحجٌ اّللَِّ ُد  بْ َثِِن عَ َحدَّ   َعمْ َلْت: نَـ قَا  رْيَ َهَذاغَ   ائً يْـ ْنهُ شَ ْعِت مِ َأْسَِ هَلَا:  ُت  ْلقُـ   لَ قَا

ئً شَ   هُ ْعِت ِمنْ ْسَِ ا: أَ ُت هلََ قـُْل  « قَاَل:انً ايَّ رَ   يَاَمةِ  اْلقِ مَ يـَوْ   ُحِشرَ هُ وَ ِبَْ قَ َل  ْدخِ َوأُ اًن   رايَّ الَّ َماتَ يس إِ   ةُ رَ و ِعْنَدهُ سُ   رِيٍض يـُْقَرأُ مَ   »َما ِمنْ  ا  يـْ
ْعُت النَِّبَّ   ،َْسَْحجٌ   َعْبُد اّللَِّ   َثِِن ْم َحدَّ : نـَعَ قَاَلتْ   ا؟َغرْيَ َهذَ  َحى  ضُّ ل ا   لِّيُيصَ ٍل  ْن رَجُ ا مِ وُل: " مَ َم يـَقُ لَّ سَ َعَلْيِه وَ    َصلَّى هللاُ قَاَل: ْسَِ

َراِهيَم  بْـ ْعهُ " ِمْن َحِديِث إِ يِّ ِِن َفضَ عَ ُفاَلاًن َضيـَّ نَّ  ْظُه، َوإِ اْحفَ َظِِن فَ فِ  ُفاَلاًن حَ ِإنَّ   بِّ ْت: اَي رَ َقالَ  فَـ تـََعاَل   ِإَل اّللَِّ   اِبَِ   جَ  ُعرِ ا ِإالَّ هَ رَكَ ُثَّ تَـ 
 يِّ ئِ َوالدَّْستُـ ٍم ا اشَ هِ  َعنْ َم، ِهي ِإبْـَرا يَةُ رَِوا ِه.ُيوخِ شُ  نْ عَ طَْهَماَن، ْبِن 
 سناده واه جدا. إ قال المحقق: # 

 

ِإَل  ٌل  جُ اَء رَ جَ َل:  اقَ ، َعْن َعطَاٍء  طَرٍ َعْن مَ يُم،  َراهِ بْـ إِ   ثنا  ،يِب مٍَّد، ثنا أَ حمَُ ُن  َمُر بْ ا عُ نث  ِزيُّ،ْروَ اْلمَ اِرِث  احلَْ ُن  يُّ بْ ثـَنَا َعلِ َحدَّ   -  709
َعبَّ اْبنِ  فـََقا  تـَقُ   َل:اٍس،  ِدْرُهََ   لُ و َما  بِ   نْيِ يف  فَـ يِّ جَ ِدْرَهٍم  ُسوٍد  بِ قَ ٍد؟  ِبٌَْس  َما  ِإالَّ اَل:  النَّ وِيرِ َتصْ  كَ َذِلَك  ااقَ   فـََقاِة؟ْلُمَسريََّ ِة  و أَبُ َل  ، 

قـََراَبيِت  يـَْعَلمُ  دٌ : َما َأحَ َعبَّاسٍ اْبُن ٍد. قَاَل ي عِ سَ : أَبُو وا َهَذا؟ قَالُ َمْن  ؟ فـََقاَل:اسِ نَّ  لِلهُ لُّ حتُِ كُِّل الّراَِب وَ تـَوَ َمَّت َل اٍس إِ بَّ عَ َن ابْ  َسِعيٍد: ايَ 
يـَُقوُل: لََّم  ْيِه َوسَ َعلَ   ى هللاُ َصلَّ   ُت َرُسوَل اّللَِّ عْ يٍد: ْسَِ َسعِ   أَبُو  لَ افـَقَ   ،َأةَ ِذِه اجْلُرْ  هَ يَّ ُئ َعلَ رتَِ َيَْ لََّم  َوسَ   ْيهِ  َعلَ هللاُ   لَّى صَ وِل اّللَِّ ِمْن َرسُ 

ابِ لذَّ »ا ِمْثاًل ذَّ ل َهُب  مبِِ َهِب  وَ   مِبِْثلٍ ْلِفضَّ ابِ   اْلِفضَّةُ ْثٍل،  ِمْثاًل  َواحْلِنْ ِة  ِمثْ ل ابِ شَِّعريُ َوال  ،مِبِْثلٍ اًل  ِمثْ طَِة  حْلِنْ ابِ   طَةُ ،    ِمْلحُ َوالْ   ،لٍ ثْ مبِِ   اًل شَِّعرِي 
 َوأَتُوُب ِإلَْيهِ  اّللََّ  رُ َأْستـَْغفِ  َوِإيّنِ ْأٍي َكاَن ِبرَ   اذَ هَ  ِإنَّ اسُ يُـَّها النَّ اَي أَ َعبَّاٍس: ُن ابْ اَل قَ « فَـ لٍ ثْ ِح ِمْثاًل مبِِ ِمْلاِبلْ 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
 

 نْ ، عَ ةَ وَ  َحيْـ نِ  بْ َجاءِ ْن رَ طٍَر، عَ مَ ْن  يَم، عَ َراهِ بْـ إِ   ، َعنْ َأيِب َثِِن  ٍص قَاَل: َحدَّ فْ حَ   ُد ْبنُ ثنا َأمحَْ  ْبُن َشاِكٍر،  نْيُ سَ َثِِن احلُْ دَّ حَ   -  719
ْلبـَْيِع،  ايف   لَّْمسِ ْجِش َوالَوََنَى َعِن النَّ ،  َنبِ ِب َواجلَْ لَ َعِن اجلَْ   لَّمَ سَ ى هللاُ َعَلْيِه وَ  َصلَّ ّللَِّ  اولُ َرسُ ََنَى  هُ قَاَل: »نْيٍ، أَنَّ ِن ُحصَ َن بْ َراِعمْ 
تَاعَ  يَـ ى َأنْ َوَنََ   « ِخيهِ أَ ِة  ْطبَ خِ َلى عَ َب طِ  َوخيَْ  َأِخيهِ عِ بـَيْ  َعَلى ُجلُ لرَّ ا بـْ

 عيف. إسناده ض  # قال المحقق: 
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،ُد ْبُن  مَّ نَا حمَُ َحدَّثَـ   -  722 ِل النـَّزَّا  َعنِ   ،اكِ حَّ  الضَّ َعنِ   ،ِِبٍ يْ وَ ْن جُ يُم، َعْن َنْصٍر، عَ اهِ بْـرَ إِ َل: َحدََّثِِن  ْفٌص قَاَطٌن، ثنا حَ قَ نا  ث  َعِليٍّ
قَ أَنَّهُ َة،  ِن َسِبَْ بْ  أَ   ِفتْـ عَ َماِن  اْليَ   نُ بْ   يْـَفةُ َتى ُحذَ اَل:  َما  لَ افـَقَ   ِجدِ َمسْ الْ   يف َيٍة  َلى  فَ َهُؤاَل :  مَ وفٌ كُ قـَْوٌم عُ ِقيَل:  ِء؟  فـََقاَل:   ا ُكْنتُ ، 

َأْن   ُكلِّ   اُف يف ْعِتكَ ااِل »   لََّم:ْيِه َوسَ  َعلَ هللاُ لَّى   صَ وُل اّللَِّ َرسُ   : قَالَ اّللَِّ   دُ َعبْ َل  َوقَاٍر،  فْ نَـ   دِ جِ  َمسْ ْعِتَكاٌف ِإالَّ يف  اُكونَ يَ َأْحَسُب 
 ُة« اَل صَّ  ال ِفيهِ  امُ تـُقَ ٍد ْسجِ مَ 

 ضعيف.  إسناده  # قال المحقق: 
 

ثـَنَا حُمَمَّ حَ   -  726 َلى، َعْن يِب لَيْـ أَ   ْبنِ ِن  محَْ ِد الرَّ بْ عَ   مَِّد ْبنِ  حمَُ َعنْ   ،يمُ  ِإبْـَراهِ ِِن ثَ دَّ : حَ ٌص قَالَ َحفْ   ثنا  : ثنا َقَطٌن،الَ ْبُن َعِليٍّ قَ ُد  دَّ
 لَ اقَ   يُم،بْـَراهِ َل إِ قَا   احْلَجَّاِم«رُ ْلَبِغيِّ َوَأجْ  االسُّْحِت َمْهرُ   »ِمنَ   َسلََّم:وَ   هِ  َعَليْ ى هللاُ  َصلَّ ُل اّللَِّ  َرُسو َة قَاَل: قَالَ َريْـرَ  هُ ْن َأيِب عَ طَاٍء،  عَ 
 جَّامِ احلَْ   َأْجرِ يف َص رَخَّ  ُثَّ مٌَّد: حمَُ 
 ضعيف. إسناده # 

 

، ثنا َقَطٌن، ثْبُن عَ ُد  مَّ حمَُ   اثـَنَ َحدَّ   -  730   ْبنِ   يعِ لرَّبِ ، َعِن ايِّ ى، َعِن الزُّْهرِ يُّوَب ْبِن ُموسَ ْن أَ ِهيُم، عَ َرابْـ دََّثِِن إِ حَ :  قَالَ   صٌ فْ نا حَ ِليٍّ
 ِة« زََماَن احْلَُدْيِبيَ  َساءِ النِّ  َعةِ تْـ مُ اِح لََّم َعْن ِنكَ َوسَ ْيِه لَ  عَ ى هللاُ لَّ  صَ  اّللَِّ َرُسولُ  ى: »َنََ الَ هُ قَ نَّ يِه، أَ بِ ْن أَ عَ  َة،َسِبَْ 

 في اإلسناد إبراهيم بن قطن صدوق يخطئ.  : # قال المحقق
 

َثِِن أَ ُن َحْفٍص قَالَ بْ   مْحَدُ أَ : ثنا  الَ  قَ ُعبـَْيَدةَ ْبِن    دِ مْحَُد ْبُن حُمَمَّ نَا أَ دَّثَـ حَ   -  732 ، انَ  طَْهمَ ْبنِ   رِ طَ مَ   َعنْ ُم،  اِهيرَ َحدَّثـَنَا ِإبْـ ،  يِب : َحدَّ
الْ  ُهَريْـرَ يِب أَ   َعنْ   ٍد، زايَ ْبنِ   ءِ اَل عَ َعِن  رَ   ،ةَ   اّللَِّ َعْن  عَ   ُسوِل  وَ لَ َصلَّى هللاُ  قَ َسلَّ ْيِه  َحاِئطَ َم  »ِإنَّ  لَِبنَ جْلَنَّ ا  اَل:  َذهَ مِ ٌة  ِة  ِمْن نَ بِ َولَ   بٍ ْن  ٌة 
 ُب« هَ ُهُم الذَّ اطَ شَ ، َوأَمْ لُؤُ ؤْ لُّ لاُم َرهُ َُمَامِ  ُقوُل: »ِإنَّ يَـ   انَ «، َوأَنَّهُ كَ ِفضَّةٍ 

 حسن. حديث  # قال المحقق: 
 

ثَ   -  741 اْلَقاَحدَّ ِإْسحَ ِعيلُ اْسَْ إِ ِضي  ِِن  ْبُن  ثنا  بْ اِهيبْـرَ إِ   اَق،  ثَزةَ ُن محَْ ُم  َعْبُد  ،  حُمَمَّدِ   ،دٍ مَّ حمَُ ْبُن    زِيزِ عَ الْ نا  اّللَِّ ْبِن عَ   َعْن  ْبِن ْبِد   
بْ الْ   نَّ أَ ِه،  مِّ عَ   نْ عَ ،  مٍ ُمْسلِ  قَ ثَُه، عَ دَّ مٍَّد حَ حمَُ   نَ َقاِسَم  َعاِئَشَة  فـََنكَ تْ الَ ْن  اْلمَ َحِت  :  َبِِن سُ   اًل جُ رَ ةُ  ْرأَ تِْلَك  هُ  ْندَ ْت عِ َكانَ فَ َلْيٍم  ِمْن 

 َم "لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ لَّى هللاُ عَ نَِّبِّ صَ ِإَل الا َحاَجتـََها هلََ ُع فَ رْ  فَأَ تَِيِِن َتَْ  تـََّلبُّسِ  ال َسَنةَ حَ 
 ئ. يخط صدوق بن محمد الداروردي  زي سناد عبد العز إلفي ا قال المحقق:  #

 

ثـَنَا اْلِفْرايَ حَ   -  743  ُم ْبنُ ْلَقاسِ ا  َثِِن دَّ : حَ الَ  قَ يِّ ْهرِ لزُّ ا  َعنِ ،  يهِ بِ َعْن أَ   ُن ُشَعْيٍب،ُر بْ شْ ا بِ ن، ثاحْلِْمِصيُّ ُن ُعْثَماَن  بْ   يِبُّ، ثنا َعْمُرودَّ
ذَْكَواُن   الَّ إِ ا  مَ َمهُ َهْد َكاَل نْيِ مَلْ َيشْ يَ َفَكلََّمَها َخالِ   َل َعَلى َعاِئَشةَ َدخَ  يُد احْلَجَّ يُرِ ِديَنَة   اْلمَ مَ َقدِ   ْفيَاَن، ِحنيَ سُ   َن َأيِب يََة بْ وِ ا ُمعَ نَّ ٍد، أَ مَّ حمَُ 
َعْمرٍ أَبُ  َعالَ   َلتْ افـَقَ   َشَة،ائِ عَ َل  وْ مَ   وو  أَ شَ ئِ هُ  رَجُ لَ بَِّئ  ُأخَ   َأنْ ْنَت  مِ ُة:  يـَقْ اًل َك  ِبقَ   َأِخي حمَُ تْ تُـُلَك  قَ دً مَّ ِلَك  ُمَعاا؟  . تِ ُة: َصَدقْ ِويَ اَل 
 َفاءُ لَ  الُْ َسنَّ   ِذيَوالَّ   ،قِّ احلَْ   َوِدينِ   ىدَ هلُْ َن اهُ مِ يَّ بِ ِه نَ بِ   َعَث اّللَُّ َكَرْت َما بَـ  ذَ  ُثَّ ةُ ِئشَ هََّدْت َعااَلَمُه، َتشَ كَ   ةُ فـََلمَّا َقَضىَكلََّمَها ُمَعاِويَ فَ 
 ةُ مَ اْلَعالِ   ِت َواّللَِّ أَنْ   :ةُ يَ وِ َعااَل هَلَا مُ َكاَلَمَها، قَ   ْك، فـََلمَّا َقَضتْ ِلَك فـََلْم َترتُْ  ذَ يف   فـََقاَلتْ   ،مْ  َأْمرِهِ بَاعِ اتِّ َلى  ُمَعاِويََة عَ   ، َوَحضَّتْ ْعَدهُ بَـ 
نَا َوأَْنِت  اِبلَِّذي ُهَو لَ الَّ إِ   ُمرِينَا َتَْ ِه، َوملَْ ِت بِ رْ َأمَ وَ ى اْلرَْيِ،  لَ َضْضِت عَ ظَِة، حَ عِ ْلَموْ ا  يَغةُ ْلبَلِ ، ا ِفَقةُ شْ اْلمُ   ةُ حَ لنَّاصِ ا،  اّللَِّ   ُسولِ رَ   رِ مْ ِبَِ 
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تُطَاِعي.  َأْهلٌ  عَ اتَّ ِويَةُ  اعَ مُ   قَامَ   مَّالَ فَـ :  الَ قَ   ا،ريً ًما َكثِ اوِيَةُ َكاَل ُمعَ وَ   يَ هِ ْت  فـََتَكلَّمَ   َأْن  ذَ َكأَ  بًا  يْعُت َخطِ َما ْسَِ   اّللَِّ وَ   قَاَل:اَن،  ْكوَ َلى 
 اِئَشَة " َم أَبْـَلَغ ِمْن عَ َسلَّ وَ َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  ّللَِّ ا  ولَ سُ لَْيَس رَ 

 لم يسمع القصة. عنها و   رضي هللا   ةرجال إسناده كلهم ثقات إال أن ظاهره أن القاسم لم يسمع من عائش # قال المحقق: 
 

احَ   -  744 اْلعَ ث،  نيَ سِ ايَ   ْبنُ دَّثـَنَا  ْبُن  ا بَّ نا  طَ أَ ُس  ثلِ ايِب  الَْ ٍب،  َعنْ َعلِ   ْبنُ   انُ بَّ حَ   ثنا،  زٍ  َكرِيْبنُ يُل  لِ نا   ، يُونُ يٍّ اأْلَ   عَ يِْليِّ َس  ِن ، 
، عَ    يَّبَ طَ تَ   ُثَّ ُه،  نْ مِ   يَّبَ طَ ْن يـَتَ أَ   لَ هُ قـَبْ نْ  مِ قَ عِ لَ   ِطيبٍ ا ُأِتَ بِ َم َكاَن ِإذَ لَّ َعَلْيِه َوسَ   لَّى هللاُ النَِّبَّ صَ َأنَّ  اِئَشَة،  ْن عَ اِسِم، عَ اْلقَ   نِ الزُّْهِريِّ

   ْنهُ "مِ 
 ده ضعيف. إسنا المحقق:  # قال 

 

طَاِء َم، َعْن عَ ْبِن َأْسلَ   زَْيدِ ِن َسْعٍد، َعنْ اِم بْ شَ َعْن هِ   َراَن،مْ عِ   اىَف ْبنُ ُمعَ  ، ثناارٍ  َعمَّ ْبنُ   مَّدُ ، ثنا حمَُ اِلبٍ ْبُن غَ  دُ مَّ حمَُ   اثـَنَ َحدَّ   - 750
كِّنيَ ي ال َل: »َضعِ َقافَـ  ،َْبِ جلُْ َم َعِن اْيِه َوَسلَّ َعلَ  هللاُ ى ّللَِّ َصلَّ ِئَل َرُسوُل ا: سُ قَاَلتْ ، ةَ ُمونَ َميْ  َعنْ  ٍر،ا َيسَ نِ بْ   « يهِ وَُكلِ  ي اّللََّ ُكرِ َواْذ  سِّ

 وباقي رجاله ثقات.  وهام،أبن سعد صدوق له  امسناد هشفي اإل # قال المحقق: 
 

 َعهُ ْسَِ  نَّهُ أَ   ْبِن َماِلٍك،  َنسِ َن، َعْن أَ ِن أابَ َعْن يَزِيَد بْ   ِر،دِ كَ اْلُمنْ   ْبنُ   دُ مَّ ، ثنا حمَُ ِعيدٌ ا سَ ن، ثاّللَِّ ُد  بْ ا عَ نَ َحدَّثَـ   اُق،ا ِإْسحَ ثـَنَ دَّ حَ   - 756
ُ َعزَّ َم: »بـََعَث لَّ  َعَلْيِه َوسَ هللاُ َصلَّى  ّللَِّ وُل ا َرسُ وُل: قَالَ يـَقُ   « ائِيلَ رَ سْ إِ ْن َبِِن ٍف مِ آاَل  َعةُ َأْربَـ ْم هُ ِمنْـ   َنِبٍّ  آاَلفِ  انَِيةَ ِثََ  َجلَّ  وَ اّللَّ

 إسناده ضعيف.  محقق: ال # قال 
 

  َحاَق، َعنْ ِإسْ   نِ مَِّد بْ ، َعْن حمَُ ِد ْبِن يَزِيدَ مَّ ، َعْن حمَُ مُ اقَّ لرَّ ا  ا َعيَّاشٌ ، ثنِطيُّ َواسِ الْ   َماشٍ  قُ يِب أَ   ى ْبنِ يسَ ُد ْبُن عِ مَّ حمَُ ا  نَ ثَـ َحدَّ   -  766
 ُه« رِمْ ْلُيكْ ٌر فَـ َشعْ  ُكمْ َحدِ أِلَ  َكانَ   َذالََّم: »إِ َوسَ  هِ يْ لَ  عَ َصلَّى هللاُ ُسوُل اّللَِّ رَ قَاَل ، قَاَلْت: ةَ ِسِم، َعْن َعاِئشَ اْلَقا َة، َعنِ زِيَّ غَ ْبِن  ارَةَ مَ عُ 

 .نياتوعزاه للغيل  (10/367)  الفتحفظ في ي إسناده محمد بن اسحاق يدلس وقد عنعن، وقد حسنه الحاف المحقق:  # قال 
 

ِمَن اْلِكتَ   َقطَ ا رَُجًل سَ : ثن، قَااَل رايَّ كَ َز   ْبنُ   ، َوقَاِسمُ طَرٍ ْبِن مَ   ِبْشرِ   ا حُمَمَُّد ْبنُ ثـَنَ دَّ حَ   -  767  اْبنَ ِِن   يـَعْ َمةُ لَ اِب، قَاَل: ثنا سَ اْْسُهُ 
ْعًرا شَ َذ  ُتََّ ا   »َمنِ َم قَاَل:  َسلَّ ْيِه وَ  َعلَ ِبَّ َصلَّى هللاُ النَّ   نَّ َة، أَ شَ َعائِ   نْ عَ َقاِسِم،   الْ ، َعنِ يَّةَ َغزِ   ْبنِ رََة  امَ َعْن عُ  ِإْسَحاَق،  اْبنِ  نِ عَ   ،ْضلِ اْلفَ 
 ْكرِْمُه« ْليُ فَـ 

 إسناده ضعيف.  ال المحقق: # ق
 

ثـَنَا  حَ   -  768 يُ بْ   حُمَمَّدُ دَّ الْ و ُن  ، ُنَس  بْ َشامُ ا هِ ثن،  ْميِتُّ لسَّ ا   انَ َحبَّ    ْبنُ نِ محَْ الرَّ   دُ َعبْ   ثنا  ُقَرِشيُّ   اّللَِّ ْبنُ َد   َعبْ دِ الّزانَ   أَبُو   اثن،  ُن زاَِيدٍ  
 ْيلِ لَْ َلى اَس عَ يْ فـَلَ   اتِ َع الصََّدقَ  َوضَ  اّللََّ نَّ ِه َوَسلََّم: »إِ َصلَّى هللاُ َعَليْ   ّللَِّ َرُسوُل ا  الَ اَلْت: قَ َة قَ شَ ئِ اْلَقاِسِم، َعْن عَ ِن ااَن، عَ ذَْكوَ 
 َواِضِح« لنـَّ َماءُ لِ لْ َها ايْـ لَ الَّيِت يُْسَقى عَ ِبِل اإْلِ  َعَلى سَ ٌة، َولَيْ َدقَ اِل صَ غَ ى اْلبِ  َعلَ سَ يْ لَ َدَقٌة، وَ ِر صَ مُ احلُْ  ى َعلَ ْيسَ َولَ  ،ةٌ قَ َصدَ 

 دا. اه جإسناده و  # قال المحقق: 
 

أَ ُن اَيسِ بْ  اِِن ثَ َحدَّ   -  769 ثنا  بْ دُ محَْ نَي،  أَ َروْ   نُ   بْ اّللَِّ ا َعْبُد  ثنِن،  سَ احلَْ   وبُ ٍح  بَ نُ   َأيِب َعْن هِ   ،يُّ ْهمِ السَّ   ْكرٍ   َأيِب   اِم، َعنْ ْقدَ مِ  الْ َشاٍم 
ُ َعلَ نْـَعَم  أَ   »َما:  لَ ِه َوَسلََّم قَاَصلَّى هللاُ َعَليْ   وَل اّللَِّ َرسُ ، َأنَّ  َشةَ  َعائِ نْ ، عَ َعِن اْلَقاِسمِ   الّزاَِنِد،   الَّ  إِ َن اّللَِّ مِ   اأَنََّ َم  لِ عَ ًة فَـ ْعمَ نِ   ْبدٍ ى عَ اّللَّ
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ُلَغ رُْكبَـ    َلهُ قـَْبَل َأنْ اّللَُّ   َغَفرَ    ِإالَّ  اّللََّ َحِمدَ فَ   هُ َجِديًدا فـََلِبسَ ا ثـَْواًب  ا َعْبدً اَل َكسَ ، وَ ُكرَ َيشْ   ْبَل َأنْ َرهُ قَـ كْ شُ   َلهُ   ّللَُّ  اَتبَ كَ  اَل  وَ ِه،  يْ تَـ يـَبـْ
 ُه« رَ فِ غْ ْستَـ ْن يَ أَ َل  قـَبْ  َلهُ  َغَفَر اّللَُّ  الَّ  إِ ّللََّ ا رَ ْغفَ اْستَـ فَ  بًاَذنْـ  َنَب َعْبدٌ َأذْ 

 ه ضعيف جدا. ادإسن  ل المحقق: # قا
 

ثـَنَا حمَُ حَ   -  770   َمانَ َليْ  سُ َعنْ   ،سٍ يْ وَ  أُ اْبَن َأيِب    يـَْعِِن رٍ َبكْ و  بُ ِباَلٍل، ثنا أَ   اَن ْبنِ ُسَلْيمَ ُن  وُب بْ ثنا أَيُّ   ،السَُّلِميُّ ِعيَل  امَُّد ْبُن ِإْسَْ دَّ
َشَة، ائِ َعْن عَ ،  مَّدٍ حمَُ اِسِم ْبِن   اْلقَ نِ  ْبِن لَِبيَبَة، عَ الرَّمْحَنِ   َعْبدِ   حُمَمَِّد ْبنِ   ، َعنْ  َكِثريٍ َأيِب ِن  بْ   ََي  َيَْ َعنْ ،  كٍ َشرِيَعْن  ٍل،  َن ِباَل ابْ   ْعِِن يَـ 
  لَِّي يف ْن ُتصَ َوأَلَ ،  ِتَا يف ُحْجرَ َي  لِّ صَ تُ   نْ أَ   نْ مِ   ا هلََ ا َخرْيٌ ِتهَ يف بـَيْ ةُ  أَ َمرْ الْ لَِّي  صَ ْن تُ أَلَ »  :مَ َسلَّ َعَلْيِه وَ   ى هللاُ لَّ  صَ ّللَِّ قَاَل َرُسوُل ااَلْت:  قَ 

ِمنْ ُحْجَرتَِ  هَلَا  َخرْيٌ  تُ   ا  يف َصلِّ َأْن  ارِ   َي  الُتَصلِّيَ ْن  َوأَلَ ،  الدَّ يف  هلََ   َخرْيٌ  ُتصَ   ِمنْ ا  دَّاِر  ا َأْن  يف   « دِ جِ سْ ْلمَ لَِّي 
اَن  ُسَلْيمَ َعْن  ِخي،  أَ    قَاَل: َحدََّثِِن يِب أَُوْيسٍ ْبُن أَ   اِعيلُ ِإْسَْ   نا، ثْلُبَخارِيُّ  ا ِعيلَ اْسَْ ُن إِ  بْ دُ مَّ حمَُ   ، ثناَلفٍ ْبُن خَ   مُ ثَ يْـ اهلَْ   ثـَنَادَّ حَ   -  771

 هُ لَ ِمثْـ  ِدهِ َكَر ِبِِْسنَايٍك، َفذَ ْن َشرِ ، عَ اَللٍ بِ  ْبنِ 
 . عيفض اده إسن  # قال المحقق: 

 

ثـَنَا، حَ ِشيُّ يْ  الَْ دَ حُمَمَّ    ْبنِ مْحَدِ ثـَنَا أَ َحدَّ   -  775 مْحَِن، الرَّ    َعْبدِ َأيِب    ْبنِ ْعَفٍر اأْلَْنَصاِريُّ، َعْن رَبِيَعةَ جَ اِعيُل ْبُن  ِإْسَْ   ، ثنا و َُهَّامٍ بُ أَ   دَّ
َع الْ نَّهُ أَ  ْيرِ دَ اهلُْ   نِ بْ   ِد اّللَِّ َعبْ   َة ْبنِ َل رَبِيعَ وْ مَ  َل اِتَقَها فـَقَ عْ فـَتُـ   يـََها َتْشرتَِ َأنْ   َعاِئَشةُ اَدْت  َأرَ :  ُسَننٍ ُث  َثاَل  يَرةَ  بَرِ َكاَن يف   وُل:قُ ، يَـ مَ سِ َقا ْسَِ

اَم   قَ « ُثَّ قَ  َأْعتَ َمنْ  لِ اَلءَ وَ الْ   يِه فَِإنَّ طْتِ َشرَ ِت  ِشئْ   نَّ إِ »:  لَ َم فـََقاَسلَّ وَ ْيِه  ى هللاُ َعلَ اّللَِّ َصلَّ وِل  َك لَِرسُ َذلِ   َكْرتُ َأْهُلَها: َولَنَا اْلَواَلُء، َفذَ 
َلَهاَأْو قَـ ِر هْ  الظُّ ْعدَ بَـ    ابِ تَ يف كِ  طًا لَْيسَ رْ اْشرَتََط شَ َمِن َجلَّ،  وَ زَّ  عَ وَن ُشُروطًا لَْيَسْت يف ِكتَاِب اّللَِّ اٍل َيْشرَتِطُ رِجَ  اَبلُ  اَل: »َمافـَقَ  ،بـْ

ّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  اَخَل َرُسوُل  َودَ   ،َقهُ ْو تـَُفارِ ا أَ هَ  َزْوجِ حَتْتَ   رَّ قَ َأْن تُـ   ْت يف ُخريَِّ َة فَ رَ َق بَرِيْعتَ أَ « وَ قَ تَ عْ ءُ ِلَمْن أَ َواَل الْ ، وَ لٌ طِ ابَ   وَ هُ فَـ اّللَِّ  
وَ َعا  تَ بـَيْ   َوَسلَّمَ  النَّاِر  َعلَ ِئَشَة  تـَفُ بُـ ى  فَ ْرَمٌة  وَ ْبزِ ِبُ   ِتَ أُ فَ   ،بَِغَداءٍ   َعادَ وُر  اْلبـَْيتِ أُدْ   َأَر  َأملَْ : »الَ قَ فَـ ،  ِم  قَ مً حلَْ   َرسُ ايَ   الُوا:ا؟«     اّللَِّ ولَ  

َها َصَدَقٌة، وَ ْهَدْتهُ لَنَ أَ  وَ ةَ رِيرَ  َعَلى بَ بِهِ   ُتُصدِّقَ    ْبنِ ِن  محَْ لرَّ ا  ْبدِ َوايَِة عَ  رِ نْ َك، مِ  َعَلى َذلِ هُ َوَمْن ََتبـَعَ   «َهِديَّةٌ نَا  لَ ُهَو  ا، قَاَل: »ُهَو َعَليـْ
 كَ َذلِ بِ  يهِ بِ أَ ْن َقاِسِم، عَ الْ 

 ن. ناده حسحديث مرسل إس ق: قالمح # قال 
 

  قَاَل: يهِ ْن أَبِ ، عَ اِسمِ اْلقَ  ِن ْبنِ رَّمحَْ ِد الْن َعبْ عَ  َشاٍم،، َعْن هِ ، ثنا َحامتٌِ ا أَبُو َُهَّامٍ ، ثنَشاِكرٍ   ْبنِ اّللَِّ  َعْبدِ  ْبنُ َسنْيُ احلُْ  اَحدَّثـَنَ  - 780
َْت بَرِيَرةُ خُ »  « ةَ ِفيِه َعاِئشَ  ُكرْ  َيذْ َسَها َوملَْ نـَفْ  تْ ارَ تَ ا فَاخْ ْبدً عَ  ا َزْوُجهَ َكانَ وَ ريِّ

 مرسل.  # قال المحقق: 
 

ثَـ  -  785 ،  يٍّ ْن ْسَُ عَ  ،ْبُن أََنسٍ َماِلُك  ، ثنايِب ، ثنا أَ رَّاحِ اجلَْ  ْبَن َروَّاِد ْبنِ اٌم يـَْعِِن اثنا ِعصَ  ،بـَْلِخيُّ الْ ُظ افِ حلَْ امٍَّد  ْبُن حمَُ  اّللَِّ  دُ بْ نَا عَ َحدَّ
  : »السََّفرُ َم قَالَ لَّ ْيِه َوسَ  َعلَ هللاُ ى  َصلَّ  النَِّبَّ َأنَّ  ،ةَ شَ ائِ ْن عَ اِسِم، عَ ْلقَ  ا، َعنِ ةَ عَ ْن رَبِي، عَ اِلكٍ ، َوَعْن مَ  ُهَريْـَرةَ  َأيِب ٍح، َعنْ لِ ا صَ ْن َأيِب عَ 

 « ِلهِ هْ  أَ ْسرِْع ِإَل َتهُ فـَْليُ ََنْمَ  دُُكمْ حَ أَ  َضىَذا قَ فَإِ  ،هُ َشَرابَ وَ  هُ َوطََعامَ  نـَْوَمهُ  دَُكمْ حَ َنُع أَ ، ميَْ ابِ ذَ عَ ِقْطَعٌة ِمَن الْ 
 ث صحيح... حدي  # قال المحقق: 
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ثَـ حَ  - 796   ، يَّ ْمصِ اُر، يـَْعِِن احلِْ طَّ ٍد اْلعَ ْبُن َسِعيََي َيَْ ا ن، ثانَ ُن َمْروَ بْ  ىُموسَ ثنا ِة، قَّ رَّ اِبل، َقطَّانُ الْ  دَ  يَزِي اّللَِّ ْبنِ  احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبدِ نَا دَّ
ا : »مَ مٍ وْ َت يَـ ا ِئَشَة ذَ َعالِ    قَالَ ِه َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاُ َعَليْ نَِّبَّ  ال ٍك، َأنَّ ِس ْبِن َمالِ ، َعْن أَنَ ْحَولِ اأْلَ   مٍ ْن َعاصِ ، عَ جِ ا جَّ ِن احلَْ  بْ تِ ِن الصَّْلعَ 
نَـ يَاَض عَ بَـ  ْكثـَرَ أَ   «ْيكِ يـْ

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
 

، ثنا اْبُن ارَةُ ا ُجبَ ثن  الُوا:قَ ،  يُّ ْعدِ مٍَّد السَّ حمَُ ُن  بْ ُد  َأمحَْ ، وَ ئُ وَب اْلُمْقرِ  يـَْعقُ نُ ، َوَأمْحَُد بْ ِريُّ ْوهَ اجلَْ   لَّْيثِ ُن ال بْ دُ َثِِن حُمَمَّ دَّ حَ   -  803
  َقاَل: »أَْنتَ َر، فَـ محَْ َأى رَُجاًل أَ فـَرَ   آُه،رَ   مَ َوَسلَّ   َلْيهِ عَ    َصلَّى هللاُ لنَِّبَّ أَبِيِه، َأنَّ ا ْن  عَ   ،ْلَوْردِ ا   َأيِب ِن  ابْ   َعنِ ،  ْيٌد الطَّوِيلُ ا محَُ بَاَرِك، ثناْلمُ 
 « دِ َورْ لْ و ا أَبُ 

 يف. عسناده ض إ المحقق:  # قال 
 

ثَـ   - 805 ، َصاِحُب   ْبدِ عَ   أَبُو نا، ثِعيلَ ا ُن ِإْسَْ ُموَسى بْ   ، ثنا ُموَسى ْبنِ سَ مَُّد ْبُن يُونُ حمَُ   نَاَحدَّ  رٍ بِ َجا، َعْن  َبرْيِ زُّ ال  ْن َأيِب عَ   احْلُِليِّ اّللَِّ
 « َجاِبرُ َحبًا اَي رْ َم: »مَ َسلَّ وَ ِه يْ لَ  عَ ى هللاُ َصلَّ  اّللَِّ  لُ و قَاَل َرسُ  :الَ قَ 

 . ه ضعيفإسناد # قال المحقق: 
 

بَاُن، َعِن اأْلَْعَمِش،  الصََّمدِ مَُّد ْبُن غَاِلٍب، ثنا َعْبُد  َحدَّثـَنَا حمَُ   - 819  َريْـَرَة، َعنِ َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب هُ َعْن    ْبُن النـُّْعَماِن، ثنا َشيـْ
 ِإالَّ ُشفُِّعوا ِفيِه«  ،لََّم قَاَل: »َما ُصفَّ ُصُفوٌف َثاَلثٌَة َعَلى َميٍِّت، فـََيْشَفُعوَن َلهُ َعَلْيِه َوسَ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 

 ده صحيح. ناإس محقق: # قال ال

بَاُن،  ْبُن ُموَسى،ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ َحدَّثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس،  - 820 َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َعِن النَِّبِّ  اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح،َعِن  ثنا َشيـْ
 ٍت، فـََيْشَفُعوَن َلهُ ِإالَّ ُشفُِّعوا ِفيِه« َلى َميِّ ٌف َثاَلثٌَة عَ  ُصُفو َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ُصفَّ 

 يح. إسناده ضعيف، والحديث صح محقق: ل ال# قا

،  ةَ مَ لَ يِب سَ  أَ َعنْ ،  ريٍ  َكثِ يِب  أَ ََي ْبنِ بَاُن، َعْن َيَْ ا َشيْـ ثنِم،  كَ حلَْ ةُ ْبُن اا ُسورَ ثن،  ْنطَرِيُّ قَ ْلَيَّاُط الْ اَن اِعْمرَ   َأيِب ُن   بْ  َأمْحَدُ ِِن ثَ دَّ حَ   - 822
 َهٌة " رِ ا َوِهَي َكابُوهَ َجَها أَ ا، َزوَّ ِجهَ ٍة َوزَوْ أَ رَ امْ َبنْيَ  رَّقَ لََّم فَـ َلْيِه َوسَ عَ  لَّى هللاُ  اّللَِّ صَ ولَ نَّ َرسُ َريْـَرَة، أَ هُ  َعْن َأيِب 

   اده ضعيف.إسن # 
 

ْبُن حمَُ ااحلَْ نَا  ثَـ دَّ حَ   -  824 أَبُو النَّ مَّ ِرُث  ثنا  يـَْعِِن شَ وِ ا عَ مُ و  أَبُ ثنا    ْضِر،ٍد،  َأيِب   ٍح،َصالِ   َأيِب ْن  عَ   َعاِصٍم،  اَن، َعنْ بَ يْـ يََة  ةَ  رَ َريْـ  هُ َعْن 
تـَزَّ قُـ  تَـ ّتَّ ، حَ اطً سِ ُمقْ   َوقَاِضيًا  ِداًل ًما َعاَماإِ   اْبُن َمْرميََ ِعيَسى  َل  زِ  يـَنْ السَّاَعةُ َحّتَّ ُم  و قُ »اَل تَـ   :الَ قَ  َمارََة َحّتَّ شٌ َريْ بـْ   رَ يزِ نْ الِْ   ُتلَ  يـَقْ  اإْلِ

 َكَر احْلَِديثَ َوذَ  «اَلِمنيَ عَ الْ  بِّ رَ  ّللَِّ  لسَّْجَدةُ َن اَتُكو ، وَ ِليبَ ِسَر الصَّ ّتَّ َيكْ حَ ، وَ َواْلِقَرَدةَ 
 اده حسن. إسن  # قال المحقق: 

 

ثَ   نُ بْ َراِهيُم  بْـ إِ   اَحدَّثـَنَ   -  825  لَ قَاَل: ُسئِ   بَّاسٍ عَ ، َعِن اْبِن  َبرْيٍ ْبِن جُ ِد  ِعيسَ   َعنْ   ،اِبرٍ بَاُن، َعْن جَ َشيْـ   َدُم، ثناآ  ، ثناِديُّ لَ بَـ لْ ِم ااهْلَيـْ
اّللَِّ َرسُ  قـَْتِل  مَ لَّ َوسَ   هِ يْ لَ عَ   لَّى هللاُ  صَ وُل  َعْن  قَا  َواإْلِْنَسانُ قَ لِ َل: »خُ احْلَيَّاِت،  ِهَي  َواِحٍد مِ لُّ كُ   ْت  َعدُ نْـ   إِ ِحبِ اصَ لِ   وٌّ ُهَما  رَآَها   نْ ِه، 

تُـْلُه، فَاتْ تـَلَ قَـ  ْتهُ غَ  َلدَ َعْتُه، َوِإنْ فـْزَ أَ   ا« ْدتََ جَ َها َحْيُث وَ قـْ
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 ناده ضعيف. إس محقق: # قال ال
 

ثَـ حَ  -  833 بَاُن، يََة، ثنا شَ وِ ُمَعابُو ِر ثنا أَ نَّضْ ا أَبُو الثن ،ثُ ا احْلَارِ نَ دَّ َل:  قَا زِمٍ َحاَأيِب ْبِن  قـَْيسِ ْن عَ  ،دٍ َخالِ  َأيِب ْبِن  اِعيلَ ِإْسَْ  نْ عَ يـْ
قـَْوِل،  ْد تـَرَْكُت ، َلقَ ُسوَل اّللَِّ  رَ فـََقاَل: ايَ « بَ انَا الرِّكَ بِ  رِّكْ اْنِزْل َفحَ » ِن َرَواَحَة:  بْ  اّللَِّ دِ َعبْ َم لِ َسلَّ َلْيِه وَ  عَ هللاُ  ىَصلَّ  ُل اّللَِّ و سُ اَل رَ قَ 
 : َقالَ َزَل فَـ : فـَنَـ الَ قَ  ،عْ َوَأطِ ْع : اْسَْ  ُعَمرُ  َلهُ الَ قَ فَـ 
 رجز[ ر الالبح]
 َديْـنَا، ا اْهتَ مَ  ّللَُّ ا  َلْواَل  ّللَِّ َتَ 
نَا، ا صَ نَا َومَ دَّقْـ ا َتصَ َومَ   لَّيـْ
نَا، عَ  يَنةً زَِلْن َسكِ نْ فَأَ   َليـْ
 نَا، قـَيْـ  ِإْن اَل َدامَ ِت اأْلَقْ بِّ ثَـ وَ 
 ْوا،  بـَغَ دْ قَ  اَن َكَفُرو نَّ الَِّذيإِ 
نَ ًة أَ نَ ِفتْـ ُدوا يُرِي ِإْن وَ   ا" بـَيـْ

 . تمرسل رجاله ثقاحديث  # قال المحقق: 
 

أَبُو  َحدَّثَـ   -  836 أَ ا َعبَّ الْ نَا  بْ ِس  بْ مَّدِ حمَُ   نُ مْحَُد  الْ ِعي  نِ   أَبُ َقا الْ ِتِّ ِبِْ َسى  ثنا  ثنا  رٍ ْعمَ مَ و  ِضي،   ، َعنْ ةَ اوِيَ ُمعَ و  بُ أَ ثنا    ِرِث،اْلَواَعْبُد  ، 
 قَالَ ْت:  الَ اَء، قَ ْسَْ أَ ْن  ، عَ دِّهِ جَ   يِه، َعنْ أَبِ   نْ ، عَ يزِ ِد اْلَعزِ ِن َعبْ بْ َر  مَ عُ    ْبنِ زِيزِ اْلعَ ِد  َعبْ ِكَداٍم، َعْن    ْبنِ   َعرِ ، َعْن ِمسْ اّللَِّ   ِن َعْبدِ ِد بْ مَّ حمَُ 
أَ إِ ِت  بـَيْ الْ   يف َهْل  َم: »َسلَّ ْيِه وَ  َعلَ هللاُ ى  لَّ صَ وُل اّللَِّ  َرسُ  اْلمُ ِِن َعْبدِ  بَ  ايَ نْـُتمْ الَّ  اا: اَل ْلنَ طَِّلِب؟« قُـ   َل  زَ نَـ   اِإذَ   َل: "قَا  ،ّللَِّ  اَي َرُسوَل 
ئًا ِه   بِ ْشِركُ اَل أُ   َريبِّ   ّللَُّ ا ،: اّللَُّ يـَُقلِ فـَْل  -ا  ِسيتُـهَ نَ  فَـ ةَ سَ َكَر السَّادِ َوذَ اَل:  قَ   -اءُ  أَلْوَ ْو  أَ   ٌل،َأزْ   أَوْ   ،َأْو َسَقمٌ ،  َغمٌّ ْو  أَ   ْم َهمٌّ،َحدِكُ ِبَِ  َشيـْ
 " 

   ضعيف.  (:2713السلسلة الضعيفة )# 
هللاُ   لَّىِبِّ صَ نَّ  الَعنِ ، ةَ امَ مَ  أُ َأيِب  َعنْ  ُحوٍل،َمكْ  نْ ، عَ  اّللَِّ و َعْبدِ ا رُْكٌن أَبُ ثن، دِ مَ ْبُد الصَّ  عَ ِِن ثَ َحدَّ ، ِلبٍ اغَ  ُد ْبنُ ا حُمَمَّ ثـَنَ َحدَّ  - 840

اْلُمْسلِ رِ ا »َذرَ َسلََّم قَاَل:  وَ   ْيهِ َعلَ  يـَوْ ِمنيَ يُّ  الْ   اْلَعْرِش َشاِفعٌ ِة  ِقيَامَ َم  لُ يَـ    َمْن ملَْ َشفَّعٌ َومُ   حَتَْت  اثْـ غِ بـْ ثَ وَ ،  ةً نَ َعْشَرَة سَ   يَتْ نَ   اَلَث ِمْن بـََلَغ 
 « هُ َولَ  َلْيهِ فـَعَ  ةً  َسنَ ةَ رَ َعشْ 

 إسناده واه.  : قق# قال المح
 

ثـَنَاحَ  -  841 َثِِن  غَالِ  ْبنُ دُ مَّ حمَُ  دَّ  ّللَِّ َرُسوُل ا  الَ قَ اَل: قَ َمَة َما  أُ َأيِب ، َعْن ، َعْن َمْكُحولٍ ْبِد اّللَِّ و عَ ٌن أَبُ رُكْ  ِد، ثناالصَّمَ  ْبدُ  عَ ٍب، َحدَّ
 ُكْم« َمالِ َأعْ ُلوِبُكْم وَ َل قُـ ُر إِ ْنظُ يَـ هُ َوَلِكنَّ   ُكْم،ْمَوالِ َوأَ  مْ كُ ِر وَ صُ  َل ظُُر إِ  يـَنْ  اَل اّللََّ   »ِإنَّ  :َسلَّمَ ِه وَ يْ  َعلَ هللاُ ى َصلَّ 

 إسناده ضعيف جدا.  # قال المحقق: 
 

ثـَنَ   -  843 ثَُم ْبُن  نا اهلَْ ث  ، الصََّمدِ ْبدُ عَ   َثِِن دَّ ، حَ ِلبٍ ْبُن غَا  مَّدُ ا حمَُ َحدَّ   ِبِّ َعِن النَّ   اِلٍك،مَ   نِ بْ ِس  نَ  أَ َعنْ   ،ِشيِّ رَّقَاَد ال ييَزِ   نْ عَ   اٍز،مَجَّ يـْ
 َعاُء« ُر الدُّ خَ َوالنِّْصُف اْْل  بَاَدِة،ْلعِ ِنْصُف ا  َع اْلِِبِّ َوا أَنْـ  : »ِإنَّ الَ َم قَ َلْيِه َوَسلَّ عَ  هللاُ  َصلَّى
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 ف جدا. ضعي  :( 3166)  معالجا عيفض 
 

ثَ اهلَْ ا نث،  َحِبَِّ ْلمُ اْبُن  اُوُد  نا دَ ث  ٍد،مَّ ُن حمَُ  بْ ثُ ثـَنَا احْلَارِ َحدَّ   -  844 ى  َصلَّ اّللَِّ   َل َرُسولُ : قَاالَ رٍي قَ ْبِن َأيِب َكثِ   ََي َيَْ اٍز، َعْن  ُم ْبُن مَجَّ يـْ
 ِه« َيدِ بِ  ُهمْ حَ اوَ َأرْ  ْقِبضُ  يَـ اّللََّ  ِإنَّ ؛ فَ رِ َبحْ الْ  ِإالَّ ُشَهَداءَ اِء  دَ هَ َواِح الشُّ َأرْ  َقْبضِ بِ   ْوتِ ْلمَ َك ا َملَ  اّللَُّ َلْيِه َوَسلََّم: »وَكََّل  عَ هللاُ 

 ا. إسناده ضعيف جد # قال المحقق: 
 

ثـَنَ حَ   -  845 ثَ و النَّْضِر، ثنا اا أَبُ اِرُث، ثناحلَْ   ادَّ   الَ : قَ قَالَ ِن  رَّمحَْ  الْبدِ عَ   َة ْبنِ َلمَ سَ َأيِب    نْ عَ   ِثرٍي،كَ ََي ْبِن َأيِب  ، َعْن َيَْ ازٍ ُن مَجَّ ُم بْ هْلَيـْ
 اُء« اْلِعبَاَدِة الدُّعَ َضَل  نَّ أَفْ ، َوإِ نِ آْلُقرْ اَلَوًة لِ تِ  ْكثـَُرُهمْ اِس أَ النَّ  َبدُ عْ »أَ  َم:لَّ سَ وَ ْيِه  َعلَ ى هللاُ لَّ صَ  اّللَِّ  َرُسولُ 

 يف. إسناده ضع مرسل # قال المحقق: 
 

َثمِ اهلَْ   َعنِ ،  ْيمٌ ُهشَ   ، ثنارِّفِ اْلُمطَ   وبُ  أَ يرِ اْلَوزِ   َمَر ْبِن َأيِب ُن عُ ُد بْ مَّ نا حمَُ ، ثِشيُّ ْلُقرَ ى اسَ ِن ُمو َس بْ ُن يُونُ مَُّد بْ ثـَنَا حمَُ َحدَّ   -  846 ْبِن    يـْ
ْيِه،  َعلَ   انِ ظَ فَ َوَيَْ   ُه،لَ مَ اِن عَ تُـبَ كْ اِن يَ َمَلكَ ْؤِمِن  اِبْلمُ لَ : " وُكِّ لَّمَ َوسَ ِه  َليْ  عَ هللاُ   َصلَّى  اَل َرُسوُل اّللَِّ : قَ ْن أََنٍس قَالَ عَ   ِبٍت، ثَ ، َعنْ ازٍ مَجَّ 

اِء، السَّمَ   ِإَل ْد  ْصعَ فـَْلنَ لَنَا    َبْضُتُه، فَْأَذنْ ْد قَـ ِه َعَمَلهُ َوقَ يْ  َعلَ َفظُ ا نَْ َهذَ   َعْبِدكَ نَا بِ تَـ كَّْل، وَ كَ انَ ُسْبحَ وا:   قَالُ ِْبِهِ قَ   يف َع  ضِ َت َووُ افَِإَذا مَ 
فـَيـَقُ َسبُِّحكَ نُ فَـ  وَ وُل  ،  ِمَْ ائِ : ْسََ َجلَّ َعزَّ  فـَيـَقُ َماَل   ِمنْ   وَءةٌ لُ ي  فَـ لَ   نْ ْأذَ فَ اَلِن:  و ِئَكيِت،  اأْلَ ْن يف ْلَنكُ نَا  َعزَّ و يـَقُ ، فَـ ضِ رْ   أَ  َوَجلَّ ُل   ْرِضي : 
 " َث عَ يـُبْـ  ّتَّ ي حَ ْبدِ  لِعَ ِلكَ ذَ تُـبَا َواكْ  اَلين،، َوَهلِّ مْحََداين ، َوااين حَ َسبِّ ، فَ ْبِدي ِْبِ عَ ْن قُوَما َعَلى قَ َوَلكِ ِمْن َخْلِقي،  ةٌ ُلوءَ ِمَْ 

 ضعيف.  ه إسناد ال المحقق: # ق
 

  َعنِ ،  ريٍ َبشِ    ْبنِ مِ َشيْ ْن هُ عَ   حُمَمٍَّد اْلَواِسِطيُّ، ْبُن  ُد اّللَِّ ٍد َعبْ مَّ و حمَُ أَبُ   ثنا،  ِد اّللَِّ  َعبْ ْبنُ   رُ اوَّ نا سَ ، ث سٍ  أَنَ ُر ْبنُ ا ُيسْ نَ ثَـ دَّ حَ   -  847
َثِم ْبِن    ذََكرَ « فَ َكنْيِ َملَ ِن  ُمْؤمِ اِبلْ   كَّلَ  وَ اَل عَ تَـ   اّللََّ   »ِإنَّ   لََّم: َوسَ هِ يْ َعلَ    َصلَّى هللاُ وُل اّللَِّ َرسُ   الَ اَل: قَ قَ   أََنسٍ َعْن  ،  تٍ بِ ْن ثَ ، عَ مَجَّازٍ اهْلَيـْ

 َنَْوهُ 
 ضعيف.  إسناده  # قال المحقق: 

 

َثِِن  - 848  نْ ، عَ ِشيِّ االرَّقَ  نَ ِن َأابَ زِيَد بْ يَ  اٍز، َعنْ مَجَّ َثُم ْبُن يْـ اهلَْ ، ثنا يعٌ كِ ا وَ ، ثنَسى و  مُ ْبنُ  ، ثنا يُوُسفُ ٍد اْلُمْقرِئُ مَّ حمَُ  نُ بْ ُد مَّ  حمَُ َحدَّ
 "  كَ ُهورِ طُ  دَ نْ ِء عِ َتَك اِبْلَماَخلِّْل حِلْيَـ  ُد،مَّ حمَُ  : ايَ فـََقالَ ِْبِيُل، َم: " َجاَء جِ َعَلْيِه َوَسلَّ  ى هللاُ  َصلَّ اّللَِّ  لُ  َرُسو : قَالَ قَالَ  ِلكٍ ا مَ ِن ِس بْ أَنَ 

 اده ضعيف. إسن  حقق: # قال الم
 

أَبُو  نَ ثَـ َحدَّ   -  849 البَّ عَ ََيََْي  ا  بَ   ،ابُ ثَـّقَّ اٌد  ريِ   ّللَِّ ا   ْبدِ  عَ نُ بْ ُر  كَّاثنا  وَ يِِنُّ السِّ ِمْن  َعوْ ا   َلدِ ،  اْبُن  ثنا  ْبِن مَّ َعْن حمَُ ٍن،  ْبِن ِسريِيَن،  ِد 
هُ عَ ،  نَ ريِيسِ  َأيِب  قَاَل:ْن  عَ هللاُ لَّى   صَ اّللَِّ ُسوُل  رَ   الَ قَ   َريْـَرَة  وَ   »ِإنَّ لَّ سَ َلْيِه  تَـ ا  َم:   َ خَ ّللَّ اجلَْ قَ لَ َعاَل  وَ نَّةَ   بِ اًل هْ أَ   هَلَاَلَق  خَ ،  ْم  ئِرِهِ ا َعشَ  
تَـ دُ ايـُزَ   ِهْم، اَل ائِلِ بَ َوقَـ  هُ   َقصُ  ِفيِهْم رَُجٌل َواَل يـُنـْ تَـ َواَل   ، ِفيِهمْ َزادُ  يُـ ْم، اَل هِ لِ بَائِ  َوقَـ مْ هِ رِ ائِ ا َأْهاًل ِبَعشَ َخَلَق هلََ وَ ، رَ نَّاالَخَلَق  ْم، وَ ِمنـْ   صُ قَ  يـُنـْ

ُهمْ   ُخِلَق َلُه«  امَ  لِ  ُمَيسَّرٌ ُكلٌّ فَ ُلوا؛ »اْعمَ   :قَالَ ُل؟ مَ ْلعَ يَم اَففِ  ،َل اّللَِّ  َرُسو ايَ : « ِقيلَ ِمنـْ
 ه ضعيف. سنادإ # قال المحقق: 
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َثِم اْلبَـ يُم ْبُن اهلَْ اهِ نَا ِإبْـرَ ثَـ َحدَّ   - 852 اٍر،   َعطَاِء ْبِن َيسَ نْ عَ   ِد ْبِن َأْسَلَم،َعْن زَيْ ٍف،  رِّ طَ مُ   ْبنُ مَُّد  نا حمَُ ، ثاشٍ َعِليُّ ْبُن َعيَّ   انث،  يُّ َلدِ يـْ
 اَبُغُه« دِ مٍي أَدِ لِّ وُر كُ طُهُ َل: »قَا مَ لَّ ْيِه َوسَ هللاُ َعلَ  لَّىلنَِّبِّ صَ َة، َعِن اشَ ائِ  عَ َعنْ 

 اده صحيح. إسن  # قال المحقق: 
 

ُكْنُت    :قَالَ ُمَضرٍِّب  َة ْبِن  ارِثَ ْن حَ بُو ِإْسَحاَق، عَ ا أَ ن ، ثزَُهرْيٌ ثنا    َحْفٍص،ُد ْبُن  ي عِ سَ نا  ، ثِديُّ  اأْلَسَ دٍ مَّ حمَُ   ْبنُ   رُ ضَ مُ نَا  ثَـ دَّ حَ   -  855
ا  ، فَِإذَ مُ اَل لسَّ َك اأُمِّ َوَعَلى  كَ َعَليْ »وَ   :ّللَِّ ُد اَعبْ  الَ ، قَاَل: فـَقَ ُكمْ يْ ُم َعلَ اَل َقاَل: السَّ فَـ ، لٌ رَجُ  َطسَ : فـَعَ ٍد قَالَ و ْسعُ ِن مَ بْ  اّللَِّ ِد ِعْنَد َعبْ 

َد أَبُوَك آَما  كَ دْ فَامحَْ ْسَت َعطَ   ِري دْ اَل أَ  َل:َق: فـََرفـََعُه؟ قَاا ْسحَ أِلَيِب إِ  َفِقيلَ  قَالَ َدُم« محَِ
 ف. ضعي إسناده  المحقق:  قال # 

 

، عَ ُن مَ نا ابْ ، ثانَ سَّ ُد ْبُن حَ مَّ ا حمَُ ثن  ِسنَي،نَا اْبُن ايَ دَّثَـ حَ   -  893 ِن بْ   مِ اسِ ِن اْلقَ عَ يٍد،  عِ سَ ََي ْبِن  َيَْ   َمَة، َعنْ لَ سَ   مَحَّاِد ْبنِ ْن  ْهِديٍّ
ِم ال نِ ا َنَُِي عَ َّنََّ ، قَاَلْت: »إِ ةَ شَ ئِ ْن َعا، عَ دٍ حُمَمَّ   ِح« افِ سَّ الدَّ
 يح. صحإسناده  قال المحقق: # 

 

عَ هُ نَّ أَ   اْلَقاِسِم، يٍد، َعِن  عِ  سَ ََي ْبنُ َيَْ   ثنا   َُّنرَْيٍ،  اْبنُ ، ثنا  بْـَراِهيمَ  ْبُن إِ ةُ رَ دَ َحيْ ا  ننَا اْبُن اَيِسنَي، ثثَـ دَّ حَ   -  894 ةَ شَ َعائِ ُل  َيْسأَ رَُجاًل     ْسَِ
 َعِن يطُ ُتُِ قٌَة  َعَها ِخرْ َيُكوَن مَ   نْ أَ   رُ مَ ؤْ اَنِت اْلَمْرأَةُ تُـ : »كَ ةُ شَ ائِ عَ اَلْت  قَ ؟  َذِلكَ   هُ سُ جِّ نَ َهْل يُـ   ٌب،َعَلْيِه ثـَوْ وَ   هُ ِصيُب َأْهلَ يُ   لِ جُ َعِن الرَّ 

 « اأْلََذى  لِ رَّجُ ال
 إسناده صحيح.  ل المحقق: قا #

 

َثِِن َل: حَ ايَعَة قَ هلَِ ُن  ابْ ا  يُّ، ثنٍح اْلِمْصرِ لِ اصَ   نُ ثنا ُعْثَماُن بْ رَّاينُّ،   احلَْ صٍ  َحفْ ثنا َوْهُب ْبنُ   ،ِسنيَ اْبُن ايَ َثِِن  دَّ حَ   -  910 ُن اِلُد بْ خَ   دَّ
»اْلَمَقاِديُر  َم قَاَل:لَّ  َوسَ هِ َعَليْ  َصلَّى هللاُ لنَِّبِّ َعِن ا اِئَشَة،عَ  ِن، َعنْ محَْ رَّ  َعْبِد النِ َلَمَة بْ سَ  يِب أَ  نْ ٍد، عَ مَّ  حمَُ نِ بْ  اْلَقاِسمِ  اَن، َعنِ ِعْمرَ  َأيِب 
 لَّ«  َوجَ اّللَِّ َعزَّ  ِمنَ ا هَ َوَشرُّ  ، َخرْيَُهااهَ لُّ كُ 

 ناد. ا اإلسهذوضوع ب م # قال المحقق: 
 

حمَُ ُر  فَ َجعْ نَا  دَّثَـ حَ   -  911 ِإسْ   ََي َيَْ   ثنااٍن،  ِسنَ ْبُن    دُ محَْ أَ   ثنااْلَقاِضي،    دٍ مَّ ْبُن  هلَِ ابْ   ثـَنَاَحدَّ   اَق،حَ ْبُن  َخالِ يَعَة،  ُن  َأيِب   ْبنِ   دِ َعْن 
يَـ ِبيبَ ُب حَ ُكُر احْلَِبيَيذْ   لْ هَ ،  وَل اّللَِّ : اَي َرسُ تُ قـُْل:   َعاِئَشَة، قَاَلتْ نْ ، عَ ِسمِ اَعِن اْلقَ   ،انَ ِعْمرَ  ا أَمَّ   ،ةُ ِئشَ ا عَ قَاَل: " ايَ   ؟ةِ امَ يَ اْلقِ   مَ وْ هُ 

أَمَّاَفاَل   ثٍ َثاَل ْنَد  عِ  الْ ْندَ عِ   :  يُـ ُكُتِب َحّتَّ الْ   َأمَّا ِعْندَ ، وَ فَّ أَْو خيَِ   ثـُْقلَ ّتَّ يَـ ِن حَ ِميَزا  بَِيِمينِ   ىْعطَ   َوأَ  َفاَل ِبِشَماِلهِ   وْ أَ   هِ ِكتَابَهُ    ِحنيَ ا  مَّ ، 
  اّللَِّ   ادََّعى َمعَ  ِذيلَّ كِّْلُت ابِ ٍث: وُ بَِثاَل   ْلتُ  وُكِّ َقدْ   ٍث،اَل ْلُت بِثَ كِّ وُ   دْ ، قَ اَلثٍ بِثَ ْلُت وُكِّ ْد  قَ :  َك اْلُعُنقُ ْلتِ   لُ و فـَتـَقُ   ِر،االنَّ ِمَن  ُنٌق َُتُْرُج عُ 

ِبُكلِّ جَ وَ   َر،آخَ   اِإهلًَ  ٍ ُمَتكَ   رَُجلٍ َعِنيٍد، وَ   رٍ ابَّ وُكِّْلُت  بِ  اَل ِبِّ يـُْؤِمُن  احلِْ يـَْومِ   َعَلْيهِ طَ نْ تَـ فَـ   قَاَل:،  ابِ سَ   فَـ ظَّ لَ َوتَـ ،  مْ ِوي    يف   مْ ِبِِ ْهِوي  تَـ ى، 
يـَوْ َهنَّ َوجلَِ   َم،َهنَّ جَ َغَمَراِت   مِ   َمِئذٍ َم  حَ ثْ ِصَراٌط  السَّيْ ُل  أَ فِ دِّ   ، أََدقُّ أَ حَ ُل  ِمثْ   ْو  َأْو  السَّْيِف  َحدِّ    دُّ حَ دِّ  خَ السَّيْ ِمْن  ، يفُ طِ ا طَ ِف، 

ُ، َوالْ اَء  اشَ    َمنْ ُخذُ ، َتَْ لِيبُ َكاَل َوَحَسٌك، وَ  ِد  ْجوَ يِح، وََكأَ الرِّ كَ وَ ْلَِبِْق،  ، وََكا طَّْرفِ َكالَلْيِه   عَ اسُ لنَّ لِّْم، َوا سَ   مْ لِّ سَ   َربِّ   ُل:تـَُقو   َكةُ ئِ اَل مَ ّللَّ
 " َلى َوْجِهِه  عَ ارِ نَّ يف ال ُدوٌس  ِلٌم، َوَمكْ سْ مُ  شٌ ُمْسِلٌم، َوخَمُْدو  جٍ نَا ، فَـ اْلَْيلِ 

 . يفده ضعسناإ محقق: # قال ال
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ِم، َقاسِ الْ   نِ عَ ِلٍد،  ا، َعْن خَ َعةَ يِن هلَِ ، َعِن ابْ َن ِعْمَرانَ  ابْ ِِن  يـَعْ اْلُمَعاىَف ، ثنا  فَّى صَ مُ   مَُّد ْبنُ حمَُ   اثن  ٍد،مَّ حمَُ   ْبنُ َفُر  ا َجعْ ثـَنَ َحدَّ   -  912
 ِميَزانِ َد الْ ِعنْ   :ةُ شَ ٍث اَي َعائِ اَل  ثَ ْندَ عِ   امَّ " أَ   قَاَل:ِة؟  يَامَ يـَْوَم اْلقِ   هُ بَ َحِبي  بُ بِيحلَْ ْل َيْذُكُر اهَ   ،ّللَِّ ُسوَل ارَ اَي    اَلْت:ا قَ ، َأَنََّ ِئَشةَ َعْن َعا

خيَِ يـَثـْقُ   َحّتَّ  َأْو  َأْو  َل   ، بِ ِكتَ   يـُْعَطىفَّ ِشَ أَ   ِميِنهِ يَ ابَهُ  َوِحنيَ اْو  ِمنَ خيَْ   لِِه،  ِمْثلَ "    اُهمْ فـَيـَْغشَ ،  ُنقٌ اِر عُ النَّ   ُرُج  ِن بْ   ََيََْي   ثِ ِدي حَ َفذََكَر 
 اهُ ْعنَ َومَ  ِإْسَحاقَ 

 عيف. ض  اده إسن  محقق: قال ال# 
 

بْ حمَُ ا  نَ ثَـ دَّ حَ   -  926 ثنُن غَ مَُّد  مُ َخَلفُ ا  اِلٍب،  ْبُن  َخَلٍف، وسَ   ْبِن  َوا احْلََسنِ ، َعنِ ةَ ادَ تَ قَـ   ، َعنْ يِب أَ   َثِِن ، َحدَّ الَ قَ   ،ى  ِن  بْ   اَلءِ عَ لْ ، 
ثْـنَا ذَ حتََ   ْسُعوٍد قَاَل: ْبَن مَ  اّللَِّ ْبدَ عَ   ، َأنَّ ُحَصنْيٍ   نِ َن بْ َراِعمْ ٍد، َعْن  زايَ  َلٍة عِ دَّ   انَ َحّتَّ َأْكثـَرْ   مَ ِه َوَسلَّ َليْ عَ ى هللاُ  َصلَّ   ِل اّللَِّ َرُسو   دَ نْ اَت لَيـْ
قَاحْلَِديا غَ ْحنَ بَ صْ أَ   افـََلمَّ :  لَ َث  إِ ا  رَ َدْواَن  اّللَِّ و سُ َل  صَ ِل  عَ لَّ   هللاُ  فـَقَ مَ لَّ َوسَ ِه  َليْ ى  عُ    " اأْلَْنبِ َعلَ   تْ ضَ رِ اَل:  َعَلْيهِ يَّ  لسَّاَلُم  اُم  يَاءُ 
َوَقْد   ،َحدٌ  أَ َعهُ َس مَ يْ لنَِّبُّ لَ ا   َذاَوإِ   ،َفرٌ نَـ   َمَعهُ لنَِّبُّ  َذا ا إِ وَ   ،هِ تِ ْن أُمَّ مِ   َصابَةٌ َعهُ عِ مَ   ِإَذا النَِّبُّ وَ   ، أُمَِّتهِ ِمنْ   َثاَلثَةٌ   َعهُ مَ نَِّبُّ  ا الذَ إِ فَ   ،تـْبَاِعَهاِبَِ 
ُ، َعنْ   ُكمُ أَ بَ نْـ أَ  ٍة بَ كَ  َكبْ اَن يف ْمرَ عِ    ُموَسى ْبنُ يِب   رَّ [ َحّتَّ مَ 78  ٌد{ ]هود:َشيْ رُ  رَُجٌل  ْنُكمْ مِ   سَ َجلَّ: }أَلَيْ اَل َعزَّ وَ فـَقَ    قـَْوٍم لُوطٍ اّللَّ

رَ فـََلمَّ   ،يلَ َرائِ سْ إِ   ِِن بَ   ِمنْ  أَ يْـ أَ ا  مَ ُقْلفَـ   ،وين اعُ َورَ   ،وين ْعَجبُ تُـُهْم  َهَذا؟ُت:  هَ الُ قَ   ْن  َأُخوَك  وا  َوَمْن  َذا  َبِِن هُ عَ مَ ُموَسى  ِمْن    ، ِإْسَرائِيلَ    
 ؟ ايَ يتَ اَل: َأَرضِ فـَقَ   ،الّرَِجالِ   هَ ُوُجو   دَّ َقْد سَ َة  َمكَّ   بُ ارَ ظِ َراُب  ظِّ لا ِإَذا  فَ   ُت،ظَرْ نَ فَـ ْن مَيِيِنَك  ، عَ اَل: اْنظُرْ قَ   ؟أُمَّيِت ْيَن  َربِّ أَ ُت: ايَ ْلقُـ 
 بِّ رَ مَُّد؟ قـُْلُت:  حمَُ َرِضيَت اَي  أَ   َل:َقافَـ   اِل،جَ الرِّ وَه  ُوجُ   دَّ سَ   اأْلُُفُق َقدْ . فَِإَذا  كَ ارِ ظُْر، َعْن َيسَ قَاَل: انْ   ،ِضيتُ رَ   بِّ قـُْلُت: رَ ُد  مَّ حمَُ 

  ِديُّ، اأْلَسَ َصٍن  حِمْ   كَّاَشةُ ْبنُ َقاُل َلهُ عُ ٌل يُـ جُ رَ   فَأَْنَشأَ   اَل:قَ   ،َسابٍ حِ   رْيِ نََّة ِبغَ  اجلَْ ْدُخلُونَ يَ   اأَْلفً ِعنَي  َسبْ ِء  ُؤاَل هَ   عَ مَ   فَِإنَّ :  لَ قَا  ،َرِضيتُ 
ُهْم  ِِنَ َأْن ََيَْعلَ   اّللََّ   عُ ْد ، اوَل اّللَِّ َرسُ   ايَ   :فـََقالَ   ِِنَ لَ عَ ْن َيَْ أَ   ُع اّللََّ َل: اْد ِِن فـََقاعْ َخُر يَـ  رَُجٌل آقَامَ   ُثَّ   «مْ هُ هُ ِمنْـ ْلعَ  اجْ للَُّهمَّ »ا  :قَالَ  ِمنـْ

ُهْم. قَ مِ    نْ فَإِ   ،نيَ عِ لسَّبْ ِمَن ا  وانُ و مِّي َأْن َتكُ أُ وَ   ُتْم ِبَِيِب عْ ِن اْسَتطَ إِ   :مَ  َوَسلَّ َلْيهِ عَ    َصلَّى هللاُ اَل النَِّبُّ قَ   ُثَّ   ،كَّاَشُة« َقَك ِِبَا عُ »َسبَـ :  لَ انـْ
ونَهُ اَوشُ هَ تَـ يَـ ْيُت أاَُنًسا  ِإيّنِ رَأَ فَ   ،َحاِب اأْلُُفقِ وا ِمْن َأصْ ُكونُ فَ   َوَقَصْرمتُْ   متُْ زْ جَ ْن عَ فَإِ   ، الظِّرَابِ ْصَحابِ ا ِمْن أَ و نُ َفُكو   َقَصْرمتُْ  وَ متُْ زْ جَ عَ 

ِل َأهْ   ثَ ونُوا ثـُلُ َيكُ   َأنْ ُجو  رْ أَلَ   َل: »ِإيّنِ ا قَ ُثَّ   ،ْومُ قَ  الْ ِة َفَكِبََّ نَّ اجلَْ   لِ هْ أَ    رُْبعَ يِت ْن أُمَّ ِِن مِ ِبعَ تَ  َيُكوَن َمْن  نْ أَ    أَلَْرُجويّنِ قَاَل: إِ   ،ريًاَكثِ 
اْلقَ اجْلَنَِّة« فَ  َأنْ ُثَّ قَالَ   مُ وْ َكِبََّ  الْ   «اجْلَنَّةِ ْهِل  أَ   رَ َشطْ   ونُواكُ يَ   : »َأْرُجو  َتاَل   ،مُ وْ قَ َفَكِبََّ  اْْل َهذِ   ُثَّ  َوثـُلَّةٌ ِلنيَ وَّ أْلَ ا  نَ لٌَّة مِ ثُـ }  ،يَةَ ِه    ِمنَ  

فَـ 40اقعة:  { ]الو َخرِينَ اْْل  بَـ ُرو َذاكَ تَ [  نـَهُ ا  هَ يـْ َمْن  ااَل ؤُ ْم  أَ ِء  ُعوَن  فـََقالَ لسَّبـْ ُولِ ُضُهْم: هُ عْ بَـ   ْلًفا؟  قـَْوٌم  اإْلِ يف   او دُ ْم   وا يـَْعرِفُ   ملَْ   اَلمِ سْ  
َوُهْم  تُ َماوَ   َغرْيَُه، يَ الَّذِ   مُ : »هُ الَ فـَقَ   ،-َسلََّم  ِه وَ  َعَليْ هللاُ   َصلَّى اّللَِّ  ُسولِ  رَ َل إِ   ثُ ياحْلَدِ   عَ  رُفِ َحّتَّ   -  ِه،يْ َعلَ وا  َواَل    ،ونَ تـَوُ كْ يَن اَل 
ُونَ تَ يَـ  َواَل  ،قُونَ َيْسرتَْ   « كَّلُونَ وَ تَـ يَـ  مْ َوَعَلى َرِبِِّ  ،طريَّ

 حديث صحيح.  # قال المحقق: 
 

ْنَكِدِر، ُن اْلمُ بْ ُد  مَّ حمَُ   نا، ثَذِلُّ اهلُْ   ىسَ ُد ْبُن ِعيمَّ حمَُ   ، ثنايُّ دِ زْ اِهيَم اأْلَ بْـرَ ْسِلُم ْبُن إِ مُ ثنا  ،  يُّ َرشِ قُ الْ يُوُنَس  ْبُن    دُ مَّ ثـَنَا حمَُ دَّ حَ   -  928
 اءُ َهدَ لشُّ ا  ُثَّ ؟ قَاَل:  َمنْ  اّللَِّ ُثَّ   ِبَّ نَ  َل: ايَ اقَ   ِبيَاُء.نْ اأْلَ :  لَ انََّة؟ قَ جلَْ ُخواًل ا دُ ُل   َأوَّ اْلَْلقِ ، َأيُّ   اّللَِّ ُسولَ  رَ اَل: ايَ رَُجاًل قَ نَّ  ٍر، أَ َجابِ ْن  عَ 

ِبَّ  نَ ايَ   :الَ قَ حْلََرِم  ا  و َمْسِجدِ ذِّنُ  ُمؤَ َل: ُثَّ  َمْن؟ قَا ُثَّ  اّللَِّ  َنِبَّ قَاَل: ايَ ِس  ْلَمْقدِ ِت ابـَيْ ُمَؤذِّنُو  َل ُثَّ  ا: قَ لَ ؟ قَانْ مَ    ُثَّ ّللَِّ ا   اَي َنِبَّ قَالَ 
 مْ َماهلِِ َأعْ نَي َعَلى ُمَؤذِّنِ لْ ُر ائِ  َساالَ قَ  ْن؟ مَ ُثَّ  َنِبَّ اّللَِّ اَي  َل:. قَاَذاهَ ِدي نُو َمْسجِ َؤذِّ اَل: ُثَّ مُ قَ ْن؟ مَ   ُثَّ اّللَِّ 

 عيف جدا. إسناده ض  # قال المحقق: 
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ْيِد ْن زَ ٍد، عَ َسعْ  نُ بْ  امُ شَ ين هِ ْخِبََ قَاَل: َوأَ  ،َوْهبٍ  بَأَ اْبنُ نْـ أَ  ،اأْلَْعَلى ُن َعْبدِ بْ  يُوُنسُ  ثنا، يُّ رِ صْ وُسَف اْلبَ  يُ ُد ْبنُ  َأمحَْ َحدََّثِِن  - 930
َدين ازَ تُهُ فَـ دْ زَ تَـ سْ ا فَاأَْلفً وَن  عُ َسبْـ   يِت مَّ أُ َة ِمْن  نَّ اجلَْ َل َأْن يَْدخُ   تـََعاَل   يبِّ َعَدين رَ اَل: »وَ قَ   لَّمَ سَ ْيِه وَ  َعلَ هللاُ ى  َصلَّ   وَل اّللَِّ  َرسُ َم، َأنَّ لَ سْ أَ   ْبنِ 
   «ءٌ يِت َشيْ أُمَّ   ى ِمنْ بـَقَ  ىأَرَ ا مَ وَ  ،ًفا  أَلْ نيَ ْلٍف َسْبعِ أَ ُكلِّ    َمعَ 
 . إسناده ضعيف قال المحقق: # 

 

  نْ  زَْيِد، عَ ْبنُ َمةُ  اسَ  أُ أَ أَنْـبَ :  لَ ِك قَاُمبَارَ لْ ا   ، ثنا اْبنُ  مَحَّادٍ نُ  بْ مُ َل: ثنا نـَُعيْ ا، قَ ى التـَّوَّزِيُّ وسَ مُ   ْبنُ   َمرُ  عُ ْفصٍ أَبُو حَ ا  نَ ثَـ َحدَّ   -  934
 « ِبرَ اكَ اأْلَ   مَ ْن أَُقدِّ أَ  لُ ي َرين ِجِبِْ قَاَل: »أَمَ   َوَسلَّمَ هِ يْ لَ  عَ لَّى هللاُ ِبِّ صَ َر، َعِن النَّ ِن ُعمَ ابْ  نِ ٍع، عَ اَنفِ 

 صحيح بطرقه.  حديث # قال المحقق: 
 

ثـَنَاحَ   -  935 َعبْ   دُ مَّ حمَُ   دَّ ا ْبُن  ْبنِ ّللَِّ ِد  الرَّمحَْ بْ عَ     َِبَ نِ ِد  ث بَ لَ ،  ْبُن  ن،  َعْمُرو  الْ ث  َن،اُعْثمَ ا  َعِن  يدُ لِ وَ نا  َخاِلٍد  ، عَ َركِ اْلُمبَا  نِ ابْ ،  ْن 
 ْم« رِكُ ابِ  َمَع َأكَ ةُ كَ اْلَِبَ قَاَل: » لَّمَ َلْيِه َوسَ  عَ لَّى هللاُ صَ  ِبَّ النَّ نَّ ، أَ اسٍ َعِن اْبِن َعبَّ ْكرَِمَة، عِ اِء، َعْن ذَّ احلَْ 
 ح. حديث صحي  المحقق:  ال # ق

 

ثـَنَا - 937  ََيََْي َعْن ْمِصيَّ، حلِْ ِِن اعْ يَـ اْلَعطَّاُر  َسِعيدٍ ُن بْ  ََي َيَْ ثنا  اَن،وَ ُموَسى ْبُن َمرْ  ثنا، قُ اأْلَْزرَ  دَ ْبِن يَزِي ّللَِّ َعْبِد ا  ْبنُ  َسنْيُ حلُْ ا َحدَّ
  َوِعْنَدهُ   ،ةٌ يَّ دِ  هَ هُ ْن أَتـَتْ »مَ َوَسلََّم:    ْيهِ هللاُ َعلَ ى  َصلَّ   اّللَِّ   ِل َرُسولُ َل  ا: قَ الَ ِن َعِليٍّ قَ بْ   نِ سَ حلَْ  انِ ، عَ يِّ ُعَقْيلِ لْ ا  ْلَحةَ ، َعْن طَ  اْلَعاَلءِ ْبنِ 
 َها« هُ ِفيَكاؤُ رَ  شُ ُهمْ فَـ  ،ْومٌ قَـ 

 . ةه واه بمر إسناد # قال المحقق: 
 

ُد  بـَيْ  عُ ِِن ثَ َحدَّ   :الَ َقرِيُّ قَ نْـ مِ لْ ا  وِيَّةَ سَ   يِب أَ ِن  بْ ِك  ِد اْلَملِ َعبْ ْبِن    لِ ضْ اْلفَ   نُ ءُ بْ اَل عَ لْ ا  لِ َذيْ و اهلُْ أَبُ   ناِضي، ثيُل اْلَقااعِ َحدَّثـَنَا ِإْسَْ   -  939
َثِِن أَ ٍش قَاَل: حَ ارَ كْ عِ   ْبنُ اّللَِّ  ْمُت  دِ فـَقَ  ،مَ لَّ  َوسَ ْيهِ َعلَ  هللاُ  ىلَّ  صَ  اّللَِّ ُسولِ رَ ِإَل َواهِلِْم  َأمْ  ُعبـَْيٍد ِبَصَدقَاتِ  ْبنِ و ُمرَّةَ ِِن بـَنُ ثَ عَ بَـ قَاَل:  يِب دَّ
جَ هُ تُ دْ فـََوجَ   ،ةَ ينَ دِ ْلمَ اِه  َعَليْ  ِبِِِبلٍ يْـ تَـ أَ فَ   ،ْنَصارِ َواأْلَ َن  رِياجِ ُمهَ الْ   َبنْيَ   اِلًسا  عُ  َكَأَنََّ ُتهُ  اا  »مَ قَ فَـ   ،َطى رْ أْلَ ُروُق  ااَل:  فـَُقْلُت:  ِن  لرَُّجُل؟« 

َهِذهِ  وَ   ،دٍ يْ ُعبَـ   نِ  بْ ةَ رَّ مُ  ْبِن  زَّالِ نـَّ ال  نِ رِو بْ َعمْ ِن  بْ َة  دَ عْ وِص ْبِن جَ ْرقُ ِن حُ ابْ :  ُقْلتُ فَـ   َسِب«لنَّ ا   يف   اْرَفعْ َل: »قَا  .َؤْيبٍ اُش ْبُن ذُ ِعْكرَ 
َمَر أَ   ُثَّ   ي«مِ  قـَوْ اتُ َصَدقَ   هِ ذِ هَ   ،يقـَْومِ   ِبلُ ِه إِ ذِ : »هَ ُثَّ قَالَ   لَّمَ ى هللاُ َعَلْيِه َوسَ َصلَّ اّللَِّ    َرُسولُ َم  سَّ بَ فـَتَـ   ،ْيدٍ ْبِن ُعبَـ   ِِن ُمرَّةَ بَ   اتُ قَ دَ صَ 

َها ُثَّ   مُّ ضَ تُ وَ   ،َدقَةِ الصَّ   لِ ِإبِ   مِ يسَ مبِِ   مَ نَّ تُوسَ أَ   مَ لَّ سَ ْيِه وَ َعلَ   ى هللاُ َصلَّ ِِبَا   نَِّبِّ ِج ال أُمِّ َسَلَمَة َزوْ ْنِزلِ ِإَل مَ   َق يِب طَلَ انْ فَ   ،ي دِ بِيَ    َأَخذَ ِإلَيـْ
َها ُكُل  نَْ نَا  ْلقـْبَـ فَأَ   ،رِ َواْلَوذْ   يدِ رِ ثَّ ِة الِثريَ كَ   ةٍ ْفنَ ِِبَ فَأُتِينَا  ؟«  َعامٍ طَ   نْ ْل مِ »هَ   اَل:قَ فَـ   ،مَ لَّ ِه َوسَ َليْ  عَ لَّى هللاُ صَ    َصلَّىَرُسوُل اّللَِّ   لَ كَ أَ فَ   ،ِمنـْ
 ، ًَن مْ ي اْليُ َيدِ ى  لَ ى عَ رَ سْ لََّم اْليُ َوسَ ْيِه  لَ  عَ هللاُ   ى َصلَّ اّللَِّ   ولُ َض َرسُ َقبَ فَـ   ،اهَ َواِحيِبُط يف نَـ َأخْ   َوَجَعْلتُ   ،َيَدْيهِ   نْيَ ِمَّا بَ   َسلَّمَ وَ   هِ  َعَليْ هللاُ 
 ْبُن ّللَِّ ُد ايْ  ُعبَـ َشكَّ   -ٍر  ْو ُتَْ َواٌن ِمْن ُرَطٍب أَ  أَلْ ٍق ِفيهِ بَ ا ِبطَ ينَ تِ أُ ُثَّ    «ِحدٌ َعاٌم َوافَِإنَّهُ طَ   ؛ دٍ حِ اوَ   َمْوِضعٍ    ِمنْ ُكلْ اُش  رَ ِعكْ اَي  »  قَاَل:  ُثَّ 
ْيُث حَ ْن  ُش ُكْل مِ ا»اَي ِعْكرَ   :لَ اقَ   ُثَّ   ،َبقِ الطَّ   يف    اّللَِّ ُسولِ رَ  َيُد  اَلتْ َوجَ   يَّ  َيدَ َبنْيِ   نْ مِ ُل  كُ  آَفَجَعْلتُ   -ا  َُتْرً   وْ أَ   َكانَ ا  ُرطَبً   اشٍ رَ كْ عِ 
ِمْن  فَِإنَّ   َت؛ئْ شِ  َواِحٍد«َغرْيِ هُ  لَْوٍن  أُ ُثَّ   ،  مبَِ   رَ َغسَ فَـ   ،اءٍ تِينَا  اَل  هللاُ لَّ صَ   ّللَِّ ُسوُل  َعلَ ى  يََدْيهِ مَ َوَسلَّ   هِ يْ   مَ ُثَّ   ،  َوْجَههُ   ْيهِ فَّ كَ بِبـََلِل    حَ سَ  
 نَّاُر« لِت ا ريََّ غَ ا  ِمَّ ءُ ُضو َكَذا اْلوُ هَ  ِعْكَراشُ  »ايَ : لَ ُثَّ قَا ،َسهُ أْ َورَ  هِ َعيْ رَاذِ وَ 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
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نا ِن ِعْرٍق، قَاَل: ثِد الرَّمْحَِن بْ بْ ا َأيِب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن عَ اأْلََسِديُّ، قَاَل: ثنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن، ثن   اّللَِّ  َعْبدِ مَُّد ْبنُ َحدَّثـَنَا حمَُ   -  942
لِلنَّ  َأْهَدْيُت  قَاَل:  ُبْسٍر،  ْبُن  اّللَِّ  َوالطَّعَ َعْبُد  َشاًة،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  يـَْوَمئِ ِبِّ  قَلِ اُم  فَـ ٍذ  َهِذهِ قَ يٌل،  »اْطُبُخوا  أِلَْصَحاِبِه:  اَل 

ِقيقِ الشَّاَة، َوانْ  َعَلْيِه َوَسلََّم َقْصَعٌة يـَُقاُل هَلَا:    ا َعَلْيِه« قَاَل: وََكاَنْت لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ ُبُخوا، َواثْـُرُدو اْخِبُزوُه، َواطْ فَ   ظُُروا ِإَل َهَذا الدَّ
َها، فَ فُّ بِتِْلَك اْلَقْصَعِة، َواْلتَـ   اٍل، فـََلمَّا َأْصَبَح َوَسبَُّحوا الضَُّحى، ُأِتَ جَ َعةُ رِ ا َأْربَـ ََيِْمُلهَ   اْلَغرَّاُء، ُس َجثَا َرُسوُل اّللَِّ  ِإَذا َكثـَُر النَّاوا َعَليـْ

َعَلْيِه َوَسلَّ  اجْلِْلَسُة؟ فَـ َصلَّى هللاُ  َما َهِذِه  اأْلَْعَرايِبُّ:  النَّ َم، فـََقاَل  َجَعَلِِن َعبْ لَّى هللاُ ِبُّ صَ َقاَل   َ َومَلْ   َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اّللَّ ًدا َكرميًا، 
َعِنيدً   ََيَْعْلِِن  رَ َجبَّارًا  قَاَل  »ُكُلو ا«، ُثَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  ِفيهَ ُسوُل  يـُبَاَرْك  ُذْرَوَتَا  َوَدُعوا  َجَوانِِبَها،  ِمْن  ُثَّ  ا  قَاَل:  ا«، 

اُم، َفاَل يُْذَكُر َعَلْيِه اْسُم اّللَِّ َعزَّ   َيْكثـَُر الطَّعَ َس َوالرُّوِم َحّتَّ رِ َتَحنَّ َعَلْيُكْم َأْرُض فَاُكُلوا، فـََوالَِّذي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه لَتُـفْ فَ »ُخُذوا  
 لَّ« َوجَ 

 حديث حسن.  # قال المحقق: 

، ثلِ فَ نـَّوْ ِليٍّ العَ   اِلُح ْبنُ اِطيُّ، ثنا صَ َّنَْ اأْلَ   إِبْـَراِهيمَ   ْبنُ حُمَمَُّد  ثـَنَا  َحدَّ   -  956 ، كِ بَارَ مُ الْ نا اْبُن  ث،  ةَ َدامَ قُ ْبِن    دِ مَّ  ْبُن حمَُ ّللَِّ ا  دُ نا َعبْ يُّ
ِه  ِري ِفيثِ كْ ْخِت فَأَ َشُة، ِإَذا طَبَ ئِ َعا »ايَ َوَسلََّم:  ْيهِ هللاُ َعلَ َصلَّى  وُل اّللَِّ قَاَل َرسُ  :قَاَلتْ  اِئَشَة،عَ  َعنْ   أَبِيِه،ُعْرَوَة، َعنْ  َعْن ِهَشاِم ْبنِ 

 يِن« زِ حلَْ ا  قـَْلبَ دُّ َيشُ  هُ فَِإنَّ  َء،ابَّ دُّ ال
 . يفإسناده ضع ق: # قال المحق

 

َثِِن الَ اْبُن اَيِسنَي، قَ   َثِِن دَّ حَ   -  957 ، ِم ْبِن ُعْرَوةَ َشاَعْن هِ ،  ةَ ُعْقبَ   ْبنُ ا ََيََْي  يُّ، ثنِقدِ ااْلوَ   مٍ بُو ُمْسلِ اِقٍد أَ  وَ  ْبنُ نِ محَْ رَّ َعْبُد ال   : َحدَّ
بْ فَ عْ  جَ ِِن قَاَل: َحدَّثَ   ،نيَ سِ ايَ  اْبُن  ِِن ثَ َوَحدَّ  بْ ارُ مَّ ثنا عَ   ِز،ابَّ لَْ ا  حُمَمَّدٍ   نُ ُر  أَبُو اَيِسٍر،نَ ُن    بَِقيَّةُ  ث   ْصٍر  اْلوَ نا  يَـ عَ   ،دِ لِيْبُن  بْ ْعقُ ْن    نِ وَب 

 ّللَِّ ا  ولُ سُ رَ   قَاَل ِل   :اَلتْ قَ   ،ِديِّ قِ ْفُظ، لِْلَواللَّ ا  اذَ هَ َشَة، وَ ائِ عَ ، َعْن  اَل: َعْن أَبِيهِ قَا  يًعامجَِ ،  ْرَوةَ عُ ِن  ِهَشاِم بْ ، َعْن  َقةَ دَ ْبِن صَ يُوُسَف  
 « زِينِ حلَْ ا قـَْلبَ  دُّ نَّهُ َيشُ ِء، فَإِ ابَّ َن الدُّ ا ِفيَها مِ و ْكِثرُ فَأَ  رًا،دْ قِ  تُمْ َذا طََبخْ َعاِئَشُة، إِ  ْيِه َوَسلََّم: »ايَ لَ  عَ هللاُ  ىلَّ صَ 

 إسناده ضعيف جدا.  # قال المحقق: 
 

 نِ اِصِم بْ  عَ نْ عَ َمَر،  ِن عُ  بْ ّللَِّ ْبُن َعْبِد ا  مُ ا اْلَقاسِ ثن،  يِب ، ثنا أَ انَ مَ ُن ُعثْ َعْمُرو بْ يُّ، ثنا  َسدِ  اأْلَ ّللَِّ ا  دِ بْ عَ   ُد ْبنُ مَّ نَا حمَُ دَّثَـ حَ   -  961
  نيُ عِ َيْستَ َصاِبَع، وَ اَلِث أَ  بِثَ  َأَكلَ َكلَ أَ   اذَ إِ   َوَسلَّمَ ِه  َعَليْ   هللاُ   ىلَّ  صَ النَِّبُّ   انَ اَل: »كَ ، قَ يهِ ِمٍر، َعْن أَبِ اِن عَ بْ   ّللَِّ ا    َعْبدِ َعنْ ،  ُعبـَْيِد اّللَِّ 

 « ةِ عَ ابِ اِبلرَّ 
 إسناده ضعيف بمرة.  # قال المحقق: 

 

حُمَمَّ نَ ثَـ َحدَّ   -  965 بْ ا  َعْبدِ ُد  اأْلَ اّللَِّ   ُن  الْ ،  ٌرو مْ عَ   نا، ثيُّ َسدِ   ْبُن عَ ِجي مَ ثنا َعْبُد  ابْ ث  َروَّاٍد،  يِب أَ ِن  بْ زِيِز  اْلعَ ْبِد  ِد  َعْن ،  جٍ يْ ُجرَ   نُ نا 
بْ هِ  ُعرْ َشاِم  َعْن  ِن  ُعْجَرةَ ْبنِ ْعِب  ْبِن كَ   دِ حُمَمَّ َوَة،  بْ   نْ عَ ،    قَ ْجَرةَ عُ   نِ َكْعِب  رَ ،  َرُسولَ أَيْ اَل:  اّللَِّ ُت  َعلَ ى هللاُ  َصلَّ    ُكلُ َيَْ   مَ لَّ سَ وَ ْيِه   

ُثَّ    َها تَِلييِت ْسَطى َوالَّ وُ لْ ا   ، يـَْلَعقُ َهاَسحَ ْن ميَْ أَ َل   قـَبْ هُ الثَّاَلثَ اِبعَ صَ َعُق أَ هُ يـَْلتُ يْـ أَ  رَ َطى، ُثَّ سْ ا َواْلوُ يهَ لِ  تَ يِت َوالَّ   امُ ِبَْ اَلِث: اإْلِ لثَّ ا   ِبََِصاِبِعهِ 
 ِْبَامَ اإْلِ 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
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ْخِتيَ ا  وبَ أَيُّ ْن  عَ ،  َهرِ زْ أْلَ ا ْمُرو ْبنُ عَ   ا ، ثنسٍ لِّ غَ ُن مُ ةُ بْ ارَ ُجبَ   َهِريُّ، ثناوْ  اللَّْيِث اجلَْ ُد ْبنُ مَّ حمَُ ا  نَ ثَـ َحدَّ   - 970 َكَة، َليْ مُ  ْبنِ ، َعِن ا اينِّ لسِّ
 اَل فَ ،  اِمهِ َمنَ   يف   انُ هُ الشَّْيطَ َض لَ َغَمٍر، فـََعرَ    رِيحُ هِ يْ دَ يَ   َويف لََّم: »َمْن اَبَت  ِه َوسَ يْ  َعلَ َصلَّى هللاُ   وُل اّللَِّ سُ رَ   اِئَشَة، قَاَلْت: قَالَ عَ   نْ عَ 
 ُه« سَ فْ نَـ  نَّ ِإالَّ ومَ يـَلُ 
 رة. ده واه بمإسنا محقق: قال ال #

 

ثـَنَا بِ  - 981 َعطَاِء   ٍر، َعنْ َّنَِ  ْبِن َأيِب  اّللَِّ  دِ بْ  عَ ْبنُ رِيُك شَ  ٍد، ثنا ْبُن حُمَمَّ يزِ زِ ْلعَ ثنا َعْبُد اٍر، و ْنصُ ُد ْبُن مَ ا َسِعي، ثنى ُموسَ ُن ْشُر بْ َحدَّ
ُد؟ مَّ  حمَُ ْلُمُلوِك ايَ ُل اَأكْ   ، فـََقاَل:ِكئًاُمتَّ   لُ كُ َيَْ   َمكَّةَ َم َوُهَو ِبَِْعَلى  َسلَّ وَ    َعَلْيهِ ى هللاُ  َصلَّ ِل اّللَِّ و سُ يُل ِإَل رَ ِجِبِْ   : َجاءَ الَ ، قَ رٍ اسَ  يَ ْبنِ 

 مَ  َوَسلَّ ْيهِ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  اّللَِّ   َرُسولُ َفَجَلسَ 
 يف. إسناده ضع # قال المحقق: 

 

ثـَنَ   -  982 ثَ حَ   قَاَل:  اٍن،يَ سِ   نُ بْ   انُ ، ثنا َحسَّ يُّ َرشِ احلَْ ى   ُموسَ  ْبنُ ثنا حُمَمَّدُ :  ْحَولُ أْلَ الضَُّبِعيُّ ا  مَّدٍ حمَُ   ْبنُ   دُ َأمحَْ   َجْعَفرٍ   بُوأَ ا  َحدَّ   ِِن دَّ
  ، رَُّطبُ ال  َشةُ ِإَذا َجاءَ َعائِ »اَي  َم:  لَّ سَ ِه وَ  َعَليْ هللاُ   لَّى صَ اّللَِّ ُل  َرُسو  : قَاَل ِل ةُ اِئشَ قَاَلْت عَ   ، قَاَل:كٍ الِ مَ ِن  بْ   سِ أَنَ ، َعْن  اينُّ نَ بُـ ِبٌت الْ ثَ 

 « فـََهنِِّئيِِن 
 يف جدا. ه ضعإسناد قال المحقق:  #

 

  نا ثى:  ُن ُموسَ بْ احْلََكُم  ِِن  ثَ دَّ حَ   قَاَل:  ائـََتنْيِ َسْبِعنَي َومِ وَ تٍّ  َة سِ َسنَ   ْزِديُّ أْلَ ى اسَ ِعي  نِ ارُوَن بْ  هَ ْبنُ ُد  مَّ حمَُ   ،ْكرٍ و بَ ا أَبُ ثـَنَ َحدَّ   -  983
،  ِن الْ ، عَ ينُّ رَّا احلَْ   َلَمةَ ْبُن سَ   مَّدُ حمَُ   ْيهِ َعلَ   ى هللاُ لَّ  صَ اّللَِّ   ُسولُ رَ   نَ َكا  : "قَالَ   اّللَِّ ِد  َعبْ   ْبنِ   ِبرِ اْن جَ ِر، عَ دِ كَ نْ مُ  الْ ِد ْبنِ َعْن حُمَمَّ َفَزاِريِّ

 ًسا ْو َخَْ ًث أَ اَل ثَ : اتـْرً نَّ وِ َوََيَْعَلهُ   َم ِِبِنَّ،خَيْتِ َطٌب، وَ رُ ُكْن   يَ َذا ملَْ ْمِر إِ ى التَّ َعلَ وَ   ُب،َم الرُّطَ َما َداِب  رُّطَ لاى  لَ ِطَر عَ  َأْن يـُفْ َم يـُْعِجُبهُ لَّ َوسَ 
 "  ًعاَسبْـ  َأوْ 

 إسناده واه.  # قال المحقق: 
 

يُو مَّدُ حمَُ   نَاثَـ َحدَّ   -  986 اْلُقَرشِ سَ و ِن مُ ُنَس بْ  ْبُن  ، ثناى  ِن بْ ِس  أَنَ   ا َحْفٌص، َعنْ : ثنلَ ٍر، قَاْعشَ  مَ يِب اَن، َعْن أَ مَ ْبُن ُسَليْ ِعيُد  سَ   يُّ
النـَّوَ اوَ نَ تَـ يَـ وَ   هِ ِمينِ بِيَ   لُ كُ َطٌب، َفَجَعَل َيَْ رُ   مَ لَّ سَ َلْيِه وَ  عَ هللاُ ى  لَّ  صَ ِل اّللَِّ و َرسُ ِإَل    َل: أُْهِديَ َماِلٍك، قَا اِجٌن َفَمرَّْت دَ ،  هِ َمالِ ى ِبشِ ُل 

 اَلمُ ِه السَّ َليْ عَ ِه ينِ ُت ِمْن ميَِ ْلا، فََأكَ اَوهلََ نَ فَـ 
 ضعيف. إسناده  : # قال المحقق

 

 ُسفَ و مَحَْزَة ْبِن يُ  نُ  بْ دُ ثنا حُمَمَّ لِيُد، اْلوَ ا ن، ثيِّ رِ ُن َأيِب السَّ بْ ي: ثنا ااضِ  اْلقَ ادٍ مَحَّ ِن  بْ َثمِ هْلَيْـ ا نُ بْ  مَّدُ ِص، حمَُ ْحوَ اأْلَ  وَحدَّثـَنَا أَبُ  - 988
ُن َماُن بْ ثْ عُ   ِإَذا، فَ بَدِ رْ مِ الْ َل  َم إِ َسلَّ وَ ْيِه   َعلَ ى هللاُ لَّ صَ    َرُسوُل اّللَِّ َرجَ ِه قَاَل: خَ ريِْ غَ   ، َأوْ دِّهِ َعْن جَ   أَبِيِه،  نْ عَ ٍم،   َساَل ْبنِ   ِد اّللَِّ ِن َعبْ بْ 

 َمٍة، َفَجَعلَ ِبُْ  َدَعا بِ ، ُثَّ خَ فَأانَ   ْخ«،: »أَنِ َوَسلَّمَ   هِ يْ َعلَ   هللاُ   ىَصلَّ اّللَِّ    َرُسولُ هُ  لَ   لَ َعَساًل، فـََقاوَ   انً ْسَْ ِقيًقا وَ ِمُل دَ  حتَْ ةً قَ انَ   ودُ قُ َعفَّاَن يَـ 
َم: لَّ سَ َلْيِه وَ هللاُ عَ ى  لَّ صَ   َرُسوُل اّللَِّ   لَ اقَ   َضَج، ُثَّ قَاَل: نَ ْو  أَ   ،َركَ دْ  أَ تـََها َحّتَّ وِقَد حتَْ أُ فَ   أََمرَ   ُثَّ   ِق،يقِ الدَّ ِل وَ سَ عَ الْ ِن وَ  السَّمْ ا ِمنَ يهَ فِ 
 « يصَ بِ هُ فَاِرُس الَْ ُعو ا َشْيٌء َتدَ ذَ »هَ   قَاَل: ْنُه، ُثَّ َأَكَل مِ وَ  «،ُلوا كُ »
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ِن عَ   ،ثنا يُوُنسُ   َة،يَّ ُعلَ   ْبنُ ا  ِإْْسَاِعيلُ   ، ثناَرِويُّ اهلَْ   اّللَِّ  َعْبِد  َراِهيُم ْبنُ بْـ ، إِ اقَ حَ سْ ثنا أَبُو إِ   ،قـَْنِديُّ رْ سَّمَ الٍر  اكِ شَ   نُ ابْ   انَ دَّثَـ حَ   -  992
أَ احْلَسَ  بْ جَ نَّ  ِن،  َعبْ اِبَر  اّللَِّ َن  صَ ،  ِد  نَ قَاَل:  رَ عَ مَ   الَّيـْ َصلَّ   اّللَِّ  الْ رَ هْ لظُّ ا  مَ َسلَّ وَ   ْيهِ لَ عَ   هللاُ   ىُسوِل  أَِو  فـََلمَّ   لَنَا: لَّمَ سَ ا  َعْصَر،  قَاَل   

ةَ قَ عْ ٍل يـُْلِعُقهُ اللَّ رَجُ  لٍ جُ َلى رَ َيَِْت عَ َل َل: َوَجعَ ٌو قَايَها ُحْلٌة فِ  َجرَّ  َوَسلَّمَ هِ يْ ى هللاُ َعلَ لَّ صَ  ّللَِّ  اولِ ْت ِإَل َرسُ ْهِديَ : َوأُ الَ قَ . ْم« كُ »َأَماِكنَ 
َك َكَذلِ   ْم يـََزلْ لَ فَـ   ِري قَاَل:ِصغَ لِ   ْخَرى أُ ةً َعَقِِن َلْعقَ فَأَلْ َعْم،  نَـ   :تُ قـُْل  ؟«َأزِيُدكَ ُثَّ قَاَل: »  ًة،قَ َلعْ   فَأَْلَعَقِِن   ُغاَلٌم،  انَ َوأَ   يَّ َعلَ   ىتَ  أَ ّتَّ حَ 
 ْومِ ْلقَ ى آِخِر اى َعلَ ّتَّ أَتَ حَ 

 ضعيف.  اده إسن  # قال المحقق: 
 

النَِّبُّ   انَ كَ   اَلْت:، قَ ةَ َعاِئشَ   َعنْ   أَبِيِه،ْن  عَ   ٌم،ا ثنا ِهشَ   ْلَقاِسِم،ْيُد ْبُن اُعبَـ ثنا  َداِم،  قْ ُن اْلمِ بْ   دُ محَْ نا أَ ، ثِسنيٍ  ايَ نُ ا ابْ نَ ثَـ َحدَّ   -  995
 هِ ِفي ُدهُ  يَ اَلتْ جَ  ِر،مْ تَّ ليَء ابِ ِإَذا جِ ، فَ هِ  يََديْ ْن َبنْيِ اِم مِ طَّعَ ُكلِّ ال   ِمنْ  لُ كُ ِه َوَسلََّم َيَْ هللاُ َعَليْ َصلَّى 

 . اناده ضعيف جدسإ ل المحقق: # قا
 

َة،  ُن ُعْقبَ ى بْ ُموسَ ا  ثنَدينُّ،  مَ الْ  حُمَمٍَّد  ْبنُ   ارِيُّ، ثنا ِعْصَمةُ أْلَْنصَ  اةَ َسَلمَ ُن  بْ   ، ثنا ُشَعْيبُ ِخيُّ بـَْلالْ حُمَمٍَّد    نُ ُد بْ ا َحامِ دَّثـَنَ حَ   -  996
 « ودَ يـَْقُتُل الدُّ  هُ نَّ إِ ، فَ ى الّرِيقِ لَ ْمَر عَ التَّ  »ُكُلوالََّم: سَ وَ  َلْيهِ  عَ هللاُ   َصلَّىُسوُل اّللَِّ رَ  الَ قَ اَل: قَ  اٍس،بَّ  عَ َعِن اْبنِ  َرْيٍب،كُ َعْن  

 ا اإلسناد. موضوع بهذ قال المحقق:  #
 

 ، يُّ َخعِ  النَّ مٍ و نـَُعيْ أَبُ   ئٍ ْبُن َهانِ   نِ  الرَّمحَْ دُ ا َعبْ ، ثنَداينُّ هْلَمْ ا  دٍ بـَيْ عُ ْبُن  ُد  ا حُمَمَّ ثن  :الَ قَ ،  ْمَداينُّ ِن اهلَْ حْلَسَ ْبُن امَُّد  نَا حمَُ َحدَّثَـ   -  1008
، ْبِن  ِصمِ َعا  ، َعنْ يـَْعِِن النََّخِعيَّ ٍك،  لِ و َما ا أَبُ ثن  ّللَِّ ا  ُسولُ  رَ ْت: قَالَ الَ قَ ،  ةَ شَ ، َعْن َعائِ َبْكرٍ   َأيِب ْبِن    مَّدِ ْبِن حمَُ   ْلَقاِسمِ ا  َعنِ   ُعبـَْيِد اّللَِّ
َسلََّم وَ ِه  يْ َصلَّى هللاُ َعلَ يـَُقْل  لِ   َأوْ   َعْبدٌ لَّى، فـَْلُيْكِثْر  ا صَ مَ َكةُ  اَلئِ مَ لْ ا  هِ َعَليْ ْت  لَّ اَلًة، صَ صَ   يَّ َصلَّى َعلَ   نْ مَ لََّم: »ِه َوسَ َليْ هللاُ عَ   لَّىصَ 
 ا« ْسِليمً تَ 

 ناده واه جدا. إس # قال المحقق: 
 

ِم،  اْلَقاسِ ِن  ، عَ اّللَِّ   دِ  ُعبـَيْ ْبنِ   مِ اصِ نا ُسْفيَاُن، َعْن عَ ث  ٌر،كْ : ثنا بَ وقٌ ْقلُ ، لَ َفرٍ عْ جَ   ُد ْبنُ حُمَمَّ   ، ثنافٍ لَ  خَ نُ بْ َثُم  يْـ نَا اهلَْ ثَـ َحدَّ   -  1009
، فَـ لَّى عَ ا صَ مَ  ةُ ِئكَ اَل اْلمَ   هِ يْ  َعلَ تْ لَّ صَ   يَّ لَّى َعلَ : »َمْن صَ ِه َوَسلَّمَ  َعَليْ ى هللاُ  َصلَّ : قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َلتْ ا َة، قَ ْن َعاِئشَ عَ  ٌد بْ ْر عَ ْكثِ يُ ْلَليَّ
 « مَ ِه َوَسلَّ يْ لَ عَ   لِيـَُقْل َصلَّى هللاُ وْ ، أَ كَ ْن َذلِ مِ 

 . ه ضعيفإسناد # قال المحقق: 
 

َثِِن حَ   - 1018 اِلِح  ِن صَ بْ   مَّدِ  حمَُ نُ ُح بْ الِ صَ   َثِِن دَّ قَاَل: حَ   ،ْيدٍ محَُ ْبُن    ُقوبُ عْ نا يَـ ث  ، يُّ َكرِ سْ عَ َحْرٍب الْ ُن  ُم بْ ِهي َرابْـ إِ   اَيِسنَي، ثناْبنُ ادَّ
 هللاُ ى  لَّ صَ  اّللَِّ  ُسولُ رَ   دَ َشهَّ تَ ا  اَلْت: َهَذا مَ ، قَ  َعاِئَشةُ َتِِن لَّمْ مٍَّد قَاَل: عَ ُن حمَُ ُم بْ سِ ِِن اْلَقالَّمَ عَ   :يِب، قَالَ ِِن أَ ثَ َل: َحدَّ اقَ ينَاٍر،  دِ   ْبنِ 
نَا َوعَ َعلَ   السَّاَلمُ ،  اتُ يِّبَ طَّ ال، وَ يَّاُت ّللَِّ التَّحِ »  لََّم:َوسَ   هِ َليْ عَ  ًدا مَّ  حمَُ ، َوَأْشَهُد َأنَّ اّللَُّ   الَّ إِ  ِإَلَه  ْن اَل أَ   ، َأْشَهدُ احِلِنيَ  الصَّ ّللَِّ اِعبَاِد  ى  لَ يـْ

« قَاَل صَ  الُ َرُسو   الٍ حَ  ى ُكلِّ لَ عَ اّللَِّ   ِبْسمِ  :؟ قَالَ اّللَِّ  ْسمِ بِ : مِ اسِ قَ ْل: قـُْلُت لِ يِب َل أَ قَاٌح: الِ ّللَِّ
 ضعيف.ده سناإ# 
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غَاِلبٍ   مَّدُ حمَُ ا  َحدَّثـَنَ   -  1019 حُمَمَّ ْبُن  ثنا  ُعقْ نُ بْ ُد  ،  السَّدُ   عَ بْ   َداُودُ ثنا  ،  يُّ سِ و َبَة  ابْ ُن  أَبُ ِد  اْلكُ َليْ سُ و  جْلَبَّاِر  أَبُو  ثن  ، ويفُّ َماَن  ا 
 ا« َنَب َخْرطً عِ َيَُْكُل الْ  لَّمَ سَ وَ   َعَلْيهِ ى هللاُ ِبَّ َصلَّ النَّ ُت يْ أَ »رَ اَل: قَ  َعبَّاٍس، نِ  ابْ َعنِ ٍر، َيَسا  ْبنِ يبِ بِ حَ  نْ ، عَ اجْلَارُودِ 

 . وعموض  (: 4520ع )ميف الجاضع #
 

 ،يٍّ ْن َعلِ ، عَ ةَ بَّ حَ   نْ ٍم، عَ ْن ُمْسلِ ائِيَل، عَ رَ ِإسْ اَن، َعْن  ْيمَ لَ سُ   ْبنُ   اِفرُ ، ثنا زَ ْينٌ وَ نا لُ ثاأْلََذينُّ،  ي  قِ ااْلبَ ِد  ُن َعبْ ََيََْي بْ ا  ثـَنَ دَّ حَ   -  1024
 « تُهُ َكْل، أَلَ اْلَمِلكَ   يأاَُنجِ  يّنِ فـََلْواَل أَ  مَ ثُّو ُكِل الَم: »لَّ سَ  وَ َلْيهِ عَ  هللاُ ى لَّ  صَ وُل اّللَِّ سُ  رَ : قَاَل ِل قَالَ 
 . فه ضعي إسناد ل المحقق: # قا

 

ثَـ حَ   -  1025 أَ دَّ الزَّْعَفرَ ََيََْي   بُونَا  ْبنُ اينُّ َجْعفَ   بْ رُ ُعمَ ا  ثنِزيُّ:  الرَّا  احْلََسنِ ْبِن    دِ حُمَمَّ   ُر  بْ ُن َعِليِّ    ةَ بِيعَ ْبُن رَ   يُّ َعلِ   ناث  ،رٍ َبكْ   يِب أَ ِن   
، مَ ْلقُ ا َم ِه َوَسلَّ َعَليْ   ى هللاُ  َصلَّ  َرُسوُل اّللَِّ ، قَاَل: َكانَ ثَمَ كْ  أَ  ْبنِ يَعةَ ِب، َعْن رَبِ ُمَسيِّ  ْبِن الْ دِ ِعيْن سَ عَ   َسِعيٍد،ِن  ََيََْي بْ   ، َعنْ ِِنٌّ ِديَرِشيُّ

 ُأ« َوأَْمرَ  أُ ْهنَ أَ   وَ هُ » ُل:و قُ يَـ ، وَ صًّا ْشَرُب مَ َويَ  ًضا،رْ عَ تَاُك َيسْ 
 يف. ضعإسناده  المحقق:  قال  #

 

مُ   َثِِن َحدَّ   -  1030 ْبُن  اوسَ ِإْسَحاُق  ثنْملِ لرَّ ى  بْ يُّ،  يُوُسُف  ُمْسلِ نُ ا  يصِ ٍم    ثيُّ اْلِمصِّ َخاِلدُ ن،  ْبنُ ا  ايَ     حُمَمَّ ثن  ،يُّ رِ َقسْ لْ زِيَد   نُ بْ   دُ ا 
 «  َأَكِل الضَّبِّ َعنْ َم َسلَّ ْيِه وَ لَ َصلَّى هللاُ عَ  ّللَِّ ُسوُل ا رَ »ََنَى  :تْ قَالَ َشَة، ، َعْن َعائِ رْيٍ بَ جُ  ِعيِد ْبنِ ْن سَ وَقَة، عَ سُ 

 ضعيف.  إسناده  # قال المحقق: 
 

ثـَنَ   -  1031 بْ رُ ِبشْ   انَر، ثايَ َشْهرَ   نِ بْ   احْلَُسنْيِ   ْبنُ   دُ ا حُمَمَّ َحدَّ ثنَعاذٍ مُ   نُ   ْبُن ُعْرَوَة،َشاهِ   اثنزَُهرْيٍ،    ْبنُ   ا َثِبتُ ،   يِه، َعنْ بِ أَ َعْن    ُم 
: »َلْستُ َم يف الضَّ َوَسلَّ  هِ َليْ  عَ  َصلَّى هللاُ ِبِّ نَّ لا  َعنِ ْبُن ُعَمرَ ا قَاَل اْثَل مَ مِ  ،َشةَ َعائِ   ِه« حُمَّرِمِ  َواَل ، هِ ِِبِكلِ  بِّ

 . داج ضعيف ده إسنا قق: # قال المح
 

إِ بْ َمُر  ا عُ ثـَنَ دَّ حَ   -  1032 ثناَأيِب َغْياَلنَ    ْبنِ لَ يْْسَاعِ ُن  ِبْشرُ ْبُن مَحَّ اأْلَْعَلى  ُد  بْ عَ   ،  ثنا  َمْنُصورٍ   اٍد،   ْبنِ   َهرْيِ زُ   ، َعنْ َلْيِميُّ لسُّ ا  ْبُن 
َأيِب عَ   ،يهِ أَبِ   ، َعنْ َهْيلٍ َعْن سُ   ٍد،حُمَمَّ  اأْلَ ُجٌل  رَ " َدَعا  َة، قَاَل:  رَ َريْـ  هُ ْن  ا  قـُبَ َأْهلِ ْن  مِ   رِ اْنصَ ِمَن  َعَلْيهِ   ىَصلَّ   نَِّبَّ لاَء  َل:  قَا  مَ َوَسلَّ   هللاُ 

فـََلمَّا  َلْقنَا مَ فَاْنطَ  َوَغَسلَ َعُه،  َأوْ هُ دَ يَ   طَِعَم  قَ يْ دَ يَ   قَاَل:  ،  الَّ ّللَِّ   ْمدُ : »احلَْ الَ ِه  يُ   وَ ِعمُ طْ ِذي  فَـ   َمنَّ ُم،  يُْطعَ   اَل   نَا  ا،  ْطَعَمنَ َوأَ   ،َهَداانَ َعَليـْ
 طََّعامَ َم العَ َأطْ لَِّذي  ا   ّللَِّ دُ مْ ، احلَْ  َعْنهُ ًًن غْ تَـ وٍر َواَل ُمسْ فٍَأ َواَل َمْكفُ اَل ُمَكا َودٍَّع وَ  مُ رْيَ غَ   ، احْلَْمُد ّللَِّ اَلانَ بْ أَ َسٍن  حَ ٍء  اَل  بَ وَُكلَّ ،  اانَ قَ سَ وَ 

 ِضياًل« تـَفْ  هِ قِ  َخْلَلى َكِثرٍي ِمنْ ِِن عَ لَ َوَفضَّ  َمى،عَ  الْ  ِمنَ رَ َبصَّ وَ ، اَللِ َن الضَّ ى مِ دَ ِي، َوهَ ِمَن اْلُعرْ  اَكسَ ، وَ رَابِ الشَّ  نَ ى مِ قَ َوسَ 
 حسن.  إسناده  قال المحقق: # 

 

أَ َحدَّثـَنَ   -  1034 بْ ا  ُعَمُر  َحْفٍص  احلَْ بُو  قَاِضيُن  أَ ثنَب،  َحلَ   َسِن  بْ ُمصْ   َثَمةَ يْـ خَ   بُوا  ثنا عِ سَ ُن  َعُب   ُنَس، َعنِ و يُ ُن  بْ   ىيسَ ِعيٍد، 
ْبِن عِ َعلَّ مُ لْ ا َثاَلًث، ِء  تـَنـَفََّس يف اإْلِانَ َب  ِإَذا َشرِ   لَّمَ َعَلْيِه َوسَ   َصلَّى هللاُ   النَِّبُّ   نَ ا»كَ :  قَالَ   وٍد،َمْسعُ   نِ  ابْ َعنِ   ،يقٍ اَن، َعْن َشقِ ْرفَ ى 

 « ِهنَّ ِعْنَد آِخرِ  ُرهُ َوَيْشكُ  نـََفٍس، لِّ كُ   َلى عَ اّللََّ  َمدُ َيَْ 
 ا. يف جدعه ض إسناد المحقق: ل قا #
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ُسفْ ،  ِديِِنُّ ْلمَ ا   نْيِ سَ احلُْ   ْبنُ   دُ ثـَنَا َأمحَْ دَّ حَ   -  1035 بْ ث،  ِكيعٍ َو   ْبنُ   يَانُ ثنا  يُوُنُس  بَُكرْيٍ، عَ نا  زِ نْ ُن  اْلُمْنذِ ايَ   ْبِن  بْ َعنْ ِر،  ِد  ِبْشِر  ِن   
، قَالَ  بْ نْيِ سَ ْن حُ ، عَ اِلبٍ غَ   ا مً َرُب قَائِ شْ يَ   َوَسلَّمَ َلْيهِ عَ  هللاُ لَّى صَ  اّللَِّ  ولَ أَْيُت َرسُ رَ  :ِن َعِليٍّ

 ه. واده إسنا # قال المحقق: 
 

ا  -  1037 ال  ثناُن َكَزاٍل،  بْ َحدَّثـَنَا  ثنَعْمٌرو  ْبُن  ْبُد  ا عَ نَّاِقُد،  نـُفَ بْ   دِ حُمَمَّ اّللَِّ  مِ ثْيٍل،  ِن  بْ نيُ كِ سْ نا  َعِن يِّ اأْلَْوزَاعِ   َعنِ رْيٍ،  كَ بُ ُن     ،
 قَائًِما  بَ رِ َم شَ لَّ َوسَ ِه َليْ  عَ هللاُ ى لَّ صَ اّللَِّ وَل سُ رَ  ، َأنَّ اِلكٍ مَ  نِ ِس بْ  أَنَ نْ عَ ، ْهِريِّ الزُّ 

 يح. رجال الصح لبزاررجال أبي يعلى وا : الهيثميل # قا

  ،  َنْضَرةَ يِب ِم، َعْن أَ ِن احْلَكَ بْ   ْن َعِليِّ عَ   ،زَْيدٍ ُن  بْ َسِعيُد  ثنا    ِل،ْلَفضْ  ْبُن امُ َعارِ ثنا    ْسَحاَق اْلَقاِضي،إِ   ا ِإْْسَاِعيُل ْبنُ نَ ثَـ َحدَّ   -  1041
َقا ا مَ فَ  مَ َتقِ ْليَـ   َوَأنْ ٌم، ائِ َو قَ َوهُ  ُجُل،لرَّ ا َربَ شْ يَ  نْ َي أَ َنُِ : »قَالَ ، َأيِب َسِعيدٍ  نْ عَ   فـََيْشَرَب ِمْنُه« ، ءِ لسِّ

 ن. إسناده حس # قال المحقق: 
 

ثـَنَ  - 1047 ثَـ  بَّاِر،اجلَْ  َعْبدِ  َسِن ْبنِ حلَْ ُد ْبُن امحَْ ا أَ َحدَّ   نْ عَ  ،رْيٍ  ُعمَ ْبنِ بـَْيِد ِن عُ  بْ ِد اّللَِّ بْ ثنا حُمَمَُّد ْبُن عَ اَل: ، قَ ْمرٍواُوُد ْبُن عَ ا دَ نَ َحدَّ
،  ، فَاْعتـَنـََقهُ مَ لَّ  َعَلْيِه َوسَ هللاُ   ىَصلَّ   ُل اّللَِّ ُسو َلقَّاهُ رَ تَـ ،  بُهُ َوَأْصَحا   َفرٌ  َجعْ مَ دِ قَ   ا: َلمَّ ، قَاَلتْ ةَ اِئشَ  عَ نْ عَ ِم،  اسِ قَ  الْ نِ عَ   ،يدٍ عِ سَ ََي ْبِن  َيَْ 
نـَْيهِ َل بَ قـَبَّ وَ   نْيَ َعيـْ

 يف. ده ضعناإس المحقق: ل # قا
 

ثَـ   -  1060 َة، َعاِئشَ ْن  عَ   ،دٍ مَّ حمَُ   نِ ْلَقاِسِم بْ ِن اْيٍد، عَ ُح ْبُن محَُ لَ نا أَفْـ ْبُن ُعَمَر، ث  نُ ا، قَاَل: ثنا ُعْثمَ يُّ ُنَس اْلُقَرشِ ْبُن يُو   مَّدُ نَا حمَُ َحدَّ
  َحُرمَ   ِديَنِة، َفَمامَ لْ ، ُثَّ أَقَاَم ابِ تِ يْ ا ِإَل اْلبَـ َعَث ِبَِ  بَـ ُثَّ َها،  نـَُتُه، َوقـَلَّدَ دَ َها بَ دَ َوبـَعْ ًة،  مَ  َكلِ َكرَ ، ذَ مَ ِه َوَسلَّ يْ لَ عَ   هللاُ  َصلَّى  َل اّللَِّ ُسو رَ   َأنَّ 

 ْيءٌ َعَلْيِه شَ 
 يف. ضعإسناده  ل المحقق: # قا

 

بْ مَّ ا حمَُ نَ ثَـ دَّ حَ   -  1077 الصَّ َعبْ   ِِن َحدَّثَ   الَ ، قَ بٍ غَالِ ُن  ُد  الُد  ْبُن  ثنا  مَ نـُّعْ َمِد  َعْن حُ و جَ أَبُ اِن،  َسِعيدِ ْعَفٍر،  َعْن  َعْبِد   نِ بْ   َصنْيٍ، 
وَن، َكاِفرُ الْ   اهَ اَي أَيُـّ ْل  َوقُ ى،  ْعلَ أْلَ َك ابِّ َم رَ اسْ ِح  بِّ سَ   بِ   رُ وتِ يُ   نَ اكَ َسلََّم »وَ ِه  يْ لَ عَ    َصلَّى هللاُ ِبَّ َأنَّ النَّ   ْن أَبِيِه،ِن أَبْـَزى، عَ بْ   نِ الرَّمحَْ 

 « ُمَعوَِّذَتنْيِ َوالْ  ٌد، َأحَ ّللَُّ َو اَوُقْل هُ 
 . إسناده ضعيف # قال المحقق: 

 

ثـَنَ   -  1086 إِ َحدَّ ثنايمُ هِ ارَ بْـ ا  ثنا ِعيَسى، عَ بَ أَبُو    ،  ، َعْن  اعِ اأْلَْوزَ   نِ ْكٍر،  لِ كَ   "  :الَ ، قَ ََي َيَْ يِّ   نْ  مِ مَ َسلَّ ِه وَ  َعَليْ هللاُ   َصلَّىِبِّ  لنَّ اَن 
 مِبَاٍل«  ُل ِإالَّ ِفَعاالْ  حُ لُ صْ  يَ ااًل، َفاَل مَ  ِِن ْرزُقْ ا  »اللَُّهمَّ َن يـَُقوُل: َر، وََكااُث دَ هُ َحيْ ُدوُر َمعَ  تَ ٍم َجْفَنةٌ يـَوْ  ْعٍد ُكلَّ سَ 

 . إسناده ضعيف # قال المحقق: 
 

َجْعَفٍر   ُد ْبنُ مَّ ُج، ثنا حمَُ ْعرَ ْهٍل اأْلَ ُل ْبُن سَ يَس، ثنا َفضْ نِّ َمْسِجٍد بِتِ ُم  َما، إِ انُ َقطَّ َفٍر الْ َجعْ    ْبنِ مْحَرِ أْلَ ا ْبُن  قُ احَ سْ ا إِ نَ دَّثَـ حَ   -  1088
يف ٍت  بـَيْ بِ   يمٌ زَعِ   : »َأانَ لَّمَ  َوسَ َعَلْيهِ   ى هللاُ لَّ  صَ ّللَِّ  اُسولُ رَ   الَ اَل: قَ قَ  أََنٍس،  نْ ْيٍد، عَ َعْن محَُ   اَن،ْيمَ  ُسلَ  ْبنُ دِ احِ وَ لْ َعْبُد ا  نا، ثِِنُّ اْلَمَدائِ 
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ا،  قًّ َكاَن حمُِ   اَء َوِإنْ رَ َك اْلمِ رَ َمْن تَـ ، َولِ ًحا َمازِ   َكانَ   نْ إِ وَ   اْلَكِذبَ   َركَ تَـ   نْ َسِط اجْلَنَِّة ِلمَ يف وَ   تٍ َة، َوبِبـَيْ اجْلَنَّ نَاِء ْيٍت يف فِ نَِّة، َوبِبَـ جلَْ َعْرِف ا
 « هُ  ُخُلقُ نَ َحسُ  َمنْ لِ وَ 

 . اده ضعيفإسن  # قال المحقق: 
 

، ِقيُّ ذِ الالَّ   دٍ مَّ ُن حمَُ يُع بْ بِ رَّ ال   لِ ضْ بُو اْلفَ أَ   نالَِّب: ثاْلُمهَ   نُ بْ بُو الطَّيِِّب ُعَمُر  أَ : ثنا   قَالَ بِِتنِّيسَ   ،ُن َأمْحَدَ  بْ نَا ِإْسَحاقُ ثَـ َحدَّ   -  1089
وِل اّللَِّ َصلَّى سُ ْن رَ َشَة، عَ َعْن َعائِ ،  ُمَسيِّبِ  الْ َسِعيِد ْبنِ   َعنْ ،  يِّ ْهرِ الزُّ ، َعِن  اِعيُّ زَ وْ ثنا اأْلَ  ،ُقَرِشيُّ لْ ا ٍد  ي عِ سَ   أَبُو  مَ إِبْـَراِهيُر ْبُن  شْ بِ   ثنا
 ُه« نْ  مِ رْ فِ غْ َيْستَـ  َوِإْن ملَْ   لَُه،اّللَُّ َفَر  غَ الَّ إِ ُه، اءَ سَ فَ نْـبًا ٌد ذَ َعبْ  بَ نَ ذْ أَ  َل: »َماقَا َوَسلَّمَ َعَلْيِه  هللاُ 

 موضوع بهذا اإلسناد.  # قال المحقق: 
 

ِِن َجْعَفُر ْبُن  دَّثَ َل: حَ قَا  أَيُّوَب،ُن  ََي بْ َيَْ أَ  نْـبَ قَاَل: أَ ،  ْرميََ مَ  ُن َأيِب بْ ، ثنا الٍ هْ ُن سَ بْ   مَّدُ َق، ثنا حمَُ َحا ُن ِإسْ بْ   مُ اِهيإِبْـرَ ا  نَ ثَـ دَّ حَ   - 1091
ثَ   يَّ ريَِ حْلِمْ  اةَ زَ  محَْ ابَ َأنَّ أَ َما:  هُ ثَـ دَّ حَ ،  ةَ َسَوادَ   نَ بْ   ْكرَ بَ   ، َأنَّ ِرثِ ااحلَْ   َة، َوَعْمُرو ْبنُ بِيعَ رَ  َع جَ ُه:  َحدَّ ،  اِد  َعبْ   نُ ُر بْ بِ اْسَِ  اّللَِّ   ولَ نَّ َرسُ أَ ّللَِّ

بْ   ثًا،  بـَعْ ُهمْ َم بـََعثَـ لَّ ِه َوسَ َليْ  عَ هللاُ َصلَّى   ْبِن ُعبَاَدةَ ُن سَ َعَلْيِهْم قـَْيُس   يف   ٌرومْ قَاَل عَ َب.  ائِ كَ َر   عَ سْ تِ قـَْيٌس    مْ َر هلَُ حَ نَ وا، فَـ ِهدُ جَ ، فَ ْعِد 
ْبُن َسْعٍد  ُس يُم: مَلْ َيُكْن قـَيْ َراهِ  ِإبْـ قَالَ بـَْيِت«  الْ  َذِلكَ   لِ َأهْ   َمةِ ِمْن ِشيَد لَ و اجلُْ »ِإنَّ  :َوَسلَّمَ   هِ َليْ عَ   ى هللاُ  َصلَّ  اّللَِّ َرُسولُ   لَ ا: فـَقَ يِثهِ دِ حَ 

 َمرَ  عُ ْبنِ  دِ حُمَمَّ  َعنْ  ِلٍح،َصا ُد ْبنُ مَّ  حمَُ ين ْخِبََ أَ ا ذَ كَ   ،هُ ٌس َمعَ قـَيْ  وَ ةَ دَ يْ بَـ عُ  َن أَبُوَكا ا  َّنََّ إِ  ْيِش،اجلَْ ا َهذَ  َأِمريَ 
َم  َسلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى هللاُ لَّ صَ   ّللَِّ ا   َرُسولُ   ثَ عَ وا: بَـ  احْلَاِرِث، قَالُ ْبنُ   َصارِيُّ َوَخارَِجةُ ٍد اأْلَنْ مَّ  ْبُن حمَُ يمُ بْـَراهِ َوإِ ٍس  قـَيْ   ُد ْبنُ َداوُ   ِِن ثَ : َوَحدَّ لَ قَا
َنَة، فَ ُجهَ   يٍّ ِمنْ  حَ ِر ِإَل حْ اْلبَ ِل َل َساحِ ٍل إِ جُ  رَ ُِثِائَةِ ُهْم َثاَل ، وَ ارُ ْنصَ اأْلَ وَ   ِجُرونَ اُمهَ يَها الْ فِ   يَّةٍ  َسرِ يف  ةَ دَ يْ بَـ عُ   َأابَ  ، ِديدٌ َأَصاَِبُْم ُجوٌع شَ يـْ

  هِلََذا   بَاهُ جَ اعَ ُقوُل: وَ يَـ ُعَمُر    َعلَ َفجَ ؟  ةِ ِدينَ مَ  اِبلْ رَ تَّمْ يِه الفِّ وَ َوأُ   نَا،اهُ هَ   رَ زُ اجلُْ  فِّيِِن يـَوَ   ٍر،زُ ِِبُ ا  رً  ُتَْ ِنِّ مِ ي رتَِ شْ يَ : َمْن  دٍ عْ ُن سَ فـََقاَل قـَْيُس بْ 
َنَة،ُجاًل َغرْيِِه؟ فـََوَجَد رَ  ِفيَما لِ ِدينَ  َلهُ يَ الُ ، اَل مَ مِ ُغاَل الْ    َقالَ َة، فَـ ينَ دِ مَ لْ ابِ   رٍ ْن ُتَْ ًة مِ قَ سْ وَ   كَ ي فِّ رًا أُوَ و زُ جَ ِِن  عْ بِ ْيٌس:   قَـ الَ فـَقَ    ِمْن ُجَهيـْ
أَ   اّللَِّ وَ   :َهِِنُّ جلُْ ا فَ ُفكَ ْعرِ َما  أَنْ   قَالَ تَ َمْن  أَ ؟  ابْ انَ :  َسْعدِ   بْ ُن  عُ   بْ بَ ِن  قَ ُدلَْيمٍ   نِ اَدَة  اجْلُهَ .  َأْعَرَفِِن اَل  َما  بِ ِِنُّ:  َوذََكَر    ا،  مً َكاَل َنَسِبَك 

ْم : نـَعَ ْيسٌ  قَـ ُقولُ ْيٍم يَـ  ُدلَ آلِ   رِ ِمْن ُتَْ   َصلََّبةٍ  مُ ريَةٍ خِ ذَ َر  ُتَْ ِويُّ  دَ اْلبَ َلْيِه  عَ   ْشِرطُ ٍر يَ ُتَْ   نْ مِ ٍق  سْ وٍر بِوَ َجزُ   لُّ كُ   ،رَ ئِ اَس َجزَ َخَْ   هُ ِمنْ   عَ ا فَابْـتَ 
 رُ ُعمَ  ْشَهدَ أَ  نْ ِفيمَ اَن وَكَ  ،بُّ حتُِ  نْ ِهْد مَ َأشْ  ٌس:يْ قَـ  الَ قَ رِيَن، جِ اهَ اْلمُ  نَ َفٌر مِ  نَـ مْ َمَعهُ َن اأْلَْنَصاِر وَ ا مِ فََأْشَهَد َلهُ نـََفرً َهْد ِل. َأشْ قَاَل: فَ 

َا ا، إِ َل لَهُ َمااَل  ، وَ يَِدينُ   َهَذا،  َهدُ َما َأشْ :   ُعَمرُ لَ َقا، فَـ ابِ طَّ لَْ اْبُن    يف   هِ ْبنِ ابِ   َيُخِنِّ لِ   دٌ َسعْ   َواّللَِّ َما َكانَ :  يِه، قَاَل اجْلَُهِِنُّ اُل أِلَبِ ْلمَ َّنَّ
 "  رِيًفاشَ  َعااًل ، َوفِ نًا سَ حَ ا هً جْ وَ َأَرى ٍر، وَ ُتَْ  نْ مِ  ةٍ َوْسقَ 

بَ فَ  أَ    َكاَلمٌ سٍ يْ َوقَـ   رَ مَ  عُ نْيَ َكاَن  ِلقَ َلظَ غْ َحّتَّ  َثاَلثٍَة ُكلَّ ْم يف مَ هلَُ   َنَحَرَهافَـ   ُزَر،اجلُْ َذ  َأخَ ْيٍس، وَ   يَـ َواِطَن  اْليَـ انَ كَ   مَّاْوٍم َجُزورًا، فـَلَ     مُ وْ  
 َلَك؟  الَ َواَل مَ  كَ مَّتَ َر ذِ فِ ُتَْ  نْ  أَ يدُ : أَتُرِ قَالَ هُ ريُ مِ أَ  هُ ُع ََنَا ابِ الرَّ 
ُت مْ َعزَ  :لَ ، فـََقارُ مَ  عُ هُ و ُعبـَْيَدَة َوَمعَ أَبُ  يٍج قَاَل: " أَقـَْبلَ ْبِن َخدِ  ِفعِ َعْن رَا ِه، أَبِيَعنْ ٍل، َسهْ  ْبِن ََيََْي ُن بْ  مَّدُ حمَُ  دََّثِِن َفحَ ٌد: مَّ  حمَُ لَ اقَ 

ْطِعُم  َويُ ْلَكلَّ،  اََيِْملُ وَ  اِس،لنَّ يُوَن ا ِضي دُ قْ  يَـ  َثِبتٍ ابَ تـََرى أَ ، أَ َدةَ يْ بَـ  عُ ابَ ٌس: اَي أَ قـَيْ قَاَل  ؟كَ مَّتَ َر ذِ فِ ُتَْ  نْ  أَ يدُ ، أَتُرِ َحرَ تـَنْ  اَل  نْ أَ  َعَلْيكَ 
، زِمُ َأعْ : لُ يـَُقو  َل ُعَمرُ َجعَ َلُه، وَ  نيَ يَلِ  َأنْ  ةَ دَ يْ بَـ و عُ بُ َكاَد أَ ؟ فَ اّللَِّ  لِ ي بِ َن يف سَ ِديهِ ُُمَا مٍ لَِقوْ  رٍ  ُتَْ نْ ي َعِنِّ َوْسَقًة مِ ْقضِ اْلَمَجاَعِة، اَل يَـ  يف 

َن   مِ مَ وْ قَ الْ   ا َأَصابَ مَ   اَسْعدً   غَ َوبـَلَ   .اهَ َليْـ عَ ًرا يـَتـََعاقـَُبوَن  ظُهْ قـَْيٌس اْلَمِديَنَة    ِدَم ِِبَافـَقَ ورَاِن،  َجزُ ِقَيْت  بَ ، وَ َحرَ َأْن يـَنْ ََب  َوأَ ،  َعَلْيهِ   مَ فـََعزَ 
أَ ٌس َكمَ يْ قَـ َيُك  ِإْن  :  لَ اقَ فَـ ،  ةِ عَ ْلَمَجاا لَ يْ  قَـ ا َقِدمَ مَّ ِم. فـَلَ َقوْ لِْلْر  يـَْنحَ سَ ْعِرُف فَ ا  ْلَقْوِم اَعِة ا ُمََ نـَْعَت يف ا صَ اَل: مَ قَ ، فَـ ْعدٌ ِقَيهُ سَ ٌس 
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َنَرْ  قَ   ُت.قَاَل:  َأَصْبَت.  َماذَ ُثَّ   َل:اقَاَل:  قَ نََ :  قَالَ ؟  ا   قَ ْبتَ صَ أَ :  لَ اْرُت.  قَاَأصَ قَاَل:    .تُ رْ َل: نََ قَا  ؟ا اذَ مَ   اَل: ُثَّ .    : ُثَّ لَ ْبَت. 
  يِب ْلُت: أَ فـَقُ . بِيكَ َماُل أِلَ الْ ا َّنََّ اَل َماَل ِل، َوإِ هُ ؟ قَاَل: زََعَم أَنَّ اَل: َوملَِ ي قَ  َأِمريِ َدةَ ُعبـَيْ  بُو: أَ الَ اَك؟ قَ ْن َنََ مَ  َل:يُت. قَااَل: َنُِ قَ ا؟ اذَ مَ 
الْ مِ َيَْ وَ   ِد،عِ أْلَابَ اَعِن    يضِ قْ يَـ  اْلَمجَ ُم يف يُْطعِ وَ   ،َكلَّ ُل  يَ َواَل   َعِة،ا  أَ فـَلَ :  يِب قَالَ ا  ُع َهذَ نَ صْ   َتَُِد  نْ مِ َحاِئٌط    َهاَأْدانَ ،  اِئطَ َحوَ ْرَبُع  َك  هُ 

ٍس، قـَيْ ُل  ِفعْ   لَّمَ سَ َلْيِه وَ  عَ ى هللاُ لَّ صَ   لنَِّبَّ  ا كَ لِ ذَ   غَ لَ بَـ ُه. فَـ ا َكسَ ، وَ هُ لَ محََ وَ ْسَقُه،  وَ   هُ ْوفَاأَ ْيٍس، فَ قَـ  عَ  مَ يُّ َوَقِدَم اْلَبَدوِ َل:  ََخِْسنَي َوْسًقا قَا
»ِإنَّ الَ فـَقَ  قـَْليف   هُ :  ُجودٍ   حمَُ قَالَ «،  ِب  اّللَِّ   ِِن َفَحدَّثَ :  مَّدٌ   احلَِْجاِزيِّ َعْبُد  ْبُن  عُ ،    ْبِن  ُعَمَر  ُشجَ بْ   نَ ْثَماَعْن  َقدِ لَ   :قَالَ   عٍ ا ِن    مَ مَّا 
ابْ ِمثْ   َما  اّللَِّ وَ   :قَالَ   ايِبُّ رَ عْ اأْلَ  َضيـَّ كَ نِ ُل  تُ ْعتَ   َواَل  مَ رْيِ ِبغَ   ْكتَ ِر ،  فَا  َسيِّ بْـ اٍل،  مِ دٌ ُنَك  سَ   َنََ ِمكَ قـَوْ اَداِت  ْن  ،  أَبِيَعهُ   نْ أَ ِمرُي  اأْلَ   اين ، 

 رْيَ  غَ كَ نَّ َوأَ   ،اَجِسيِمهَ  وَ ْخاَلقِ اأْلَ اِل  َمعَ   َل إِ و  مُ سْ تَ   أَنَّكَ   ِرفُ َأعْ   امَ لِ   تُ تـََقدَّمْ وَ   هُ فـْتُ رَ عَ َسَب،  نْـتَ ا  مَّالَ اَل َماَل َلُه. فَـ َل:  فـَُقْلُت: ملَ؟ قَا
  َحاقَ ِإسْ   وبُ أَ   هُ َوى َعنْ ، رَ ويفٌّ كُ    َشْيخٌ َفةَ ي  َخلِ نُ َعْبُد اّللَِّ بْ   يُم:اًما. قَاَل ِإبْـَراهِ ااًل ِعظَ ْموَ َمِئٍذ أَ يـَوْ بْـَنهُ  ى ا ْعطَ فَأَ َدْيَك،  َة لَ فَ ْعرِ ، اَل مَ رٍ ُمَذمَّ 
 ّللَِّ ِد اَوَعبْ َر مَ عُ  َعنْ ا َحْرفً 
 جدا.  ضعيف ده إسنا محقق: ل ال# قا

 

َعِليُّ َحدَّ   -  1095 بْ ثـَنَا  ،رِّ بَـ ُن    َسَلمَ ضً أَيْ   يٍّ ثنا  ْبُن  ةُ ا:  ْبنُ   يٍب،بِ شَ   حُمَمَُّد  َجعْ ثنا  ُسلَ بْ ُر  َمْعمَ ثنا    ٍر،فَ   بْ يْ  ُفضَ نْ ، عَ َمانَ يْ ُن  ِن  ِل 
َعْن حُمَمَّ وَ َغزْ  أَ َعِطيََّة، عَ   ْبنِ ِد  اَن،  بْ ْن  قَاَل:  َنِس  َماِلٍك،  َوسَ عَ   لَّى هللاُ صَ   اّللَِّ وُل  اَل َرسُ قَ ِن  "مَ لَّ َلْيِه  يـُنَاتَـ   نَّ اّللََّ إِ   :  يـَوْ دِ َعاَل    مَ ي 
َبِغي َلهُ مَ وَ  نَا،بَـّ رَ  َكُة:ئِ اَل  اْلمَ لُ فـَتـَُقو ؟ اين ِجريَ ْيَن ؟ أَ ريَاين اَمِة: أَْيَن جِ يَ ْلقِ ا  ِد؟ " اجِ َن ُعمَّاُر اْلَمسَ ُل: أَيْ يـَُقو اِوَرَك؟ فَـ  َيَُ َأنْ  ْن يـَنـْ

 ضعيف. إسناده  #
 

أَ يَسى،  عِ   ْبنُ ُد  ثـَنَا َأمحَْ َحدَّ   -  1096 ْبُن اْلَقا هَ اينُّ احْلَرَّ و حُمَمٍَّد  بُ ثنا   َعنْ   اٍء،طَ ِن عَ  بْ دِ مُحَيْ   نْ َس، عَ نُ يُو   ْبنُ   يَسىنا عِ ث   ِسِم:اِشُم 
 َعَلى نَّةِ جلَْ  يف اوَن يف اّللَِّ َحابُّ اْلُمتَ   "  َم:لَّ سَ َعَلْيِه وَ   هللاُ   َصلَّى  ّللَِّ ا  ُسولُ قَاَل رَ :  ِن َمْسُعوٍد، قَالَ بْ ِد اّللَِّ  ِث، َعْن َعبْ ارِ احلَْ ِد اّللَِّ ْبِن  بْ عَ 

عُ  سَ دِ و ْلَعمُ  اكَ ِس َذلِ أْ َلى رَ عَ َء،  َراٍة محَْ وتَ قُ ْن ايَ َعُموٍد مِ  ِإَذا  فَ   ِة،نَّ جلَْ اَأْهِل  ى   ُيْشرِفُوَن َعلَ وَن يف اّللَِّ اْلُمَتَحابُّ َها  َليْـ ْلَف ُغْرَفٍة عَ أَ   ونَ بـْ
ُل  ُج إِلَْيِهْم َأهْ رُ خْ فـَيَ   اَل:قَ   نْـيَادُّ الْهِل  أَ   ُيوتَ بُـ   ْمسِ الشَّ ْوءُ   ضَ مَيََْلُ اجْلَنَِّة َكَما    ْهلِ أَ    بـُُيوتَ ََلَ ُحْسنُهُ مَ   نَّةِ  اجلَْ لِ َأهْ   َلىعَ َحُدُهْم  أَ   عَ لَ طَ 

 ّللَِّ يف ااْلُمَتَحابُّوَن    ءِ اَل ؤُ ِهْم: هَ ٌب يف ُوُجوهِ و َمْكتُ ْضٌر،  خُ   ابٌ ثِيَ   َعَلْيِهمْ   ،ْدرِ بَ َة الْ لَ يْـ لَ   رِ َقمَ لْ ْم َكاُههُ ْم، فَِإَذا ُوُجو هِ ُروَن ِإلَيْ نَِّة يـَْنظُ اجلَْ 
 "  لَّ  َوجَ َعزَّ 

 دا. ج يفه ضعسنادإ المحقق:  # قال 
 

يُ ابْ   يـَْعِِن   ْيجٌ رَ سُ   انقَاَل: ث،  ِكرٍ  َشا اْبنُ   اثـَنَ َحدَّ   -  1098 بْ ثنا َخَلفُ   َس،ونُ َن  َأيِب هَ ِليفَ خَ   نُ   ، َعْن سَ  الرُّمَّا اِشمٍ َة، َعْن  ِن  ِد بْ ِعيينِّ
ابْ ُجَبرْيٍ  َعِن  قَ بَّ  عَ نِ ،  قَالَ الَ اٍس،  اّللَِّ   :  أُ أَ   "  :لَّمَ َوسَ   َعَلْيهِ   هللاُ   لَّىصَ   َرُسوُل  بِ كُ ْخِِبُ اَل  ا  ِمنْ   ُكمْ َجالِ رِ ْم  ا يف النَِّبُّ ِة:  نَّ جلَْ َأْهِل  ِة، نَّ جلَْ  
  " َوَجلَّ  زَّ عَ  ّللَِّ  هُ ِإالَّ يـَُزورُ اَل  رِ ِحَيِة اْلِمصْ  يف انَ َخاهُ وُر أَ يـَزُ ٌل جُ ِة، َورَ نَّ اجلَْ  يف وُد ْولُ نَِّة، َواْلمَ  يف اجلَْ ِهيدُ نَِّة، َوالشَّ  اجلَْ يف  قُ يدِّ َوالصِّ 

 حسن. ناده إس # قال المحقق: 
 

ِّ الضَّ اِلٍد   ْبِن خَ دِ ٍم، َعْن حُمَمَّ ُن ُخثـَيْ َم، ثنا َسِعيُد بْ لَ َأسْ   نُ بْ ُد  الَّ خَ   ، ثناِكرٍ َشا ُن  ُغ بْ ائِ لصَّ ا نَا  دَّثَـ حَ   -  1099  نِ ، عَ رِيِّ السَّ ِن  عَ ،  بِّ
،  الشَّ  قَاَل: قـُْلنَا:   ؟نَّةِ جلَْ ْهِل اأَ   ْم ِمنْ كُ الِ رِجَ ْم بِ كُ ِِبُ خْ  أُ " َأاَل   َسلََّم:وَ ِه  يْ َعلَ   ى هللاُ لَّ صَ   َرُسوُل اّللَِّ   الَ : قَ الَ قَ ،  َرةَ جْ عُ َعْن َكْعِب ْبِن  ْعِبِّ
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اَي  بَـ  اّللَِّ َلى  قَ َرُسوَل  ال .  ا يف نَِّبُّ اَل:  دِّ َوال ،  ةِ جْلَنَّ   اجلَْ يف يُق  صِّ انَِّة، وَ   اجلَْ و لُ َموْ الْ وَ   ِة،نَّ جلَْ الشَِّهيُد يف  يَـ لُ جُ الرَّ وَ   ِة،نَّ ُد يف  يف أَ   ورُ زُ     َخاهُ 
 ِة " نَّ يف اجلَْ    اّللَِّ  يف ْصرِ ْلمِ اِنِب َجا

 ا. إسناده ضعيف جد لمحقق: # قال ا
 

  ، رٍ فَ َجعْ   نِ  بْ ادِ مَحَّ   نْ  مُحَْرَة، عَ ْبنِ   اكِ حَّ ضَّ ِن ال عَ   ،اَن احْلِْمرَيِيُّ بُو ُسْفيَ أَ ثنا   ِعيٍد،سَ   ْبنُ   يمُ هِ نا إِبْـَرا، ثغُ ائِ َفٌر الصَّ عْ َحدَّثـَنَا جَ   - 1100
 الَّ قَالَ إِ َل،  تـََعا   اّللَِّ   يف   َأًخا َلهُ   ورُ زُ ٍد يَـ ْن َعبْ مِ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما  ّللَِّ َصلَّى هللاُ ا  لُ ُسو قَاَل رَ ، قَاَل:  سٍ نَ أَ ْن  ، عَ  ِسيَاهٍ  ْبنِ ونِ مُ يْ  مَ َعنْ 

ُ تـََعاَل   نَِّة " وَن اجلَْ دُ  ىرً ِبقِ ِدي ى ِلَعبْ ْرضَ  أَ نْ لَ ، وَ ِدي بْ عَ  ىِقرَ  يَّ لَ عَ  ،يفَّ َر  : َعْبِدي زَاهِ شِ رْ عَ  تِ و َمَلكُ  يف  اّللَّ
 إسناده ضعيف.  المحقق: # قال 

 

:  لَ قَا زِيٍن، رَ يِب  أَ نْ عَ يِه، أَبِ  َعنْ  ،ءٍ اُن َعطَ بْ  انُ ُن ِهَشاٍم، ثنا ُعْثمَ  بْ ِثريُ ثنا كَ  َداٍش، خِ نُ  بْ مَّدُ ثنا حمَُ ، غُ الصَّائِ  دَّثـَنَا َجْعَفرٌ حَ  - 1101
ِلَسانَ َفَحرِّ   تَ ِإَذا َخَلوْ ،  ينٍ زِ  رَ ابَ أَ   : " ايَ مَ لَّ َوسَ ِه  َليْ عَ   هللاُ ى  َصلَّ   ِبُّ نَّ لااَل  قَ  ِبذِْكِر اّللَِّ َك  َأابَ لَّ،  جَ وَ    َعزَّ َك  َأحِ زِيرَ   اَي  ، ّللَِّ  ابَّ يف ٍن، 

اّللَِّ  فَ َوأَْبِغْض يف  إِ مَ ْسلِ مُ لْ اِإنَّ  ؛  زَ   أَ رَ اَذا  أَلْ نَ ُعو َسبْـ   َعهُ َشيـَّ   يف اّللَِّ اهُ  خَ   اْستَ ،  يكَ فِ هُ  َصلَ وَ ُهمَّ  لَّ ال  وَن:ولُ يـَقُ   كٍ لَ مَ   فَ   أَ طَ فَِإِن  ْن ْعَت 
 "  لْ عَ َك فَافْـ َجَسَدَك يف َذلِ  تـُْعِملَ 

 ف. ده ضعي سناإ # قال المحقق: 
 

  نِ ، عَ شُ مَ عْ  اأْلَ انَ ْهرَ مِ ْبُن  َماُن  َليْ سُ   اثنَة،  َوانَ و عَ  أَبُ حُ ضَّا اْلوَ   ُن مَحَّاٍد، ثنابْ   ََيََْي نا  ث،  َرِشيُّ وُنَس اْلقُ ْبُن يُ   مَّدُ ثـَنَا حمَُ َحدَّ   -  1104
َهااْلمِ  ْعُب،   كَ ايَ ُه:   لَ لُ و َر، يـَقُ دُِّث ُعمَ ُهَو َيَُ ٍد، وَ و ُن َمْسعُ  بْ اّللَِّ  َعْبُد  لَ ااَل: قَا َكٍن، قَ سَ ِن  ْيَدَة، َوقـَْيِس بْ ُعبَـ   يِب ِن َعْمرٍو، َعْن أَ بْ   لِ نـْ

 مْ ْبَصارُهُ َصًة أَ خِ اا شَ  َأْربَِعنَي َعامً ِهمْ مِ اقَاُموا َعَلى أَْقدَ   ،ةِ يَامَ َم اْلقِ  يـَوْ سُ ا النَّ   ِشرَ حُ   َذاإِ : "  ْسُعودٍ ُن مَ بْ   ّللَِّ ُد ا َعبْ ُقولُ يَـ َما    َمعُ َأاَل َتسْ 
يـُْلِجمُ   مْ هِ ُءوسِ ى رُ لَ ْمُس عَ ٍء، َوالشَّ يْ ُم ِبشَ ُمهُ لِّ ، اَل يُكَ اءِ مَ لسَّ ِإَل ا  ،  نَّاسُ لا  اهَ أَيُـّ   ايَ :  اءِ سَّمَ َن الاٍد مِ نَ مُ   اِدييـُنَ   ُثَّ ُق،  رَ اْلعَ ُهُم  َحّتَّ 

الَّ لٌ دْ َس عَ أَلَيْ  َوُهَو رَ ي خَ ذِ  ِمْن رَبُِّكُم  تُ  تـََولَّ َقُكْم، ُثَّ  َوَرزَ مْ بُّكُ َلَقُكْم،  يـُوَ أَ َغرْيَهُ  ْم  يـْ َ  ْن  ِمْنكُ لَّ رَُجلٍ كُ لِّ وَن: قَاَل: فـَيـَُقولُ   لَّ تـَوَ   َما  مْ  
 حْلَِديثَ ا  رَ ذَكَ اُس " وَ النَّ  اهَ أَيُـّ اَي : اءِ مَ السَّ   ِمنَ نَادٍ مُ  يدِ نَا يُـ : ُثَّ قَالَ  .بـََلى

َثِِن  َواعَ و  قَاَل أَبُ   ِإنَّ   َحّتَّ : "  قَالَ   لَّمَ َعَلْيِه َوسَ   ى هللاُ لَّ صَ   نَِّبِّ ، َعِن ال ةَ َريْـرَ يِب هُ أَ   ٍح، َعنْ َصالِ و  بُ َثِِن أَ دَّ اَل: َوحَ َمُش قَ عْ اأْلَ نََة: َوَحدَّ
َوَقْد قَاَل:  جَّ سُ وَن  َيِخرُّ فَـ اَل:  قَ   َساقٍ ْن   عَ َشفُ كْ فـَيُ   َتِفتُ يـَْللَ   مْ َدهُ َأحَ  َتُكو نَي حَ قِ نَافِ ُج َأْصاَلُب اْلمُ ْدمَ تُ وَ ًدا.  ، ًدا احِ وَ    َعْظًمانَ ّتَّ 

هُ   ةٌ ائِفَ  طَ َفعُ رتَْ َل: فَ ْم قَااِلكُ مَ عْ ِر أَ َقدْ ْم بِ نُورِكُ َل  ْم إِ وَسكُ اْرفـَُعوا رُءُ   :هَلُمُ ُل  اقَ َل: فـَيُـ بـََقِر قَااِصي الْ ا َصيَ َكَأَنََّ  َل َأْمثَاِل إِ   مْ وَسهُ ْم رُءُ ِمنـْ
َراِط اَلى ال عَ   ونَ َن النُّوِر مَيُرُّ ِل مِ ابَ اجلِْ  َراى ال  َعلَ َورِ أَْمثَاِل الصُّ    ِإَل ُهمْ سَ و وَن رُءُ َفُع آَخرُ  يـَرْ ، ُثَّ نْيِ ِف اْلعَ طَرْ  كَ يمِ ُمْسَتقِ لْ صِّ  َمَثلِ ِط كَ صِّ
، اوَن َمْشيً ْمشُ يَ فَـ    َذِلَك،نَ ُدو   َسُهمْ  رُُءو نَ و َخرُ ا، ُثَّ يـَْرَفُع آدًّ شَ   ِلَك، فـََيْشَتدُّونَ ذَ   نَ  ُدو ى نُورٍ لَ ْم عَ هُ سَ ُءو َن رُ ُرو آخَ   ْرَفعُ  يَـ ، ُثَّ يحِ رِّ ال

  ّتَّ فـََتْسَفُع ِمْنهُ حَ ،  رُ لنَّايُبهُ اَوُتصِ   ى،ْخرَ ُم أُ ِقي تَ سْ  َويَ َمرَّةً رُّ  خِ يَ فَـ اِج  رَّ  السَّ طََرفَ   ُلهُ  ِمثْـ َلِة رِْجِلهِ أَّنُْ   ى َعلَ ُجلٌ رَ   نَّاِس،لى آِخُر اقَ  يـَبْـ َحّتَّ 
َهاُت مِ جَنَوْ يّنِ َسْفًعا، َوأَ ْدُت جَ  وَ َأيّنِ  : َغرْيَ لُ ا، فـَيـَُقو ا جنََ ي ِمَّ رِ َواَل َيدْ ُت،  ِطيعْ َل َما أُ َأَحٌد ِمثْ ْعِطَي أُ َما  ُرَج، فـَيـَُقوُل: خيَْ   "  نـْ
َوحَ ْعَمشُ اأْلَ اَل  قَ  ْبنِ يْ ُعبَـ   نْ عَ ٌد،  اهِ ُمَُ   ِِن دَّثَ :  ُعمَ ِد  َراطُ رْيٍ   الصِّ  " قَاَل:  السَّْيِف  ْثلُ مِ     َحْرِف  يـََتكَ َمزِلَّ   ضٌ َدحْ   َوالْ ٌة،  ةُ ِئكَ اَل مَ فَّا 

َمْسُعوٍد قَاَل:    نِ  بْ ِد اّللَِّ  َعبْ ثِ يدِ  حَ ِإَل َع  جَ رَ   ُثَّ اَل:   " قَ يبِ لِ َكاَل اِبلْ وَن  َخطَّفُ يـَتَ   َكةُ لِّْم، َواْلَماَلئِ سَ   لِّمْ سَ   بِّ وَن: رَ  يـَُقولُ مٌ ااءُ ِقيَ ْنِبيَ َواأْلَ 
ئًا، َفريََ حُ َفتِ َلهُ اَبٌب، فـَيـَنْـ ْقبَـ تَـ سْ فَا : ولُ قُ فـَيَـ   َفِة،نَاصِ ْلُمتَـ ِر ا لسُّرَ َواأْلََْنَاِر َوا  رِ شَّجَ ال   نَ  ِبِه مِ َيْسَمعْ   اَل طُّ، وَ هُ قَ لَ نَاهُ ِمثْـ َعيْـ َر  تَـ َما مَلْ   ى َشيـْ
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نَافَـ   ،ْدُخلُ . فـَيَ هُ ُك َغريَْ أَلُ َأسْ   ِتَك اَل زَّ وُل: َوعِ . فـَيـَقُ هُ ريَْ َك َأْن َتْسَأَل غَ لَّ عَ لَ  أَْنَت َدَخْلَتهُ  نْ إِ  َلُه:َقاُل  يُـ : فَـ لَ اقَ َذا   هَ ِِن ِخْلدْ ، أَ  َربِّ ايَ    بـَيـْ
ُقوُل: اَي  فـَيَـ   ،ْيِنِه َما ُهَو ِفيهِ عَ   َر يف حَتَاقَـ   َقدْ   اذَ فَإِ   ُر،آخِ   بٌ ابَ َلهُ  ِتَح  ْذ فُ إِ   يَ ْعطِ َما أُ ْثَل  َي مِ أُْعطِ ًدا  انِِه اَل يـََرى َأحَ كَ مبَِ   بٌ جَ عْ ُهَو مُ 
نَ بَـ فَـ ،  ُخلُ َيدْ ُه. فَـ َغريَْ ُلُك  ْسأَ ، َوِعزَِّتَك اَل أَ ُل: اَل ُقو يَـ ُه؟ فَـ َأَل َغريَْ سْ  اَل تَ َت َأنْ فْ َقْد َحلَ َس  لَيْ أَ ُل لَُه:  اا. فـَيُـقَ ِِن َهذَ ْلْدخِ َربِّ أَ  َو َما هُ يـْ

ْف   حَتْلِ ملَْ اُل: أَ فـَيُـقَ   ،ا ِِن َهذَ ِخْلَأدْ   اَي َربِّ  :فـَيـَُقولُ   آَخُر،  بٌ ابَ   َل: فـَيُـْفَتُح َلهُ قَا  يَ َي ِمْثَل َما أُْعطِ طِ عْ ًدا أُ  َأحَ نَّ ى أَ رَ يَـ   اَل   يهِ  فِ َجبٌ عْ مُ 
َنَما ُهَو ُخلُ دْ َغرْيَُه. قَاَل: فـَيَ   لُ َأْسأَ ، اَل  كَ زَّتِ عِ وَ ،  : اَل ولُ يـَقُ فَـ ُه؟  َغريَْ   َألْ سْ تَ   ُتكَ ْدَخْلْن أَ َت إِ رَأَيْ : أَ َغرْيَُه؟ فـَيُـَقالُ   لَ ْسأَ  تَ اَل   َأنْ  ، فـَبـَيـْ
ئً ى شَ رَاِبٌع قَاَل: َفريََ   آَخرُ   بٌ ابَ   يُـْفَتحُ ِطَي، فَـ عْ َما أُ   ِمْثلَ   يَ ا أُْعطِ َحدً  أَ نَّ يـََرى أَ   امَ   َكانِهِ ٌب مبَِ جَ ُمعْ    وَ َما هُ ُكلُّ  ِنِه  يْ عَ   يف   اقـَرُ َتحَ ا، فـَيَـ يـْ
  لُ خُ ؟ فـََيدْ َغرْيَهُ   لُ َأْسأَ   َك اَل تِ ، َوِعزَّ اَل   ُل:و : فـَيـَقُ لَ ارْيَُه؟ قَ َأَل غَ سْ  تَ  حَتِْلْف َأْن اَل  ملَْ وَ أَ  َهَذا، فـَيـَُقوُل:  ِِن ْلْدخِ َربِّ أَ   : ايَ ولُ يـَقُ ، فَـ يهِ فِ 
َخضْ فَـ   يِه،فِ  هلََ َراءُ َتْستـَْقبُِلهُ  َسبْـ   ابَ ُعونَ ا  وَ َأْزوَ لٍّ  كُ   يف اًب    قَ َوَمنَ   بٌ ابْـوَ َوأَ ٌر  رَ سُ اٌج  زَْوَجتِ يَـ فَـ   اَل:اِصُف  َمَع  َعَليْـ َعلَ   هِ ْقُعُد  السَّرِيِر   َها ى 
ُعونَ سَ    َقدِ :  لَهُ   َقالُ ، فـَيُـ َكْأسَ لْ ا  اَولُ تـَنَ ، َويَـ ِدَهاى َكبِ َعلَ   فـَيـَْلَمُس بَِيِدهِ ،  لَّةً حُ   نيَ  َسْبعِ  َورَاءِ نْ مِ ِقَها  اخَّ سَ مُ ، يـََرى  ّتَّ ا شَ ْلَواَنَُ أَ    ُحلًَّة،بـْ
نَا  اَل: فَـ قَ   اِضْعفً   ِعنيَ بْ ُحْسنًا سَ ِِن  يْ عَ   ْدِت يف دَ  ازْ : َقدِ  هَلَالُ و يـَقُ  ِضْعًفا قَاَل: وَ ِعنيَ بْ اْلَكْأَس ُحْسنًا سَ   ِِن َوْلتَ ُذ انَ نْ َت مُ دْ دَ ازْ    وَ هُ بـَيـْ
 َيْسُجدُ   َخذَ ، فَِإَذا رَآهُ أَ ّللَُّ ا  اَل يـَْعَلُمهُ ِإالَّ ا  مَ وِر  َن النُّ ِه مِ يْ لَ ٌل عَ رَجُ ِه  يْ لَ َل إِ أَقـْبَ   ِإذْ   ،يَ طِ أُعْ َما    ْثلَ ِطَي مِ أُعْ   َحًدااَل يـََرى َأنَّ أَ   كَ َذلِ كَ 
  ملَْ ي،  َيدِ بِ   ايُحهَ َمَفاتِ وٍر  صُ قُ ى  َعلَ َلَك  اٌن  ْهَرمَ اَن قَـ ا أَ ؟ فـَيـَُقوُل: ِإَّنََّ لِ اَل اجلَْ   وَريبِّ ذُ أَْنَت    سَ : أَلَيْ ُقولُ يَـ ْأُنَك؟ فَـ ا شَ مَ   هُ ُقوُل لَ يَـ ، فَـ َلهُ 
َصى  قْ ى أَ يـَرَ   ،ِف َسَنةٍ ةُ أَلْ ريَ َها َمسِ ْقَصاأَ   َها ِإَل انَ َأدْ   ْصٍر ِمنْ قَ َلى  اٍن عَ ْهَرمَ قَـ   لُّ ْلِف قـَْهَرَماٍن، كُ  أَ يف  أُْغِلَقْت، َوَأانَ   ذُ نْ ٌد مُ ا َأحَ هَ َتحْ فْ يَـ 

 هُ ْدانَ َرى أَ َما يَـ  كَ ُمْلِكِه، يـَْعِِن 
 ف. اده ضعي ن وف إسيث موقحد # قال المحقق: 

 

  ْبنِ   غِ بَ صْ أْلَ ِن اٍف، عَ طَرِي   ْبنِ   رَّبِيِع، َعْن َسْعدِ ال  نُ بْ ْيُس  قَـ   َقُر، ثناُن َحَسٍن اأْلَشْ نْيُ بْ سَ َس، ثنا حُ نُ و يُ   نُ مَُّد بْ حمَُ نَا  ثَـ دَّ حَ   -  1109
أَ َتةَ انـُبَ  َعْن  اأْلَ و أَيُّ   يِب ،  ،َب  قَ اقَ   ْنَصاِريِّ َعَليْ هللاُ ى  َصلَّ اّللَِّ  وُل  َرسُ   الَ َل:  يـَْومُ َذا كَ إِ "    :مَ لَّ َوسَ   هِ   ُمنَااَمِة اَندَ يَ ْلقِ ا   اَن  بُْطنَاِن ى  ِمْن  ٍد 

أَ ،  اْلَعْرشِ  َنكُِّسوا رُءُ اجلَْ   لَ هْ اَي   نيَ عِ  َسبْ رُّ َمعَ فـََتمُ :  لَ قَا  اِط.رَ صِّ مٍَّد َعَلى الحمَُ   تُ بِنْ   َمةُ  فَاطِ رَّ ُتَُ   ّتَّ  حَ مْ كُ َر اْبصَ وا أَ ُغضُّ ْم، وَ كُ وسَ ْمِع 
 "  اْلَِبْقِ  رِّ مَ مَ اْلِعنِي كَ وِر حلُْ ا  نَ مِ  ةٍ رِيَ اجَ  أَْلفَ 

 يف جدا. إسناده ضع # قال المحقق: 
 

،لِ عَ ِن  بْ ، َعْن ُموَسى  سَ يُونُ ُن  َبْكُر بْ ثنا    ،َبةَ َشيْـ   يِب أَ   ْبنُ   ِسمُ ا قَا، ثنْريِبُّ احلَْ ا إِبْـَراِهيُم  ثـَنَ َحدَّ   -  1110 ِر، دِ ْنكَ ْلمُ اِد ْبِن  مَّ  حمَُ َعنْ   يٍّ
،  ُجلُ رَّ  الِجيءُ فـَيَ ،  تُهُ اَسنَ هُ حَ رَّتْ ْد سَ َوقَ   ،َم اْلِقيَاَمةِ يـَوْ   يءُ لََيجِ الرَُّجَل    َوَسلََّم: " ِإنَّ   هِ َليْ عَ لَّى هللاُ  صَ   اّللَِّ   ُسولُ رَ   لَ قَا  :قَالَ   ،رٍ ابِ ْن جَ عَ 

قَ   ّتَّ حَ   ِلكَ َكذَ   َزالُ ا يَـ مَ ِل فَ جُ لرَّ ااِت  َحَسنَ   ُل يف عَ جْ ِه، فـَيُ اتِ َحَسنَ ْن  ُذ مِ خَ ؤْ يُـ فَـ   بِّ ظََلَمِِن،رَ   ايَ   وُل:فـَيـَقُ  اَء جَ َسَنٌة، فَِإَذا  حَ   َلهُ ى  َما يـَبـْ
 َر " نَّا الهُ لَ ْدخِ تُ ِمْنهُ َحّتَّ  ْويف ْستَـ َزاُل يَ اَل يَـ فَ ِل، جُ الرَّ  تِ ئَا َسيِّ  َمعَ  ِعَلتْ َفجُ  اتِهِ  ِإَل َسيِّئَ ظَرَ نَ  هُ ْسأَلُ َمْن يَ 
 ه بمرة. إسناده وا ل المحقق: # قا

 

  ، دٍ لَ  خمَْ  ْبنُ اكُ حَّ الضَّ ٍم  اصِ و عَ بُ أَ   ، ثناَسْبِعنَي َوِمائـََتنْيِ وَ   تٍّ يُّ، يف َسَنِة سِ قَاشِ مٍَّد الرَّ حمَُ ُن  بْ   ِلكِ  اْلمَ ْبدُ عَ َة  نَا أَبُو ِقاَلبَ َحدَّثَـ   -  1111
،ُقرَ الْ   ِن َكْعبٍ ِد بْ ، َعْن حُمَمَّ ِن زاَِيدٍ بْ   دِ مَّ اِفٍع، َعْن حمَُ رَ ُن  بْ   ِعيلُ اِإْسَْ   ثنا نا َرُسوُل َل: ث يْـَرَة قَاُهرَ   يِب أَ   َعنْ َصاِر،  نْ اأْلَ   َعْن رَُجٍل ِمنَ   ِظيُّ
نـَُهمْ ضِ يـَقْ   امَ ُل  َأوَّ ُن  و َيكُ " فَـ   :لَ قَاِبِه  َحا صْ ْن أَ  مِ ةٍ ائِفَ طَ   َم يف ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ لَّ  صَ اّللَِّ  ِل  ِبيسَ   قُِتَل يف   يلٍ تِ ِت ُكلُّ قَ َماِء َوَيَْ دِّ لا  يف   ي بـَيـْ
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فـَيَْأُمُر كُ اّللَِّ  قُِتلَ َمنْ   لَّ ،  فَـ   رَ مِ َيحْ   َوتَ ُل  فَـ ْشخُ ْأَسهُ  َأْوَداُجُه،  َهَذاو يـَقُ ُب  َسْل  فَـ تـََلِِن قَـ   ِفيمَ   ُل: اَي َربِّ  وَ لَ   لُ يـَُقو ؟    يمَ فِ ُم:  ْعلَ أَ   ُهوَ هُ 
لِتَ تَـ قَـ   َربِّ يـَُقوُل: اَي  فَـ ؟،  هُ تَ تـَْلقَـ  هُ  عُ يِّ ْمِس، ُثَّ َتشَ  الشَّ ِمْثَل نُورِ هُ  ْجهَ وَ   ُل اّللَُّ ْجعَ يَ فَـ   َعاَل: َصَدْقتَ  تَـ اّللَُّ   ولُ َك. فـَيـَقُ ةُ لَ ُكوَن اْلِعزَّ ْلُتهُ 

: اَي َربِّ  يـَُقولُ ، فَـ ًما َداُجهُ دَ َأوْ   بُ َسهُ َوَتْشخُ ِمُل رَأْ َيَْ   لَ قُتِ  ُكلُّ ِمْن  ِت َيَْ ،  ِلكَ  ذَ رْيِ غَ َلى   عَ لَ تَ  قَـ  َمنْ لُّ كُ   ِت  َيَْ ، ُثَّ ةِ نَّ اجلَْ اْلَماَلِئَكةُ ِإَل  
 ْسَت ُثَّ اَل عِ : تَ لَّ َوجَ زَّ  عَ   ّللَُّ  الُ و قُ يَـ . فَـ  ِل ةُ ِعزَّ  الْ ونَ َتكُ لِ   هُ ْلتُ فـَيـَُقوُل: اَي َربِّ قـَتَـ ؟  َتهُ َلُم: ملَ قـَتـَْلَأعْ   وُل َوُهوَ يـَقُ ؟ فَـ ِِن تـَلَ يَم قَـ ا فِ ذَ هَ   َسلْ 

َلٌة إِ ى قَ بْـ تَـ   " هُ  بَُه، َوِإْن َشاَء َرمِحَ ذَّ  عَ َجلَّ، ِإْن َشاءَ زَّ وَ اّللَِّ عَ  َئةِ ِشيمَ  يف   وََكانَ ا، ِبَِ  َها ِإالَّ ُأِخذَ ظََلمَ  ةٌ ِلمَ َواَل َمظْ  ا،ِبَِ الَّ قُِتَل ِقتـْ
 يف. ضعه إسناد # قال المحقق: 

 

إِ ثـَنَ َحدَّ   -  1114 ايْـ اهلَْ   ْبنُ   يمُ اهِ بْـرَ ا  ثنا  دِ لَ ْلبَـ ثَِم  ْبُن َعيَّاشٍ ِليُّ عَ يُّ،  ْبنِ ْبُن عُ   دُ ا َسِعي ، ثنيُّ صِ احْلِمْ     َعِن   يُّ،عِ اَل كَ الْ َن  َوا فْ صَ   َمارََة 
النـُّعْ احْلَاِرثِ  ْبِن  الَما  ،  ْيثِ لَّ ِن  أَ : »َلوْ مَ َسلَّ وَ ِه  َليْ  عَ هللاُ ى  َصلَّ   ّللَِّ ا  ولُ  َرسُ الَ قَ َل:  ا، قَ َأيِب َذرٍّ ْن  عَ ٍس،  اوُ َعْن طَ يِّ أُ   نَّ   يَع   حُمَمٍَّد  ةِ مَّ مجَِ

 اَر« ِخَلُهُم النَّ يُدْ   نْ  أَ اّللَِّ  َلىعَ ا َلَكاَن َحقًّ   ِمٍن،ؤْ مُ رَُجٍل  َدِم  يف  ُكوااْشرَتَ 
 ضعيف جدا.  ده إسنا : # قال المحقق

 

ْن  يٍق، عَ قِ َعْن شَ ،  نَ َماْن ُسَليْ ُل ْبُن ِعيَاٍض، عَ أَ اْلُفَضيْ بَ أَنْـ   ،ُن اأْلَْشَعثِ  بْ يمُ َراهِ ِإبْـ أَ  نْـبَ أَ   ٍر،امِ عَ   ِد ْبنِ بْ ُن عَ بْ   دُ مَّ هُ حمَُ اثـَنَ َحدَّ   -  1117
َيَِيءُ  ِء،  َمالدِّ  ا يف اَمةِ ْلِقيَ ا   مَ وْ اِس يَـ لنَّ  ا نْيَ بَ   ْقَضىَما يُـ َل  نَّ َأوَّ إِ   " َوَسلََّم:  هِ َعَليْ   هللاُ    َصلَّى َرُسوُل اّللَِّ لَ قَا  :لَ ، قَالَ َرْحِبيشُ   نِ َعْمرِو بْ 

بَِيِد اخِ ُل آجُ الرَّ  يـَُقولُ تـَْلَتُه؟ قَ قَـ   ملَِ   :الَ عَ  تَـ ّللَُّ ا  لُ ِِن؟ فـَيـَُقو  قـَتـَلَ َهَذا ملَِ   لْ  سَ : اَي َربِّ رَُّجِل، فـَيـَُقولُ لًذا  الْ   ،ْلُتهُ تَـ : قَـ اَل:  زَّةُ عِ لَِتُكوَن 
 : لَّ  َعزَّ َوجَ  اّللَُّ ولُ فـَيـَقُ   ؟.َلِِن ملَ قـَتَـ   َربِّ َسْل َهَذافـَيـَُقوُل: ايَ   ،ُجلِ ا بَِيِد الرَّ آِخذً ُل  جُ الرَّ   يءُ َيَِ َل: وَ اقَ .  ا ِل َنََّ : فَإِ لُ و فـَيـَقُ اَل:  َك. قَ لَ 

  " ِبهِ َذنْ ْؤ بِ ، بُـ هُ لَ   تْ لَْيسَ  :َعالَ تَـ  اّللَُّ ُقوُل فـَيَـ  . قَاَل:نٍ زَّةُ لُِفاَل عِ وَن الْ َتكُ لِ قـَتـَْلُتهُ : فـَيـَُقوُل: قَالَ ؟ ْلَتهُ تَـ ملَ قَـ 
   سناد. ا اإلموضوع بهذ # قال المحقق: 

 

ْبُن   نا حُمَمَّدُ زاَِيٍد، ث  حُمَمَُّد ْبنُ   ٍع، ثنافِ اْبُن رَ يُل  اعِ ْسَْ إِ ثنا  ٍم،  اصِ و عَ نا أَبُ : ث، قَااَل يُوُنسَ مَُّد ْبُن  حمَُ ، وَ و ِقاَلبَةَ أَبُ   انَ ثَـ َحدَّ   -  1126
ِبِه  ْصَحاْن أَ َفٍة مِ  طَائِ َوَسلََّم يف   هِ َليْ ى هللاُ عَ َصلَّ   اّللَِّ ُسوُل  رَ   ناَل: ثقَا   َة،يْـرَ و ُهرَ بُ نا أَ ث  اَل:َصاِر قَ نْ َن اأْلَ مِ   ،لٍ جُ  رَ نْ ، عَ َكْعٍب اْلُقَرِظيُّ 

ِمْن خَ    َمنْ نْيَ بَ   ي اّللَُّ ضِ قْ يَـ   »ُثَّ َل:  اقَ  يـَبْـ ْلِقِه َحّتَّ بَِقَي  إِ دٍ َأحَ   َبلَ ى َمظَْلَمٌة أِلََحٍد قِ قَ  اَل  َأَخذَ الَّ   لِْلمَ هَ   إِنَّ ّتَّ ، حَ ملِِ الظَّا  نَ  مِ ومِ ظْلُ ا    هُ  
 « اءِ مَ لْ َن ا مِ ََبَ اللَّ لَِّص خيَُ   َأنْ ِبيُعهُ َماِء ُثَّ يَ لْ  ابِ  اللَََّبِ اِئبَ شَ ُف لِّ لَُيكَ 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق: 
 

ثـَنَا حُمَمَُّد بْ   -  1130 ، ثاْْل   يدَ زِ يَ ُن  بْ   دُ مَّ ا حمَُ ثن،  ُن غَاِلبٍ َحدَّ  ،  اّللَِّ دِ َعبْ   نُ بْ مِتُ  ِِن َحاثَ دَّ : حَ قَالَ ،  يُّ رِ ْلَبصْ وَسى ا ْبُن مُ   دُ مَّ حمَُ   انَدَميُّ
، قَاَل: " َحيَّ   نِ  بْ نْيِ سَ دِِّه احلُْ  جَ نْ ، عَ َعْن أَبِيهِ ،   ْبِن احْلَُسنْيِ ّللَِّ َعْبِد ا   ْبنِ ََي  َيَْ َعنْ    دِ ْلَورْ ابِ   َوَسلَّمَ   ْيهِ َعلَ   هللاُ   ىَصلَّ   اّللَِّ   ولُ اين َرسُ َعِليٍّ

 " ِة بـَْعَد اْْلِس  نَّ اِن اجلَْ َرَيَْ ُد َسيِّ هُ نَّ ا إِ أَمَ : الَ ي قَ أَْنفِ  ِمْن هُ تُ يْـ ْدنَـ ا أَ مَّ لَ فَـ ، ْيهِ ا َيدَ ِبِكْلتَ 
 إسناده ضعيف.# 

 



60 

 

ثـَنَ حَ   -  1133 ، ثنا َعبْ نُ بْ اذُ  ُمعَ   ادَّ ْن ، عَ أَيُّوبَ   نُ بْ ََي  َيَْ ا  ، ثنكِ بَارَ ْلمُ ا   ْبنُ ْبُد اّللَِّ عَ اَء، ثنا  َأْسَْ   ْبنِ   دِ حُمَمَّ   نَ ِِن ابْ عْ يَـ ُد اّللَِّ   اْلُمَثًنَّ
 ًقا« لُ ُهْم خُ نُـ سَ : »َأحْ لَ اأَْفَضُل؟ قَ  َأيُّ اْلُمْؤِمِننَي  لَ ئِ َم سُ لَّ سَ ْيِه وَ لَ عَ   هللاُ    َصلَّىلنَِّبَّ نَّ اَمْسُعوٍد، أَ   ْعِد ْبنِ زَْحٍر، َعْن سَ ِن  بْ    اّللَِّ دِ بـَيْ عُ 

 ْعَداًدا« اْستِ  هُ لَ  ُهمْ نُـ ْحسَ َوأَ  ًرا،ِت ِذكْ وْ مَ ْل لِ مْ هُ رُ ْكثَـ أَ » اَل: ؟ قَ سُ  َأْكيَ نيَ ُمْؤِمنِ : َأيُّ الْ قَالَ 
 إسناده ضعيف.  : المحقق# قال 

 

  نِ بْ َن ْيَمالَ ُد ْبُن سُ حُمَمَّ ثنا  طَِّلِب:ْبِد اْلمُ ِن عَ بْ اِس َعبَّ  الْ ََي، َمْوَل  َيَْ نُ بْ  يزِ زِ  اْلعَ َعْبدُ : ثنا ،يُّ َرشِ قُ وُنَس الْ ُد ْبُن يُ مَّ ثـَنَا حمَُ َحدَّ  - 1138
لََّم يف  سَ وَ   ْيهِ َعلَ   ى هللاُ َصلَّ   اّللَِّ   ُسولُ رَ ا َخَرَج  اَل: َلمَّ  قَ بَْدرايًّ ٍط وََكاَن  ُسَليْ   يِب دِِّه أَ  جَ يِه، َعنْ بِ يِب، َعْن أَ  أَ َثِِن دَّ ، حَ اِريُّ ْنصَ  اأْلَ طٍ يْ ُسلَ 
دِّ  بُو َبْكرٍ هُ أَ عَ َومَ  َرةِ جْ اهلِْ  َوِهَي اَل ِة، َزاِعيَّ َبٍد الُْ  َمعْ مِّ رُّوا ِبُِ ِق مَ الطَّرِي ىهلُُّْم َعلَ َيدُ  طٍ ْيقِ  أُرَ اْبنُ ، وَ رٍ َبكْ  يِب  أَ َل وْ  مَ رْيَةَ هَ ُر ْبُن فُـ َوَعامِ يُق الصِّ

َشاةٍ ؟« لِ َرىأَ  لَّيِت اةُ اشَّ لا ِذِه هَ  َفَما»:  الَ ٌة قَ بَ زِ َم َلَعانَ اْلغَ  ِإنَّ ، وَ اَل َواّللَِّ  َلْت:ا؟ قَ َلََبٍ ِمْن  ْل ِعْنَدِك هَ ، دٍ بَ عْ مَ   أُمَّ : " ايَ هَلَا الَ فـَقَ  ،تـَْعرِفُهُ 
  ٍل َقطُّ ِمْن َفحْ   َِبَارَ ا ضَ مَ   اّللَِّ َلْت: اَل وَ ا« قَ ؟ا ِبَِ اَل يف حِ   ِننيَ َتَْذَ »أَ   اَل: قَ ْلَغَنِم  ْهُد َعِن ااجلَْ َفَها  َشاٌة َخلَّ   اَلْت:قَ ،  ْلبـَْيتِ ِء ايف ِكَفاا  رَآهَ 
  دَ عْ  بَـ اًل بَهُ َعلَ َقى َأْصَحا َفسَ   ََلَُه،ِفيِه، َفمَ َلَب  حَ فَ   رَّْهَط: ال يـَْرِبضُ ءٍ اَها ِبِِانَ َدعَ   ُثَّ   ،َعَهاَضرْ ا وَ هَ ْهرَ ظَ   َمَسحَ فَ   ،ا ا ِبَِ عَ دَ ِِبَا. فَ   ْأُنكَ َفشَ 
ُلوبَةَ  حَ ََبُ، َواَل  للَّ ا اذَ هَ َما    َبٍد،عْ مَ   أُمَّ   َل: ايَ اقَ   اءِ َمسَ لْ ا  ا ِعْندَ هَ َزْوجُ َها  ا َجاءَ َل فـََلمَّ اْرحتََ وَ ا،  هَ ْندَ هُ عِ ، فـَغَاَدرَ رَ آخَ   يهِ فِ َب   َحلَ ، ُثَّ ََنَلٍ 
َأْشفَ َه،  جْ اْلوَ   جُ تـَبـَلِّ َضاَءِة، مُ وَ الْ   ِهرُ اظَ   ا رَُجلٌ بِنَ   َمرَّ   هُ أَنَّ   ، ِإالَّ اَل َواّللَِّ   َلْت:ٌة؟ قَاُم َعازِبَ اْلَغنَ وَ ،  ْلبـَْيتِ  ايف  نـَْيهِ   َويف   َطٌف،ارِِه وَ يف    َعيـْ
 نَّ ٌة، َكأَ لَ َصعْ ِبِه  رِ زْ  تَـ َلٌة َوملَْ ْعُلهُ ُثجْ مل تَـ  ِقَصٍر،ُمهُ ِمْن ْقَتحِ تَـ  وٍل، َواَل  طُ ُؤهُ ِمنْ نَـ ، اَل َتشْ َننْيِ ُغصْ   َبنْيَ ُغْصنٌ ، لٌ  َصحَ هِ تِ َصوْ  يف ، وَ َعجٌ دَ 
ْم  َسنُـهُ حْ أَ رًا، وَ ْنظَ َحاِبِه مَ صْ َأْزَيُن أَ   ِم،ظْ النَّ   زَاتِ َخرَ  كَ مٌ َكاَل   هُ ٌر، لَ اقَ  وَ َلْيهِ عَ نََطَق فَـ   َوِإَذا،  اءُ اْلبـَهَ   فـََعَلْيهِ َمَت  صَ َذا  إِ ،  ضَّةٍ أَْبرِيُق فِ   هُ قَ نُـ عُ 

وَ   هللاُ َصلَّى  َوْجًها   َيَُ ابُ ْصحَ أَ   َسلََّم،َعَلْيِه  بِِه،و فُّ هُ  َنََ ذَ َوإِ   ،َرهُ َأمَ   ابْـَتَدرُوا  رَ مَ أَ ا  ذَ إِ   َن  ايتـَّقَ ا  عِ ى  قَالَ َِنَايَ   ْندَ ُفوا  وَ َهِذهِ   :ِتِه  ةُ فَ صِ   اّللَِّ  
َم  لَّ سَ ِه وَ هللاُ َعَليْ   ىلَّ صَ   ّللَِّ ُسوُل ارَ َه  تـََوجَّ َن  أَيْ   ةَ ا مِبَكَّ  يـَْعَلُمو فـََلمْ قَاَل:  أَفـَْعَل.     َأنْ نَّ دَ أَلَْجهَ ، وَ بـَْعتُهُ تَـّ أَيْـُتهُ اَل  رَ َلوْ وَ   ،ْيشٍ  قـُرَ ِحبِ اصَ 
 وُل: يـَقُ  َوُهوَ ، بـَْيسٍ قُـ  يِب ِس أَ أْ رَ ا َعَلى َهاتِفً  واعُ ّتَّ ْسَِ َبْكٍر حَ   أَبُووَ 

 يل[ لطو ر اح]الب 
 دِ بَ أُمِّ َمعْ َخْيَميَتْ ااَل نْيِ قَ ... رَِفيقَ فِِّه كَ بِ زَاءُ اجلَْ َخرْيًا وَ  َجَزى اّللَُّ 

 مَّدِ حمَُ ى رَِفيَق ْمسَ أَ  َمنْ  َلحَ أَفْـ  ِبِه ... فَ اَل زَ تَـ انْـ  وَ حْلَقِّ اَل ابِ حَ ا رَ ُهَُ 
 دِ  ِمْن حُمَمَّ مَّةً ذِ  ىَف َوأَوْ رَّ أَبَـ  .ا .. هَ لِ رَحْ  قَ وْ فَـ  َقةٍ انَ  َلْت ِمنْ ا محََ َفمَ 

 دِ َتَجرِّ مُ الْ   حِ بِ سَّاال ِبَرْأِس َوَأْعَطى   ...َذالِهِ قـَْبَل اْبتِ اِل لَْ ا ِلَِبْدِ َسى َوَأكْ 
 ْرَصِد" نَي مبَِ ِمنِ ُمؤْ لِْل ْقَعُدَها. َومَ . . ْم اتِِ  فـَتَ ْعٍب َمَكانُ كَ   ِِن  بَ نَ هْ لِيَـ 
 . يف جداضعإسناده  قال المحقق:  #

 

 قَاَل:   اَق،ِإْسحَ   نِ بْ   دِ مَّ ْن حمَُ عَ   ْعٍد،ُن سَ يُم بْ اهِ رَ ثنا ِإبْـ    أَيُّوَب، ْبنِ مَّدِ ُد ْبُن حمَُ ا َأمحَْ ثن،  َمانَ يْ لَ  سُ ْبُن ََيََْي ْبنِ  مَّدُ حمَُ   انَ ثَـ َحدَّ   - 1139
َايِب َبكْ ْنِت أَ بِ   َأْْسَاءَ َعْن    تُ ثْ دِّ حُ   َجْهلِ أَبُو    ٍش، ِفيِهمْ قـَُريْ   نْ ٌر مِ فَ نَـ   انَ ِه َوَسلََّم َأَتَ َليْ  عَ هللاُ ى  لَّ  صَ ّللَِّ ا  ولُ  َرسُ جَ رَ خَ   : َلمَّاقَاَلتْ   ٍر، َأَنَّ

َن يْ أَ   َواّللَِّ ي  ْدرِ : اَل أَ قـُْلتُ   :ْكٍر؟ قَاَلتْ َأيِب بَ بِْنَت  بُوِك اَي  ْيَن أَ أَ وا:  لُ ا، فـَقَ مْ ْيهِ  ِإلَ تُ َرجْ َفخَ ،  رٍ كْ  بَ يِب ِب أَ ى ابَ ا َعلَ ُفو قَـ اٍم، فـَوَ ْبُن ِهشَ 
  ثُ َثاَل   ىَمضَ وا، فَ فُ رَ اْنصَ   ُثَّ ْت:  لَ ، قَاْرِطيَها قُـ نْـ مِ   ًة َخرَّ دِّي َلْطمَ َم خَ ، فـََلطَ ا َخِبيثًافَاِحشً   انَ وَكَ   ،هُ َيدَ   َفَع أَبُو َجْهلٍ فـَرَ   َلْت:اقَ   ،َأيِب 
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ًنَّ ِِبَا ٍر غَ ِت ِشعْ  ِِبَبْـيَاَغِنِّ يُـ   ،كَّةَ مَ   لِ ْسفَ اجلِْنِّ ِمْن أَ   ِمنَ   ُجلٌ رَ   لَ بَ ْذ أَقْـ إِ   ،مَ لَّ َوسَ   هِ َليْ هللاُ عَ   َصلَّى  ُسوُل اّللَِّ جََّه رَ َن تـَوَ ْدرِي أَيْ َما نَ   لٍ يَالَ 
لَ النَّانَّ  َوإِ ،  اْلَعَربُ  بَـ يَـ َس  يَ نَهُ و عُ تـْ وَ تَ َصوْ ُعوَن  مَ سْ ،  َخرَ نَُه،  وْ يـَرَ ا  مَ هُ  ِبَِ َحّتَّ  مَ َج   كََّة: ْعَلى 
 [ الطويل  ]البحر 

ا َخرْيَ اسِ نَّ لا   َربَّ   ّللَُّ َجَزى  قَااَل ...    ائِهِ زَ جَ     خَ رَِفيَقنْيِ  َمعْ مِّ أُ يَتْ  مَ يْ    َبدِ  
َواغْ اِبهلُْ   نـََزاَل ُُهَا   فَ ِه  بِ َتَدْوا  َدى  مَ أَفـْلَ ...  أَ نْ َح   دِ مَّ حمَُ   يقَ رَفِ ى  سَ مْ  

كَ ِِن بَ   يـَْهنَ لِ  مَ عْ   فـَتَاٍب  َومَ ِتِْم  َكاُن  لِْل...  مبَِ نِ ُمْؤمِ ْقَعُدَها   دِ صَ رْ نَي 
ِإَل َههُ جْ َأنَّ وَ   َوَسلََّم،  ْيهِ  َعلَ  َصلَّى هللاُ اّللَِّ   ولُ َرسُ   هُ جْ  وَ  َعَرفـْنَا َحْيثُ ْوَلهُ ا قَـ نَ عْ ْسَِ مَّا  فـَلَ   :تْ لَ قَا الْ   أَ انُ كَ ِة وَ نَ َمِدي   ُل اّللَِّ و َرسُ َعًة:  بَـ رْ وا 

 " ِقٍط َدلِيُلُهَمارَيْ ُن أُ بْ  ُد اّللَِّ َعبْ وَ  ،رٍ َبكْ  يِب أَ  َمْوَل  رْيَةَ هَ اِمُر ْبُن فُـ َم، َوعَ َوَسلَّ  َعَلْيِه ى هللاُ َصلَّ 
 عيف. ناده ض إس قال المحقق: # 

 

 َثِبتِ ِن  زَْيِد بْ   َلْيَماَن ْبنِ ِن سُ ِم ْبِن أَيُّوَب بْ حْلَكَ  انِ بْ   نَ اَلْيمَ ْبُن سُ   دُ مَّ حمَُ   مٍ َشاأَبُو هِ   ، ثنارْيِ و الَْ بُ أَ   ُن أََنسٍ  ُبْسُر بْ َثِِن َحدَّ   -  1140
َيسَ بْ  اْلُزَ يُّ رَّبَعِ ل  اِبُّ اْلَكعْ   رٍ ا ِن  قَ اِعيُّ   بْ ي،  مِّ عَ   َحدََّثِِن   اَل:  احلَْ أَيُّوُب  ثَ   ،َكمِ ُن  يُ   دُ ِِن َأمحَْ َوَحدَّ أَبُ ِريُّ صْ بَ الْ   َُتِيمٍ   ْبنِ   وُسفَ ْبُن  ثنا  و ، 

ثَ  قَالَ َدْيدٍ  ُسَلْيَماَن ِبقُ ُد ْبنُ مَّ حمَُ  مٍ ِهَشا ، ُحبـَْيُش هِ دِّ جَ  نْ َشاٍم، عَ ، هِ بِيهِ ْن أَ َشاٍم، عَ هِ   ْبنِ مِ َزاحِ  نْ ِم، عَ كَ ْبُن احلَْ  أَيُّوبُ ي، ِِن َعمِّ : َحدَّ
ًل  وْ ٍر َومَ َبكْ َوأَبُو    َنِة ُهوَ َمِدي الْ َها ُمَهاِجًرا ِإَل  ِمنْـ َرجَ خَ   ةَ ْن َمكَّ  َخَرَج مِ نيَ حِ   ،مَ َسلَّ ْيِه وَ  َعلَ ى هللاُ َصلَّ   ُسوِل اّللَِّ َصاِحِب رَ   اِلدٍ ْبُن خَ 

َتِب   حتَْ َدةً لِ جَ   ةً بـَْرزَ   وََكاَنتْ   ،ةِ يَّ اعِ زَ َبٍد الُْ َمعْ   أُمِّ   َميَتْ يْ خَ وا َعَلى  ِقِط، َمرُّ رَيْ ُن اأْلُ اّللَِّ بْ   دُ بْ عَ   يُّ اللَّْيثِ   َمايُلهُ َدلِ رْيََة، وَ هَ ْبِن فُـ  رِ مِ اعَ   َبْكرٍ   يِب أِلَ 
الْ  ُثَّ ُقبَّ ِبِفنَاِء  َتسْ ِة،  َوُتطْ قِ   َفسَ ِعمُ ي  َوحلَْ رً ُتَْ لُوَها  أَ ،  يَ مً ا  هَ ونَ ْشرتَُ ا  ِمنـْ فَـ هُ  ِعنْ ُيصِ   َلمْ ا،  شَ ِمنْ ا  هَ دَ يُبوا  َذِلَك  ئًا،    اْلَقْومُ وََكايـْ ُمْرِملِ َن    نيَ  

الا هَ اَل: »مَ َمِة فـَقَ اْلَيْ ْسِر  ِإَل َشاٍة يف كَ لََّم  سَ وَ   هِ يْ  َعلَ َصلَّى هللاُ   اّللَِّ   ُسولُ ظََر رَ ، فـَنَ ِتنيَ ُمْسنِ  ايَ شَّ ِذِه  َمعْ مَّ أُ   اةُ  اةٌ  : شَ اَلتْ قَ ؟«  دٍ بَ  
نـََعْم ِبَِيِب   اَلْت:قَ   «؟اهَ بَـ َأْحلُ   ِننَي َأنْ ذَ َتَْ »أَ َل:  َك، قَا َذلِ ُد ِمنْ َأَجهْ   يَ اَلْت: هِ َلََبٍ؟« قَ   ِمنْ    ِِبَاقَاَل: »َهلْ ،  مِ نَ غَ لْ ُد َعِن ا هْ ا اجلَْ َفهَ َخلَّ 

ا  ا هلََ َوَدعَ ،  ى اّللََّ َها، َوَْسَّ َضْرعَ َيِدِه  َفَمَسَح بِ ،  مَ لَّ سَ َعَلْيِه وَ   ى هللاُ َصلَّ اّللَِّ    ولُ ا َرسُ ِبَِ   اعَ ا. َفدَ هَ بْـ فَاْحلُ   اا َحْلبً ِبَِ أَْيَت  رَ ي، ِإْن  َوأُمِّ ْنَت  أَ 
 ، ُثَّ َيتْ رُوِ  ا َحّتَّ اهَ  َسقَ ُثَّ  ،ءُ ااْلبـَهَ  هُ  َعاَل ّتَّ جًّا حَ َب شَ ، َفَحلَ الرَّْهطَ  ْرِبضُ ٍء يَـ ، َوَدَعا ِبِِانَ رَتَّتْ اجْ وَ  تْ  َوَدرَّ ْت َعَلْيهِ اجَّ فَ تَـ ا، فَـ َشاتَِ  يف 

َها.   ا َواْرحَتَُلواَعهَ  ِعْنَدَها َواَبيَـ اَدرَهُ غَ   ُثَّ   ،اَنءَ َمََلَ اإْلِ   ّتَّ حَ   ْدءٍ بـَْعَد بَ يًا   َثنِ َحَلبَ   َرُهْم، ُثَّ َشِرَب آخِ   ُثَّ َوْوا،   َحّتَّ رَ بَهُ احَ صْ أَ   َسَقى  َعنـْ
َجاّتَّ حَ   ِبَثتْ لَ   لََّمافـَقَ  أَ ْوجُ زَ   ءَ   ِعجَ َأعْ وُق  َيسُ   َمْعَبدٍ   بُوَها  َهزَ َساتَ   اافً نُـًزا  خُمُّ وَْكَن  قَِليلٌ هُ اًل،  فـََلمَّ نَّ  أَ رَ ا  ،  مَ َأى  اللَََّبَ ْعَبدٍ بُو  َب  جِ عَ    
ٌك ارَ بَ مُ   لٌ بِنَا رَجُ   رَّ هُ مَ أَنَّ ، ِإالَّ  َواّللَِّ   اَل   :تْ ؟ قَالَ تِ يْ  اْلبَـ يف   َحُلوبَ اَل  اٌل، وَ يَ اءُ َعاِزٌب حِ الشَّ أُمَّ َمْعَبٍد، وَ   ا ايَ َهذَ   كِ لَ    أَْينَ قَاَل: ِمنْ وَ 

تـَْزِر  ، َوملَْ َلةٌ هُ ُثجْ بْ ُلِق، مَلْ َتعِ الُْ اْلَوْجِه، َحَسُن َلُج أَبْـ  ،ةِ ءَ ااْلَوضَ  ظَاِهُر لٌ رَجُ : تْ الَ َبٍد، قَ  َمعْ  أُمَّ ِل ايَ  يهِ اَل: ِصفِ وََكَذا. قَ َذا اِلِه كَ ِمْن حَ 
نـَيْ ، يف عَ يمٌ ٌم َقسِ يسِ وَ   ، ةٌ َصْعلَ   هِ بِ  َرُن، زَجُّ أَقْـ أَ   ٌة،ثَ ا َكثَ   َيِتهِ  حلِْ ، َويف َسطَعٌ   هِ قِ يف ُعنُ  َصَحٌل، وَ ْوتِهِ يف صَ  َوَطٌف، وَ رِهِ افَ شْ أَ ٌج، َويف  َدعَ ِه  يـْ
ِطِق،  َمنْ ْلُو الْ َقرِيٍب، حُ ْن مِ  هُ هُ َوَأْحاَل َسنُ َأحْ ، وَ ْن بَِعيدٍ مِ  اهُ ِبَْ أَ وَ  سِ ا النَّ  لُ ُء، َأمجَْ ااْلبـَهَ  هُ ا َوَعاَل ْن َتَكلََّم ْسََ َوإِ  َلْيِه اْلَوقَاُر، فـَعَ َمتَ صَ  نْ إِ 

 ، ْصَننْيِ غُ   ٌن َبنْيَ صْ ٍر، غُ ِقصَ    ِمنْ نْيٌ تـَْقَتِحُمهُ عَ اَل  ، وَ َس ِمْن طُولٍ اَل َيَْ   ،نَ رْ دَّ  يـََتحَ اُت َنْظمٍ زَ َخرَ   هُ ِطقَ نَّ َمنْ ، َكأَ َهِذرٌ َواَل    رٌ  اَل نَزِ َفْصلٌ 
أَنْ وَ هُ فَـ  الثَّاَل َضرُ   َوَأحْ ظَرً َمنْ   ثَةِ   قَ مْ هُ نُـ سَ ا،  لَهُ   رُفـَقَ ْدرًا،  ِإنْ ََيُفُّوَن  اءُ    أَ قَ   بِِه،  لِ ْنَصتُ اَل  وَ ْولِهِ قَ وا  تـَبَادَ مَ أَ   نْ إِ ،  إِ َر  حمَْ رِ مْ أَ   َل رُوا  ُفوٌد  ِه، 

 نْ أَ َُهَْمُت ، َوَلَقْد كَّةَ َر مبَِ ِه َما ذُكِ رِ مْ أَ  نْ َر لَنَا مِ ذُكِ ِذي الَّ  قـَُرْيشٍ  بُ  َصاحِ ّللَِّ اوَ  َهَذافَـ  :دٍ َمْعبَ  واَل أَبُ . قَ َفنَّدٌ مُ َعاِبٌس، َواَل اَل  وٌد،حَمْشُ 
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َعلَ َوأَلَ   َبُه،َأْصحَ  ِإَل جَ وَ   نْ إِ نَّ  فـْ مبَِ َوَأصْ   .اًل ي بِ سَ   َذِلكَ   ْدُت  َيْسَمُعو َة  كَّ َبَح َصْوٌت  َو هُ وَ   ،هُ بُ َصاحِ   نْ مَ   ْدرُونَ يَ َواَل    َت، الصَّوْ نَ َعاٍل 
 ُل: ُقو يَـ 

 ويل[ ر الط]البح
 ْعَبدِ مَ مِّ يَتْ أُ ْيمَ  خَ اَل نْيِ قَا... رَِفيقَ  ائِهِ  َجزَ نَّاِس َخرْيَ ال بُّ رَ  ى اّللَُّ َجزَ 
 مَّدِ َسى رَِفيَق حمَُ  أَمْ َمنْ  . فـََقْد فَازَ ِه ..بِ  ايَ دَ تَ ى َواهْ  اِبهْلُدَ اَل زَ نَـ  اُهَُ 
 دِ دُ ؤْ اَزى َوسُ َيَُ  اَل  َعالٍ  ِمْن فِ ِبهِ ...  مْ كُ نْ عَ  اّللَُّ   ىوَ  َما زَ يٍّ َلُقصَ  يَافَـ 
 دِ صَ رْ مبَِ  ِمِننيَ ْلُمؤْ َها لِ َعدُ َمقْ وَ ْم ... اُن فـَتَاتِِ َمكَ  َكْعبٍ   ْهَن َبِِن لِيَـ 
 دِ َتْشهَ  اةَ وا الشَّ لُ ْم ِإْن َتْسأَ نَّكُ فَإِ  ِإاَنئَِها ...ا وَ تَِ اشَ  نْ عَ ُكْم ُلوا ُأْختَ سَ 

 ْزِبدِ مُ  ةِ ا لشَّ ُضرَّةُ ا َيًا َصرِ ْيِه ... َعلَ   تْ لَّبَ حَ فـَتَ  لٍ ئِ ٍة َحااشَ بِ َدَعا 
 ْورِدِ مَ  ُثَّ  َدرٍ يف َمصْ  ُدَهاَردِّ ... يُـ ٍب لِ َها َِبَانًا َلَديْـ ا رَهْ اَدرَهَ فـَغَ 
 : لَ اَف فـَقَ اتِ ُب اهلَْ وِ  َشبََّب َُيَااِريُّ ْنصَ َحسَّاُن اأْلَ ِلَك ذَ بِ  عَ ْسَِ مَّا فـَلَ 

 طويل[ ل ا حر]الب 
هُ ٌم زَاَل وْ َب قَـ اخَ ْد قَ لَ   ي َويـَْغَتدِ  ْيهِ ِري إِلَ  َمْن َيسْ سَ دَّ قَ وَ . ُهْم .. نَِبيـُّ ْم َعنـْ

 دِ ُُمَدَّ  ورٍ نُ بِ  مٍ قـَوْ  َحلَّ َعَلىوَ  ... مْ وهلُُ ْت ُعقُ َضلَّ فَ ْوٍم  قَـ َعنْ  لَ تـََرحَّ 
 ُشدِ رْ  يَـ قَّ احلَْ  عِ بَ  يـَتْـ نْ مَ  َشَدُهمْ رْ .. َوأَ ْم .ِبُُّ رَ  َد الضَّاَلَلةِ  بـَعْ َداُهْم بِهِ هَ 

ُل قَـ ِوي ضُ ْستَ ْل يَ َوهَ   ِدي ْهتَ مُ ِه ُكلَّ ْم َهاٍد بِ تـَهُ َعَمايَـ  فَُّهوا ...سَ تَ  مٍ وْ الَّ
 َعدِ سْ َلْيِهْم ِبَِ لَّْت عَ ًدى حَ  هُ بُ اكَ ِر ...   ِل يـَْثِربَ هْ ى أَ لَ عَ هُ َلْت ِمنْ نـَزَ  َوَقدْ 

 دِ َمْسجِ لِّ   كُ اّللَِّ يف َب تَاكِ   ولُ تْـ يَـ وَ  ... هُ لَ وْ اُس حَ نَّ َرى ال يَـ َما اَل  ىرَ َنِبٌّ يَـ 
 دِ غَ لْ ى ايف ُضحَ  َأوْ   يـَْومِ الْ  يف  اْصِديُقهَ ٍب ... فـَتَ غَائِ  َقالَةَ  يـَْوٍم مَ يف  لَ اقَ  َوِإنْ 

 َعدِ  َيسْ ْن ُيْسِعِد اّللَُّ ِه مَ . ِبُصْحَبتِ ِه ..ةُ َجدِّ ادَ عَ سَ  رِ َبكْ  يـَْهَن َأابَ لِ 
 عيف.ه ض نادإس# 

 

َأيِب   ْبنِ   يِّ َعلِ ، َعْن  نُوبِ  اجلَْ َأيِب   نْ عَ   ْنُصوٍر،ْضُر ْبُن مَ نا نَ اٍر، ث ْبُن َعمَّ ْهلُ سَ   ناث   َصاِريُّ،أْلَنْ  امَّدٍ ْبُن حمَُ   نُ حْلَسَ ا  نَاثَـ دَّ حَ   -  1141
 « رَ اغَ َخاَل الْ ّتَّ دَ حَ  هُ ِسِه َغريَْ نـَفْ َلى عَ  نْ مَ َيَْ مَلْ  ،هُ عَ ْكٍر مَ بَ َأاَب  َرجَ َوَأخْ  ،َلْيِه َوَسلَّمَ  عَ ِبُّ َصلَّى هللاُ َج النَّ رَ خَ » :لَ اٍب، قَ طَالِ 

 مرة. واه ب إسناده  # قال المحقق: 
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 مت حبمد اهلل تعال 
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 متام   فوائد القول التمام يف زوائد  
 

 راجي رمحة ربه  اعتنى به ورتبه 

حمسن الشدادي   نورالدين حممد أبو    

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

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

   التجاوز، تقبل منا هذا العمل التواضع يف خدمة سنة نبيك الصطفى صلى هللا عليه وسلم. لعفو وحسنعظيم ا
أبو ضمن سلسلة الزوائد احلديثية نضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسري يف استخراج الزوائد الرفوعة لفوائد احلافظ  

الرازي البجلي  حممد  بن  ُتام  تعال   -  القاسم  هللا  داود،    -رمحه  أبو  النسائي،  مسلم،  )البخاري،  التسعة  الكتب  على 
أ مالك، مسند  ماجه، موطأ  الدارمي(.  الرتمذي، ابن  التسعة  محد، سنن  الكتب  الزائدة على  األحاديث   690وقد بلغت 

حديثا. ويغلب على األحاديث   1798البالغة    فوائد% من عدد األحاديث الكلية لكتاب ال38حديثا، وهو ما يشكل  
القبولة   األحاديث  عدد  تتجاوز  مل  حيث  الضعف،  من    70الزائدة  يقرب  ما  يشكل  ما  وهو  فقط  10حديثا  من % 

% من 35كما يالحظ كثرة األحاديث الوضوعة والواهية والنكرة والضعيفة جدا واليت قد تصل إل    حاديث الزائدة.األ
 حدى الصور االتية: إاليت على راج الزوائد وقد مت استخاألحاديث الزائدة. 

 . التسعةالكتب أي من منت احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه ومل خيرج يف   .4
 ولكن عن طريق صحايب اخر.  التسعةث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف إحدى الكتب احلدي ن يكونأ .5
 بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة.  التسعةالكتب إحدى أن يكون احلديث خمرجا يف  .6

 
 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي 

ه  2144شعبان  1 صنعاء  
m.alshadadi@gmail.com 

 

 لعمل مصادر ا 
،  دار البشائر اإلسالمية  ، أبو سليمان جاسم بن سليمان محد الفهيد الدوسري،الروض البسام برتتيب وُتريج فوائد ُتام .1

 . م 1987 -هـ  1408لبنان، الطبعة: األول  –بريوت 
الدمشقي )التوىف:  فوائد ُتام، أبو القاسم ُتام بن حممد بن عبد هللا بن جعفر بن عبد هللا بن اجلنيد البجلي الرازي ُث   .2

 . 1412طبعة: األول، الرايض، ال –هـ(، حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي، الناشر: مكتبة الرشد 414
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اَن َأْْسَُع، أبنا حُمَمَُّد ْبُن  اَلِثِائٍَة َوأَ أان أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َحِبيِب ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ِقَراَءًة َعَلْيِه يف رََجٍب َسَنَة َِثَاٍن َوَثاَلِثنَي َوثَ   -  1
، َعْن َساملِِ بْ َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلََكِم   َلى، َعِن الزُّْهِريِّ ٍم َأنَّ ُشْعَبَة، َحدَّثَهُ َعِن اْبِن َأيِب لَيـْ ، َعْن  اْلِمْصِريُّ، ثنا ََيََْي ْبُن َسالَّ ِن َعْبِد اّللَِّ

َم    لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِْلُمَتَمتِِّع ِإَذا مَلْ َيَِدِ أَبِيِه، قَاَل: »رَخََّص َرُسوُل اّللَِّ صَ  ُم اْلَعْشِر َأْن َيُصوَم َأايَّ اهْلَْدَي َومَلْ َيُصْم َحّتَّ فَاَتهُ َأايَّ
 التَّْشرِيِق َمَكاََنَا« 

لفظ: "لم ُيرخَّص في أي ام التشريق  ( من طريق غندر عن شعبة به ب 242/  4الحديث أخرجه البخاري )  (: 595)  # قال صاحب الروض البسام 
 الهدي". وأخرجه أيًضا عن عائشة. أن ُيصمن إال لمن يجد 

ِميُّ ِقرَاَءًة َعلَ   -  8 اَلِثِاَئٍة، ثنا أَبُو ْيِه يف َسَنِة َِثَاٍن َوَثاَلِثنَي َوثَ َأْخَِباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلَولِيِد اْلُمّرِيُّ اْلُمَقدَّ
َثِِن أَبُو  اْلَقاِسِم َأْخَطُل ْبُن احلَْ  َبْكِر ْبُن َحْفٍص، َكِم ْبِن َجاِبٍر اْلُقَرِشيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلِفْراَييِبُّ، ثنا َأاَبُن ْبُن َأيِب َحازٍِم، َحدَّ

َوأَْثًَن َعَلْيِه ُثَّ قَ َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َلمَّا َوِلَ ُعَمُر َرِضَي اّللَُّ   ُ َد اّللَّ اَل: اَي أَيُـَّها النَّاُس »ِإنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َعْنهُ محَِ
نَا« َوأاََن أُْقِسُم اِبّللَِّ َقَسًما بـَرًّا اَل َأِجُد َأحَ  َعَة َثاَلًث، ُثَّ َحرََّمَها َعَليـْ ُتهُ ِإالَّ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ُأْحِصَن ُمَتَمتًِّعا ِإالَّ َرمجَْ ًدا  َوَسلََّم َأَحلَّ اْلُمتـْ

 ا، َواَل َأِجُد رَُجاًل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ُمَتَمتًِّعا ِإالَّ َأْن َيَْتَِيِِن ِبَِْربـََعِة ُشَهَداَء َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحلََّها بـَْعَد َأْن َحرََّمهَ 
 اَء َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحلََّها بـَْعَدَما َحرََّمَها َجَلْدتُهُ ِإالَّ َأْن َيَْتَِيِِن ِبَِْربـََعِة ُشَهدَ 

 (: 752)   الروض البسام ( مختصرا، وحسنه األلباني. 1963رواه ابن ماجه )# 
َثَمةُ    -  13 َبَة َأمحَْ َحدَّثـَنَا أَبُو احْلََسِن َخيـْ َرِج احلَِْجاِزيُّ، َِبِْمَص، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسِعيٍد الطَّائِِفيُّ، ُد ْبُن اْلفَ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو ُعتـْ

َسلََّم: " لَْيَس َعَلى َأْهِل اَل ِإَلهَ  وَ   بِبـَْغَداَد، َحدََّثِِن اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 
ُهْم يـَُقولُوَن: اَل ِإلََه ِإالَّ اِإالَّ اّللَُّ  ُ، َوالنَّاُس ُِبٌْم "  َوْحَشٌة يف قـُُبورِِهْم، َكَأيّنِ أَْنظُُر إِلَْيِهْم ِإَذا انْـَفَلَقِت اأْلَْرُض َعنـْ  ّللَّ

 إسناده واه.  (: 1745) # قال صاحب الروض البسام 
ْبِن رَاِشٍد، َوَأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن   َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن السََّفِر، َوَعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ   -  19

َبَة، ثنا َرْوُح ْبنُ  ، قَالُوا: ثنا َبكَّاُر ْبُن قـُتـَيـْ ، ثنا َحجَّاٌج الصَّوَّاُف، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد  بَاعُ   أَيُّوَب ْبِن َحْذملٍَ َدَة اْلَقْيِسيُّ
َوَِبَْمِدِه،   اْلَعِظيِم  اّللَِّ  ُسْبَحاَن  قَاَل  »َمْن  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ   ، اجلَْ اّللَِّ يف  ََنَْلٌة  لَهُ   « ةِ نَّ ُغِرَسْت 

 
َبَة، َوأَبُو أَُميََّة الطََّرسُ  - 20 وِسيُّ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن ُمْسِلٍم،  َوَأْخَِباََن احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق، َوَبكَّاُر ْبُن قـُتـَيـْ

َبَة، ثنا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، ثنا َحجَّاجٌ   وَّاُف، ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ صَّ ال َوَعِليُّ ْبُن قـُتـَيـْ
 

َثَمُة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلِقْطِريُّ، اِبلرَّْمَلِة، ثنا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيَس، ثنا    -  21 مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعِن احْلَجَّاِج ْبِن َوَأْخَِباََن َخيـْ
 يِث َرْوِح ْبِن ُعبَاَدَة َوقَاَل: غُِرَسْت َلهُ نـَْبٌت أَْو َشَجَرةٌ َحدِ َل َأيِب ُعْثَماَن الصَّوَّاِف، َفذََكَر ِمثْ 

 (: 1563-1562) # قال صاحب الروض البسام 
يُّ، ثنا مَحَّاُد ْبُن ْلَعْنِبَِ َمطٍَر ا ْبُن   َحدَّثـَنَا أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَِضِر الرَّقِّيُّ، ثنا َعمَّارُ   -  29

  اْلِقثَّاَء اِبلرَُّطِب« َسَلَمَة، َعْن أَيُّوَب، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: »رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَُْكلُ 
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من حديث عبد هللا بن  (  2043(، واإلمام مسلم )5440)]الحديث عند اإلمام البخاري    .إسناده تالف   (:984)  # قال صاحب الروض البسام
 جعفر[ 
ثـَنَا أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَِضِر، ثنا َعمَّاُر ْبُن َمطَرٍ   -  30 ، ثنا َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن َحدَّ

بْ  ْبِن َصيَّ ُعَمارََة  ْبِن ُجبَ ِن َعْبِد اّللَِّ  اَنِفِع  َعَلْيِه َوَسلََّم يف قـَْوِلِه اٍد، َعْن  أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُمْطِعٍم، َعْن  ْبِن  رْيِ 
 َعَرَفَة "  َعِة، َواْلَمْشُهوُد: يـَْومُ [ قَاَل: " الشَّاِهُد: يـَْوُم اجْلُمُ 3تـَبَاَرَك َوتـََعاَل }َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد{ ]الِبوج:  

 إسناده تالف...والحديث حسن بطرقه.  (: 1369) # قال صاحب الروض البسام 
يٍر الصُّوِريُّ،  احْلََسُن ْبُن َجرِ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَراِهيَم، َوَعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم، قَااَل: ثنا أَبُو َعِليٍّ   -  31

ْبُن َسِعيٍد الصَّْيَداوِ ثنا ُعْثمَ  ابْ اُن  ، َعِن  اْلُمْعَتِمِر، َعِن الشَّْعِبِّ ْبِن  َمْنُصوِر  ثـَْواَبَن، َعْن  اْبُن  ثـَنَا  ْبُن ُصْلٍح، َحدَّ ثنا ُسَلْيَماُن  ِن  يُّ، 
نـَُهَما يَزِيُد يف اْلُعُمِر، َوالّرِْزِق،  ْلُعْمَرِة، فَِإنَّ ُمتَابـَعَ ِبُعوا َبنْيَ احْلَجِّ َوا ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتَ  َة َما بـَيـْ

نُوَب َكَما يـَْنِفي اْلِكرُي َخَبَث احْلَِديِد«   َوتـَْنِفي الذُّ
صيداوي ذكره  والراوي عنه لم أقف على ترجمته، وعثمان الليِ ن،    -عبد الرحمن بن ثابت-ابن ثوبان    (: 598)   # قال صاحب الروض البسام

/ أ( ولم يحك فيه جرًحا وال تعديًل. 51/ ق  11ابن عساكر في "تاريخ دمشق" )

َبَة ْبِن ُعَمارََة ْبِن ََيََْي ْبِن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن ََيََْي ْبِن حُمَمَّ   -  33 ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َعْمُرو ْبُن ُعتـْ اِفِع  ْبِن َعْمرِو ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن رَ ِد  َحدَّ
َنًة، َحدََّثِِن َعمُّ   ِحْجرَا، أُْمِلَي يف اْلُمْحرِِم َسَنةَ ََخِْسنَي َوَثاَلِثِاَئٍة قَاَل: َوزََعَم َأنَّ َلهُ ِمائََة َسَنٍة َوِعْشرِيَن سَ ْبِن َعْمرٍو الطَّاِئيُّ ِبَقْريَةِ 

، َعْن ُكُر، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َحدََّثِِن أَ  ْبِن َعْبِد احْلَِميِد الطَّاِئيُّ َيذْ َأيِب السَّْلِم ْبُن ََيََْي  يِب، َعْن أَبِيِه، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َعْبِد اّللَِّ
: هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْجَلَسهُ    »أَنَّهُ َقِدَم َعَلى النَِّبِّ َصلَّى  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: َحدََّثِِن َأيِب رَاِفُع ْبُن َعْمرٍو، َعْن أَبِيِه َعْمرٍو الطَّاِئيِّ

 َعهُ َعَلى اْلِبَساِط فََأْسَلَم، َوَحُسَن ِإْساَلُمهُ َورََجَع ِإَل قـَْوِمِه فََأْسَلُموا« مَ 
 إسناده ضعيف.  (: 1515) # قال صاحب الروض البسام 

ٍم، ِقَراَءًة َعَلْيِه َسَنَة ِتْسٍع َوَثاَلِثنَي َوَثاَلِثِائٍَة، لرَّمْحَِن ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ُدَحيْ  الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرِو ْبِن َعْبِد اَأْخَِباََن أَبُو َسِعيٍد َعْبدُ   -  34
، ثنا َعْبُد الرَّ ثنا أَبُو ِهَشاٍم ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَكتَّاينُّ الدَِّمْشِقيُّ، ثنا اْلَولِيُد ْبُن الْ  مْحَِن ْبُن َثِبِت ْبِن ثـَْواَبَن،  َولِيِد اْلَقاَلِنِسيُّ

ْخَرُف ِلَشْهِر رََمَضاَن ِمْن رَْأِس احْلَْوِل  ْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ اجْلَنََّة لَتُـزَ عَ 
َبِعُث ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة َعِن احْلُوِر اْلِعنِي فـَُقْلَن:  ٍم ِمْن َشْهِر رََمَضاَن َهبَّْت رِيٌح  َل احْلَْوِل، فَِإَذا َكاَن َأوَُّل يـَوْ إِ  ِمْن حَتِْت اْلَعْرِش فـَيـَنـْ

 َقرُّ َأْعيُـنُـُهْم بِنَا " اللَُّهمَّ اْجَعْل لَنَا ِمْن َأْولِيَاِئِك َأْزَواًجا تـََقرُّ َأْعيُـنُـنَا ِِبِْم َوتَـ 
 [ (550الروض البسام )] (: منكر. 1325ضعيفة )السلسلة ال# 

َِثَاٍن َوَثاَلِثنَي ِريُّ، ِقَراَءًة َعَلْيِه يف َسَنِة َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َأيِب َكْلثٍَم َساَلَمَة ْبِن ِبْشِر ْبِن بَُدْيٍل اْلُعذْ  - 35
، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأيِب َبْكَرَة، َويُوُنَس، َعْن ِِن َأيِب، َعْن َجدِّي َأيِب َكْلَثٍم َساَلَمةَ َوَثاَلِثِائٍَة، َحدَّثَ  ْبُن َعْبِد اّللَِّ  ْبِن ِبْشٍر، ثنا َصَدَقةُ 

َواَل َأَحبَّ ِإَل  ْوٍم َقطُّ أَْفَضَل ِمْن يـَْوِم اجْلُُمَعِة،  َوَسلََّم قَاَل: »َما طََلَعِت الشَّْمُس يف يَـ َأاَبَن، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  
 اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْنُه« 

 [ (435)فيه مجهولون وضعفاء. ]الروض البسام  : طبعة دار الرشد# قال محقق 
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َأمْحَدُ   -  38 ُهَو  احْلََسِن  أَبُو  ْبنِ َأْخَِباََن  ِإْْسَاِعيَل  ْبِن  اْلَواِرِث  َعْبِد  ْبُن  ِبِدَمْشقَ   اْلَعطَّاُر،  اْلَبْصِريُّ  َعبَّاٍد  َسْبٍع   َسَنَة  َعَلْيِه  ِقَراَءًة   
 ُّ ُن َكِثرٍي، َعْن َأيِب ، ثنا أَبُو َبْكٍر اهْلَُذِلُّ، َوَعبَّاُد بْ َوَثاَلِثنَي َوَثاَلِثِاَئٍة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن زََكرايَّ اْلَغاَليِبُّ اْلَبْصرِيُّ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن َبكَّاٍر الضَّبِّ

َعَلْيِه َوَسلََّم: »امحُِْلوا إِ الزَُّبرْيِ، َعْن َجابِ  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  ُمَصاُب َجْعَفٍر قَاَل  َلمَّا َجاَء  ، قَاَل:  ْبِن َعْبِد اّللَِّ َل آِل َجْعَفٍر طََعاًما ِر 
 ْم َما َيْشغَُلُهْم َعِن الطََّعاِم« فـََقْد َجاَءهُ 

 . لكن  الحديث ثابٌت من غير هذا الوجهإسناده مسلسل بالمتهمين   (: 509) البسام  حب الروض# قال صا
َنِة  يـُْعَرُف اِبْبِن زِْبرِيٍق ِبِدَمْشَق يف سَ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن اْلَعاَلِء الزُّبـَْيِديُّ احْلِْمِصيُّ   -  39

، ِتْسٍع َوَثاَلِثنَي َوَثاَلِثِاَئٍة، ثنا َأيِب َعْمُرو ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا عَ  ، َعِن الزُّْهِريِّ َثِِن اأْلَْوزَاِعيُّ ْمُرو ْبُن ُعْثَماَن، ثنا اْلَولِيُد ْبُن َسَلَمَة، َحدَّ
َع النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  َا َتْدِفُن ا َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، ْسَِ ُكْم َوَمَشارََّة النَّاِس فَِإَنَّ  ْلُغرََّة، َوتُْظِهُر اْلُعرََّة«  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإايَّ

 [ ( 1140الروض البسام )دار الرشد: ضعيف. ]# قال محقق 
ِهَشامِ   -  40 ْبِن  َجْعَفِر  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  ِهَشاُم  اْلَمِلِك  َعْبِد  أَبُو  َأْربَِعنَي َأْخَِباََن  َسَنِة  يف  َعَلْيِه  ِقرَاَءًة  اْلِكْنِديُّ  َعَدبٍَّس  بِْنِت  اْبِن   

قـَتَاَوثَ  َعْن  اْلَقطَّاُن،  ِعْمَراُن  ثنا  َمْرزُوٍق،  ْبُن  َعْمُرو  ثنا  ُخرَّزَاَذ،  ْبُن  ُعْثَماُن  َعْمرٍو  أَبُو  ثنا  ْبِن  اَلِثِائٍَة،  َسْعِد  َعْن  زُرَارََة،  َعْن  َدَة، 
َع رَُجاًل يَـ ِهَشاٍم،   ُقوُل ِلَرُجٍل: اَي ِشَهاُب، قَاَل: »أَْنَت ِهَشاٌم« َعْن َعاِئَشَة: " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْسَِ

جال  (: "وفيه عمران القط ان وث قه ابن حب ان وغيره، وفيه ضعف. وبقية رجاله ر 51/ 8قال الهيثمي ) (:1214)  # قال صاحب الروض البسام
 ..وله شاهد يحسن به... الصحيح".

 

ِذي احلِْجَِّة َسَنَة ِتْسٍع اْلَقْزِويِِنُّ حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َأمْحََد ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ احْلَاِفُظ ِقَراَءًة َعَلْيِه بِبـَْيِت هَلْيَا يف  َأْخَِباََن أَبُو ُعَمَر   -  41
أَ  ثنا  َوَثاَلِثِائٍَة،  ثَوَثاَلِثنَي  بَِقْزِويَن،  اْلَقْزِويِِنُّ  يـَْعُقوَب  ْبُن  يُوُسُف  َعْمرٍو  اْلَولِيِد بُو  ْبُن  اّللَِّ  ُعبـَْيُد  ثنا  اْلُعَرينُّ،  احْلََكِم  ْبُن  اْلَقاِسُم  نا 

َعَلْيِه، قَاَل:    ُ ِرْضَواُن اّللَّ احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ  ْبِن ُسوَقَة، َعِن  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمِن  اْلَوصَّايفُّ، َعْن حُمَمَِّد  قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ 
اِت، َوَمْن زَِهَد اَق ِإَل اجْلَنَِّة َساَبَق ِإَل اْلرَْيَاِت، َوَمْن َأْشَفَق ِمَن النَّاِر هَلَا َعِن الشََّهَواِت، َوَمْن تـََرقََّب اْلمَ اْشتَ  ْوَت َصَِبَ َعِن اللَّذَّ

نْـيَا َهانَ  َر يف َمْوِضَعنْيِ: َمْوِضِع حُمَمَِّد ْبِن ُسوقََة، َعِن احْلَاِرِث، َوَمْوِضِع  ْت َعَلْيِه اْلُمِصيبَاُت« َهَذا احْلَِديُث يف ِكتَاِب َأيِب ُعمَ يف الدُّ
 حُمَمَِّد ْبِن ُسوقََة، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن احْلَاِرِث " 

 إسناده واه.  (: 1686) # قال صاحب الروض البسام 
 

 ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن الُقَرِشي ِقَراَءًة َعَلْيِه، أبنا احْلَُسنْيُ ْبُن َأمْحََد ْبِن َمْرَواَن اْبُن َعمِّ َأيِب،  َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيمَ   -  42
شَ  ْبُن  اْلُمَسيُِّب  ثنا  َحدَّثـَُهْم،  َواِضٍح  ْبَن  اْلُمَسيَِّب  احلَْ َأنَّ  َعِن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  َعْن  ُسوَقَة،  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن  َعِليٍّ رِيٍك،  َعْن  اِرِث، 

النَّاِر    رََع يف اْلرَْيَاِت، َوَمْن َأْشَفَق َعنِ ِرْضَواُن اّللَِّ َعَلْيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمِن اْشتَاَق ِإَل اجْلَنَِّة َسا 
نْـيَا َهاَنْت َعَلْيِه اْلُمِصيبَاُت« هَلَا َعِن الشََّهَواِت، َوَمْن تـََرقََّب اْلَمْوَت َهانَ   ْت َعَلْيِه اللَّذَّاُت، َوَمْن زَِهَد يف الدُّ

 إسناده واه.  (: 1687) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا َداِهُر ْبُن   ِبْشٍر اهْلَْمَداينُّ ِقَراَءةً َعَلْيِه َسَنَة َأْربَعِ َأْخَِباََن أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنِ   -  44 نَي َوَثاَلِثِاَئٍة، أنبا َعْبَداُن اجْلََوالِيِقيُّ
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َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل  نُوٍح، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأيِب صَ 
 اأْلَِجرَي َأْجَرهُ قـَْبَل َأْن َيَِفَّ َعَرقُُه«  »َأْعطُوا

ر بن نجيج والد علي بن المديني،  (: "فيه عبد هللا بن جعف98  -  97/ 4قال الهيثمي في "المجمع" )  (:703) # قال صاحب الروض البسام
 وهو ضعيف"

ْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن  مْحَُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن اْلَفَرِج ْبِن الرَّاِمي ِقَراَءًة َعَلْيِه َسَنَة َأْربَِعنَي َوَثاَلِثِائٍَة، ثنا أَبُو بَ أَبُو َبْكٍر أَ   َأْخَِبانَ   -  49
ُعَمَر، َمْوَل ُغْفَرَة، َعْن    ْبُن َصَدَقَة، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعنْ ، ثنا ِعيَسى ْبُن ََيََْي ْبِن َصَدَقَة، ثنا َأيِب ََيََْي ِإبْـَراِهيَم الرَّْمِليُّ 

ِة احْلَرِّ فََأحْ  َعْسَقاَلَن َرَق َقَدَمْيِه فـََقاَل: »لَْواَل رَْمٌل َبنْيَ َغزََّة وَ أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَشى يف الرَّْمِل يف ِشدَّ
ُ َأْعَلمُ َلِعْبُت الرَّْمَل« الصََّواُب ُسَوْيُد ْبُن   َعْبِد اْلَعزِيِز َواّللَّ

 إسناده واه.  (: 1553) # قال صاحب الروض البسام 
  َدبٍَّس، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمدِ ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ِهَشاٍم اْلِكْنِديُّ اْبُن بِْنِت عَ َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ   -  51

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل رَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُسوُل اّللَِّ َعْن ََيََْي ْبِن َصاِلٍح اْلَوَحاِظيِّ
 ٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم« »طََلُب اْلِعْلِم َفرِيضَ 

( من طريق عباس الخلل عن يحيى بن صالح به، ومحمد بن  53أخرجه ابن الجوزي في "العلل" )  (:74)  # قال صاحب الروض البسام
 عبد الملك هو األنصاري اتهمه أحمد بالوضع. 

 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ِقَراَءًة، ثنا احْلََسُن ْبنُ   -  52  َعِطيََّة، َعْن َأيِب ُمْكَرٍم اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا ََيََْي ْبُن َهاِشٍم، ثنا ِمْسَعٌر، َعنْ   َأْخَِباََن َخيـْ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »طََلُب   اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم« َسِعيٍد اْلُْدرِيِّ

البسام الروض  صاحب  قال   #  (76):  ( المجمع  في  الهيثمي  السمسار  120/  1قال  هاشم  بن  يحيى  وفيه  األوسط،  في  الطبراني  "رواه   :)
 كذاب". 

، ثنا أَبُو زَْيٍد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َحامتٍِ اْلُمَراِديُّ   -  53 ْنُصوٍر ، مِبِْصَر، ثنا َسِعيُد ْبُن مَ َحدَّثـَنَا أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن الدَِّمْشِقيُّ
، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: اْلَُراَساينُّ، َسَنَة َثاَلٍث َوِعْشرِيَن َوِمائـََتنْيِ، ثنا َعاِيُذ ْبُن أَيُّوبَ  ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعِن الشَّْعِبِّ

 رِيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم« قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »طََلُب اْلِعْلِم فَ 
 . إسناده واه  (: 78) # قال صاحب الروض البسام 

 

ثـَنَا َأيِب  - 54 ُ، َحدََّثِِن أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن َحْفِص ْبِن ُعَمَر اْلِمْهرِقَاينُّ الرَّاِزيُّ، ثنا َأيِب َحدَّ  أَبُو َعْمرٍو َحْفُص ْبُن ُعَمَر  َرمِحَهُ اّللَّ
َأيِب  بْ  ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبُن  اّللَِّ  َعْبُد  ثنا  اْلِمْهرِقَاينُّ،  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعِن ِن  َخاِلٍد،  َأيِب  ْبِن  ِإْْسَاِعيَل  َعْن  أَيُّوَب،  ْبِن  َعاِئِذ  َعْن  َروَّاٍد، 

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   قَاَل: »طََلُب اْلِعْلِم فَرِيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم«  الشَّْعِبِّ
 . واه  إسناده  (: 79) # قال صاحب الروض البسام 

َن احْلَرَّاينُّ، َوأَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَُّد ْبُن زُرَْيِق ْبنِ   -  55 ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ ٍق اْلبـََلِديُّ، قَااَل:   ِإْْسَاِعيَل ْبِن زُرَيْ َحدَّ
إِ  ْبُن  ثنا ُهَذْيُل   ، اْلَمْوِصِليُّ ْبُن َعِليٍّ  َأمْحَُد  يـَْعَلى  أَبُو  َأيِب  ثنا  ْبِن  الزُّْهِريُّ، َعْن مَحَّاِد  الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد  اجْلُمَّاينُّ، ثنا ُعْثَماُن  بْـَراِهيَم 
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ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعبْ  اْلعِ ُسَلْيَماَن، َعْن َشِقيِق  َعَلْيِه َوَسلََّم: »طََلُب  َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ْبِن  ْلِم َفرِيَضةٌ  ِد اّللَِّ 
 َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم« 

(: "رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عثمان بن عبد الرحمن 120  -  119/  1قال الهيثمي )   (:77)  # قال صاحب الروض البسام
لقدماء: شعبة وسفيان ما رواه عنه ا   القرشي عن حماد بن أبي سليمان. وعثمان هذا قال البخاري: مجهول. وال ُيقبل من حديث حماد إال

 الثوري والدستوائي، ومن عدا هؤالء رووا عنه بعد االختلط". 
 

َن، ثنا أَ   -  56 َبَة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، بِبـَْغَداَد، ثنا ُمهَ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ ًنَّ ْبُن ََيََْي، ثنا بُو َبْكِر ْبُن َشيـْ
، ثنا َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن اَنِفعٍ  »طََلُب اْلِعْلِم   ، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم اْلَمْوِصِليُّ

 َفرِيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم« 
ث  141/  1في المجروحين )   قال ابن حبان   (:75)   # قال صاحب الروض البسام (: "أحمد بن إبراهيم بن موسى يروي عن مالك ما لم ُيحدِ 

يث ابن عمر، وال من حديث نافع، وال من  حل الرواية عنه على سبيل االحتجاج به ... " ثم قال: "وهذا حديث ال أصل له من حدبه قط، ال ت 
 س بصحيح عنه"حديث مالك، إنما من حديث أنس بن مالك ولي 

 ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  النَِّصيِبُّ، ِقَراَءًة َعَلْيِه َسَنَة َأْرَبٍع َوَأْربَِعنَي َوَثاَلِثِاَئٍة، ثنا َعْبُد اّللَِّ َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َوَثٍق   -  58
َبَة، ثنا اْلُمْسَتِنرُي ْبنُ اَنِجَيَة اْلبـَْغَداِديُّ، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُدَّ  َسِعيٍد، َعْن َحجَّاِج ْبِن اأْلَْسَوِد، َعْن  اينُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن قـُتـَيـْ

 ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اأْلَنِْبيَاءُ َأْحيَاٌء يف قـُُبورِِهْم ُيَصلُّوَن« َثِبٍت، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّ 
 [ ( 1432الروض البسام )دار الرشد: حديث صحيح. ]# قال محقق 

 ْبُن خَمَْلٍد الرَُّعْيِِنُّ أَبُو َأْسَلَم، ثنا ُسَلْيَماُن َسُن ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو حُمَمٍَّد أَْزَهُر ْبُن زُفـََر اْلَورَّاُق مِبِْصَر، ثنا حُمَمَّدُ َأْخَِباََن احلَْ   -  64
َل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »زُْر ِغبًّا وٍل، َعْن قـََزَعَة ْبِن ََيََْي، َعْن َحِبيِب ْبِن َسَلَمَة، قَاْبُن َأيِب َكرميََة، َعْن َمْكحُ 

 تـَْزَدْد ُحبًّا« 
 إسناده واه.  (: 1206) وض البسام احب الر # قال ص 

، َعْن َأْخَِباََن احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَنَاِجِر، ثنا َخاِلُد بْ  - 65 ُن َعْمرٍو، ثنا ُشْعَبُة، َعِن السُّدِّيِّ
 ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى مَيِيِنِه، يـَْعِِن يف الصَّاَلِة« أََنٍس، قَاَل: »أَقَاَمِِن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّ 

  واتهمه ابن حبان وصالح جزرة بالوضع. خالد بن عمرو هو األموي الكوفي متروك كذ به ابن معين،    (: 307)  # قال صاحب الروض البسام 
 ( من طريق موسى بن أنس عن أنس، وسنده جيد. 86/ 2لكن أخرجه ابن أبي شيبة )

أَبُو    -  66 َأيِب  اِبلرَّاِهِب، َحدََّثِِن  اْلُمرِّيُّ،  ُخَرميٍْ  ْبِن  ْبُن َكْعِب  َأمْحَُد  ثنا  َحِبيٍب،  ْبُن  احْلََسُن  ثنا  َحارِثََة  َأْخَِباََن   ، ُخَرميٍْ ْبُن  َكْعُب 
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَ  َ َقْد ُسَلْيَماُن ْبُن َساملٍِ احْلَرَّاينُّ، َعِن الزُّْهِريِّ ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ اّللَّ اَل: ْسَِ

  ِلَواِرٍث، َواْلَوَلُد لِْلِفَراِش، َولِْلَعاِهِر احْلََجُر« َحقَُّه، َأاَل اَل َوِصيَّةَ  َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ 
 إسناده ضعيف.  (: 718) # قال صاحب الروض البسام 
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ِبِدمَ   -  67 احْلِْمِصيُّ  الطَّاِئيُّ  طَاِرٍق  ْبِن  ُمطَرِِّف  ْبُن  طَاِرُق  اْلَعطَّاِف  أَبُو  ثنا  َحِبيٍب،  ْبُن  احْلََسُن  ثنا َأْخَِباََن  َأيِب،  َثِِن  َحدَّ ْشَق، 
َنةُ ابْـنَا الطِّرِمَّاِح اِبْلُكوفَِة قَااَل: ثنا أَبُواَن الطِّرِمَّاُح، قَ  عْ اَل:  َصْمَصاَمُة، َوُضبـَيـْ ُ َعْنُه، يـَُقوُل: ُكنَّا َمَع ْسَِ ُت احْلََسَن ْبَن َعِليٍّ َرِضَي اّللَّ

َتِنفُ  نَا فـََقاَل: »ائـْ نَا السََّماءُ فَاْلتـََفَت ِإلَيـْ  وا اْلَعَمَل فـََقْد ُغِفَر َلُكْم َما َمَضى«  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف الطََّواِف فََأَصابـَتـْ
 من دون الط رماح خل شيخ تمام: مجاهيل، والطِ رمَّاح خارجيٌّ معروف بالشعر ال الرواية.   (:638) وض البسام ب الر ل صاح# قا

 

، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا    -  68 َثِم الدَِّمْشِقيُّ اْلَمْغَراِء، َعْن    ْبنُ   نِ َعْبُد الرَّمحَْ َأْخَِباََن احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، ثنا بَْدُر ْبُن اهْلَيـْ
، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَالَ   َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقُِبِيِّ

  َيَُْمْر مِبَْعِصَيِة اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، فَِإَذا َأَمَر مِبَْعِصَيِة اّللَِّ َفاَل طَاَعَة َلُه« ا ملَْ ِم مَ »طَاَعةُ اإْلَِماِم َحقٌّ َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسلِ 
 . إسناده ال بأس به (: 914) # قال صاحب الروض البسام 

ْبُن َسْيٍف التُّ   -  70 ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َفَضالََة، ثنا أَبُو َسْعٍد َماِلُك  َأمْحَُد  ثنا ُخَلْيُد ْبُن  َأْخَِباََن  احْلََسِن الشَّاِميُّ،  ْبُن  ثنا َعِليُّ  ِجيِبُّ، 
  َوَسلََّم قَاَل: »اللَُّهمَّ اَبِرْك أِلُمَّيِت يف بُُكورَِها« ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ َدْعَلٍج، َعْن قـَتَاَدَة، عَ 

فإذا ضم ت هذه   ...وللحديث طرٌق كثيرة عن جماعٍة من الصحابة ال تخلو من ضعف ... إسناده تالف  (:671) # قال صاحب الروض البسام
 أحواله. الطرق إلى الطريقين الصالَحْين عن أنس صار الحديث بها حسًنا على أقل  

ْبُن َبكَّاِر ْبِن رَا  -  71 ثنا ِعْمَراُن  ْبِن َفَضاَلَة،  ْبُن حُمَمَِّد  َأمْحَُد  ثنا  َأْخَِباََن  ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر اْلَبَائِِريُّ،  ِشٍد اْلَكاَلِعيُّ
، َعنْ ِإْْسَاعِ     َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ يُل ْبُن َعيَّاٍش، ثنا الزُّبـَْيِديُّ، َعِن الزُّْهرِيِّ

 «، َوَسلََّم: »اَل يـُْغَلُق الرَّْهُن، لَهُ غُْنُمُه، َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ 
 

، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَل َأْخَِباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ِعْمَراُن ْبُن َبكَّاٍر، ثنا َعبْ   -  72 ُد اّللَِّ
 كَ َذلِ 

البسام الروض  صاحب  قال  الزَُّبيدي    (:696-697)  #  وشيخه  اميين،  الشَّ عن  لحديثه  ضابط  بن عي اش  جي ٌد: إسماعيل  واسمه -إسناده 
. والصحيُح أنه مرسٌل كما رواه جماعة عن الزهري عن سعيد، والظاهر أن إسماعيل أخطأ فيه فوصله.  -محمَّد بن الوليد  ِحْمصيٌّ

َثَمةُ ْبُن ُسلَ َأْخَِباََن خَ  - 73 ثنا قَِبيَصةُ ْبُن  ْيَماَن، ثنا أَبُو ُعبـَْيَدَة السَِّريُّ ْبُن ََيََْي ْبِن السَِّريِّ اْبُن َأِخي َهنَّاِد ْبِن السَِّريِّ اِبْلُكوفَِة،يـْ
َبَة، ثنا ُسْفيَاُن يـَْعِِن الثَـّْورِيَّ، َعْن َجْعَفِر ْبِن بـُْرقَاَن، َعْن يَزِيَد ْبِن اأْلَ  ، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ُعتـْ َصمِّ

َ َعزَّ َوَجلَّ اَل   ُكْم، َواَل َأْحَساِبُكْم َواَل أَْمَواِلُكْم، َوَلِكْن يـَْنظُُر ِإَل قـُُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكْم«  يـَْنظُُر ِإَل ُصَوِر »ِإنَّ اّللَّ
( من طريق كثير بن هشام عن جعفر به ولم يذكر: )وال أحسابكم(، 1987/  4الحديث أخرجه مسلم ) (: 1662) البسام  # قال صاحب الروض 

 طريق آخر عن أبي هريرة. ( من 1987 - 1986/ 4وأخرجه أيًضا )
ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد  - 80 ، ثنا َحدَّ الصََّمِد، ثنا أَبُو اجْلََماِهِر حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن التـَُّنوِخيُّ

يف  احْلََسِن، َعْن َْسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَْدُعو: »اللَُّهمَّ َضعْ ، َعْن َمطٍَر، َعِن  َسِعيُد ْبُن َبِشريٍ 
 ا بـَرََكتـََها، َوزِينـَتـََها، َوُسْكنَاَها« َأْرِضنَ 
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ْبِن رَاِشٍد، ثنا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَّزَّاِق الشَّْيُخ الصَّاِلُح  َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ  - 81

 ِهِر، ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ الثَِّقُة، ثنا أَبُو اجْلََما
 

ثـَنَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حُمَمَُّد ْبُن َحْوَشٍب ْبِن َأمْحََد ْبِن َأيِب  - 82 َثِِن َأيِب أَبُو ُسَلْيَماَن ُحَوْيُت ْبُن َأمْحََد، ثنا َحدَّ  َحِكيٍم اْلُقَرِشيُّ، َحدَّ
 أَبُو اجْلََماِهِر، ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ 

 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َسيَّاٍر النَِّصيِبُّ، ثنا أَبُو اجْلََماِهِر، ثنا َسِعيُد ْخَِبانَ أَ  - 83 ْبُن َبِشرٍي، َفذََكَر ِمْثَل َحِديِث يَزِيَد  َخيـْ

 ْبِن َعْبِد الصََّمدِ 
 [ (471-468الروض البسام )دار الرشد: إسناده حسن. ]# قال محقق 

 

ُن َبكَّاِر ْبِن ِباَلٍل، ثنا َسِعيُد ْبُن  بُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو زُْرَعَة َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو، ثنا حُمَمَُّد بْ ثـَنَا أَ َحدَّ   -  84
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَْدُعو: »اللَُّهمَّ أَْبِدْل يف َأْرِضنَا    َبِشرٍي، َعْن َمطٍَر، َعِن احْلََسِن، َعْن َْسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى

 زِينـَتـََها، َوُسْكنَاَها« 
 (: 472الروض البسام ) (: ضعيف. 2004ة )السلسلة الضعيف# 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو ِإْْسَاِعيَل حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل السُّ   -  85 ِْمِذيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َداُوَد ْبِن َسِعيٍد احْلَدَّاُد، َأْخَِباََن َخيـْ َلِميُّ الرتِّ
، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب رَاِفٍع، عَ ريَِة اْبُن  ثنا ُسُروُر ْبُن اْلُمغِ  ، َعْن َعبَّاِد ْبِن َمْنُصوٍر النَّاِجيِّ ْن َأيِب  َأِخي َمْنُصوِر ْبِن زَاَذاَن اْلَواِسِطيِّ

اْستـَثـْنـَْواُهَريْـَرةَ  ِإْسَرائِيَل  َبِِنَ  َأنَّ  َلْواَل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َما    ،  َلُمْهَتُدوَن   ُ اّللَّ َشاَء  ِإْن  ِإانَّ  فـََقالُوا: 
 أُْعطُوا، َوَلِكِن اْستـَثـْنـَْوا " 

 إسناده ضعيف.  (: 1327) # قال صاحب الروض البسام 
َن احْلَرَّاينُّ، أبنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حمَُ دَّثـَنَ حَ  - 86 مَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن اْلبَاَغْنِديُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا  ا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ

، َحدََّثِِن سُ  اْلُمَثًنَّ ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن  ْبُن ِسنَاٍن،  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن  َعْبُد اّللَِّ  اْلَعاَلِء  ْبُن اْلَقاِسِم، َعِن  ثنا َرْوُح  ْبُن اْلُمِغريَِة،  ُروُر 
ُ َلهُ ِبَِ َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى َعَليَّ َمرًَّة َواِحَدًة، َكَتبَ   أَبِيِه، َعنْ  ا َعْشَر َحَسنَاٍت   اّللَّ

 َوحَمَا َعْنهُ َعْشَر َسيِّئَاٍت« 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلء به بلفظ: "من صل ى علي    (306/ 1الحديث أخرجه مسلم )  (:1572) # قال صاحب الروض البسام

 . واحدًة صل ى هللا عليه عشًرا". والزيادة ثابتة في حديث أنس
َبكْ   -  89 أَبُو  اْلَقاسِ َأْخَِباََن  ْبُن  َأمْحَُد  سَ ٍر  يف  َعَلْيِه  ِقَراَءًة  َنْصٍر  َأيِب  ْبِن  َأاَبَن  ْبِن  َحِبيِب  ْبِن  َمْعُروِف  ْبِن  َوَأرْبَِعنَي  ِم  ََخٍْس  َنِة 

اْليَافُوينُّ   اْلِكنَاينُّ  ِإبْـَراِهيَم  ْبِن  َعْبِد اّللَِّ  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  ثنا َوَثاَلِثِائٍَة،  َوِمائـََتنْيِ،  َوَِثَاِننَي  َسَنَة ِستٍّ  اأْلَوَِّل  رَبِيٍع  بِيَافَا يف 
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، ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن أََنٍس، قَاَل: »رَ َأمْحَُد ْبُن َأيِب َعْبِد الرَّمحَْ  يِصيُّ ينُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُكَدْيٍر اْلِمصِّ ِقالَّ أَْيُت َرُسوَل ِن الصِّ
  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـََوضَّأَ َمرََّتنْيِ َمرََّتنْيِ« اّللَِّ 

محمَّد بن كثير اختلف في توثيقه، والراوي عنه لم أَر َمن ذكره، وأبو العباس اليافوني ترجمه ابن   (:173)  # قال صاحب الروض البسام
( من حديث عبد  258/  1ث الوضوء مرتين مرتين أخرجه البخاري )دي وح  ( ولم يحك فيه جرًحا وال تعديًل. 254/ ق  15عساكر في تاريخه )

 هللا بن زيد. 
أَبُو احْلََسنِ   -  91 الْ َأْخَِباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  اِبْلَمَداِئِن،  اْلَمَداِئِِنُّ،  َحيَّاَن  ْبِن  ْبُن ِعيَسى  حُمَمَُّد  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َثَمةُ  َخيـْ ْبِن   َفْضِل 

« أَبُو ِإْسَحاَق، َعِن اْلَِبَاِء، أَنَّهُ َكاَن رَُجٌل يـَُقاُل لَُه: نـُْعٌم، فـََقاَل َلهُ النَِّبُّ صَ َعِطيََّة، ثنا   لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَْنَت َعْبُد اّللَِّ
 إسناده تالف.  (: 1216) # قال صاحب الروض البسام 

 

ُ، ثنا أَبُو بَ   -  92 ثـَنَا َأيِب َرمِحَهُ اّللَّ َهاَن  ْكٍر حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف ْبِن يـَْعُقوَب ْبِن إِ َحدَّ الرَّاِزيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  ْسَحاَق ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن نـَبـْ
، َعِن اْلَِبَاِء ْبِن  يِب إِ مُحَْيٍد الرَّاِزيُّ، ثنا ِمْهَراُن ْبُن َأيِب ُعَمَر اْلَعطَّاُر، ثنا ِعيَسى ْبُن يَزِيَد أَبُو ُمَعاٍذ النَّْحِويُّ، َعْن أَ  ْسَحاَق اهْلَْمَداينِّ

« َعاِزٍب، قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإَل النَِّبِّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »َما اْْسَُك؟« قَاَل: نـُْعٌم، قَاَل: »أَْنَت َعْبُد اّللَِّ
 . تالف  ه (: إسناد1217) # قال صاحب الروض البسام 

 

 ْبُن ُشَعْيٍب النََّساِئيُّ، َأْخَِبين ُسَوْيُد ْبُن َنْصٍر، أبنا َب ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا َأمْحَدُ  أَبُو يـَْعُقو َأْخَِبانَ   -  93
ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَرُجٍل: »َما اْْسَُك؟« قَاَل: نـُْعٌم، قَاَل: َعْبُد اْلَكِبرِي ْبُن ِدينَاٍر، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن اْلَِبَاِء، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ 

« »أَْنَت َعبْ   ُد اّللَِّ
البسام الروض  صاحب  قال   #  (1215  :) ( "الثقات"  في  حب ان  ابن  ذكره  الكبير  جهالة. 139/  7عبد  ففيه  غيره،  وث قه  من  أر  ولم   ،) 

ِن َحْذملٍَ اْلَقاِضي، َوَعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد، قَااَل: ثنا  ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن أَيُّوَب بْ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َأمحَْ  - 94
َلى، َعنْ َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقاَلِنِسيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا أَبُو شِ  ، َعْن أَبِيِه،َهاٍب، َعِن اْبِن َأيِب لَيـْ َعْن َجدِِّه،     َداُوَد ْبِن َعِليٍّ

 َلهُ يـَْوًما َوبـَْعَدهُ يـَْوًما« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُصوُموا َعاُشورَاَء َوَخاِلُفوا ِفيِه اْليـَُهوَد، ُصوُموا قـَبْـ 
ليلى، وفيه 189  -  188/  3الهيثمي في "المجمع" )ل  قا.  إسناده ضعيف  (: 583)  ب الروض البسام # قال صاح (: "وفيه محمد بن أبي 

ء الحفظ جًدا كما في التقريب.   كلم". أهـ. قلت: هو صدوق سي 
 

ُص ْبُن ُعَمَر ْبِن الصَّبَّاِح الرَّقِّيُّ  َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َهاِشٍم اأْلَْذرَِعيُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا أَبُو َعْمرٍو َحفْ  - 99
ْن َأيِب الضَُّحى، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: »تـََزوََّج َرُسوُل  َسْنَجُة، ثنا اْلُمَعلَّى ْبُن رَاِشٍد، ثنا أَبُو َعَوانََة، َعِن اْلُمِغريَِة، عَ 

 ائِِه، َوُهَو حُمْرٌِم َواْحَتَجَم َوُهَو حُمْرٌِم« اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَْعَض ِنسَ 
 إسناده صحيح، ولكن أعل باإلرسال.  (:627) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنِ َأخْ  - 100  َثِبِت ْبِن ثـَْواَبَن،  ْبنُ َِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، ثنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ
ِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َعْن أَبِيِه، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُجَبرْيِ ْبِن نـَُفرْيٍ َوَعِن الثَِّقِة َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن ابْ 

 »بُِعْثُت ِِبَْدِم اْلِمْزَماِر، َوالطَّْبِل« 
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 . إسناده ضعيف (: 1237) سام الروض الب  # قال صاحب
، ثنا أَبُو ُسَلْيَماَن ُمَقاِتُل ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َمْيُموٍن  َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم، ثنا حُمَمَُّد ْبُن    -  101 َضِر الرَّقِّيُّ احلَْ

، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأيِب َصاِلٍح، َعْن أَ اْلَُراَساينُّ، ثنا مَحَّاُد ْبُن اْلَولِيِد، َعنْ  ، َوُسْفيَاَن ْبِن َسِعيٍد الثَـّْوِريِّ بِيِه، َعْن   ِحبَّاَن ْبِن َعِليٍّ اْلَعَنِزيِّ
 غَْيِب، قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة: َوَلَك ِمثـُْلهُ " َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َدَعا الرَُّجُل أِلَِخيِه ِبظَْهِر الْ 

 [ ( 1603الروض البسام )دار الرشد: متن الحديث صحيح له شواهد. ]# قال محقق 
َثِِن أَبُو َوأَ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن يُوُسَف ْبِن بـَُرْيٍد اْلُكويفُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه يف َسَنِة ََخٍْس    -  104 ْربَِعنَي َوَثاَلِثِائٍَة، َوَحدَّ

َلِبُّ اْلَقاِضي يف آَخرِيَن، قَالُوا: ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ َأمْحَُد ْبُن ُخَلْيِد ْبِن يَزِيَد ْبِن َعْبِد  َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن حُمَمَِّد ْبِن يَزِيَد احلَْ 
ينَاٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، ، ثنا أَبُو يـَْعُقوَب يُوُسُف ْبُن يُوُنَس اأْلَْفَطُس، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن دِ اّللَِّ اْلِكْنِديُّ َِبََلبَ 

ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقيَاَمِة َدَعا اّللَُّ   َعزَّ َوَجلَّ بَِعْبٍد ِمْن َعِبيِدِه يـَُقوُم َبنْيَ يََدْيِه،  قَاَل: ْسَِ
  َمالِِه« َواللَّْفُظ اِلْبِن بـَُرْيدٍ فـََيْسأَلُهُ َعْن َجاِهِه َكَما َيْسأَلُهُ َعنْ 

 [ (1749الروض البسام ) ] (: موضوع.2690السلسلة الضعيفة )# 
َثِِن ُموَسى ْبُن  اْلُمْنِذِر، ثنا َبكَّاُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َكِثرٍي،    حُمَمٍَّد اأْلََسِديُّ، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبنُ َأْخَِباََن اْبُن رَاِشٍد، ثنا ُمَضُر ْبنُ   - 107 َحدَّ

احْلََبَشِة رَأَْيُت رَ  ِمَن  لَمَّا َقِدْمُت  ْبِن اْلَعاِص، قَاَلْت:  أُمِّ َخاِلٍد بِْنِت َخاِلِد ْبِن َسِعيِد  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُسولَ ُعْقَبَة، َعْن  اّللَِّ َصلَّى هللاُ 
َا َكأَنَّهُ يـَُعوُل َكَسْه« َورَأَْيُت اْلَامَتَ َبنْيَ َكِتَفْيِه َفَجَعْلُت أَْنظُُر إِ   لَْيِه فـََقاَل: »ِإَنَّ

 . إسناده حسنٌ   (:1403) # قال صاحب الروض البسام 
 

اَءًة َعَلْيِه يف آَخرِيَن قَالُوا: أبنا َعْبُد اْلَمِلِك َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُقْدِسيُّ ِقرَ َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن    - 108
ْعُت أُمَّ َخاِلٍد    ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َكِثرِي ْبِن َجاَرْسَت، ثنا ُموَسىِإبْـَراِهيَم اْلُقَرِشيُّ، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر، ثنا َبكَّاُر   ْبُن ُعْقَبَة، قَاَل: ْسَِ

احْلََبَشِة رَأَْيُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ بِْنَت خَ  َأْرِض  ِمْن  ُقِدَم يِب  َلمَّا  تـَُقوُل:  اْلَعاِص،  ْبِن  ْبِن َسِعيِد  ْيُت َخامَتَ َلْيِه َوَسلََّم فـََرأَ اِلِد 
ِة َبنْيَ َكِتَفْيِه، َفَجَعْل   َكَسْه« ُت أَْنظُُر ِإلَْيِه َوُهَو يـَُقوُل: »َكأَنَّهُ يـَْعولُ النـُّبُـوَّ

 إسناده حسن.  (: 1404) # قال صاحب الروض البسام 
 

نـَُعْيٍم عُ   -  110 أَبُو  ثنا  اجْلُنـَْيِد،  ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ثنا َعِليُّ  َأيِب،  اْلَعزِيزِ َحدَّثـَنَا  ثنا َعْبُد  احْلََلِبُّ،  ْبُن ِهَشاٍم   الدَّرَاَوْرِديُّ، َعْن  بـَْيُد 
اجْلُنـَْيِد  ِِبَِما َغرْيُ اْبِن  ، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـََوضَّأَ َمرًَّة َمرًَّة« مَلْ َُيَدِّثْ ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُعَمرَ 

ُ َأْعَلُم "   َواّللَّ
 في إسناده: عبيد بن هشام الحلبي وهو صدوق إال أنه تغي ر في آخره فكان يتلقن كما قال أبو داود.   (:169) ام # قال صاحب الروض البس

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َأيِب اْلَْيِبَِ   -  116 َقصَّاُر، ثنا وَِكيُع  يِّ اْلَعْبِسيُّ الْ َأْخَِباََن َخيـْ
، َعْن أََنِس ْبنِ  َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َجاَءين ِجِْبِيُل  ْبُن اجْلَرَّاِح، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ

ِفيَها نُْكَتٌة َسْوَداُء، قَاَل: قـُْلُت: بـَْيَضاَء  ِفيَها، قَاَل: فِ   مِبِْرآٍة  النُّْكَتةُ السَّْوَداءُ  َوَما َهِذِه  يَها َما َهِذِه؟ قَاَل: َهِذِه اجْلُُمَعُة، قـُْلُت: 
 تـَُقوُم السَّاَعةُ " 
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 [ (436الروض البسام ) دار الرشد: صحيح بمجموع طرقه. ]# قال محقق 
َثِِن أَبُو الطَّيِِّب َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن أَ   -  118 ائٍَة، ثنا  َنَة ََخٍْس َوَأْربَِعنَي َوَثاَلِثِِ يِب زُْرَعَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْمرٍو النَّْصرِيُّ سَ َحدَّ

اْبُن َأيِب فَُدْيٍك، َعْن ُعمَ  احْلَمَّاُل، ثنا  ثنا َهارُوُن ْبُن َعْبِد اّللَِّ  اْلبـَْغَداِديُّ،  َثِبٍت  ْبُن  ْبِن َعْبِد  َر ْبِن َحْفٍص، عَ َعْبُد اّللَِّ  ْن ُعْثَماَن 
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسو   ُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َسرَّهُ َأْن َيْسَلَم فـَْليـَْلَزِم الصَّْمَت« الرَّمْحَِن، َعِن الزُّْهِريِّ

 إسناده واه.  (: 1113) # قال صاحب الروض البسام 
َثِِن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن ااَن أَبُو الْ َأْخِبََ   -  124 َن َقاِسِم احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َوَثٍق النَِّصيِبُّ، ِقَراَءًة َعَلْيِه، ح َوَحدَّ حْلََسِن ْبِن َعالَّ

مَ  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َعبَّاُد  ََيََْي  أَبُو  ثنا  قَااَل:  احْلَاِفُظ،  اْلبَ احْلَرَّاينُّ  السِّ ْرزُوٍق  ْبِن  ْصِريُّ  حُمَمَِّد  ْبِن  اّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  َبكَّاُر  ثنا  بِبـَْغَداَد،  ريِيِِنُّ 
َم: ْيِه َوَسلَّ وُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِسريِيَن، َسَنَة ِستَّ َعْشَرَة َوِمائـََتنْيِ، ثنا اْبُن َعْوٍن، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرسُ 

قَ »ِإنَّ اّللََّ  ُهْم، َوَخَلَق النَّاَر َوَخَلَق هَلَا َأْهاًل   َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق اجْلَنَّةَ َوَخَلَق هَلَا َأْهاًل ِبَعَشائِرِِهْم َوقـَبَائِِلِهْم، اَل يـَُزاُد ِفيِهْم َواَل يـُنـْ ُص ِمنـْ
قَ ِبَعَشائِرِِهْم َوقـَبَائِِلِهْم اَل يـَُزاُد ِفيِهمْ  ُهْم« َواَل يـُنـْ زَاَد اْبُن َوَثٍق يف َحِديِثِه ِقيَل: اَي َرُسوَل اّللَِّ َفِفيَم اْلَعَمُل؟ قَاَل: »اْعَمُلوا    ُص ِمنـْ

َأْربََع َعْشَرَة َسَنًة، وَ  اْبُن  َوأاََن  ِمْن َبكَّاٍر  ْعُتهُ  أَبُو ََيََْي: »ْسَِ لَُه« قَاَل  ِلَما ُخِلَق  ُمَيسٌَّر  يـَْوَمِئذٍ َبكَّ َفُكلٌّ  ِمْن أَبْـنَ اٌر  َوِتْسِعنَي   اِء ََخٍْس 
 َسَنًة« 

 إسناده ضعيف. (: 47) # قال صاحب الروض البسام 
يُم ْبُن  ثنا ِإبْـَراهِ ُن َحَنٍش اِبلرَّقَِّة،  َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد بْ   -  128

ْبِن ُجْنُدٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ ِإْسَْ  احْلََسِن، َعْن َْسَُرَة  اْبِن َعْوٍن، َعِن  َأيِب، َعِن  ثنا  اْبِن ُعَليََّة،  َعَلْيِه َوَسلََّم: اِعيَل   َصلَّى هللاُ 
 »َُيِْزُئ ِمَن ااِلْضِطَراِر، َغُبوقًا أَْو َصُبوًحا« 

 الحسن لم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة.  (:992) صاحب الروض البسام # قال 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َسْهِل ْبِن َأيِب َسْعٍد اْلِقنَّْسرِيِِنُّ، قَااَل: ثن  -  132 ثـَنَا َخيـْ ا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم َحدَّ

ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبْـَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد    ُد اْلَوهَّاِب ْبُن جَنَْدَة احْلَْوِطيُّ، ثناْبِن ِفيٍل اْلبَاِلِسيُّ، ثنا َعبْ 
  ْن َأْمَصاِر اْلُمْسِلِمنَي، َكاَن َلهُ َأْجرُ اّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َجَلَب طََعاًما ِإَل ِمْصٍر مِ 

 َشِهيٍد« 
 [ (670الروض البسام )] (: ضعيف. 5416السلسلة الضعيفة )# 

، ثنا اْلَعاَلءُ ْبُن َعْمرٍو احْلََنِفيُّ   -  133 َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقاَلِنِسيُّ ْبُن بـَُرْيٍد اأْلَْشَعِريُّ، ، ثنا ََيََْي  َحدَّثـَنَا َخيـْ
يف َمَكانِِه َهَبَط   ٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َجَلَس اْلَقاِضيَعِن اْبِن ُجَريْ 

 تـَرََكاُه« انِِه َما مَلْ ََيُْر، فَِإَذا َجاَر َعَرَجا وَ َعَلْيِه َمَلَكاِن يـُْرِشَدانِِه، َويـَُوفَِّقانِِه، َويَُسدِّدَ 
 إسناده ضعيف.  (: 931) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن عُ   - 134 ثـَنَا أَبُو َأمْحََد زَُهرْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يـَْعُقوَب اْلَمْوِصِليُّ َوِص اْلُكويفُّ، ثنا  َمَر ْبِن َأيِب اأْلَحْ َحدَّ
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َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى احْلََنِفيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن بـَُرْيٍد اأْلَْشَعرِيُّ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل    اْلَعاَلءُ ْبُن َعْمرٍو
 اَلُم َأْهِل اجْلَنَِّة َعَريِبُّ " يّنِ َعَريِبُّ، َواْلُقْرآُن َعَريِبُّ، وَكَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأِحبُّوا اْلَعَرَب لَِثاَلٍث: أِلَ 

 إسناده واه.  (: 1546) # قال صاحب الروض البسام 
اِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احْلَِزاِميُّ، ثنا  َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َبْكٍر َعْبُد احْلَِميِد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َخاِلٍد، ثنا إِبْـرَ   - 136

اْلُمَهاِجِر ْبِن   ، َعِن  الزَّْمِعيُّ يـَْعُقوَب  ْبُن  ثنا ُموَسى  ْبُن ِعيَسى،  ْبِن َسْعٍد، َعْن َمْعُن  بِْنِت َسْعٍد، َعْن َعاِمِر  ِمْسَماٍر، َعْن َعاِئَشَة 
  َخَطَب فـََقاَل: أَمَّا بـَْعُد " َسْعٍد: " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 موسى الزَّْمعيُّ ضعيُف الحفظ.  (: 454) # قال صاحب الروض البسام 
يُّ، ثنا  َرادِ  َحِبيٍب، َوأَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َفَضاَلَة احْلِْمِصيُّ، قَااَل: ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن اْلمُ َأْخَِباََن احْلََسُن ْبنُ   -  139

يِب ُهَريْـَرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِبْشُر ْبُن َبْكٍر، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن أَ 
نْـيَا، فـَُيَسلُِّم َعَلْيِه ِإالَّ َعَرَفهُ َورَدَّ َعَلْيِه« قَاَل: »َما ِمْن رَُجٍل مَيُرُّ ِبَقِْبِ رَُجٍل َكاَن يـَْعرِفُهُ   يف الدُّ

. وقد أجمعوا على تضعيف عبد الرحمن بن  (1523في العلل المتناهية )  قال ابن الجوزي   (: 515)  # قال صاحب الروض البسام  : "ال يصحُّ
 ي روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحقَّ الترَك". زيد، قال ابن حب ان: كان ُيقلِ ب األخبار وهو ال يعلم حتى كُثر ذلك ف 

 

ِسِم َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلِعزِّ اْلبـَزَّاُز يف آَخرِيَن، قَالُوا: ثنا أَبُو ِعْمَراَن َأْخَِباََن احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، َوأَبُو اْلَقا  -  140
، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن  ُموَسى ْبُن احْلََسِن السَّ  ، ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعطَاِء ْبِن رََجاِء اْبِن بِْنِت َأيِب ِعْمَراَن اجْلَْوينِّ َمْنُصوٍر، َعْن ِإبْـَراِهيَم،  َقلِّيُّ

، قَاَل: »ََنَى َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن خيُْ   َصى َأَحٌد ِمْن َبِِن آَدَم« َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َعْبِد اّللَِّ
( عن أحمد بن داود المكي 161/ 10" )( والطبراني في "الكبير184/ 4أخرجه العقيلي في "الضعفاء" )  (: 738)  # قال صاحب الروض البسام

ل ال أصل له". وقال ابن  قال العقيلي: "معاوية بن عطاء في حديثه مناكير وما ال يتابع على أكثره". ثم قال عن الحديث: "باط عن معاوية به.
 . (: "هذا عن الثوري باطل2403/ 6في "الكامل" ) عدي

اْلَقاِسِم    -  147 أَبُو  ثـَنَا  َأمْحَُد  َحدَّ أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك  ثنا  اْلَعِقِب يف آَخرِيَن،  َأيِب  ْبِن  ْبِن َشاِكِر  ِإبْـَراِهيَم  ْبِن  ْبُن يـَْعُقوَب  ْبُن َعِليُّ 
َعاينُّ، َعِن  ِإبْـَراِهيَم اْلُقرَ  ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمٍَّد الصَّنـْ َثِِن أَبُو َهارُوَن ِشيُّ الرَّبِيِع ْبِن َحْظيَاَن، َحدَّ

َثِِن أَبُو َسِعيٍد اْلُْدِريُّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم: »النَّاُس تـََبٌع َلُكْم اَي َأْهَل اْلَمِديَنِة يف اْلِعْلِم« ،  اْلَعْبِديُّ، َحدَّ
نَا َأاَب َسِعيٍد اْلُْدِريَّ قَاَل: »َمْرَحبًا ِبَوِصيَِّة َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم« قَاَل: َفُكنَّا ِإَذا أَ   تـَيـْ

 (: ضعيف.5980ضعيف الجامع )# 
اْلِمصِّ   -  153 احْلَُصنْيِ  ْبُن  اّللَِّ  َعْبُد  ثنا   ، َحْذملٍَ ْبِن  أَيُّوَب  ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  ََيََْي َأْخَِباََن  ْبُن  زََكرايَّ  ثنا  يِصيُّ، 

، ثنا ِبْشُر ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، قَالَ   َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل:  َِبين : َأخْ اْلَواِسِطيُّ
يِه أُمَّ  ِم رَْأَسِه، َوُيَسمِّ  ُمِغيٍث« »َكاَن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََيَْتِجُم َهَذا احْلَْجَم يف ُمَقدَّ

 . ه ضعيفإسناد (: 1022) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَِضِر اْلبـَزَّا  -  154 ُز اِبلرَّقَِّة، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ
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نَا ِمْن ِكتَابِِه، ثنا ِعيَسى ْبُن يُ  ، َعْن َأيِب َسَلَمَة َعِن    وُنَس،اّللَِّ اْلبُويفُّ، َأْمَلى َعَليـْ ، َعْن قـُرََّة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعِن الزُّْهِريِّ اأْلَْوزَاِعيِّ
 َوَسلََّم: َلْيهِ  عَ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ   ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوَأيِب َبْكٍر َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَالَ 
ئًا نُزَِع اإْلِميَاُن ِمْن  »اَل يـَْزين الزَّاين َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْشَرُب اْلَْمَر َوُهَو ُمْؤِمٌن، فَِإَذا فـَعَ  َل ِمْن َذِلَك َشيـْ

 قـَْلِبِه، فَِإْن ََتَب رُدَّ ِإلَْيِه« 
.. والحديث  قرة قال أحمد: منكر الحديث جًدا. وضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي.  (:20) بسام# قال صاحب الروض ال

َيْزِني الزَّاِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْسِرُق )(:  8895في مسند أحمد )  ُمْؤِمٌن،    َيْشَرُب َوُهوَ ( ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن  1" اَل 
 تَّْوَبُة َمْعُروَضٌة َبْعُد "َوال

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، أبنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْزَيٍد اْلَبرْيُوِتُّ، َأخْ   -  156 ، َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ ْعُت اأْلَْوزَاِعيَّ َِبين َأيِب، قَاَل: ْسَِ
َعبْ  َثِِن  ْبنُ َحدَّ اّللَِّ  فَاْسَتِمُعواَعاِمٍر، َحدَّ   ُد  اْلُقْرآُن  قُِرَئ  }َوِإَذا  اْْليَِة  َهِذِه  َعْن  ُهَريْـَرَة  َأيِب  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َأْسَلَم،  ْبُن  زَْيُد  َلهُ    َثِِن 

]األعراف:   تـُْرمَحُوَن{  لََعلَُّكْم  وَ 204َوأَْنِصُتوا  اأْلَْصَواِت  رَْفِع  يف  »نـََزَلْت  قَاَل:  رَ [  َخْلَف  يف ُهْم  اّللَِّ  الصَّاَلِة«ُسوِل    
 

ثـَنَا ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن الزَُّجاِج، ثنا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد السَّاَلِم ْبُن    -  157 َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُْرَداينُّ، ِبَقْريَِة قَاَل: َوَحدَّ
، َفذََكَر ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ َحاَق، ثنا أَبُ ْيِب ْبِن ِإسْ ُحْرَداَن، ثنا ُشَعْيُب ْبُن ُشعَ   و اْلُمِغريَِة، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ
 إسناده ضعيف. (: 1343-1342) # قال صاحب الروض البسام 

الزُّبـَْيِديُّ احلِْ   -  158 اْلَعاَلِء  ْبِن  إِبْـَراِهيَم  ْبِن  ْبِن ِإْسَحاَق  ْبُن َعْمرِو  َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  ِبِدَمْشَق، َأْخَِباََن  اِبْبِن زِْبرِيٍق،  يـُْعَرُف  ْمِصيُّ 
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: »َأنَّ َرُسوَل ْسِكنُي ْبُن بُكَ َأْخَِبين َأيِب، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفَزاِريُّ، ثنا مِ  ، َعِن الزُّْهِريِّ رْيٍ، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ

 َسلََّم َشِرَب قَائًِما« اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
( ومسلم  81/  10وقد أخرج البخاري )  ...سفيان الَفزَاري متروٌك روى موضوعاٍت، إالَّ أن ه قد ُتوبع  (:1010)  # قال صاحب الروض البسام

. قائًما. وأخرجه البخاري أيًضا من حديث  -صلى هللا عليه وسلم  -( من حديث ابن عباس ُشْرَب النبي 1602، 1601/ 3)  عليٍ 
ُعثْ   -  159 ْبُن  َعْمُرو  ثنا  الطََّرُسوِسيُّ،  أَُميََّة  أَبُو  ِإبْـَراِهيَم  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  َحِبيٍب،  ْبُن  احْلََسُن  اْبُن َأْخَِباََن  َوُهَو  ِعيَسى  ثنا  َماَن، 

، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: »أَقَاَم َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِتـَُبوَك ِعْشرِيَن   يُوُنَس، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ
َلًة يـَْقُصُر الصَّاَلَة«   لَيـْ

 رواه الطبراني في األوسط وفيه عمرو بن عثمان الكلبي وهو متروك. (:2960الهيثمي )# قال 
ََيََْي الشَّاِميُّ أَبُو ُعْثَماَن، ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ،   اَن َماِلُك ْبُن ََيََْي مِبِْصَر، ثنا ُمَعاوِيَةُ ْبنُ َأْخَِباََن احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َغسَّ   - 162

 َعزَّ َوَجلَّ ِعبَاًدا خَيُصُُّهْم  وُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ّللَِّ َعْن َعْبَدَة ْبِن َأيِب لُبَابََة، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرسُ 
ُهمْ اِبلنَِّعِم ِلمَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ تِْلَك النَِّعَم َعنـْ   َغرْيِِهْم«  َوَحوَّهَلَا ِإَل نَاِفِع اْلِعبَاِد، َفَمْن خَيُْل بِتِْلَك اْلَمنَاِفِع َعِن اْلِعبَاِد نـََقَل اّللَّ

ْبُن ََيََْي: َفَحدَّثْ  ُمَعاِويَةُ  ْبِن َهارُو قَاَل  يَزِيَد  احْلَِديِث  ِِبََذا  َلَكاَن  ُت  ِإَل ُخَراَساَن  احْلَِديِث  ِإْنَساٌن يف َهَذا  َن، فـََقاَل: »َلْو َذَهَب 
 قَِلياًل« 

 إسناده ضعيف.  (: 1285) # قال صاحب الروض البسام 
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ثـَنَا أَبُ   -  165  َجْعَفِر ْبِن ُسَلْيَماَن اْلَقزَّاُز  ريَازِيُّ احْلَاِفُظ َقِدَم ِدَمْشَق، ثنا َأمْحَُد ْبنُ و اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن حُمَمٍَّد الشِّ َحدَّ
، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن ُموَسى، َعِن اأْلَ اْلَفَسِويُّ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اّللَِّ الدَّاِمغَاينُّ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اّللَِّ الْ  ، َعْن ِبْسطَاِميُّ ْوزَاِعيِّ

، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " مَ قـُرََّة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعنِ  ْن مَلْ َيََْنْف   الزُّْهرِيِّ
اْلِعيَاِل،مِ  ِخْدَمِة  َحقًّا:  ُمْؤِمٌن  فـَُهَو  َثاَلٍث  َخاِدمِ   ْن  َمَع  َواأْلَْكِل  اْلُفَقَراِء،  َمَع  اْلُمْؤِمِننَي َواجْلُُلوِس  َعاَلَماِت  ِمْن  َعاُل  اأْلَفـْ َهِذِه  ِه، 

ُ َعزَّ َوَجلَّ يف ِكتَابِِه }أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمنُوَن   [ " 4َحقًّا{ ]األنفال:  الَِّذيَن َوَصَفُهُم اّللَّ
حاق بن عبد هللا الدامغاني لم أعثر على ترجمة له، فأ خشى أن يكوَن هو واضعه! وقر ة وإن كان  سإ  (: 1344)  # قال صاحب الروض البسام 

 ضعيًفا فإنه ال يحتمل مثل هذا، وهللا أعلم. 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا اْبُن َأيِب    -  168 اِلٍح، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َمَسرََّة، ثنا ُعْثَماُن ْبُن اْلَيَماِن، ثنا زَْمَعةُ ْبُن صَ َأْخَِباََن َخيـْ

ْعِر ِحْكَمًة« أَبِيِه، َعْن َعاِئشَ   َة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ ِمَن الشِّ
 . زمعة ضعيف (: 1153) # قال صاحب الروض البسام 

 

ِإبْـَراهِ   -  169 ْبُن  ِإْسَحاُق  يـَْعُقوَب  أَبُو  اْلُمْنذِ َأْخَِباََن  ْبِن  ِعيَسى  ْبُن  ُموَسى  ثنا   ، اأْلَْذرَِعيُّ َعْبُد يَم  َصاِلٍح  أَبُو  ثنا  احْلِْمِصيُّ،  ِر 
َة، قَاَلْت: قَاَل ْرَوَة، َعْن أَبِيِه ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن َعاِئشَ اْلَغفَّاِر ْبُن َداُوَد، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَقاِرُئ، َعْن ِهَشاِم ْبِن عُ 

ْعِر ِحْكَمٌة« َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ   لََّم: »ِمَن الشِّ
 إسناده صحيح.  (: 1154) # قال صاحب الروض البسام 

 

، ثنا   اّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُِبُْلوٍل احْلََلِبُّ، ثنا َأيِب  ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن رَاِشٍد، ثنا أَبُو ُأَساَمَة َعْبدُ َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَنِ  - 170
، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن   حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ُأَساَمَة، ثنا أَبُو َسْعٍد ُعَمُر ْبُن َحْفٍص اأْلَْنَصاِريُّ، َعْن َسْعِد ْبِن ُعَمارََة اْلَبَجِليِّ

ْعِر ِحْكَمًة، َوِإنَّ ِمَن اْلبـَيَاِن ِسْحًرا« َلْت: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعاِئَشَة، قَا  »ِإنَّ ِمَن الشِّ
 أعثر على تراجمهم. َمْن ُدوَن هشام غير شيخ تمام لم  (: 1155) # قال صاحب الروض البسام 

 

ْبنُ   -  171 َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  الْ   َأْخَِباََن  ِإبْـَراِهيَم  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  َعِليٍّ َأمْحََد  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا   ، اْلَمَقاِبِريِّ اِبْبِن  يـُْعَرُف  اْلبـَزَّاُز  بـَْغَداِديُّ 
، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْعَشٍر، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ   اْلَِبَِْبَاِريُّ، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َأيِب 

ْعِر ِحْكَمًة« قَاَل: »ِإنَّ   ِمَن الشِّ
 .أبو معشر َنجيح بن عبد الرحمن ضعيف (: 1156) # قال صاحب الروض البسام 

، أبنا حُمَمَُّد ْبنُ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقو   -  173 ى ْبُن  اْلَِضِر، اِبلرَّقَِّة، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن رََجاٍء، ثنا ُموسَ   َب ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ
َعَلْيِه وَ  ْبِن ُجَبرْيٍ، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  اأْلَْعَمِش، َعْن َسِعيِد  َفَكَتَمهُ  َأْعنَيَ، َعِن  اْحتَاَج  أَِو  َسلََّم قَاَل: »َمْن َجاَع 

ُ لَهُ رِ النَّاُس َحّتَّ   ْزَق َسَنٍة ِمْن َحاَلٍل«  أَْفَضى بِِه ِإَل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، فـََتَح اّللَّ
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ى ْبُن ْبِن َعِليٍّ اِبلرَّقَِّة، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن رََجاٍء، ثنا ُموسَ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب اأْلَْذرَِعيُّ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن َجْوَشِن    -  174

  َحقًّا َعَلى اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن يـَْفَتَح َلهُ رِْزَق َسَنٍة ِمْن َحاَلٍل« َأْعنَيَ، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ َوقَاَل: »َكانَ 
 إسناده واه.  (: 1647-1646) # قال صاحب الروض البسام 

نَا ِدَمْشَق، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ْبِد اْلَواِرِث ْبِن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعبَّاٍد اْلَبْصرِ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن ُهَو ُمَزاِحُم ْبُن عَ   - 176 يُّ اْلَعطَّاُر، َقِدَم َعَليـْ
أَبُو ثنا  ْبُن َبكَّاٍر،  اْلَعبَّاُس  ثنا  اْلَغاَليِبُّ،  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَا  زََكرايَّ  اهْلَُذِلُّ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  َعَلْيِه َبْكٍر  َل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ 

  َعزَّ َوَجلَّ اَل يَْدُخُل اجْلَنََّة ِبَْيٌل« َوَسلََّم: »َقَسٌم ِمَن اّللَِّ 
 حديث موضوع.  (: 1277) # قال صاحب الروض البسام 

ْضَرِميُّ اْلُكويفُّ  ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُسَلْيَماَن احلَْ بُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِهَشاٍم اْلِكْنِديُّ، َأْخَِباََن أَ  -  177
لََّم: اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ   ُمَطنيٌَّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ََيََْي اأْلَْحَوُل، ثنا َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن اَنِفٍع، َعنِ 

 « »َما َبنْيَ َقِْبِي َوِمْنَِبِي َرْوَضٌة ِمْن راَِيِض اجْلَنَّةِ 
الدارقطني،  وأحمد هذا ضع فه  ( من طريق أحمد بن يحيى به.160/ 12أخرجه الخطيب في "التاريخ" ) (:660) # قال صاحب الروض البسام 

 ( فالسند ضعيف.321/ 1وقال الذهبي: ليس بشيٍء. )اللسان: 

أَ َحدَّ   -  181 أَيُّ ثـَنَا  اْبِن  اَبِب  َعَلى  ، اِبلرِّيِّ  اْلبـَْلِخيُّ احْلَاِفُظ  َعِليٍّ  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  اّللَِّ  َعْبُد  َعِليٍّ  أَبُو  ثنا  َثاَلٍث  يِب،  َسَنِة  وَب يف 
الَوِتْسِعنَي   ، ثنا َعْبُد  تِّ يـُْعَرُف اِبلِْ اْلبـَْلِخيُّ  ْبُن ُموَسى  اْبِن ُعَمَر:  َوِمائـََتنْيِ، ثنا ََيََْي  أََنٍس، َعْن اَنِفٍع، َعِن  ْبُن  َماِلُك  رَّزَّاِق، أبنا 
 يـَْبُدَو َلهُ اْلبـَْيُت«   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْصَعُد َعَلى الصََّفا َواْلَمْرَوةِ َحّتَّ »َأنَّ النَِّبَّ 

 إسناده صحيح.  (: 643) # قال صاحب الروض البسام 
يـَْعقُ َأْخَِبانَ   -  186 أَبُو  ثنا حمَُ   َأيِب مَحَّاٍد احْلِْمِصيُّ،  ْبِن  َأمْحَُد ْبُن ُعَمَر  أَبُو ُعَمَر  ، ثنا  اأْلَْذرَِعيُّ ْبُن ِإبْـَراِهيَم  ِإْسَحاُق  ْبُن  وَب  مَُّد 

،ِإْْسَاِعيَل اأْلَ  ، اِبْلَبْصَرِة، ثنا َضْمَرةُ ْبُن رَبِيَعَة الرَّْمِليُّ ْمِط،  ْنَصاِريُّ اْلَوَساِوِسيُّ َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب مَحََلَة، َعِن اْبِن حُمَرْيِيٍز، َعِن اْبِن السِّ
فَأَ قَالَ  َأْهِلي  َخاَلْطُت  ِإَذا  اّللَِّ  َرُسوَل  اَي  قـُْلُت  يـَُقوُل:  ِباَلاًل،  ْعُت  َذِلَك : ْسَِ فـََعْلُت  َقْد  »نـََعْم،  قَاَل:  َأْغَتِسُل؟  َأْمِن  َومَلْ  َلْعُت  قـْ

 ْم َأْمِن فَاْغَتَسْلنَا« ِبَِْهِلي فـَلَ 
 (: "وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الوساوسي وهو ضعيف". 267/ 1قال الهيثمي في المجمع ) (: 206) # قال صاحب الروض البسام 

ثـَنَا أَبُو احْلَاِرِث حُمَمَُّد ْبُن احْلَاِرِث ْبِن َهاِنِئ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َهاِنِئ ْبِن ُمْدِلِج    -  187 ْبِن اْلِمْقَداِد ْبِن زَْمِل ْبِن َعْمرٍو اْلُعْذِريُّ  َحدَّ
َثِِن َأيِب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، ، قَاَل: َكاَن لَِبِِن ُعْذرَةَ  َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِ   ِمْن َلْفِظِه، َحدَّ يِه، َعْن َجدِِّه، َعْن زَْمِل ْبِن َعْمرٍو اْلُعْذِريِّ

ٌل يـَُقاُل  ، وََكاَن َساِدنَهُ رَجُ ، وََكانُوا يـَُعظُِّمونَُه، وََكاَن يف َبِِن ِهْنِد ْبِن َحرَاِم ْبِن َضنََّة ْبِن َعْبِد ْبِن َكِبرِي ْبِن ُعْذرَةَ َصَنٌم يـَُقاُل لَُه: َُخَامٌ 
ْعنَا َصْوًَت يـَُقوُل: َلُه: طَاِرٌق، وََكاَن يـَْعرَتُوَن ِعْنَدُه، فـََلمَّا ظََهَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ْسَِ

 ]البحر الطويل[ 
 ِإلَْيَك َرُسوَل اّللَِّ َأْعَمْلُت َنصََّها ... ُأَكلُِّفَها َحْزاًن َوقُورًا ِمَن الرََّملِ 



80 

 

 ْنُصَر َخرْيَ النَّاِس َنْصًرا ُمَؤزَّرًا ... َوَأْعِقَد َحْباًل ِمْن ِحبَاِلَك يف َحْبِليأِلَ 
 اَل َشْيَء َغرْيُهُ ... َأِديُن َلهُ َما أَثْـَقَلْت َقَدِمي نـَْعِلي،  َوَأْشَهُد َأنَّ اّللََّ 

ْعنَا، فَـ  َقاَل: »َذِلَك ِمْن َكاَلِم اجلِْنِّ« ُثَّ قَاَل: »اَي َمْعَشَر اْلَعَرِب ِإيّنِ َرُسوُل اّللَِّ ِإَل اأْلَاَنِم قَاَل: فََأْسَلْمُت َواَبيـَْعُتُه، َوَأْخَِباَْنهُ مِبَا ْسَِ
وُموا َشْهًرا ِمِن اْثَِنْ َعَشَر َشْهًرا جُّوا اْلبـَْيَت، َوَيصُ افًَّة، َأْدُعوُهْم ِإَل ِعبَاَدةِ اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوْحَدُه، َوَأيّنِ َرُسوُل اّللَِّ َوَعْبُدُه، َوَأْن َيَُ كَ 

َقَلبًا« قَاَل: فََأْسَلْمنَا َوَعَقَد لَنَا ِلَواًء وََكَتَب َوُهَو َشْهُر رََمَضاَن، َفَمْن َأَجاَبِِن فـََلهُ اجْلَنَّةُ نـُُزاًل َوثـَوَ  ااًب، َوَمْن َعَصاين َكاَنْت َلهُ النَّاُر ُمنـْ
ُتهُ ِإَل قـَْوِمِه  ْسِم اّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، ِمْن حُمَمٍَّد َرُسوِل اّللَِّ ِلَزْمِل ْبِن َعْمرٍو َوَمْن َأْسَلَم َمَعهُ خَ ِكتَااًب ُنْسَخُتُه: »بِ   لَنَا اصًَّة، ِإيّنِ بـََعثـْ

 َشِهَد َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب، َوحُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة اأْلَْنَصاِريُّ  َلهُ َأَماُن َشْهَرْيِن«َعامًَّة، َفَمْن َأْسَلَم فَِفي ِحْزِب اّللَِّ َوَرُسوِلِه، َوَمْن َأََب فَـ 
 لم. ده مظإسنا (: 1405) # قال صاحب الروض البسام 

ُعْثَمانُ   -  191 َعْمرٍو  أَبُو  ثنا  اْلِكْنِديُّ،  اْلُكويفُّ  َجْعَفٍر  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  ِهَشاُم  اْلَمِلِك  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخَِباََن  ُموَسى  ثنا  ُخرَّزَاَذ،   
اْلبُـنَاينَّ، َيَُ  َثبِتًا  ْعُت  ْبُن ُحَجْيٍل، قَاَل: ْسَِ تـَوَّاُب  ثنا  َعَلْيِه ِإْْسَاِعيَل،  َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ْبِن  أََنِس  دُِّث َعْن 

تـَْفِقُدو  َما  اأْلَمَ َوَسلََّم: »َأوَُّل  ِمْن ِديِنُكُم  ُتِمَن َعَلى  َن  ائـْ َوَلِو  َوَيُصوُم،  ُيَصلِّي  َيُكوُن  الرَُّجَل َقْد  ِإنَّ  َثِبٌت:  انَُة، ُثَّ الصَّاَلُة« قَاَل 
 انٍَة مَلْ يـَُؤدَِّها َأمَ 

 الحديث حسن بمجموع طرقه...  (: 708) # قال صاحب الروض البسام 
ِن ْلبَاْبَسرْيِيُّ، ثنا َعِليُّ ْبُن ََبِْر بْ َأْخَِباََن أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َنْصٍر اْلَقاِضي، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َخاَلَوْيِه ا  - 192

، ثنا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف، ثنا َمْعَمٌر، ثنا َثِبٌت، َوُسَلْيَماُن ا ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنظََر بـَرِّيٍّ لتـَّْيِميُّ
 اَءُهْم« ُثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ أَْقِبْل بُِقُلوِِبِْم ِإَل طَاَعِتَك، َوُحطَّ َمْن َورَ ِقَبَل اْلِعَراِق َوالشَّاِم َواْلَيَمِن قَاَل: اَل َأْدرِي ِِبَيِِّهْم بََدأَ، 

 إسناده صحيح.  (: 1550) # قال صاحب الروض البسام 
 

ِليُّ ْبُن َعْمرِو ْبِن َعْبِد اّللَِّ اْلَمْخُزوِميُّ، ثنا  َأْخَِباََن أَبُو زُْرَعَة حُمَمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن َأمْحََد اْلُقَرِشيُّ يـُْعَرُف اِبْبِن التَّمَّاِر، ثنا عَ   - 193
ْبُن َعبْ  ْعُت النَِّبَّ َصلَّى  ُمَعاِويَةُ  اْلَماِزينُّ، قَاَل: ْسَِ ْبُن ُبْسٍر  ْبُن ُعْثَماَن، ثنا َعْبُد اّللَِّ  الرَّمْحَِن، ثنا َحرِيُز  يـَُقوُل:  ِد  َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاُ 
 تَـَّقى« ْمرًا مِبَْعِصَيٍة، َكاَن َذِلَك أَفـَْوَت ِلَما رََجا، َوأَقـَْرَب ِلَمِجيِء َما ا»َمْن َحاَوَل أَ 

 إسناده ضعيف.  (: 1679) # قال صاحب الروض البسام 
 

ِن، ثنا َحرِيٌز، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُبْسٍر،  َأْخَِباََن أَبُو زُْرَعَة حُمَمَُّد ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْمرٍو، ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ   -  194
 ِديِر« اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اطْلُُبوا احْلََواِئَج ِبِعزَِّة اأْلَنْـُفِس، فَِإنَّ اأْلُُموَر ََتِْري اِبْلَمَقاقَاَل: قَاَل َرُسوُل 

 إسناده ضعيف.  (: 1169) # قال صاحب الروض البسام 
 

اأْلَْذرَِعيُّ،  -  195 ِإبْـَراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  يـَْعُقوَب  أَبُو  ثنا    َأْخَِباََن  َأيِب،  ثنا  اْلُقْرُقَساينُّ،  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  اأْلَْصَبِغ  أَبُو  ثنا 
 اّللَِّ ْبِن ْرمَيَ، َوَصْفَواَن ْبِن َعْمرٍو، َوَحرِيِز ْبِن ُعْثَماَن، َعْن َعْبدِ َمْنُصوُر ْبُن ِإْْسَاِعيَل احْلَرَّاينُّ، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب مَ 
 ُبْسٍر، قَاَل: »رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُِطرُّ َشارِبَهُ طَرًّا« 

 إسناده لين...والحديث حسن بطريقيه. (: 1062) # قال صاحب الروض البسام 
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، اْبُن َأِخي ُجنَاَدَة ْبِن َمْرَواَن، ثنا ُجنَاَدةُ ْبُن َمْرَواَن، ثنا  بُو اْلَمْيُموِن ْبُن رَاِشٍد، ثنا اْلَولِيُد ْبُن َمْرَواَن ثـَنَا أَ َحدَّ  - 196 ْبِن َعْبِد اّللَِّ
هَلَا: ََّنُونِيَُّة،    اَن َعْبُد اّللَِّ ْبُن ُبْسٍر َشرِيًكا أِلَبِيِه يف قـَْريٍَة يـَُقالُ حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم أَبُو اْلَقاِسِم احْلِْمِصيُّ، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُبْسٍر وَكَ 

ْعُت َعْبَد اّللَِّ ْبَن بُْسٍر يـَُقوُل: »أََتى َرُسوُل اّللَِّ  زِلَنَا َمَع َأيِب،   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمنْ يـَْرَعيَاِن ِفيَها َخْياًل هَلُْم، قَاَل أَبُو اْلَقاِسِم: ْسَِ
َها« ُثَّ قَاَل َأيِب فـََقاَم َأيِب ِإَل َقِطيَفٍة لَنَا قَِليَلِة احلِْ  أِلُمِّي: َهْل    ْمِل َفَجَمَعَها بَِيِدِه، ُثَّ أَْلَقاَها لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقَعَد َعَليـْ

نَـ  ُتْطِعِمينَاُه؟ فـََقاَلْت:  ِإلَْيِهَما فََأَكاَل،  ِعْنَدِك َشْيٌء  ِمْن َحْيٍس، قَاَل: فـََقرَّبـَْتهُ  َعَلْيِه َعْم، َشْيٌء  لَنَا َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُثَّ »َدَعا 
ي« ُثَّ قَاَل: »يَِعيُش َهَذا اْلُغاَلُم قـَْراًن« ْأسِ َوَسلََّم، ُثَّ اْلتـََفَت ِإَلَّ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأاَن ُغاَلٌم َفَمَسَح بَِيِدِه َعَلى رَ 

 ِم: »فـََعاَش ِمائََة َسَنٍة« قَاَل أَبُو اْلَقاسِ 
: " »ليدركن قرنا«  -صلى هللا عليه وسلم    -رواه الطبراني، والبزار باختصار الثؤلول إال أنه قال: قال رسول هللا  (:  16114قال الهيثمي )#  
 [ ( 1414)  الروض البسام]  غير الحسن بن أيوب الحضرمي، وهو ثقة.رجال الصحيح  إسنادي البزار ورجال أحد ".

الرَّاِزيُّ ابِ   -  198 اْلَبَجِليُّ  ْبِن َبشَّاٍر  ْبِن الضَُّرْيِس  أَيُّوَب  ْبُن  أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد  ثنا  َأيِب،  ْبِن َحدَّثـَنَا  ْبُن َسِعيِد  ثنا حُمَمَُّد   ، لرِّيِّ
الرَّ  قـَيْ َساِبٍق  َأيِب  ْبُن  َعْمُرو  ثنا  قـَْزِويَن،  َيْسُكُن  وََكاَن  َمْن اِزيُّ،  قَاَل:   ، السَُّواِئيِّ َْسَُرَة  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  َحْرٍب،  ْبِن  ِْسَاِك  َعْن  ٍس، 

َثَك َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن خَيُْطُب َعَلى اْلِمْنَِبِ َجاِلًسا فَ  ْبُه، فََأاَن َشِهْدتُهُ »َكاَن خَيُْطُب قَائًِما، ُثَّ َيَْ َحدَّ ِلُس، َكذِّ
يـَْقَرأُ آاَيٍت ِمْن ِكتَاِب اّللَِّ َعزَّ  ُثَّ يـَُقوُم فـََيْخُطُب ُخْطَبًة ُأْخَرى« قَاَل: قـُْلُت: َكْيَف َكاَنْت ُخْطبـَتُُه؟ قَاَل: " َكاَلٌم يَِعُظ ِبِه النَّاَس، وَ 

بِنَ   َوَجلَّ، ُثَّ  َقْصًدا  َقْصًدا، َوَصاَلتُهُ  [ ، }َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق{ 1ْحِو }َوالشَّْمِس َوُضَحاَها{ ]الشمس:  يـَْنِزُل، وََكاَنْت ُخْطبـَُتهُ 
ِإْن َجاَء َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  [ ِإالَّ َصاَلَة اْلَغَداِة " قَاَل: َوَصاَلةُ الظُّْهِر َكاَن ِباَلٌل يـَُؤذُِّن ِحنَي َتْدَحُض الشَّْمُس، »فَ 1]الطارق: 

ُرَها َعْن َم، َوِإالَّ َمَكَث قَِلياًل َحّتَّ خَيُْرَج، َواْلَعْصُر َنَْو َما ُتَصلُّوَن، َواْلَمْغِرُب َنَْو َما ُتَصلُّوَن، َواْلعِ َعَلْيِه َوَسلََّم أَقَا َشاءُ اْْلِخَرةُ يـَُؤخِّ
 َصاَلِتُكْم قَِلياًل« 

 إسناده حسن.  (: 456) سام الروض الب  # قال صاحب
اَن اْلَبْصرِيُّ اْبُن بِْنِت َمطٍَر  َحدَّثـَنَا أَبُو ِإْسَحاَق إِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِلٍح اأْلَُسْيِديُّ، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيمَ   -  200

َأْصَحاِبِه يف َغَزاةٍ  ُن َصاِلٍح، َعْن َخاِلٍد اْلِفْزرِ اْلَورَّاُق، ثنا ََيََْي ْبُن آَدَم، ثنا احْلََسُن بْ  َثِِن أََنُس ْبُن َماِلٍك، أَنَّهُ َكاَنْت َشْفَرةُ  ، َحدَّ
َفَرُهْم َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف بـَْعِض َمغَازِيِه، وَُكنَّا ِإَذا اْستُـْنِفْراَن نـََزْلنَ  نَ ا ِبظَْهِر الْ اْستـَنـْ ا َرُسوُل اّللَِّ َمِديَنِة َحّتَّ يـَْرِجَع ِإلَيـْ

، قَاتُِلوا َأْعَداَء اّللَِّ  ، قـَْتاَلُكْم َأْحيَاٌء يـُْرزَقُوَن َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »اْنطَِلُقوا ِبْسِم اّللَِّ َوَعَلى ُسنَِّة َرُسوِل اّللَِّ  يف َسِبيِل اّللَِّ
َوقَـ  اجْلِنَاِن،  الطَّاُغوتِ يف  َسِبيِل  يف  َوُضمُّوا    ْتاَلُهْم  تـَغُلُّوا،  َواَل  اْمَرَأًة،  َواَل  َصِغريًا،  ِطْفاًل  َواَل  فَانِيًا،  َشْيًخا  تـَْقتُـُلوا  اَل  بُوَن،  يـَُعذَّ

َ َيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي«   َغنَائَِمُكْم َوَأْصِلُحوا، َوَأْحِسُنوا، ِإنَّ اّللَّ
 إسناده ضعيف.  (: 872) # قال صاحب الروض البسام 

ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ احْلُْلَواينُّ،   أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َمْعُروٍف، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ اْليَافُوينُّ، َأْخَِبانَ  -  207
ْبُن اأْلَْشَعِث السَُّلِميُّ، َحدَّثَ  ثَُم  اهْلَيـْ ْبُن ُجَبرْيٍ، َعنْ ثنا  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل    ِِن َفَضالَةُ  ْبِن َعْبِد اّللَِّ اأْلَْنَصاِريِّ َبِشرِي 

احلَْ  ثنا  َأيِب،  أبنا   ، َحْذملٍَ ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  َأمْحَُد  َوَأْخَِباََن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ْبُن  َرُسوُل  اهلَْ َسُن  ثنا  احْلُْلَواينُّ،  ْبُن َعِليٍّ  ثَُم  يـْ
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، َعْن َبِشرِي ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب أَيُّوبَ  َعاينُّ، َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُجَبرْيٍ اْلُغَداينِّ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل:   اأْلَْشَعِث الصَّنـْ اأْلَْنَصاِريِّ
 أْلَْمَراِض، يُْذِهَْبَ َساَعاِت اْلَطَااَي«  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َساَعاُت اقَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ 

 إسناده ضعيف.  (: 476) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَِضِر اْلبـَزَّاُز، اِبلرَّقَّةِ  - 210  اْلَِبِْقيُّ، ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اّللَِّ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ

، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، قَاَل:   قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ثنا َشرِيٌك، َعْن َعاِصِم اْبِن َِبَْدلََة، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن السَُّلِميِّ
 اْلُقْرآَن َوأَقـَْرَأُه«  َوَسلََّم: »أَْفَضُلُكْم َمْن قـََرأَ 

الُبوقي ذكره ابن ماكوال في "اإِلكمال" )  (: 1309)  صاحب الروض البسام # قال   ( ولم  188/  1( وابن األثير في "اللباب" ) 484/  1إسحاق 
تعديًل. وال  جرًحا  فيه  حفُظه.  ..يحكيا  ساء  صدوق  القاضي  هو  وَشريك  له.  ترجمة  على  أعثر  لم  عنه  ثا  والراوي  بلفظ  ]الحديث  بت 

 .[ وَعلََّمهُ  الُقْرآنَ  َتَعلَّمَ  َمن  َخْيُرُكمْ " وبلفظ وَعلََّمهُ  الُقْرآنَ  َعلَّمَ تَ  َمن  أْفَضَلُكمْ  إنَّ "

َثَمُة، ثنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم اْلبـَزَّاُز ِبَساَمرَّاَء، ثنا اْلَولِيُد ْبُن َصاِلٍح، ث -  214 ، ٌك، َعْن َعاِصِم ْبِن َِبَْدَلةَ نا َشرِي َأْخَِباََن َخيـْ
 ُكْم َمْن قـََرأَ اْلُقْرآَن َوأَقـَْرَأُه« َعْن َأيِب َواِئٍل، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َخرْيُ 

 وكلهما ثقة وفيهما ضعٌف". ، وإسناده فيه: شريك وعاصم(: "166/ 7قال الهيثمي ) (: 1312) # قال صاحب الروض البسام 
ثن  -  219 ْبُن َعْمرٍو،  الرَّمْحَِن  أَبُو زُْرَعَة َعْبُد  ثنا  ِإبْـَراِهيَم،  ْبِن  يـَْعُقوَب  ْبُن  اْلَقاِسِم َعِليُّ  أَبُو  ْبِن َأْخَِباََن  ْبُن َعْبِد اّللَِّ  ِإبْـَراِهيُم  ا 

َثِِن  »اَل    اّللَِّ ْبُن َعاِمٍر اْلَيْحِصِبُّ، َعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسَقِع، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َأيِب، ثنا َعْبُد  اْلَعاَلِء ْبِن زَْبٍر، َحدَّ
آين َوَصاَحَبِِن، َواَل تـََزالُوَن ِبَرْيٍ َما َداَم  ْم َمْن رََأى َمْن رَ تـََزالُوَن ِبَرْيٍ َما َداَم ِفيُكْم َمْن رَآين َوَصاَحَبِِن، َوَلْن تـََزالُوا ِبَرْيٍ َما َداَم ِفيكُ 

 ِفيُكْم َمْن رََأى َمْن رََأى َمْن رَآين َوَصاَحَبِِن« 
 حديث صحيح.  (: 1525) # قال صاحب الروض البسام 

يَِد غُبَاٍش ا  -  226 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ِإبْـَراِهيُم  ِإْسَحاَق  أَبُو  ِقَراَءةً َأْخَِباََن  َبِشرٍي حْلََجِريُّ  ْبِن  ْبُن ُموَسى  احْلَُسنْيُ  أَبُو َعِليٍّ  ثنا   َعَلْيِه، 
لَّى هللاُ ، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َأنَّ النَِّبَّ صَ اْلَعكِّيُّ، ثنا زَُهرْيُ ْبُن َعبَّاٍد، ثنا أَبُو ُعَمَر َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن أَبِيهِ 

َا اَنِصيـَُتهُ بَِيِد الشَّيْ َعَلْيِه  َلُه، ِإَّنَّ  طَاِن« َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الَِّذي َيْسُجُد قـَْبَل اإْلَِماِم، َويـَْرَفُع رَْأَسهُ قـَبـْ
 لم أر من ذكره.  غباش ولم يحك فيه جرحًا وال تعديًل، وشيخهد أخرجه ابن عساكر في ترجمة ابن ي  (:305) # قال صاحب الروض البسام 

 

َعلِ   -  227 ْبُن  احْلََسُن  َعِليٍّ  أَبُو  ثنا  اْلبـَْغَداِديُّ،  قـَنَاَن  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اّللَِّ  َعْبُد  اْلَقاِسِم  أَبُو  ْبُن  َأْخَِباََن  َعْبُد اّللَِّ  ثنا  اْلَعَنِزيُّ،  يٍل 
، ثنا َعْوبَُد ْبُن َأيِب ِعْمَراَن اجْلَْوينُّ، َعنْ  ِد اّللَِّ ْبِن الصَّاِمِت، َعْن َأيِب َذرٍّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  أَبِيِه، َعْن َعبْ   اْلُمَثًنَّ

 َوَسلََّم: »اَي أاََب َذرٍّ زُْر ِغبًّا تـَْزَدْد ُحبًّا« 
 إسناده واه.  (: 1207) # قال صاحب الروض البسام 

 

َثَمُة، ثنا ِإسْ  - 228 ، ثنا ِضَماُم ْبُن ِإْْسَاِعيَل، َعْن َأيِب َحاُق ْبُن َسيَّاَأْخَِباََن َخيـْ ٍر النَِّصيِبُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن اجْلُْعِفيُّ
ْعنَا َذلِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم«  َك ِمَن النَِّبِّ قَِبيٍل، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: »َما زِْلنَا َنْسَمُع زُْر ِغبًّا تـَْزَدْد ُحبًّا، َحّتَّ ْسَِ

 [ (1208الروض البسام )دار الرشد: إسناده جيد. ]# قال محقق 
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ثنا وَِكيُع ْبُن اجلَْ   -  229 ْبُن َأيِب َمْعَشٍر، بِبـَْغَداَد،  احْلَُسنْيُ  أَبُو َبْكٍر  أبنا  ْبُن ُسَلْيَماَن،  َثَمةُ  ْبِن َسْعٍد  لا رَّاِح، َعِن  َأْخَِباََن َخيـْ رَّبِيِع 
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ، َعِن اْبِن َساِبٍط، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ َم: »َحدِّثُوا َعْن َبِِن ِإْسَرائِيَل فَِإنَّهُ اجْلُْعِفيِّ

لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َُيَدُِّث قَاَل: " َخَرَجْت طَائَِفٌة ِمْن َبِِن ِإْسَرائِيَل َحّتَّ أَتـَْوا َمْقَِبَةً  صَ َكاَنْت ِفيِهُم اأْلََعاِجيُب« َوأَْنَشأَ َرُسوُل اّللَِّ 
َ َعزَّ َوَجلَّ خُيْرُِج لَنَا رَُجاًل ِمَّْن َقْد َماَت، فَـ  نَا َوَدَعْواَن اّللَّ نَاُهْم َكَذِلَك   ُنَسائَِلهُ ِمْن َمَقاِبرِِهْم فـََقالُوا: َلْو َصلَّيـْ َعِن اْلَمْوِت فـََفَعُلوا، فـَبـَيـْ

نـَْيِه أَثـَُر السُُّجوِد فـََقاَل: اَي   َهُؤاَلِء َما َأرَْدمتُْ ِإَلَّ َلَقْد ُمتُّ ِمْن ِمائَِة ِإْذ طََلَع رَُجٌل رَْأَسهُ ِمْن َقِْبٍ ِمْن تِْلَك اْلَمَقابِِر ُحاَلِسيُّ َبنْيَ َعيـْ
َ َعزَّ َوَجلَّ َأْن يـَُردَّينَ ِلَما ُكْنُت " ِنِّ َعاٍم، َفَما َسَكَت عَ    َحَرارَةُ اْلَمْوِت ِإالَّ اْْلَن، فَاْدُعوا اّللَّ

 (: 490) # قال صاحب الروض البسام 
 

َثَمُة، أبنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر اْلَقصَّاُر، ثنا وَِكيُع ْبُن اجْلَرَّ  - 230 ، َعْن  حِ ا َأْخَِباََن َخيـْ ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ
 اجْلَنَِّة«  أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلوِْلَداُن َواأْلَْطَفاُل َخَدُم َأْهلِ 

 حسن بمجموع طرقه.  (: 1782) # قال صاحب الروض البسام 
 

ثَ َأْخِبََ   - 231 ، َعْن َعْبِد اّللَِّ َمُة، أبنا ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاٍء، أبنا َداُوُد ْبُن َأيِب ِهْنٍد، َعِن الشَّْعِبِّ اَن َخيـْ
َع النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ   ْن َهَجَر السَّيِّئَاِت« لََّم يـَُقوُل: »اْلُمَهاِجُر مَ ْبِن َعْمرٍو، أَنَّهُ ْسَِ

البسام الروض  صاحب  قال   #  (1680:)   ... صحيح  )   إسناده  البخاري  ... 53/  1وأخرجه   :" بلفظ:  الشعبي   عن  آخرين  طريقين  من   )
 والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه". 

ْبِد اّللَِّ َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َسْهٍل قَاِضي َحَلَب ِبِدَمْشَق، ثنا أَبُو عَ ِإْسَحاَق ْبِن حُمَمَِّد ْبِن يَزِيَد  َأْخَِباََن أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن    - 236
، َعْن َصْعَصعَ  ٍر، َعْن َجاِبٍر، َعِن الشَّْعِبِّ ْعُت زَاِمَل   َة ْبنِ اْلَمْرَوزِيُّ، َِبََلَب، ثنا َعِليُّ ْبُن اجْلَْعِد، أبنا َعْمُرو ْبُن شَِ ُصوَحاَن، قَاَل: ْسَِ

ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْمرٍو اجْلَُذاِميَّ، َُيَدُِّث َعنْ ْبنَ  ْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَطَّاِب، يـَُقوُل: ْسَِ  ِذي اْلُكاَلِع، قَاَل: ْسَِ
َعُث اْلُمْسِلُموَن َعَلى النِّيَّ  َا يـُبـْ  اِت« يـَُقوُل: »ِإَّنَّ

 إسناده تالف.  (: 1743) # قال صاحب الروض البسام 
َأيِب كَ   -  240 ْبِن  يَزِيَد  َوَلِد  ِمْن  ِقَراَءًة َعَلْيِه  يَزِيَد السَّْكَسِكيُّ  ْبُن  الرَّمْحَِن َضحَّاُك  أَبُو َعْبِد  هَلْيَا َسَنَة ََخٍْس  َأْخَِباََن  بِبـَْيِت  ْبَشَة 

ْبُن حُمَمَّ َوَأْربَِعنَي َوَثاَلِثِاَئٍة، ث َثِِن َأيِب، َعْن ُعَمَر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ٍد اْلَغسَّاينُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبنُ نا أَبُو َهاِشٍم ُورَْيَدةُ   َهاِشِم ْبِن َمْنُصوٍر، َحدَّ
ثـَْتهُ َعْن أَبِيهَ  َا َحدَّ ِه أُمِّ َعاِصٍم، َأَنَّ ، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، ا َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَطَّابِ قـَْيٍس، َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن أُمِّ

َداُم اْلَلُّ« قَالَ   : قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »نِْعَم اإْلِ
 ال: "غريٌب بهذا اإلسناد". / أ( من طريق تم ام، وق231/ ق  8ابن عساكر في "تاريخ دمشق" )  ه(: أخرج969)  # قال صاحب الروض البسام 

 لم يحك فيه جرًحا وال تعديًل. ومحمد بن هائم وأبوه لم أقف على ترجمٍة لهما. ة شيخ تمام و ذكره في ترجم

ْيٍد  ْضِل َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُرشَ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْعِد ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ يـُْعَرُف اِبْبِن ُفطَْيٍس، ثنا أَبُو اْلفَ   -  241
بَاينُّ، ثنا ُمَقاِتُل ْبُن َحيَّاَن، َعِن الضَّحَّاِك ْبِن اْلُكويفُّ ِبِدَمْشَق، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا اَنِشُب ْبُن   َعْمرٍو أَبُو َعْمرٍو الشَّيـْ
 َوَسلََّم: " اَل يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكْم ُصْمُت رََمَضاَن، َوقُْمُت رََمَضاَن، َواَل ُمَزاِحٍم، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 
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  : َشْهُر رََمَضاَن َكَما قَاَل رَبُُّكْم َعزَّ نـَْعُت يف رََمَضاَن َكَذا وََكَذا، فَِإنَّ رََمَضاَن اْسٌم ِمْن َأْْسَاِء اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ اْلِعظَاِم، َوَلِكْن قُولُوا صَ 
 َوَجلَّ يف ِكتَاِبِه " 

البسام الروض  صاحب  قال  "الآل  (: 551)  #  في  السيوطيُّ  ذكره  )الحديث  المصنوعة"  فوائد  98  -  97/  2لئ  إلى  منسوًبا  ومتنه  بسنده   )
نكره عليه الحافُظ (: "قلت: أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إماُم المغازي، وقد أ216/ 1قال الحافظ ابن كثير في تفسيره )..تم ام.

 . يثابُن عدي، وهو جديٌر باإِلنكار فإن ه متروك، وقد َوِهَم في رفع هذا الحد
 

ثنا ِضَراُر    ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُسَلْيَماَن احْلَْضَرِميُّ اْلُكويفُّ،َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلََسِن اْلَعطُويفُّ   -  242
ِت،   ٍم، َعْن مَحَْزَة الزَّايَّ َوَسلََّم َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن اْلَِبَاِء، قَاَل: َخطَبـَنَا َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ْبُن ُصَرٍد، ثنا ُمْصَعُب ْبُن َسالَّ
َل قـَْلِبِه، اَل تـَْغتَابُوا َلى َصْوتِِه: »اَي َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَسانِِه َومَلْ خَيُْلِص اإْلِميَاُن إِ َفَصوََّت َحّتَّ َأْْسََع اْلَعَواِتَق يف ُخُدورِِهنَّ يـُنَاِدي ِبَِعْ 

ُ اْلُمْسِلِمنَي َواَل تـَتَِّبُعوا َعْورَاِتِْم، فَِإنَّهُ َمْن تَـ  ُ َعْورََتُه، َوَمْن تـَتـَبََّع اّللَّ  َعْورَتَهُ يـَْفَضْحهُ يف بـَْيِتِه« تـَبََّع َعْورََة َأِخيِه تـَتـَبََّع اّللَّ
بانضمام الطرق    (:1129)  # قال صاحب الروض البسام  يرتقي إلى الصحيح لغيره  بإسناٍد حسٍن، وأنه  ثابت من طريق ابن عمر  الحديث 

 . األخرى إليه، وهللا أعلم 

اِسِطيُّ اْلبَاَغْنِديُّ،  َداِديُّ الصَّْيَداَلينُّ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلوَ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد اْلبـَغْ  -  243
ُعْرَوةَ  ْبِن  ََيََْي  ْبُن  اّللَِّ  َعْبُد  ثنا  ُموَسى،  ْبُن  ِإْسَحاُق  رَُجاًل َكانَ ثنا  َعاِئَشَة: »َأنَّ  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  َيْسِرُق   ، 

يَاَن فَُأِتَ بِِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَـ  بـْ  َقَطَع يََدُه« الصِّ
 إسناده تالف.  (: 833) # قال صاحب الروض البسام 

 َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد الطََِّبَْستَاينُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو َأْخَِباََن أَبُو ُعَمَر حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى اْلَقْزِويِِنُّ ح، َوَأْخَِباََن َأيِب، َوأَبُو َعْبِد اّللَِّ   -  244
ْمَساُر، ثنا ِهَشاُم  ََي ْبِن الضَُّرْيِس الرَّازِ َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب ْبِن َيَْ  يُّ، قَاَل: ثنا أَبُو زََكرايَّ ََيََْي ْبُن َهاِشٍم اْلُكويفُّ اْلَغسَّاينُّ السِّ

  ِمَن اجْلَُذاِم« شَّْعِر يف اأْلَْنِف َأَمانٌ ْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »نـَبَاُت الْبُن عُ 
وقد قل به الَكَذبُة على أكثر من  ،  -صلى هللا عليه وسلم    -هذا الحديث كِذٌب مختَلٌق على رسول هللا   (: 1027)  # قال صاحب الروض البسام 

 ء وإنكشاًفا. وجه، ولم يزد ذلك الحديث إال وها 
 

َقِدمَ   -  245 اْلبـَْغَداِديُّ  اْلَمَقابِِريِّ  ْبِن  ِإبْـَراِهيَم  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  َعِليٍّ َأْخَِباََن  ْبُن  احْلََسُن  ثنا  ِدَمْشَق،   
ُعْرَوَة، َعنْ اْلُمتـَوَ  ْبُن  ِهَشاُم  ثنا  ْمَساُر،  السِّ َهاِشٍم  ْبُن  ََيََْي  ثنا  َعَلْيِه    كُِّل،  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت:  َعاِئَشَة،  َعْن  أَبِيِه، 

 َوَسلََّم: »نـَْبُت الشَّْعِر يف اأْلَْنِف أََماٌن ِمَن اجْلَُذاِم« 
َذبُة على أكثر من  ، وقد قل به الكَ -صلى هللا عليه وسلم    -هذا الحديث كِذٌب مختَلٌق على رسول هللا   (: 1028)  # قال صاحب الروض البسام 

 وجه، ولم يزد ذلك الحديث إال وهاء وإنكشاًفا. 
 

َثَمُة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يُوُنَس السَّرَّاُج، اِبلرَّقَِّة، ثنا سُ   -  246 َلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  َأْخَِباََن َخيـْ
لََّم: »الشَّْعُر يف اأْلَْنِف  َشرْيِيُّ، ثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ الرَّمْحَِن اْلقُ 

 ِم« َأَماٌن ِمَن اجْلَُذا
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، وقد قل به الَكَذبُة على أكثر من  -لى هللا عليه وسلم  ص   -هذا الحديث كِذٌب مختَلٌق على رسول هللا   (: 1029)  # قال صاحب الروض البسام 
 وجه، ولم يزد ذلك الحديث إال وهاء وإنكشاًفا. 

احْلِْمصِ   -  247 َعْوٍف  ْبُن  ثنا حُمَمَُّد  َحْفِظِه،  ِمْن  َثَمُة،  َخيـْ َمْوَل  َأْخَِباََن  ُشَقرْيٌ،  ثنا  ُسْفيَاَن،  ْبُن  َعْوُف  َأيِب  ثنا   ، قَاَل: يُّ اْلَعبَّاِس 
اْلَولِ  ْبِن  لِْلَعبَّاِس  يـَُقوُل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوِل  َأْصَحاِب  ِمْن  وََكاَن  اَر،  اهْلَدَّ ْعُت  السَِّميِذ  ْسَِ ُخْبِز  يف  ِإْسَراَفهُ  َورََأى  يِد 

  َوَسلََّم َوَما َشِبَع ِمْن ُخْبِز بـُرٍّ، َحّتَّ فَاَرَق احْلَيَاَة« ِه: »لََقْد رَأَْيُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ َوَغريِْ 
من   -صلى هللا عليه وسلم    -وفي الباب: حديث أبي هريرة: خرج رسول هللا    إسناده ضعيف...  (:1635)  # قال صاحب الروض البسام

 (. 2284/ 4) (، ونحوه عند مسلم 549/  9يشبع من الخبز الشعير. أخرجه البخاري )الدنيا ولم 

، ثنا َسْعُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَبرْيُوِتُّ، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن أَيُّوبَ   -  252  احْلَْورَاينُّ، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم،  َأْخَِباََن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ
َع النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َسِعيُد ْبُن ِبْشٍر، َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب َوْحِشيََّة،    ثنا َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن ُمَعاوِيََة، أَنَّهُ ْسَِ

ُهَما«  تُـُلوا اْْلِخَر ِمنـْ  َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإَذا بُوِيَع ِلَرُجَلنْيِ فَاقـْ
 (: "رجاله ثقات".! 198/ 5"التقريب"، ومع هذا قال الهيثمي )سعيد ضعيف كما في   (:921) # قال صاحب الروض البسام 

 

ِه، ثنا َعمَّاُر ْبُن ْمَلى ِمْن ِكتَابِ َأْخَِباََن أَبُو ُعَمَر حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى اْلَقْزِويِِنُّ، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق إِبْـَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم اْلبـََغِويُّ أَ   -  254
ا بُوِيَع لِْلَخِليَفَتنْيِ ، ثنا قـَتَاَدُة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإذَ َهارُوَن، ثنا أَبُو ِهاَللٍ 
ُهَما تُـُلوا اْْلِخَر ِمنـْ  «، فَاقـْ

 
أَ   -  255 اْلَقْزِويَأْخَِباََن  ُعَمَر  ْبنُ بُو  ِإبْـَراِهيُم  ثنا  َعْبِد   ِِنُّ،  ْبُن  الصََّمِد  َعْبُد  ثنا   ، اْلَمِديِِنِّ ْبُن  َعِليُّ  ثنا  َأْمَلى،  اْلبـََغِويُّ،  َهاِشٍم 

 ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثـَْلهُ اْلَواِرِث، ثنا أَبُو ِهاَلٍل، ثنا قـَتَاَدُة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َعِن النَّ 
 هلل في وصله.  مرسل، وأخطأ أبو  ث(: الحدي 923-922) قال صاحب الروض البسام  #

 

ُعَمُر ًء، َوَسأَلَهُ اْبُن ُعْقَدَة َعْنُه، ثنا  اَل َأْخَِباََن أَبُو ُعَمَر حُمَمَُّد ْبُن َسِعيٍد اْلَقْزِويِِنُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ُمَطنيٌَّ اْلُكويفُّ ِإمْ   -  256
اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل:    ْبُن طَالُوَت، ثنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، ثنا أَبُو ِهاَلٍل الرَّاِسِبُّ، ثنا قـَتَاَدُة، َعْن َسِعيِد ْبنِ 

ُهَما« َلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا بُوِيَع لِْلَخِليقَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  تُـُلوا اْْلِخَر ِمنـْ  َفَتنْيِ فَاقـْ
 هلل في وصله.  مرسل، وأخطأ أبو  ث (: الحدي 924) # قال صاحب الروض البسام 

ْجِزيُّ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ِقَراَءًة َعلَ   -  257 ْيِه، أبنا زََكرايَّ ْبُن ََيََْي السِّ
،  اْبُن َأيِب فَُدْيٍك، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن بْ   ِإبْـَراِهيَم ُدَحْيٌم، ثنا ِن يُوُسَف، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِمْهَراَن، َعْن َشِقيِق ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد اّللَِّ

 « اَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِمَن اْقرِتَاِب السَّاَعِة اْنِتَفاُخ اأْلَِهلَّةِ قَاَل: قَ 
 حسن بمجموع طرقه.  (: 1736) # قال صاحب الروض البسام 

 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا اْلَِليُل ْبُن َعْبِد اْلَقهَّاِر الصَّْيَداِويُّ   - 258 ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد، ح َوثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن  َأْخَِباََن َخيـْ
ْيِه، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر، َمْوَل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، ثنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد، ثنا بَِقيَُّة، َعِن ِن ِهَشاٍم اْلِكْنِديُّ ِقَراَءًة َعلَ حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر بْ 
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َجنََّة َعْدٍن َخَلَق ِفيَها َما    َعزَّ َوَجلَّ َرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َلمَّا َخَلَق اّللَُّ اْبِن جُ 
َثَمُة:  1َقاَلْت: }َقْد أَفـَْلَح اْلُمْؤِمُنوَن{ ]الؤمنون:  اَل َعنْيٌ رََأْت، َواَل َخطََر َعَلى قـَْلِب َبَشٍر، ُثَّ قَاَل هَلَا: َتَكلَِّمي فَـ  [ " َوقَاَل َخيـْ

 »ِحنَي َخَلَق« 
 إسناده ضعيف.  (: 1777) # قال صاحب الروض البسام 

 

 بِْنِت َعَدبٍَّس، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر، َمْوَل  َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ِهَشاٍم اْلِكْنِديُّ يـُْعَرُف اِبْبنِ   -  259
ٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َعِن اْبِن ُجَريْ ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، ثنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد، ثنا بَِقيَّةُ 

ْت: َتَكلَِّمي فـََقالَ   َعزَّ َوَجلَّ َجنََّة َعْدٍن َخَلَق ِفيَها َما اَل َعنْيٌ رََأْت، َواَل َخطََر َعَلى قـَْلِب َبَشٍر، ُثَّ قَاَل هَلَا:  قَاَل: " َلمَّا َخَلَق اّللَُّ 
 [ ُثَّ قَاَلْت: أاََن َحَراٌم َعَلى ُكلِّ ِبَْيٍل َوُمرَاٍء " 1}َقْد أَفـَْلَح اْلُمْؤِمُنوَن{ ]الؤمنون: 

 إسناده ضعيف.  (: 1777) وض البسام احب الر # قال ص 

أَبُو اْلَقاِسِم يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن   َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْرَفَجَة ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيٍد اْلُقَرِشيُّ اْلُكَرْيِزيُّ، ثنا  -  260
يُع ْبُن ثـَوْ َعْبِد الصََّمِد، ثنا ََيََْي ْبُن َصالِ  ، ثنا مجَِ ، َأنَّ النَِّبَّ  ٍح اْلَوَحاِظيُّ ٍب الرََّحِبُّ، ثنا َخاِلُد ْبُن َمْعَداَن، َعْن َأيِب أَُماَمَة اْلبَاِهِليِّ

  رَآين« َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »طُوََب ِلَمْن رَآين، َوِلَمْن رََأى َمْن رَآين، َوِلَمْن رََأى َمْن رََأى َمنْ 
قال الذهبي في "التلخيص": "فيه ُجميع بن ثوب، وهو واٍه". أهـ. وُجميع قال البخاري والدارقطني:    (:1526)  # قال صاحب الروض البسام 

 (. 134/ 2منكر الحديث. وتركه النسائي. )اللسان: 
َدْيٍل،  وَسى اْلَمْرَورُوِذيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَهلَِّب، ثنا ُمِغيُث ْبُن بُ ثنا أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأيِب اْلَعَقِب َأْمَلى، ثنا يُوُسُف ْبُن مُ   -  262

َلى، َوأَبُ   و َحِنيَفَة َعَلى َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد فـََرحََّب بِنَا، ُثَّ قَاَل: َمنْ ثنا َوَلُد َخارَِجَة، ثنا َخارَِجُة، قَاَل: َدَخْلُت َأاَن َوحُمَمَُّد ْبُن َأيِب لَيـْ
َلى: َهَذا رَُجٌل ِمْن َأْهِل اْلُكوفَِة لَ  هُ رَْأي َوَبَصٌر َونـََفاٌذ، قَاَل: فـََلَعلَّهُ الَِّذي يَِقيُس اأْلَْشيَاَء ِبَرْأيِِه؟ قَاَل: نـََعْم،  َهَذا؟ فـََقاَل اْبُن َأيِب لَيـْ

ئًا   ا ُكْفٌر َوآِخُرَها َواَل تـَْفَهُمهُ ِإالَّ ِمْن ِعْنِد َغرْيِي، َهْل َعِلْمَت َكِلَمًة َأوَّهلَُ قَاَل: فـََتِقيُس رَْأَسَك؟ قَاَل: اَل، قَاَل: َفَما َأرَاَك َتِقيُس َشيـْ
َلى: وََكْيَف َتِقيُس رَْأَسُه؟ قَاَل:  َننْيِ، َواْلَمَدارََة يف اأْلُذُ ِإميَاٌن؟ قَاَل: اَل، قَاَل اْبُن َأيِب لَيـْ َننْيِ، َواحْلََرارَةَ  َهْل َعَرْفَت َماَء اْلُمُلوَحِة َواْلَعيـْ

َثِِن َأيِب، َعْن آاَبئِِه، َأنَّ يف اْلَمْنَخَرْيِن، َواْلُعُذوبََة يف الشََّفَتنْيِ  َلى: َحدِّْثِِن َعْن َذاَك، قَاَل: نـََعْم، َحدَّ  َرُسوَل اّللَِّ ؟ قَاَل اْبُن َأيِب لَيـْ
َ َخلَ  اَل َذِلَك َلَذابـَتَا، َواَل يـََقُع ِفيِهَما َق َعْيِنَِ اْبِن آَدَم َشْحَمتَاِن، َفَجَعَل ِفيِهَما اْلُمُلوَحَة، َولَوْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ اّللَّ
ُ اْلَمَرارََة يف اأْلُ َشْيٌء ِإالَّ َأَذابـَتَاُه، فَاْلُمُلوَحةُ لَْقٌط يـَْلَقُط   َننْيِ ُمرًّا، َوَجَعَل اّللَّ ذَُننْيِ ِحَجااًب ِمَن الذَّرَّاِت َقلَّ َدابٌَّة تـََقُع  َما يـََقُع يف اْلَعيـْ

ُ احْلََرارَ يف اأْلُُذَننْيِ إِ  َة يف اْلَمْنَخَرْيِن: رَاِئَحًة لِلدَِّماِغ، َشمَّ اْبُن الَّ اْلَتَمَسِت اْلَمْخَرَج، َولَْواَل َذِلَك لََوَصَلْت ِإَل الدَِّماِغ، َوَجَعَل اّللَّ
ُ اْلُعُذوبََة يف الشَّ آَدَم رَاِئَحَة ا  َلِة، َوَلَذاَذَة طََعاِمِه  لدُّنْـيَا َوَلْواَل َذِلَك أَْننَتَ، َوَجَعَل اّللَّ َفَتنْيِ َمنًّا ِمَن اّللَِّ َعَلى اْبِن آَدَم َيَُِد َحاَلَوَة اْلُقبـْ

َفِعِهَما ". قَاَل: فََأْخِِبْين َوَشرَ  ُجِل: اَل ِإَلَه ُثَّ  َعْن َكِلَمٍة َأوَّهُلَا ُكْفٌر َوآِخُرَها ِإميَاٌن؟ قَاَل: " قـَْوُل الرَّ اِبِه، َوَيَُِد النَّاُس ِمْن َحاَلَوِة َمنـْ
ُ فـََقْد آَمَن ". قَاَل: ِإايَّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َك َواْلِقيَاَس فَِإنَّ َأيِب َحدََّثِِن َعْن آاَبئِِه َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َسَكَت فـََقْد َكَفَر، فَِإَذا قَاَل: ِإالَّ اّللَّ

ئًا ِبَرْأِيِه قُرِ  ِمْن  َن َمَع إِبِْليَس يـَْوَم اْلِقيَاَمِة، فَِإنَّ َأوََّل َمْن قَاَس ِإبِْليُس قَاَل: َخَلْقَتِِن ِمْن انَ َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَاَس َشيـْ ٍر َوَخَلْقَتهُ 
 ِطنٍي " 
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الروض البسام  صاحب  قال  ب   (: 119)  #  محمد  إسناده  اتُّهم  في  المهلب  )ن  عدي  الكامل البن  في  بن  2297/  6بالوضع كما  وخارجة   ،)
 مصعب متروك.

اّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلُعَمرِيُّ اْلَقاِضي، ِبِدَمْشَق َسَنَة ِتْسٍع   َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن رَاِشٍد، ثنا َعْبدُ   -  272
َلَة، ثنا َعْبُد اْلَاِلِق ْبُن َأيِب َحازٍِم، َحدََّثِِن رَبِيَعةُ   تِّنَي َوِمائـََتنْيِ، ثنا الزَُّبرْيُ ْبُن َأيِب َبْكٍر، َحدََّثِِن ََيََْي َوسِ  ْبُن    ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأيِب قـُتـَيـْ

َثِِن ُعَمرُ  َثِِن َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن ُبٍْت، َحدَّ : أَمَّا بـَْعُد فَِإنََّك رَاٍع،   ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز أَنَّهُ َكَتَب ِإَل َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَوانَ ُعْثَماَن، َحدَّ
ثَنِيِه أََنُس ْبُن َمالِ  َع َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُكلُّ رَ وَُكلُّ رَاٍع َمْسُئوٌل َعْن رَِعيَِّتِه َحدَّ اٍع َمْسئُوٌل َعْن رَِعيَِّتِه« ٍك أَنَّهُ ْسَِ

ُ اَل ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََيْجَمَعنَّ   [ 87ُكْم ِإَل يـَْوِم اْلِقيَاَمِة اَل رَْيَب ِفيِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اّللَِّ َحِديثًا{ ]النساء:  }اّللَّ
 مته.في إسناده عبد الخالق بن أبي حازم لم أقف على ترج  (:908) قال صاحب الروض البسام  #

اْلَقاِضي ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا أَبُو اْلَقاِسِم يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا   َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ   - 273
، وَ  ، َوَوْرقَاُء، َعْن ُحَسنْيٍ، عَ آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيَس، ثنا َوْرقَاُء، َعْن َجاِبٍر، َعِن الشَّْعِبِّ ،  َوْرقَاُء، َعِن اْلُمِغريَِة، َعِن الشَّْعِبِّ ِن الشَّْعِبِّ

، َعِن النـُّْعَماِن ْبِن َبِشرٍي، أَنَّهُ َكاَن يـَُقوُل: َأرَاَد َأيِب َأْن يـَنْ  ئًا، َوُيْشِهَد َرُسولَ َوُشْعَبُة، َعْن ُُمَاِلٍد، َعِن الشَّْعِبِّ  اّللَِّ َصلَّى هللاُ َحَلِِن َشيـْ
اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  فـََقاَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه    َعَلْيِه  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  اَل،  قَاَل:  ِمثـَْلُه؟«  َنَْلَت  َوَلِدَك  »َأُكلَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه 

ِإذا« ُثَّ قَاَل رَ  َأْشَهُد َعَلْيِه  َأْواَلدُِكمْ َوَسلََّم: »فَِإيّنِ اَل  َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْعِدلُوا َبنْيَ  َأْن   ُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  النُّْحِل، َكَما حتُِبُّوَن  يف 
َنُكْم يف اْلِِبِّ«   ُيَساُووا بـَيـْ

البسام الروض  صاحب  قال  البخ  (: 1264)  #  أخرجه  إلخ":   ... أوالدكم  بين  "اعدلوا  قوله:  الحديث دون  من  األول  ) الشطر  (  211/  5اري 
 ( من طريق ُحَصين به.1243 - 1242/ 3ومسلم )
اْلُقْرُقَسا   -  278 الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  اأْلَْصَبِغ  أَبُو  ثنا  إِبْـَراِهيَم،  ْبُن  ِإْسَحاُق  يـَْعُقوَب  أَبُو  اْلُمْنِذِر َأْخَِباََن  ْبُن  ِإبْـَراِهيُم  ثنا  ينُّ، 

، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن إِ احْلَِزاِميُّ، ثنا َعْبُد اّللَِّ  ٍع، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر: »َأنَّ  ْبُن ُموَسى التـَّْيِميُّ ْْسَاِعيَل ْبِن ُُمَمِّ
 ِه َأْربـًَعا« َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى النََّجاِشيِّ اِبْلُمَصلَّى وََكِبََّ َعَليْ 

( من حديث مالك  657 -  656/ 2( ومسلم )202/ 3الحديث أخرجه البخاري )  ...إسناده ضعيف (:502)  قال صاحب الروض البسام #
وأخرجاه أيًضا من حديث جابر  عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.  

ثـَنَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ بْ  -  280 ، ِقَراَءًة َعلَ َحدَّ ْيِه ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر ْبِن الصَّبَّاِح الرَّقِّيُّ ِن َجبـََلَة اْلِمْصِريُّ الطََّرُسوِسيُّ
َحازٍِم، َعْن َجرِيِر  قـَْيِس ْبِن َأيِب َسْنَجُة، ثنا أَبُو ُحَذيْـَفَة ُموَسى ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا ُسْفيَاُن الثَـّْوِريُّ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن 

، َعِن النَِّبِّ    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأوَُّل اأْلََرِضنَي َخَرااًب ُيْسَراَها، ُثَّ مُيْنَاَها« ْبِن َعْبِد اّللَِّ
 إسناده ضعيف.  (: 1724) # قال صاحب الروض البسام 

ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن َسيَّاٍر الرََّماِديُّ،   ْيِد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن احْلَْورَاينُّ َأْخَِباََن أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَُّد ْبُن محَُ   -  281
قَاَل:   َعْمرٍو،  ْبِن  اّللَِّ  َعْبِد  َعْن  اْلُمَسيِِّب،  اْبِن  َعِن   ، الزُّْهِريِّ َعِن  َمْعَمٌر،  أان  الرَّزَّاِق،  َعْبُد  َعَلْيِه أان  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل 

نْـيَا َعَلى َمنَاِبَر ِمْن لُْؤلٍُؤ يـَْوَم اْلِقيَاَمِة، َبنْيَ َيَدِي الرَّمْحَِن مِبَا أَْقَسطُوا يف َوَسلََّم: » نْـيَا« اْلُمْقِسطُوَن يف الدُّ   الدُّ
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البسام  الروض  صاحب  قال  صحيح...   (: 900)  #  )  إسناده  مسلم  طري 1458  /3وأخرجه  من  عمرو (  بن  هللا  عبد  عن  أوس  بن  عمرو  ق 
وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما    -َعزَّ َوَجلَّ -مرفوًعا: "إن  المقسطين عند هللا على منابر من نوٍر عن يمين الرحمن  

 َوُلوا".
ْبنِ   -  282 حُمَمَِّد  ْبُن  ِإبْـَراِهيُم  ِإْسَحاَق  أَبُو  اْلعَ   َأْخَِباََن  َأْصِل ِكتَاِبِه  ِمْن  ْبِن ِسنَاٍن  الصُّوِريُّ،  َصاِلِح  َجرِيٍر  ْبُن  احْلََسُن  ثنا  ِتيِق، 

، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعنْ  ُسوُل  َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل رَ ِبِدَمْشَق، ثنا ُعَمُر ْبُن َعْمرٍو اْلَعْسَقاَلينُّ، َعْن ُسْفيَاَن الثَـّْورِيِّ
َنِة اْلَعَذاَرى« اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: » َنًة َكِفتـْ  اَل َُتَاِلُسوا أَبْـنَاَء اْلُملُوِك، فَِإنَّ هَلُْم ِفتـْ

اد، وقال أحمد: يضع الحديث. )اللسان:    (: 1239)  # قال صاحب الروض البسام عمرو بن األزهر كذ به ابن معين والبخاري وأبو سعيد الحد 
 ( وشيخه متروك كما في "التقريب". 354 - 353/ 4

 

مَ   -  283 أَبُو  ثنا  اْلبَاِلِسيُّ،  ِفيٍل  ْبِن  ِإبْـَراِهيَم  ْبُن  َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َثَمةُ  َخيـْ َسِعيٍد َأْخَِباََن  ْبُن  ِإْسَحاُق  ْسَلَمَة 
، ثنا ُخَلْيُد ْبُن َدْعَلٍج، ح وَ  َراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُقَرِشيُّ ِمْن َلْفِظِه، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن  ثـَنَا أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـ اْلُقَرِشيُّ

اَل َأيِب راََبٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَ   َخَلٍف الصَّْيَداَلينُّ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َسِعيِد ْبِن اأْلُرُْكوِن، ثنا ُخَلْيُد ْبُن َدْعَلٍج، َعْن َعطَاِء ْبنِ 
، قـَُرْيٌش َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَماُن اأْلَْرِض ِمَن اْلَغَرِق اْلَقْوُس، َوَأَماُن ااِلْخِتاَلِف اْلُموَ  ااَلةُ لُِقَرْيٍش، قـَُرْيٌش َأْهُل اّللَِّ

، فَِإَذا َخالَ  َها قَِبيَلٌة ِمَن اْلَعَرِب َصارُوا ِحزْ َأْهُل اّللَِّ  َب ِإبِْليَس« ، َفتـْ
 

َمَة ِإْسَحاُق ْبُن َسِعيٍد اأْلُرُْكوَن َوَأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن اأْلَْنَصاِريُّ، ثنا أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ، ثنا أَبُو َمْسلَ   - 284
 ِمثـَْلهُ 

 [ (1538-1537الروض البسام )]  (: ضعيف جدا.683لضعيفة )السلسلة ا# 
َكرايَّ اْلَغاَليِبُّ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن َحدَّثـَنَا أَبُو احْلََسِن ُمَزاِحُم ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث ْبِن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعبَّاٍد اْلُمْقِرُئ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َز   -  285

،     زاَِيٍد، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعنِ َبكَّاٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبنُ  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َشابٌّ َسِفيٌه َسِخيُّ
نَّاِر، َوِإنَّ اْلَبِخيَل َجلَّ َقرِيٌب ِمَن اجْلَنَِّة بَِعيٌد ِمَن الَأَحبُّ ِإَل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َشْيٍخ ِبَْيٍل َعاِبٍد، ِإنَّ السَِّخيَّ َقرِيٌب ِمَن اّللَِّ َعزَّ وَ 

 بَِعيٌد ِمَن اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ بَِعيٌد ِمَن اجْلَنَِّة قَرِيٌب ِمَن النَّاِر« 
 إسناده تالف.  (: 1275) # قال صاحب الروض البسام 

اْلَعْبَدِريُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن حُمَمَِّد  ْبِن احْلَاِرِث ْبِن الزَُّجاِج  َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ   -  287
َعْن ُعبَاَدةَ    اَن، ثنا أَبُو َعْمرٍو اْلَعْنِسيُّ،رَ ْبِن َبكَّاِر ْبِن ِباَلٍل، ثنا أَبُو أَيُّوَب ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َّنِْ 

ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، قَاَل: ْسَِ ْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َحاَفَظ َعَلى ْبِن ُنَسيٍّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ اجْلَنََّة« َعٍة َوَسْجَدٍة ِمَن الصَّاَلِة اْلمَ ِتْسِع َتْسِبيَحاٍت يف ُكلِّ رَكْ   ْكتُوبَِة َأْدَخَلهُ اّللَّ
 إسناده واه.  (: 331) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ َعْبُد احْلَِميِد بْ   -  288 ْيٍب، َحدََّثِِن ُن َبكَّاٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُشعَ َأْخَِباََن ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ
ثـَُهْم َعْن أَيُّوَب، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن أَ  يِب ُمَلْيَكَة، َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى َسِعيُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلُمِغريَِة، أَنَّهُ َحدَّ
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َا قَاَلْت: »َما َكاَن رَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُبوُح ِِبََذا الصَّْوِت ِإميَاين َكِإميَاِن ِجِْبِيَل َوِميَكائِيَل َصلَّى َم، أَنَّ
ُ َعَلْيِهَما«   اّللَّ

 عمر هذا قال البخاري: منكر الحديث مجهول.  (:16) # قال صاحب الروض البسام 
 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا ِبْشُر ْبُن َعْوٍن، ثنا َبكَّاُر بْ َأْخَِباََن ََيََْي ْبُن    - 289 ُن َُتِيٍم، َعْن َعْبِد اّللَِّ
 لََّم احْلُْلَو اْلبَارَِد«  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ َمْكُحوٍل، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل: »َكاَن َأَحبُّ الشََّراِب ِإَل َرُسوِل اّللَِّ 

 إسناده تالف.  (: 1006) # قال صاحب الروض البسام 
يُّ   -  292 اْلَُرميِْ َجُحوٍش  َأيِب  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  حُمَمَُّد  َجُحوٍش  أَبُو  الرَّ   َأْخَِباََن  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  َحاِمٍد  أَبُو  ثنا  َعَلْيِه،  ْبِن  ِقَراَءًة  مْحَِن 

، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُعَمرَ ِإْْسَاِعيَل اجْلُُلوِديُّ بِنـَْيَسابُوَر، ثنا حمَُ  نَا، ثنا اأْلَْشَجِعيُّ ،  مَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َشْيٌخ َقِدَم َعَليـْ
َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَظُنُّوَن    ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكاَن النَّاُس يـَُعوُدوَن َداُودَ ْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّ عَ 

 َأنَّ ِبِه َمَرًضا َوَما بِِه ِإالَّ ِشدَّةُ اْلَْوِف ِمَن اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« 
 . ( فالحديث موضوع253/  5لدارقطني والحاكم. )اللسان: ابن غزوان اتهمه بالوضع ابن عدي وا (: 1447) قال صاحب الروض البسام  #

 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ   -  293 ُ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َصاِلٍح الصُّْيَمِريُّ، اِبلرِّيِّ َثِِن َأيِب َرمِحَهُ اّللَّ ُّ، ثنا ُعبـَْيُد ِن ْبِن غَ َحدَّ ْزَواَن الضَّبِّ
، َعْن   اأْلَْشَجِعيُّ اَنِفٍع، َعنِ اّللَِّ  ْبِن ُعَمَر، َعْن  َعَلْيِه َوَسلََّم:    ُسْفيَاَن، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ  اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ 

اْلَْوِف َواحْلَيَاِء   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَظُنُّوَن َأنَّ ِبِه َمَرضً »َكاَن النَّاُس يـَُعوُدوَن َداُوَد يـَْعِِن النَِّبَّ  ا َوَما َكاَن بِِه َمَرٌض ِإالَّ ِشدَّةُ 
 ِمَن اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« 

 . ( فالحديث موضوع253/  5ابن غزوان اتهمه بالوضع ابن عدي والدارقطني والحاكم. )اللسان:  (: 1448) # قال صاحب الروض البسام 
َراَءًة َعَلْيِه يف آَخرِيَن قَالُوا: ثنا اْلَقاِسُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعبَّاٍد مْحََد ْبِن يُوُسَف ْبِن بـَُرْيٍد اْلُكويفُّ قِ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن أَ   - 295

ُل، ثنا أَبُو ِباَلٍل   َوبـََرَة، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، قَاَل:    اأْلَْشَعِريُّ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، َعْن ِمْسَعٍر، َعنْ اْلُكويفُّ الدَّالَّ
  َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرُجٍل: »تـَنـَقَّْه َوتـََوقَّْه« قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ 

 . اده واه إسن  (: 1198) # قال صاحب الروض البسام 
ِإبْـَرا  -  297 ْبُن  حُمَمَُّد  اّللَِّ  َعْبِد  أَبُو  ثنا  َأيِب،  الّزاَِيِديُّ،َأْخَِباََن  َعْوٍن  ْبُن  حُمَمَُّد  َعْوٍن  أَبُو  ثنا  الرَّازِيُّ،  يَزِيَد   ِهيَم  ْبُن  مَحَّاُد  ثنا 

َقِريُّ، ثنا خَمَْلُد ْبُن ُعْقَبةَ ْبِن ُشَرْحِبيَل اجْلُْعِفيُّ، عَ  اَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ ْن َجدِّهِ ُشَرْحِبيَل َوَقْد َلِقَي النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ اْلِمنـْ
 ْيِه التَِّجارَةُ فـََعَلْيِه بُِعَماَن« َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن تـََعذََّرْت َعلَ 

 إسناده مظلم.  (: 1554) # قال صاحب الروض البسام 
الْ   -  298 احْلََسِن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َجْعَفُر  اْلَقاِسِم  أَبُو  ثنا  َأيِب،  ثـَنَا  َعْبُد َحدَّ ثنا   ، اْلُقوَمِسيُّ اْلَِليِل  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا   ، اِبلرِّيِّ ِمْهرِقَاينُّ 

، ثنا أَبُو ِهاَلٍل حُمَمَُّد ْبُن  اْلمَ  ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّىِلِك ْبُن َقرِيٍب اأْلَْصَمِعيُّ هللاُ    ُسَلْيٍم الرَّاِسيُّ
َداِم اللَّْحُم، َوَسيُِّد الشََّراِب اْلَماُء، َوَسيُِّد الرَّ  اإْلِ اْلفَ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسيُِّد  اأْلَْصَمِعيُّ:  احْلِنَّاِء اَيِحنِي اْلَفاِغَيُة« قَاَل  نُوَر  اِغَيُة: يـَْعِِن 

، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ِهاَلٍل، َعْن قـَتَادَ   َة، َعِن اْبِن بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِيِه َمْوقُوفٌ َرَواهُ اْلَعْيِشيُّ
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 [ (971الروض البسام )دار الرشد: حديث ضعيف. ]# قال محقق 
ِه، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ  ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َحَسُنوَن اأْلَْزِديُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه ِمْن ِكتَابِ   َأْخَِباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ِإبْـَراِهيمُ   -  300

، َعْن أََنٍس،  ، اِبلرَّقَِّة، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعمَ َأمْحَُد ْبُن ِبْشٍر الصُّورِيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي التَِّميِميُّ  ٍر، َعْن قـَتَاَدَة، َعِن الزُّْهِريِّ
َ َعزَّ َوَجلَّ  َوَسلََّم: " َما رُِزَق َعْبٌد َأْرَبٌع َفُحرَِم َأرَْبٌع، مَلْ يـُْرَزِق الدَُّعاَء فـَُيْحَرِم اإْلِجَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ابََة، أِلَنَّ اّللَّ

}اْدعُ  ]غافر:  يـَُقوُل:  َلُكْم{  َأْسَتِجْب  َأنَّ  60وين  َوَذِلَك  اْلَقبُوَل،  فـَُيْحَرِم  التـَّْوبََة  يـُْرَزِق  َومَلْ  }َوُهَو  [  يـَُقوُل:  َوتـََعاَل  تـَبَاَرَك   َ اّللَّ
َ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل: }لَِئْن َشَكْرمتُْ [ َومَلْ يـُْرَزِق الشُّْكَر فـَُيْحَرِم اْلَمزِيَد ذَ 25الَِّذي يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعبَاِدِه{ ]الشورى:   ِلَك َأنَّ اّللَّ

]إبراهيم:   يـُرْ 7أَلَزِيَدنَُّكْم{  َومَلْ  }اْستـَغْ [  يـَُقوُل:  َوَجلَّ  َعزَّ   َ اّللَّ َأنَّ  َوَذِلَك  اْلَمْغِفَرَة،  فـَُيْحَرِم  ااِلْسِتْغَفاَر  إِنَّهُ َكاَن َزِق  رَبَُّكْم  ِفُروا 
 " [ 10َغفَّارًا{ ]نوح:  

 . في إسناده مجاهيل (: 1600) # قال صاحب الروض البسام 
ْشٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُشْعَبُة، ثنا  ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن، ثنا َأمْحَُد ْبُن بِ َأْخَِباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ِإبْـَراِهيُم    -  301

ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه طَْلَحُة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوَسَجَة، َعِن اْلَِبَاِء ْبِن َعاِزٍب، قَالَ  َوَسلََّم يـَُقوُل: »زَيُِّنوا اْلُقْرآَن  : ْسَِ
َبِغي لِْلَقاِرِئ  ِبَِْصوَ  َقِل، يـَنـْ ثـُُروا نـَثـَْر الدَّ ْعِر، َواَل تـَنـْ اِل آيٍَة ِمْن ِكتَاِب  َأْن يـَْفَهَم َما يـَْقَرأُ َولَتَ اِتُكْم َورَتُِّلوُه، َواَل َتُذُّوا اْلُقْرآَن َكَهذِّ الشِّ

َقّرِبُوَن ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  َضُل ِمَّا حَتَْت اْلَعْرِش ِإَل ُُتُوِم اأْلَ اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ أَفْ  َرِضنَي السُّْفَلى السَّاِبَعِة، َوَما تـََقرََّب اْلُمتـَ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَعظََّم َما َي أَْفَضَل ِمَّا أُْعِطَي فـََقْد َحقََّر َما عَ ْن قـََرأَ اْلُقْرآَن فـََرَأى َأنَّ َأَحًدا أُْعطِ ِمَّا َخَرَج ِمْنُه، يـَْعِِن اْلُقْرآَن، َومَ  ظََّم اّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ بِِه ِقَراَءةُ اْلُقْرآِن يف الصَّاَلِة، ُ َعزَّ َوَجلَّ، َوأَْفَضُل َما ُعِبَد اّللَّ آِن يف َغرْيِ َصاَلٍة،  َواْلِعبَاَدةُ الَّيِت تَِليَها ِقَراَءةُ اْلُقرْ   َحقََّر اّللَّ
ِمَن اْلقُ  ِمْثُل َما يف الدُّ َوَمْن قـََرأَ  َم َحيَاتِِه، َورُِفَع َلهُ  َلٍة ِماَئيَتْ آيٍَة َنظًَرا ُمتَِّع بَِبَصرِِه َأايَّ  نْـيَا ِمْن َشْيٍء َرْطٍب َواَيِبسٍ ْرآِن يف يـَْوٍم َولَيـْ

َا أُْدرَِجتِ َحَسَنًة، َوالنَّظَُر يف اْلُمْصَحِف ِعبَاَدةٌ  بـَْيِه ِإالَّ أَنَّهُ اَل يُوَحى ِإلَْيِه، َوَمْن قـََرأَ اْلُقْرآَن  ، َوَمْن قـََرأَ اْلُقْرآَن َفَكَأَّنَّ ةُ َبنْيَ َجنـْ  النـُّبُـوَّ
ٍة فـََلهُ  ََخُْسوَن َحَسَنًة، َوَمْن قـََرأَ يف َغرْيِ َصاَل  يف الصَّاَلِة قَاِعًدا، فـََلهُ ِبُكلِّ َحْرٍف  قَائًِما، فـََلهُ ِبُكلِّ َحْرٍف ِماَئةُ َحَسَنٍة، َوَمْن قـََرَأهُ 

فََأْعرَ  اْلُقْرآَن  قـََرأَ  َوَمْن  َحَسَنٌة،  َحْرٍف  ِبُكلِّ  فـََلهُ  َها  إِلَيـْ اْسَتَمَع  َوَمِن  َحَسنَاٍت،  َعَشُر  َحْرٍف  حَ ِبُكلِّ  ِبُكلِّ  فـََلهُ  َأْربـَُعوَن بَُه،  ْرٍف 
ْشُروَن َحَسَنًة، َوَمْن قـََرأَ اْلُقْرآَن َكِقَراَءِة اْلَعامَِّة فـََلهُ ِبُكلِّ َحْرٍف َعَشُر آَن بَِلْحٍن َوَتْطرِيٍب فـََلهُ ِبُكلِّ َحْرٍف عِ َحَسَنًة، َوَمْن قـََرأَ اْلُقرْ 

َعِة َأْحُرٍف فَ َحَسنَاٍت، َواْلَعَجُم يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َغضًّا َكَما نـََزلَ  ْوا ِبِه فـََوالَِّذي اقـَْرُءوهُ َوتـََعاَهُدوهُ َواقـْتـَُنوهُ َوتـََغنـَّ ، َواْلُقْرآُن أُْنِزَل َعَلى َسبـْ
َيَشاءُ َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد  ْكَمَة َمْن نـَْفِسي بَِيِدِه هَلَُو َأَشدُّ تـََفلُّتًا ِمْن ُصُدوِر الّرَِجاِل ِمَن اْلَمَخاِض يف اْلُعُقِل« ُثَّ قـََرأَ }يـُْؤِت احلِْ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر« َوقَاَل َرُسوُل اّللَِّ  [ »فَاْلَكِثرُي ِمنَ 269َخرْيًا َكِثريًا{ ]البقرة:  أُوِتَ    اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َما اَل َُيِْصيِه ِإالَّ اّللَّ
»َوَمنْ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  اْلَقانِِتنَي،َصلَّى  ِمَن  آيٍَة ُكِتَب  ِماَئَة  قـََرأَ  الْ     ِه  َُيَاجِّ مَلْ  آيٍَة  ِماَئيَتْ  قـََرأَ  قـََرأَ  َوَمْن  َوَمْن  اْلِقيَاَمِة،  يـَْوَم  ُقْرآُن 

 ََخَْسِماَئًة ُكِتَب لَهُ ِقْنطَاٌر ِمَن اأْلَْجِر« 
 شواهد أقف عليه بهذا التمام عند غير تم ام، ولبعض فقراته  ولم ... في إسناده ثلثة مجاهيل  (: 1304) # قال صاحب الروض البسام 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن ِإْماَلًء، ثنا َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ِفيٍل اْلبَاِلِسيُّ، ثن  -  302 ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َخيـْ ا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َمْعَمٍر، ثنا حُمَمَُّد َحدَّ
ْن َمْسُروٍق، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، ِلُد ْبُن َسِعيٍد اهْلَْمَداينُّ، َعْن َعاِمٍر، عَ ْغِشيُّ وََكاَن ِمْن َأْهِل اْلُكوفَِة، ثنا ُُمَاْبُن َعْبِد اّللَِّ الدَّ 
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ْعُت اأْلَْعَشى يـَُقوُل: قَاَل ُُمَاِلٌد: قَالَ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اْلُقْرآُن َكاَلُم اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« قَاَل:    َعاِمٌر: قَاَل ْسَِ
 : « َمْسُروٌق: قَاَل َعْبُد اّللَِّ  »َفَمْن قَاَل َغرْيَ َذا فـََقْد َكَفَر اِبّللَِّ

ا َوِفي ِإْسَناِدِه َغْيُر َواِحٍد (: قال الخطيب: 235موضوعات ابن الجوزي )#   [ (53الروض البسام ) ] ِمَن اْلَمْجُهوِليَن.َهَذا اْلَحِديُث ُمْنَكٌر ِجدًّ
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَعوَّاِم الرِّ ْخِبََ أَ   -  306 اَيِحيُّ اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا قـَُرْيُش اَن أَبُو احْلََسِن َخيـْ

ُهَريْـ  َأيِب  َعْن  َسَلَمَة،  َأيِب  َعْن  َعْمرٍو،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  أََنٍس،  َخرْيُُكْم  قَاَل:  َرَة،  ْبُن  َوَسلََّم: »َخرْيُُكْم  َعَلْيِه  َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  قَاَل 
 أِلَْهِلِه« َحِديُث ََيََْي ْبِن َمِعنٍي، َعْن قـَُرْيِش ْبِن أََنٍس، 

 
َسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ، بِبـَْغَداَد، ثنا ََيََْي ُن احلَْ ُد بْ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َهاِشٍم اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا َأمحَْ   -  307

  بـَْعِدي« ْبُن َمِعنٍي، ثنا قـَُرْيُش ْبُن أََنٍس، ِمثـَْلهُ َوقَاَل: »َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم أِلَْهِلِه، َوأاََن َخرْيُُكْم أِلَْهِلي ِمنْ 
 (: 790-789) # قال صاحب الروض البسام 

اَءًة َعَلْيِه، ثنا يُوُسُف ْبُن   أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ِهَشاٍم اْبِن بِْنِت َعَدبٍَّس اْلِكْنِديُّ اْلُكويفُّ ِقرَ ْخَِبانَ أَ   - 312
اْلَمْرَوِزيُّ، ثنا خُمَْيَمُر ْبُن َسِعيٍد اْلَمْنِبجِ  ، ثن ُموَسى ْبِن َعْبِد اّللَِّ  ْبُن َدْعَلٍج، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن    ا َرْوحُ يُّ ثنا ُخَلْيُد  ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، 

 ْن َيَُْخُذ ِديَنُه« أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َهَذا اْلِعْلَم ِديٌن، فـَْليـَْنظُْر َأَحدُُكْم ِمَّ 
من طريق    -(  188ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" )-(  155/  1أخرجه ابن عدي في "الكامل" )   (: 108)  البسام   # قال صاحب الروض

 وخليد ضعيف كما في التقريب.  خليد به.
 

 ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، ثنا ُخَلْيُد  َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى، ثنا خُمَْيَمُر ْبُن َسِعيٍد، ثنا رَْوحُ   -  313
ْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا غََلَبُكُم اللَّْيُل َأْن ُتَكاِبُدوُه، َوَعُدوُُّكْم َأْن لَ ْبُن َدْعَلٍج، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ 

ُنَّ َخرْيٌ ِمْن َجَبِل َذَهٍب َوِفضٍَّة َأْن تـُْنِفُقوا يف َُتَاِهُدوُه، َوَماُلُكْم َأْن تـُْنِفُقوُه، فَ  يِل اّللَِّ بِ سَ َأْكِثُروا ِمْن قـَْوِل ُسْبَحاَن اّللَِّ َوَِبَْمِدِه، فَِإَنَّ
 َعزَّ َوَجلَّ« 

 إسناده ضعيف.  (: 1566) # قال صاحب الروض البسام 
ْبُن حمَُ   -  314 َجْعَفُر  اّللَِّ  َعْبِد  أَبُو  ْبنُ َأْخَِباََن  َرْوُح  ثنا  خُمَْيَمٌر،  ثنا  يُوُسُف،  ثنا  َعِن   مٍَّد،  َدْعَلٍج،  ْبُن  ُخَلْيُد  ثنا  اْلَواِحِد،  َعْبِد 

الشَّْمُس اجْلَِليَد،   ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اْلُُلَق احْلََسَن يُِذيُب اْلَِطيَئَة، َكَما ُتِذيبُ احْلََسِن، َعْن أََنسٍ 
 َوِإنَّ اْلُُلَق السَّيَِّئ لَيُـْفِسُد اْلَعَمَل َكَما يـُْفِسُد اْلَلُّ اْلَعَسَل« 

 ضعيف.  إسناده  (: 1076) م # قال صاحب الروض البسا
َن احْلَرَّاينُّ  َحدَّثـَنَا أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعَمرْيٍ، ثنا َأمْحَُد ْبُن أََنٍس، ح وأب  - 325 نا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ

ينَاينُّ، َعْن ِإبْـَراِهيَم  ْبُن َهارُوَن اْلُمَجدَُّر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن عَ ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا حُمَمَّدُ  ْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب رِْزَمَة، ثنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى السِّ
ٍب فـََقاَل:   َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَرَض َجنَازََة َأيِب طَالِ َعْبِد الرَّمْحَِن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ْبِن  

 »َوَصَلْتَك رَِحٌم َوُجزِيَت َخرْيًا اَي َعمُّ« ، 
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ثـَنَاهُ أَبُو َعِليٍّ حُمَمَّ   -  326 ، ثنا حمَُ َحدَّ مَُّد ْبُن ََيََْي ْبِن َمْنَدِه اأْلَْصبـََهاينُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب ُد ْبُن َهارُوَن الدَِّمْشِقيُّ

ث ِبِِْسنَاِدهِ رِْزَمَة،  َفذََكَر  ُجَرْيٍج،  اْبِن  َعِن  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِإبْـَراِهيَم  َعْن  ُموَسى،  ْبُن  اْلَفْضُل   ِمثـَْلهُ   نا 
 خبر منكر.  (: 1518-1517) # قال صاحب الروض البسام 

ثـَنَا أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص اْلبـَْغَداِديُّ ِقرَاَءًة َعَلْيِه، ثنا أَبُو شُ   -  331 َعْيٍب َعْبُد اّللَِّ ْبُن احْلََسِن ْبِن  َحدَّ
، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيِب رَوَّاٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى ْيٍب احْلَرَّاينُّ، ثنا َخاِلُد ْبُن يَزِيَد اْلُعَمِريُّ َأمْحََد ْبِن َأيِب ُشعَ 

أَْنِصُتوا  َأْن  النَّاِس  لِِباَلٍل َعِشيََّة َعَرفََة: »اَنِد يف  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل  أَْنِصُتوا َواْْسَُعوا، فـََقاهللاُ  َأْن  النَّاِس  َل َرُسوُل اّللَِّ « فـَنَاَدى يف 
َ تـَبَاَرَك َوتـََعاَل َقْد َنظََر ِإلَْيُكْم يف مَجِْعُكْم َهَذا فـََوَهَب ُمسِ  يَئُكْم ِلُمْحِسِنُكْم، َوَأْعَطى حُمِْسَنُكْم َما  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اّللَّ

« َوقَاَل: »ِإنَّ اسَ  َ َعزَّ َوَجلَّ اَبَهى َماَلِئَكَتهُ ِبَِْهِل َعَرفََة َعامًَّة، َواَبَهاُهْم بُِعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب َخاصًَّة« َأَل فَاْدفـَُعوا َعَلى بـَرََكِة اّللَِّ  ّللَّ
 (. 390 - 389/  2تم وغيرهم. )اللسان: خالد بن يزيد العمري كذ اب كذ به ابن معين وأبو حا (: 645) # قال صاحب الروض البسام 

رَّاينُّ، ثنا ََيََْي ْبُن َعْبِد و َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا أَبُو ُشَعْيٍب َعْبُد اّللَِّ ْبُن احْلََسِن احلَْ َأْخَِباََن أَبُ   -  332
 ُّ ، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب   احْلَرَّاينُّ، ثنا إِبْـَراِهيُم ْبُن ُجَرْيٍج الرَّهَ اّللَِّ ْبِن الضَّحَّاِك اْلبَابـَُليتِّ اِويُّ، َعْن زَْيِد ْبِن َأيِب أُنـَْيَسَة، َعِن الزُّْهِريِّ

َها َوارَِدٌة، فَِإَذا َصحَِّت اْلَمِعدَ ُهَريْـَرَة، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اْلَمِعَدةُ َحْوُض اْلَبَدِن،   ةُ َصَدَرِت َواْلُعُروُق ِإلَيـْ
حَِّة، َوِإَذا َسِقَمِت اْلَمِعَدةُ َصَدَرِت اْلُعُروُق اِبلسُّْقِم«   اْلُعُروُق اِبلصِّ

، المتَّهُم  -عليه وسلم  صلى هللا    -وقال ابن الجوزي: "هذا الحديث ليس من كلم رسول هللا  ...    (: 1015)  # قال صاحب الروض البسام
 ( وقال: "هذا منكٌر، وإبراهيم ليس بعمدة". 25/ 1الذهبي في "الميزان" )وذكره  برفعه إبراهيم بن جريج". 

َعْمرٍو اأْلَُمِويُّ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُن  َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، ثنا أَبُو ُشَعْيٍب احْلَرَّاينُّ، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ بْ   -  333
، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأذََّن يف َحْفٍص الْ  ُ   ُعَمِريِّ أُُذِن احْلََسِن َواحْلَُسنْيِ َرِضَي اّللَّ

ُهَما ِحنَي ُوِلَدا«   َعنـْ
 إسناده تالف.  (: 1219) لروض البسام صاحب ا # قال 
حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا   اَن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد، ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا يَزِيُد ْبنُ َأْخِبََ   -  342

ُم ْبُن ُسَلْيمَ  َبَة ْبِن َمْسُعوٍد اْلَمْسُعوِديُّ، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن زُرَارََة ْبِن َأْوىَف،  اَن، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن  أَبُو اْلَعبَّاِس َسالَّ ُعتـْ
َ ََتَاَوَز  َثْت ِبِه أَنْـُفَسَها َما ملَْ َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اّللَّ َتَكلَّْم ِبِه   أِلُمَّيِت َعمَّا َحدَّ

 َأْو تـَْعَمْل بِِه« 
  (: "وفيه المسعودي وقد اختلط، وبقي ة رجاله رجال الصحيح". أهـ. 250/  6قال الحافظ الهيثمي )  (:799)  # قال صاحب الروض البسام

ة عن قتادة عن 117 - 116 / 1مسلم )( و 548 /11و 388 /9و 160/ 5والحديث أخرجه البخاري )  زرارة عن أبي هريرة. ( من طرٍق عدَّ
ْبِن َعْبدِ   -  347 ْبُن حُمَمَِّد  يَزِيُد  ثنا  ِقَراَءًة َعَلْيِه،   ، ْبِن َحْذملٍَ أَيُّوَب  َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن  أَبُو اجْلََماِهِر، ثنا   َأْخَِباََن  ثنا  الصََّمِد، 

، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا بـََلَغ اَلٍل، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ ُسَلْيَماُن ْبُن بِ 
َُذوا ِديَن اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َدَخاًل، َوِعبَ   لَّ ُدَواًل« اَد اّللَِّ َخَواًل، َوَماَل اّللَِّ َعزَّ َوجَ بـَُنو َأيِب اْلَعاِص َثاَلثُوَن رَُجاًل اُتَّ
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 إسناده جيد.  (: 1715) # قال صاحب الروض البسام 
اِبلرَّْمَلِة، أبنا حُمَمَُّد  ِقَراَءًة َعَلْيِه    َأْخَِباََن أَبُو َأمْحََد َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإْْسَاِعيَل السُّْبِعيُّ اْلبـَْغَداِديُّ   -  351

ْلُمَحرَِّر، ثنا َسِعيُد ْبُن َأْوٍس أَبُو زَْيٍد اأْلَْنَصاِريُّ، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َجْعَفٍر، َجِليٌس اِلْبِن َصاِعٍد، ثنا قـَْعَنُب ْبُن ا
 ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َلِقَم َأوََّل لُْقَمٍة قَاَل: »اَي َواِسَع اْلَمْغِفَرِة اْغِفْر ِل« اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّ 

 [ (1582الروض البسام )] دار الرشد: حديث ضعيف. # قال محقق
اْلَورَّ   -  354 ْبِن َعْبِد اّللَِّ  ْبِن َسِعيِد  ْبُن حُمَمَِّد  َأمْحَُد  َأيِب َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر  ثنا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن  ِقَراَءًة َعَلْيِه،  اُق اْبُن ُمطَْيٍس 

،  َأيِب أَُماَمَة اْلبَاهِ ٍر، ثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن الضَّحَّاِك، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، ثنا حُمَمَُّد ْبُن زاَِيٍد اأْلَهْلَاينُّ، َعنْ  ْبِن َشاكِ رََجاَء َنْصرِ  ِليِّ
َبِغي َلهُ َأْن خَيُْذَلهُ َواَل  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َعلََّم َعْبًدا آيَةً ِمْن ِكتَ  اِب اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ فـَُهَو َمْواَلُه، اَل يـَنـْ

 ى اإْلِْساَلِم« يـََتَِبَّأَ ِمْنُه، فَِإْن فـََعَل فـََقْد َفَصَم ُعْرَوًة ِمْن ُعرَ 
 . إسناده تالفٌ  (: 1313) # قال صاحب الروض البسام 

بِبـَْيِت هلَْ   -  356 ِقَراَءًة َعَلْيِه  َأيِب َكْبَشَة السَّْكَسِكيُّ  ْبِن  يَزِيَد  ْبُن  الرَّمْحَِن َضحَّاُك  أَبُو َعْبِد  ْبُن َأْخَِباََن  أَبُو َهاِشٍم ُورَْيَدةُ  ثنا  يَا، 
ْبُن الصَّْلِت ْبِن ِهَشاٍم، ثنا َعْمُرو ْبُن َعبَّاٍد، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِرٍّ، َعْن   َدَة اْلَغسَّاينُّ، ثنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِإَهاٍب، ثنا ُمَعاِويَةُ حُمَمَِّد ْبِن ُورَيْ 

ُ ُذرِّيَـّتـََها َعَلىَعْبِد اّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ فَاطِ  النَّاِر«    َمَة َأْحَصَنْت فـَْرَجَها َفَحرََّم اّللَّ
 وََكَذا قَاَل َعْمُرو ْبُن َعبَّادٍ 

 [( 1492الروض البسام )دار الرشد: حديث ضعيف جدا. ]# قال محقق 
بْ   -  357 ثنا َأيِب َعْمرِو  ِقَراَءًة َعَلْيِه،  ْبُن ُسَلْيَماَن  َثَمةُ  ُمَعاوِيَ َأْخَِباََن َخيـْ ْبُن اْلَعاَلِء، ثنا  ثنا حُمَمَُّد  َأيِب َعَرزََة،  ثنا  ُن  ْبُن ِهَشاٍم،  ةُ 

نَّ فَاِطَمَة َأْحَصَنْت فـَْرَجَها َفَحرََّم  َعْمُرو ْبُن ِغيَاٍث، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اّللَِّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »إِ 
ُ ُذرِّيَـّتـََها َعَلى النَّارِ   «، اّللَّ

 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، أبنا أَبُو َعْمرِو ْبُن َأيِب َعَرزََة، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم، ثنا َعْمُرو ْبُن ِغيَاثٍ  -  358 ْضَرِميُّ، َعْن َعاِصٍم، َعْن   َأْخَِباََن َخيـْ احلَْ

 َلهُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَر ِمثْـ  زِرِّ ْبِن ُحبـَْيٍش، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ 
 [ (1494-1493الروض البسام )دار الرشد: حديث ضعيف جدا. ]قال محقق # 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْوٍف أَبُو َجْعَفٍر احْلِْمصِ   -  365 ا اْلِفْراَييِبُّ، ثنا ُسْفيَاُن،  يُّ، ثنَأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
 ، َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلُكْحُل ِوتـًْرا« َعْن َعاِصمٍ 

 إسناده صحيح، رجاله ثقات.  (: 1063) # قال صاحب الروض البسام 

ثـَنَا أَبُو ُمَضَر    -  367 طَاٍم اْلَعْبِسيُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا ُعَمُر ْبُن ُمَضَر، ثنا أَبُو َصاِلٍح َعْبُد اّللَِّ ْبُن َصاِلٍح،  ََيََْي ْبُن َأمْحََد ْبِن ِبسْ َحدَّ
يَزِيَد، َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ْبُن  َثِِن يُوُنُس  ْبُن َسْعٍد، َحدَّ اللَّْيُث  َثِِن   َصلَّى هللاُ  ، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّ
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إِ  يـُْؤتِيـَُهْم  َأْن  بـَْعَد  انِْتَزاًعا  النَّاِس  ِمَن  اْلِعْلَم  يـَْنزُِع  اَل  َعزَّ َوَجلَّ   َ اّللَّ »ِإنَّ  َوَسلََّم:  اِبْلُعَلَماِء، ُكلََّما  َعَلْيِه  َيْذَهُب  َوَلِكنَّهُ  ُه،  َذَهَب ايَّ
َقى َمْن اَل يـَْعَلُم فـََيِضلُّوا َوُيِضلُّوا« ا َمَعهُ ِمَن اْلِعْلِم، َحّتَّ اِبْلَعاملِِ َذَهَب مبَِ    يـَبـْ

(: "وفيه عبد هللا بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، ووثقه عبد الملك بن 201/  1قال الهيثمي )  (:135)  # قال صاحب الروض البسام
 شعيب بن الليث ... ". 

َعَة َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن اأْلَْذرَِعيُّ، ثنا أَبُو زُرْ   َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوبَ   -  369
، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن اْلَولِيِد، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب رابَ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ   ٍح، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبنِ ُسْفيَاَن الثَـّْورِيِّ

ُ تـَبَاَرَك َوتـََعاَل َعَلْيِهُم الّرِْزَق، وََكانُوا يف َكنَ   ٍف ِمَن الرَّمْحَِن َعزَّ َوَجلَّ« قَاَل: »ِإنَّ َأْهَل اْلبـَْيِت ِإَذا تـَُواَصُلوا َأْجَرى اّللَّ
 إسناده واه.  : (1266) # قال صاحب الروض البسام 

 َعْبِد الصََّمِد اهْلَاِشِيُّ، قَاَل: َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَراِهيَم، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن ِإْْسَاِعيَل ْبنِ   -  370
ْعُت َجدَِّي   َأيِب ْسَِ َثِِن  َعْبِد الصََّمِد، َحدَّ ْبَن  بْ   ِإْْسَاِعيَل  َعِليُّ  َثِِن  ، َحدَّ َعِليٍّ ْبُن  الصََّمِد  ْبِن َعْبُد  اّللَِّ  َعْبِد  أَبِيِه  َعْن   ، َعْبِد اّللَِّ ُن 

ُلهُ َعْن َصاَلتِِه َواَل يُِقيُمهُ َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »لِْلَمْمُلوِك َعَلى َمْواَلهُ ثَ   َعْن طََعاِمِه، َويَِبيُعهُ  اَلٌث، اَل يـَُعجِّ
 اَل أَبُو اْلَقاِسِم ُتَّاٌم: قَاَل أَبُو يـَْعُقوَب مَلْ َيُكْن ِعْنَدهُ ِإالَّ َهَذا احْلَِديُث اْلَواِحدُ ِإَذا اْستـَبَاَعُه« قَ 

( فقال: "وفيه  163/  8(: "إسناده ضعيف". وبي نه في موضٍع آخر )237  -  236/  4)الهيثمي    ل (: قا724)  # قال صاحب الروض البسام
 أهـ.  ضعيف".من لم أعرفهم، وعبد الصمد بن علي 

أَبُو    -  372 ثنا  احْلِْمِصيُّ،  ْبُن َعْوٍف  ثنا حُمَمَُّد  ِقَراَءًة َعَلْيِه،  ْبُن ُسَلْيَماَن  َثَمةُ  احْلََسِن َخيـْ أَبُو  ْبُن  اْلُمِغريَ َحدَّثـَنَا  ثنا َعْبُد اّللَِّ  ِة، 
ثنا َصاِلحُ  ْمِط،  ْبِن َعبَّاٍس، َعنْ   السِّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اّللَِّ  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس َعِن  أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ   

َ َأَحدُُكْم بـَْعَد َأْربَعٍ  َ َوَلًدا ِلُصْلِبِه« َوََخِْسنَي َوِماَئِة َسَنٍة َجْرَو َكْلٍب َخرْيٌ لَ  قَاَل: »أَلَْن يـَُريبِّ  هُ ِمْن َأْن يـَُريبِّ
 بن عباس ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله ثقات.  عبد هللا بن السمط وصالح بن علي بن   عبد هللا رواه الطبراني وفيه (: 7343الهيثمي )# 

 [ (: 1717الروض البسام )]
، َوَأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن، قَالُوا: ثنا َبكَّاَأْخَِباََن َعِليُّ ْبُن السََّفِر، َوَعْبُد اّللَِّ ْبُن    -  374 َبَة، ثنا أَبُو اْلُمطَرِِّف ْبُن َعْبِد اّللَِّ ُر ْبُن قـُتـَيـْ
ِه، قَ َأيِب اْلوَ  ، َعْن َعمِّ َبَة احْلََجِبِّ َل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  اَل: قَازِيِر اأْلَْكَِبُ، ثنا ُموَسى ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َشيـْ

ُع َلهُ يف اْلَمْجِلِس، َوَتْدُعوهُ ِبََِحبِّ َأْْسَائِِه ِإلَْيِه " َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَلثٌَة ُيَصفِّنَي َلَك ُودَّ َأِخيَك: ُتَسلُِّم َعَلْيِه ِإَذا لَقِ   يَتُه، َوتـَُوسِّ
 [ ( 1172الروض البسام )]  بن عمير وهو ضعيف. كعبد المله موسى بن رواه الطبراني في األوسط وفي (: 13065الهيثمي )# 

 

 الرَّاِسِبُّ، اِبْلَبْصَرِة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َوَثٍق النَِّصيِبُّ، ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َخاِلدٍ  - 375
ْبُن َعْبدِ ِفَراٍس الصَّ  ثنا ُموَسى  اْلَوزِيِر،  َأيِب  اْبُن  ثنا  ِه، قَاَل: قَاَل   رْييفُّ،  ، َعْن َعمِّ احْلََجِبِّ َبَة  أَبِيِه، َعْن َشيـْ ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن  اْلَمِلِك 

ُتَسلِّمُ  َأِخيَك:  ُودَّ  َلَك  ُيَصفِّنَي  َثاَلٌث  َوَسلََّم: "  َعَلْيِه  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  وَ   َرُسوُل  اْلَمْجِلِس،  يف  لَهُ  ُع  َوتـَُوسِّ لَِقيَتُه،  ِإَذا  َتْدُعوهُ  َعَلْيِه 
 ِبََِحبِّ اأْلَْْسَاِء " 

 [ (1173الروض البسام )] بن عمير وهو ضعيف.   كعبد الملرواه الطبراني في األوسط وفيه موسى بن (: 13065الهيثمي )# 
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ثـَنَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َسْهلٍ   -  382 ْبُن َخيَّاٍط َشبَاٌب، ثنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن،  ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْعَداَن، ثنا  َحدَّ َخِليَفةُ 
ْعُت َأيِب، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  وُب يف اْليـَْوِم َسْبِعنَي  : »ِإيّنِ أَلَتُ قَاَل: ْسَِ

 َمرًَّة« 
 إسناده صحيح.  (: 1696) ب الروض البسام # قال صاح

ُن يُوُنَس  اْلبـَْغَداِديُّ اْلبـَزَّاُز ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا حُمَمَُّد بْ   َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن اْلَمَقاِبرِيِّ   -  383
، ثنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب الرِّ  ْعُت َأيِب َُيَدُِّث، َعْن َمْنُصوِر ْبِن اْلُمْعَتِمِر، َعْن السَّاِميُّ اَيِحيُّ، ثنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل: ْسَِ

َ َعزَّ  ُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَلَْدفـََعنَّ الرَّ  ْبِن ِحَراٍش، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ، قَاَل: قَاَل َرُسو رِْبِعيِّ  ايََة ِإَل رَُجٍل َيُِبُّ اّللَّ
نـَْيِه فَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيهِ َوَجلَّ َوَرُسوَلُه« فََأْرَسَل ِإَل َعِليٍّ َوُهَو َأْرَمُد فـَتـََفَل يف َعيـْ  َِبَأَ، َوَساَر َحّتَّ فـََتَح اّللَّ

 إسناده صحيح.  (: 1480) قال صاحب الروض البسام # 
َبٍل، مِبَكَّةَ ُد اّللَِّ ْبُن َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن َأيِب اْلَعِقِب ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن َعبْ  - 385 َأمْحََد ْبِن َحنـْ

َوَِثَاِننَي وَ  َثاَلٍث  َمْعَشٍر، عَ َسَنَة  أَبُو  ْبُن َبكَّاٍر، ثنا  ثنا حُمَمَُّد  أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة: »َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ  ِمائـََتنْيِ،  ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  ْن ِهَشاِم 
َة بَ   رِيَرَة ِعدََّة اْلُمطَلََّقِة َحّتَّ فَارََقْت َزْوَجَها« َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجَعَل ِعدَّ

لوجود ما يشهد له. وما ُأِعلَّ به من كونه غير مخرٍَّج في    -إن شاء هللا -الذي يترج ح صحة الحديث    (: 813)  الروض البسام   صاحب   # قال 
 والعلم عند هللا تعالى. كتب مشهورة غير قادح، إذ ليس من شروط الصحيح كونه في كتاب مشهور، 

بُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن يُوُنَس اْلبـَْغَداِديُّ   طَاِلِب ْبِن ُصبـَْيٍح ِقَراَءةً َعَلْيِه، ثنا أَ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأيِب   - 397
، َعْن َجاِبِر ْبِن زَْيٍد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احلَْ مِبِْصَر، ثنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، ثنا اْلُمَفضَُّل ْبُن عَ  ، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِد اّللَِّ اِرِث اْلُمَراِديِّ

عْ   ُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَر َحِديَث اْلغَاِر ِبطُوِلِه. ْبِن َأيِب أَْوىَف، قَاَل: ْسَِ
اْلقَ  أَبُو  أَبُو  قَاَل  َوُهَو  َصاِلٍح  ْبُن  »اْلُمَفضَُّل  َغرْيُُه:  َوقَاَل  ُتَّاٌم:  َأْعَلمُ اِسِم   ُ َواّللَّ الصََّواُب  َوُهَو  اأْلَُسْيِديُّ  يَلَة   «، مجَِ

 ِبطُوِلِه، 
آفة الحديث: جابر بن يزيد الُجْعفي، فقد كذ به أي وب وأبو حنيفة وابن معين والجوزجاني. وشيخه لم   (: 1254)  # قال صاحب الروض البسام 

 أعثر على ترجمته.
، ثنا َعْبُد اّللَِّ َأْخَِباََن َأمْحَُد ْبُن ُسَليْ   -  398 يِصيُّ، ثنا اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، أبنا ابْ َماَن ْبِن َحْذملٍَ ُن هَلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن   ْبُن احْلَُسنْيِ اْلِمصِّ

، َعِن النَِّبِّ  ، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اجْلَُهِِنِّ بَاينِّ ، َعْن َأيِب ُمْسِلٍم اْلِقتـْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوذََكَر َحِديَث اْلغَاِر ِإالَّ َعْمرٍو اْلَمَعاِفِريِّ
»ُكنْ  قَاَل:  الثَّالَِثةُ  قَاَل:  أَْقَطَع  أَنَّهُ  َأْن  َفَكرِْهُت  اْلَغَنَم،  فََأَخَذ  الذِّْئُب  َفَجاَء  ُأَصلِّي  فـَُقْمُت  الصَّاَلُة،  َفَحَضَرِت  ِل  َغَنٍم  يف  ُت 

َفَصَِبُْت َحّتَّ  لَ َصاَلِت،  فَافـُْرْج  ِرَضاَك،  اْبِتغَاَء  َذِلَك  فـََعْلُت  َأيّنِ  تـَْعَلُم  ِإْن ُكْنَت  اللَُّهمَّ  َها،  ِمنـْ فـََرْغُت  النَِّبَّ   َفَسِمْعُت  قَاَل:  نَا« 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ََيِْكيَها، فـََقاَلِت الصَّْخَرُة: طَاُق َفَخَرُجوا، 

 هذا لم أقف على ترجمته، وقد اضطرب الرواة في تسميته.  القتباني (:1255) # قال صاحب الروض البسام 

ِه، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن ُعَمَر َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َهاِشٍم اْلَورَّاُق اْلبـَْغَداِديُّ ِقَراَءًة َعَليْ   -  401
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، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ْيِه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرٍو اْلُعْثَماينُّ، ثنا َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمرَ َسى ْبِن َزجْنَوَ ْبِن ُمو 
ُ " ، َوَصلُّوا اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َصلُّوا َخْلَف َمْن قَاَل: اَل إَِلَه ِإالَّ اّللَُّ   َعَلى َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اّللَّ

 العثماني هذا وضاع.  (:294) # قال صاحب الروض البسام 
 

ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمٍَّد، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن زََكرايَّ اْلُمطَّرُِز، ثنا حُمَمَّدُ   -  402 َعِليُّ ْبُن ُُمَاِهٍد،  ْيٍد، ثنا   ْبُن محَُ َحدَّ
، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِسيَاٍه، َعْن أََنِس ْبِن َمالِ  َبَسَة، َعْن َأيِب َهاِشٍم اْلَواِسِطيُّ ٍك َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَحكَّاٌم، َوَهارُوُن، َعْن َعنـْ

تـََهى{ ]النج  : »َشَجَرةُ نـَْبٍق« [ قَالَ 14م:  َوَسلََّم يف قـَْوِلِه: " }ِسْدرَِة اْلُمنـْ
 إسناده ضعيف.  (: 1363) # قال صاحب الروض البسام 

 

ثنا ُسْفيَاُن ْبُن وَِكيٍع، ثنا ُموَسى   َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمٍَّد، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن مُحَْيِد ْبِن اْلُمَجدَِّر، - 403
، َعْن زَاِئَدَة، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ صَ يَسى ْبُن عِ  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل  اللَّْيِثيُّ

 َيْسُكْن َمكََّة َساِفُك َدٍم« 
 إسناده ضعيف.  (: 658) # قال صاحب الروض البسام 

اْلَبصْ اَن  َأْخِبََ   -  404 اْلَمِريءُ  ََيََْي  ْبُن  الرَّبِيُع  أَبنا  الرَّاِزيُّ،  الضَُّرْيِس  ْبِن  ََيََْي  ْبِن  أَيُّوَب  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  ُسْفيَاُن َأيِب،  ثنا  ِريُّ، 
: »َأنَّ النَِّبَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم مَجََع َبنْيَ الظُّْهِر َواْلَعْصِر َوَبنْيَ اْلَمْغِرِب  لَّى هللاُ  صَ الثَـّْورِيُّ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ

 َواْلِعَشاِء اِبْلَمِديَنِة ِمْن َغرْيِ َخْوٍف« 
 إسناده صحيح.  (: 433) # قال صاحب الروض البسام 

َءًة َعَلْيِه، ثنا ِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمِغريَِة، ِقَرا  ِعيُّ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأْلَْذرَ   -  406
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ  النـَّْوُم َأُخو  َم: »َوَسلَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه    ثنا ُسْفيَاُن الثَـّْوِريُّ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ

 اْلَمْوِت، َواَل يـَنَاُم َأْهُل اجْلَنَِّة« 
 إسناده ضعيف.  (: 1785) # قال صاحب الروض البسام 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب اْلَْيَِبِيِّ اْلُكو   - 414 ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد اُر،  ْلَقصَّ يفُّ ا َحدَّثـَنَا أَبُو احْلََسِن َخيـْ
َفَة،   ، َعْن َأيِب ُجَحيـْ ُّ، اِبْلَبْصَرِة، ثنا َخاِلٌد اْلَواِسِطيُّ، َعْن بـَيَاٍن، َعِن الشَّْعِبِّ ْعُت النَِّبَّ َصلَّى ْبِن َبكَّاٍر الضَّبِّ ، قَاَل: ْسَِ َعْن َعِليٍّ

ُم اْلِقيَاَمِة اَنَدى ُمنَاٍد ِمْن َورَاِء احلَِْجاِب: اَي َأْهَل اجْلَْمِع ُغضُّوا أَْبَصارَُكْم َعْن فَاِطَمَة بِْنِت َن يـَوْ ا َكاهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " ِإذَ 
 حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحّتَّ َُتُرَّ "

 . متنه منكر واهية، وأنأسانيد هذا الحديث تالفة أو  (: 1491) # قال صاحب الروض البسام 
ِقَراَءًة    -  416 اْلبـَْغَداِديُّ  اْلَمَقاِبِريُّ  ِإبْـَراِهيَم  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ْبِن َأْخَِباََن  َعِليِّ  ْبُن  احْلََسُن  ثنا  َعَلْيِه، 

، ثنا َيَْ  ْمَساُر، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َخاِلٍد، َعْن قـَْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم، َعْن  َهاِشٍم  ََي ْبنُ اْلُمتـَوَكِِّل، َمْوَل َعْبِد الصََّمِد ْبِن َعِليٍّ السِّ
ُ تـَبَاَرَك َوتـََعاَل: اَن َأذُْكُرهُ  ي يِب، َوأَ نِّ َعْبدِ َأاَن ِعْنَد َحَسِن ظَ  َعْبِد اّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل اّللَّ

 ُكلََّما ذََكَرين " 
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 إسناده تالف.  (: 488) # قال صاحب الروض البسام 
ُد ْبُن ََيََْي   - 420 ُن ْبُن اْلُمِغريَِة، ثنا َخالَّ  ْوِريُّ، يَاُن الثَـّ  اْلُكويفُّ، ثنا ُسفْ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا َعالَّ

النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ  اْلَطَّاِب،  ْبِن  ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن ُعَمَر  َأيِب َخاِلٍد، َعْن َعْمرِو  ْبِن  ِإْْسَاِعيَل  مَيْتَِلَئ    َعْن  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »أِلَْن 
 ًرا« َجْوُف َأَحدُِكْم قـَْيًحا، َخرْيٌ َلهُ ِمْن َأْن مَيْتَِلَئ ِشعْ 

 [ (1158الروض البسام )] ، وقال: ال نعلم أحدا أسنده إال خلد بن يحيى.رواه البزار ورجاله رجال الصحيح(: 13302ي )يثماله# 
 

ْبُن    -  421 ُد  ثنا َخالَّ اْلَمكِّيُّ،  َمَسرََّة  َأيِب  اْبُن  ثنا  قَااَل:  َحِبيٍب،  ْبُن  َواحْلََسُن  َثَمُة،  َخيـْ ثـَنَا  ُسْفيَاُن  َحدَّ ثنا  َعْن ََيََْي،  الثَـّْوِريُّ، 
 َعَلْيِه َوَسلََّم: »أِلَْن مَيْتَِلَئ اِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ ِإْسَْ 

 رًا« ْن َأْن مَيْتَِلَئ ِشعَ َجْوُف َأَحدُِكْم قـَْيًحا، َخرْيًا لَهُ مِ 
 [ ( 1159الروض البسام ). ]رواه البزار ورجاله رجال الصحيح(: 13302الهيثمي )# 

 

ثـَنَا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن حُمَمَِّد ْبِن يَزِيَد احْلََلِبُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا أَبُو َيَْ   -  422 ، ثنا َحدَّ َبُل ْبُن حُمَمٍَّد احْلِْمِصيُّ   ََي َهنـْ
يِب َهاِشٍم يـَْعِِن الرُّمَّاينَّ، َعْن زَاَذاَن، َعْن َعِليٍّ َعْن َنِبِّ اّللَِّ َصلَّى هللاُ  حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعيَّاٍش، ثنا َأيِب، ثنا أَبُو َداُوَد، َعْن أَ 

يُع الشَُّهَداِء يـَْوَم اْلِقيَاَمِة هَلُْم مَ  َها اْلَعُدوُّ    ا َتْشَتِهي أَنْـُفُسُهْم، َوهَلُْم ِفيَها َما َيدَُّعوَن، وَُكلُّ َأْرٍض خُيَافُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »مجَِ َعَليـْ
 َدَخَلَها َأْو مَلْ َيْدُخْلَها راَِبٌط ِإَل يـَْوِم اْلِقيَاَمِة« 

 إسناده ضعيف.  (: 850) # قال صاحب الروض البسام 
 

َبُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي، ثنا ُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن ُعبـَْيِد  َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد بْ   -  423 اّللَِّ اْلَورَّاُق ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا أَبُو ََيََْي َهنـْ
، َعْن َنِبِّ اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ْن َأيِب َهاِشٍم، َعْن زَاَداَن، َعْن عَ حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعيَّاٍش، ثنا َأيِب، ثنا أَبُو َداُوَد، عَ  َعَلْيِه َوَسلََّم  ِليٍّ

يُـ  َأْرٍض  وَُكلُّ  َيدَُّعوَن،  َما  َوهَلُْم  أَنْـُفُسُهْم  َتْشَتِهي  َما  هَلُْم  اْلِقيَاَمِة  يـَْوَم  الشَُّهَداِء  »مجَِيُع  اْلَعُدوُّ قَاَل:  َها  َعَليـْ مَلْ    َتَخوَُّف  أَْو  َدَخَلَها 
 ِإَل يـَْوِم اْلِقيَاَمِة« َيْدُخْلَها راَِبٌط 

 إسناده ضعيف.  (: 851) # قال صاحب الروض البسام 
ْبِن هَ   -  424 ْبُن حُمَمَِّد  ُد  يَزِيَد َخالَّ أَبُو  ْبِن َمْرَواَن، ثنا  إِبْـَراِهيَم  ْبُن  أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد  ثنا َأيِب َأْخَِباََن  َواِقٍد اأْلََسِديُّ،  ْبِن  اِنِئ 
، ثنا ُخَصْيٌف، َعْن ِعْكرَِمَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل ْبُن َهاِنٍئ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُقَرِشيُّ   حُمَمَّدُ   اْلبَاِلِسيُّ

يـَتـََعلَُّمَها، ُثَّ   ِطيَِّة اْلَكِلَمةُ ِمْن َكاَلِم احلِْْكَمِة َيْسَمُعَها اْلَعْبُد ُثَّ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ أَْفَضَل اهْلَِديَِّة أَْو أَْفَضَل اْلعَ 
 يـَُعلُِّمَها َأَخاهُ َخرْيًا لَهُ ِمْن ِعبَاَدِة َسَنٍة َعَلى نِيَِّتَها« 

 إسناده واه.  (: 105) # قال صاحب الروض البسام 
َثَمةُ   -  425 ذِ  ْبُن ُسَلْيَماَن ِمْن َلْفِظِه، ثنا الرَّ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ ِذِقيَِّة، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس،  بِيُع ْبُن حُمَمٍَّد الالَّ ِقيُّ، اِبلالَّ

َوْرَداَن،   ْبِن  َأيِب مُحَْيٍد، َعْن ُموَسى  ْبِن  ْبُن حُمَمٍَّد الدَّرَاَوْرِديُّ، َعْن حُمَمَِّد  اْلَعزِيِز  ْعُت ثنا َعْبُد  يـَُقوُل: ْسَِ َأاَب ُهَريْـَرَة،  ْعُت  قَاَل: ْسَِ
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َها ُغَرٌف ِمْن زَبـَْرَجٍد، هَلَا أَ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّ  بْـَواٌب ُمَفتََّحٌة ُتِضيءُ َكَما  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ يف اجْلَنَِّة لَُعُمًدا ِمْن اَيقُوٍت َعَليـْ
 بُّوَن يف اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« رِّيُّ« قـُْلنَا: اَي َرُسوَل اّللَِّ َمْن َساِكنُـَها؟ قَاَل: »اْلُمَتَحاُيِضيءُ اْلَكوَْكُب الدُّ 

 إسناده ضعيف.  (: 1200) # قال صاحب الروض البسام 
 

ِقَراَءًة    -  426 اْلَقطَّاُن  التـَُّنوِخيُّ  ُعْثَماَن  ْبِن  َسْهِل  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  ِذِقيُّ، َحدَّثـَنَا  الالَّ َمْعَداَن  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثنا  َعَلْيِه، 
ذِ  ْعُت  ِقيَِّة، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب مُحَْيٍد، َعنْ اِبلالَّ  ُموَسى ْبِن َوْرَداَن، أَنَّهُ قَاَل: ْسَِ
ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأاَب ُهرَ  َها ُغَرٌف ِمْن زَبـَْرَجٍد هَلَا يْـَرَة، يـَُقوُل: ْسَِ  يـَُقوُل: »ِإنَّ يف اجْلَنَِّة لَُعُمًدا ِمْن اَيقُوٍت َعَليـْ

 َجلَّ«  اّللَِّ َمْن َساِكنُـَها؟ قَاَل: »اْلُمَتَحابُّوَن يف اّللَِّ َعزَّ وَ أَبْـَواٌب ُمَفتََّحٌة ُتِضيءُ َكَما ُيِضيءُ اْلَكوَْكُب الدُّّرِيُّ« قـُْلنَا: اَي َرُسولَ 
 إسناده ضعيف.  (: 1201) # قال صاحب الروض البسام 

 

ْبنُ   -  427 َأمْحَُد  ثنا  َعَلْيِه،  ِقَراَءًة  اْلُكويفُّ  بـَُرْيٍد  ْبِن  يُوُسَف  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  ثنا  َأْخَِباََن  َِبََلَب،  اْلِكْنِديُّ،  ُخَلْيٍد   
ا ثنا  أَُوْيٍس،  ْبُن  ْعُت َرسُ ِإْْسَاِعيُل  َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: ْسَِ َوْرَداَن، َعْن  ْبِن  َأيِب مُحَْيٍد، َعْن ُموَسى  ْبِن  وَل اّللَِّ لدَّرَاَوْرِديُّ، َعْن حُمَمَِّد 

يـَُقوُل: »ِإنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  ِمْن زَبـَْرَجدٍ   َصلَّى هللاُ  ُغَرٌف  َها  ِمْن اَيقُوٍت َعَليـْ لَُعُمًدا  اجْلَنَِّة  ُتِضيءُ َكَما ُيِضيءُ   يف  ُمَفتََّحٌة  أَبْـَواٌب  هَلَا 
 اْلَكوَْكُب الدُّرِّيُّ« قـُْلنَا: اَي َرُسوَل اّللَِّ َمْن ُسكَّاَُنَا؟ قَاَل: »اْلُمَتَحابُّوَن يف اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« 

 إسناده ضعيف.  (: 1202) لبسام ب الروض ا# قال صاح
مْحَُد ْبُن ُخَلْيٍد، ثنا  َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن يُوُسَف ْبِن بـَُرْيٍد، َوَأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن يَزِيَد احْلََلِبُّ، قَااَل: ثنا أَ َأْخَِباََن أَبُو   -  428

: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، َعْن َحِكيِم ْبِن ُعَمرْيٍ أَبُو اْلَيَماِن احْلََكُم ْبُن اَنِفٍع، ثن ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ
َهِة«  ْعِر َعَلى َأْعَلى اجْلَبـْ  َوَسلََّم َكاَن َيْسُجُد َمَع ُقصَّاِص الشِّ

الروض البسام  ] بن أبي مريم وهو ضعيف الختلطه. عبد هللا . وفيه أبوبكر بن .في األوسط .يعلى والطبراني  رواه أبو(: 2755الهيثمي )# 
(340) ] 

ْسَحاَق َراَءًة َعَلْيِه، َوثـَنَا أَبُو إِ َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ِهَشاِم ْبِن َعَدبٍَّس اْلِكْنِديُّ اْلُكويفُّ قِ   -  445
 ْبُن َعْمرِو ْبِن َنْصِر ْبِن  ْبِن َصاِلِح ْبِن ِسنَاٍن، َوحُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَقْيِِنُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّدُ ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد 

َثِِن َأيِب  احْلَجَّاِج يف رَبِيٍع اْْلَخِر َسَنَة َثاَلٍث َوَِثَاِننَي وَ  ،  ِمائـََتنْيِ قَاَل: َحدَّ َعْمُرو ْبُن َنْصٍر، َعْن أَبِيِه َنْصِر ْبِن احْلَجَّاِج، ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ
َنَما َنُْن َمَع َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ، ثنا أََنُس ْبُن َماِلٍك اأْلَْنَصاِريُّ، قَاَل: بـَيـْ لَّى َبْطنَا ثَِنيًَّة َوَرُسوُل اّللَِّ صَ  َوَسلََّم هَ َعِن الزُّْهِريِّ

اَْن، ُثَّ َساَر رَ  اَْن لَِتْكِبريِِه، ُثَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيِسريُ َوْحَدُه، فـََلمَّا اْستـََهلَّْت ِبِه الطَّرِيُق َضِحَك وََكِبََّ َفَكِبَّ تـَْوًة، ُثَّ َضِحَك َفَكِبََّ وََكِبَّ
اَْن لَِتْكبِ َساَر رَتـَْوًة، ُثَّ  اَْن لَِتْكِبرِيَك اَي َرُسوَل اّللَِّ َفاَل َنْدِري ِممَّ َضِحْكَت؟ فـَقَ َضِحَك َفَكِبََّ َفَكِبَّ اَل ريِِه، ُثَّ َأْدرََكْتُه، فـََقاَل اْلَقْوُم: َكِبَّ

ِجِْبِيُل َصلَّى هللاُ  النَّاَقَة  قَاَد   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َأْسهَ َرُسوُل  فـََلمَّا  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  ْر   َوِبشِّ أَْبِشْر  فـََقاَل:  ِإَلَّ  اْلتـََفَت  َلِت 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه النَّ  ُ َدَخَل اجْلَنََّة، َوَقْد َحرََّم اّللَّ  اَر َفَضِحْكُت وََكِبَُّْت " أُمََّتَك أَنَّهُ َمْن قَاَل: اَل ِإلََه ِإالَّ اّللَّ
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، َوَقْد َرَواهُ َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ َومَلْ َُيَدِّْث بِِه َعنِ اٌم: »َهَذا َحِديٌث غَ اْلَقاِسِم ُتَّ قَاَل أَبُو   ، َعِن الزُّْهِريِّ  رِيٌب ِمْن َحِديِث اأْلَْوزَاِعيِّ
ْوزَاِعيِّ َوَقْد َحدََّث ِِبَا اْبُن ُجوَصا  َعْمُروَن، َوَلهُ ُنْسَخٌة َعِن اأْلَ اأْلَْوزَاِعيِّ ِإالَّ حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َويـُْعَرُف اِبْبِن  

 َعْنُه« 
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه سلمة بن روح، وقد ضعفه جماعة ووثقوه.  (: 38) # قال صاحب الروض البسام 

أَيُّ   -  446 ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  َعْبِد الصََّمدِ َأْخَِباََن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  يَزِيُد  ثنا   ، ْبِن َحْذملٍَ َهاِشٍم وَب  ْبُن  َعْمُرو  ثنا   ،
، َعْن أََنسِ  َسلََّم: »ِإَذا  ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ اْلَبرْيُوِتُّ، ثنا ِهْقُل ْبُن زاَِيٍد، ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ، َعِن الزُّْهِريِّ

 وا اِبْلَعَشاِء ُثَّ َصلُّوا« َحَضَر اْلَعَشاءُ َوأُِقيَمِت الصَّاَلُة، فَاْبَدءُ 
البخاري )  (: 249)  # قال صاحب الروض البسام الز 392/  1( ومسلم )159/  2الحديث أخرجه  بدون زيادة: )ثم  ( من طرق عن  به  هري 

 صل وا(. 
، ثنا َبْكُر ْبُن َسْهلٍ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب اأْلَ   - 448 ْعُت اأْلَْوزَاِعيَّ، َُيَدُِّث َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن  ْذرَِعيُّ ، ثنا َعْمُرو ْبُن َهاِشٍم، قَاَل: ْسَِ

، َعْن َعِليِّ ْبِن َعْبِد ا َل: " ُعِرَض َعَلى َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس، َعْن أَبِيِه َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس، قَاَعْبِد اّللَِّ اْلَمْخُزوِميِّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ }َولَ َعَلْيِه َوَسلََّم مَ  َسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك َفرَتَْضى{  ا ُهَو َمْفُتوٌح َعَلى أُمَِّتِه ِمْن بـَْعِدِه ُكْفًرا ُكْفًرا، َفُسرَّ ِبَذِلَك، فَأَنْـَزَل اّللَّ

ُ 5]الضحى:  َبِغي َلهُ ِمَن اأْلَْزَواِج َواْلََدِم " تـَبَاَرَك َوتـََعاَل يف اجْلَنَِّة أَْلَف َقْصٍر يف ُكلِّ َقْصٍر مَ [ فََأْعطَاهُ اّللَّ  ا يـَنـْ
وفيه معاوية بن أبي العباس، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وإسناد الكبير   ...  رواه الطبراني في الكبير واألوسط(: 11499قال الهيثمي )# 

 [ (1370بسام )ض الالرو ]حسن 

ِن َحْذملٍَ ِقَراَءًة،  َلْيَماُن ْبُن أَيُّوَب بْ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث اْلَعْبَدِريُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه، أبنا أَبُو أَيُّوَب سُ   -  450
اْلَولِ  ثنا  رُزَْيٍق،  ْبِن  َعْبِد اّللَِّ  ْبُن  يَزِيُد  َماِلِك  ثنا  اْبُن  َثِِن  اأْلَْوزَاِعيُّ، َحدَّ أَبُو َعْمرٍو  ثنا  ُمْسِلٍم،  ْبُن  َعِن يُد  احْلََدَثِن،  ْبِن  َأْوِس  ْبِن 

، َحدََّثِِن َماِلُك ْبُن َأْوِس ْبِن احْلََدثَ  نـَنَا َعْن َسرِيٍَّة ُأِصيَبْت يف َسِبيِل اّللَِّ الزُّْهِريِّ ثْـنَا بـَيـْ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َعْهِد ُعَمَر    ِن، قَاَل: " حَتَدَّ
َعثـُهُ فـََقاَل قَائِلُنَا: ُعمَّاُل اّللَِّ َعزَّ وَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َما أََماَتُْم َجلَّ يف َسِبيِلِه َوَقَع َأْجُرُهْم َعَلى اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوقَاَل قَائِلُنَا: يـَبـْ ُم اّللَّ

َوقَ  ُعَمَر  ِإنَّ  ُثَّ  تـََتَحدَّثُو َعَلْيِه،  ُتْم  َما ُكنـْ فـََقاَل:  احْلَِديِث،  َعِن  فََأْمَسْكنَا  نَا،  َعَليـْ الَّيِت  َف  السَّرِيَِّة  َعِن  نـََتَحدَُّث  قَاَل: ُكنَّا  ِبِه؟  َن 
َع َأْجُرُهْم َعَلى اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوقَاَل قَائِلُنَا:  َوَجلَّ، فـََقاَل قَائِلُنَا: ُعمَّاُل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َويف َسبِيِلِه َوقَ   ُأِصيَبْت يف َسِبيِل اّللَِّ َعزَّ 

َعثـُُهُم اّللَُّ  عَ يـَبـْ ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َما َأَماَتُْم َعَلْيِه، ِإنَّ ِمَن  َعَلى َما أََماَتُْم َعَلْيِه، فـََقاَل ُعَمُر: »َأَجْل َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه لَيـَبـْ ثـَُهُم اّللَّ
الدُّنْـيَا  النَّاسِ  يـَْنِوي  يـَُقاتُِل  َمْن  ُهْم  َوِمنـْ راَِيًء َوُْسَْعًة،  يـَُقاِتُل  َمْن  َمْن  ُهْم  َوِمنـْ ا،  بُدًّ َذِلَك  ِمْن  َفاَل َيَُِد  اْلِقتَاُل  يـُْلِجُمهُ  َمْن  ُهْم  َوِمنـْ  ،

َأْعَلُم َأنَّ  اُء، َمَع َأيّنِ اَل أَْدِري َما ُهَو َمْفُعوٌل يِب َواَل ِبُكْم، َغرْيَ َأيّنِ ُل َصاِبًرا حُمَْتِسبًا فَأُولَِئَك ُهُم الشَُّهَداءُ فَأُولَِئَك ُهُم الشَُّهدَ يـَُقاتِ 
 دََّم ِمْن َذْنِبِه« َصاِحَب َهَذا اْلَقِْبِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد ُغِفَر َلهُ َما تـَقَ 

 اله. وابن مالك لم أقف على اسمه وحيزيد لم يوثقه غير ابن حبان،  (: 849) # قال صاحب الروض البسام 
ثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْسُروٍق، ث  -  459 الرَّمْحَِن،  ثنا َأيِب، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد  ِمْن ِحْفِظِه،   ، اْبُن َحْذملٍَ ثـَنَا  اْلُفَراِت نا  َحدَّ ْبُن  ِإْسَحاُق 

نَي َعَلى َصاِحِب  ْبِن ُعَمَر: »َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُردُّ اْلَيمِ اْلِكْنِديُّ، َعِن اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن ا
 «، احْلَقِّ 
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بْ   -  460 ِإبْـَراِهيُم  ِإْسَحاَق  أَبُو  ِإبْـَراِهيَأْخَِبين  ْبُن  حُمَمَُّد  اّللَِّ  َعْبِد  َوأَبُو  ِسنَاٍن،  ْبِن  َصاِلِح  ْبِن  حُمَمَِّد  ثنا ُن  قَااَل:  َمْرَواَن،  ْبِن  َم 

، َفذََكَر ِمثـَْلهُ   ُسَلْيَماُن ْبُن أَيُّوَب ْبِن َحْذملٍَ
ـ. وتعقبه الذهبي في "التلخيص": "قلت: ال أعرف قال الحاكم: "صحيح اإِلسناد ولم يخر جاه". أه  (:934-933) # قال صاحب الروض البسام

 محمًدا، وأخشى أن يكون باطًل. 
ثَـ   -  461 اَحدَّ أَبُو  ْبنُ نَا  ُمَؤمَُّل  ثنا  َبَة،  قـُتـَيـْ ْبُن  َبكَّاُر  ثنا  رَاِشٍد،  ْبِن  ُعَمَر  ْبِن  َعْبِد اّللَِّ  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثنا   ْلَمْيُموِن  ِإْْسَاِعيَل، 

النَِّبِّ  َعِن   ، اّللَِّ َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  حُمَمٍَّد،  ْبُن  َجْعَفُر  ثنا  اْغِفْر  ُسْفيَاُن،  »اللَُّهمَّ  قَاَل:  أَنَّهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى   
اَي   ِقيَل:  اغْ لِْلُمَحلِِّقنَي«  »اللَُّهمَّ  قَاَل:  رِيَن،  َواْلُمَقصِّ اّللَِّ  قَاَل:  َرُسوَل  رِيَن،  َواْلُمَقصِّ اّللَِّ  َرُسوَل  اَي  ِقيَل:  لِْلُمَحلِِّقنَي«  ِفْر 

 ، رِيَن«   »َواْلُمَقصِّ
 مؤمل صدوق سيء الحفظ، وقد أخطأ في روايته عن سفيان.  (:651) قال صاحب الروض البسام  #

َجْعَفرِ   -  463 ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  ِهَشاُم  اْلَمِلِك  َعْبِد  أَبُو  ْبِن َحدَّثـَنَا  يـَْعُقوَب  ْبُن  َوَعِليُّ  اْلُكويفُّ،  اْلِكْنِديُّ  َعَدبٍَّس  ْبِن  ِهَشاِم  ْبِن   
بْ  ثنِإبْـَراِهيَم  ْبُن َعاِصٍم،  ثنا السَِّريُّ  اأْلَْشَيُب،  ْبُن ُموَسى  اْلَقاِسُم  ثنا  اْلَعِقِب، قَااَل:  َأيِب  بَاينُّ، وََكاَن ِن  ْبُن َهَراَسَة الشَّيـْ ِإبْـَراِهيُم  ا 

َسِعيَيَْ  َأيِب  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  اْلَمَدينُّ،  َمْعَشٍر  أَبُو  ثنا  ثَِقٌة،  يـَُقوُل:  َمِعنٍي،  ْبُن  َرُسوُل اّللَِّ  ََي  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْـَرَة،  َأيِب  َعْن   ، اْلَمْقُِبِيِّ ٍد 
َغُضُه، وََكاِفٌر يـَُقاتِلُُه، َوَشْيطَاٌن َيِكيُدُه« َم: »اْلُمْؤِمُن ُموَكٌَّل بِِه َأْربـََعٌة، ُمنَاِفٌق يُـ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ْؤِذيِه، َوفَاِسٌق يـَبـْ

 حديث موضوع.  (: 21) # قال صاحب الروض البسام 
ِمْن َلْفِظِه، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َحيَّاَن اْلَمَداِئِِنُّ، ثنا ُشَعْيُب    -  464 َثَمةُ  ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َخيـْ ْبُن َحْرٍب، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َحدَّ

، َعْن َأيِب   ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َدَخَلْت أُمٌَّة اجْلَنَّةَ  َواِقٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد، َمْوَل اْلَمْهِريِّ
َها َوَقِضيِضَها، َكانُوا اَل َيْسرَتْقُ ِبقَ   وَن، َواَل َيْكتـَُووَن، َوَعَلى َرِبِِّْم يـَتـَوَكَُّلوَن« ضِّ

 ى الَمْهري، ولم أقف على ترجمته.بن أبي سعيد مول وفي إسناده: سعيد (: 1025) # قال صاحب الروض البسام 
بْـَراِهيَم ْبِن ِفيٍل اْلبَاِلِسيُّ، ثنا أَبُو ُموَسى ِعيَسى ْبُن  َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن َعَدبٍَّس، ثنا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن إِ   -  466

ُ َأْجَرَك يف ُسَلْيَماَن احلَِْجازِيُّ، ثنا أَبُو ِإسْ   ُشْعَبَة، فـََقاَل:  َحاَق، َحدََّثِِن َأيِب، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى ُسْفيَاَن الثَـّْوِريِّ فـَُقْلُت: َأْعظََم اّللَّ
ُ َأابَ  َلى، َعْن َعبْ   رَِحَم اّللَّ ِد اّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى ِبْسطَاٍم، ُثَّ قَاَل: ثنا ُشْعَبُة، َعِن احْلََكِم، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَيـْ

َثِِن َأيِب، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحجَّ ُمْقراًِن« َهَكَذا قَالَ   ، أَبُو ِإْسَحاَق، َحدَّ
 

اْلبَاِلسِ   -  467 ِإبْـَراِهيَم  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  َأرِْكنَي،  ْبُن  َحاِجُب  ثنا  اْلَقاِسِم،  ْبُن  يُوُسُف  َأيِب  َحدَّثـَنَا  َعْن  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  ِعيَسى  ثنا  يُّ، 
، َوذََكَر نَْ   َوهُ ِإْسَحاَق، قَاَل: قـُْلُت ِلُسْفيَاَن الثَـّْوِريِّ

البسام  الروض  صاحب  قال  سليمان    (:612-613)  #  بن  )عيسى  عنه:  والراوي  الفزاري،  الحارث  بن  محمَّد  بن  إبراهيم  هو  إسحاق  أبو 
 [ حجَّ ُمفِرًدا  -صلى هللا عليه وسلم  -عن عبد هللا بن مسعود أن النبي ]في الروض البسام لفظ الحديث:  الحجازي( لم أقف على ترجمته.

 ْبُن حُمَمَِّد َعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا أَبُو احْلَاِرِث َأمْحَُد ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعبَّاٌس الدُّوِريُّ، ثنا ُعْثَمانُ َأْخَِباََن َُتَاٌم، ثنا أَبُو اْلَفَرِج الْ   -  471
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ٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى ْبِن َأيِب َّنٍَِر، َعْن أََنِس ْبِن َمالِ   ْبِن ُعْثَماَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعمَّاٍر اْلُمَؤذُِّن، َعْن َشرِيِك ْبِن َعْبِد اّللَِّ 
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلُمْؤِمُن ِمْرآةُ اْلُمْؤِمِن« 

 إسناده حسن.  (: 1795) وض البسام احب الر # قال ص 
ُن ْبُن اْلُمِغريَِة، ثنا اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ثنا َعْبُد اّللَِّ  َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َحِبيِب ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك، ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا    -  473 َعالَّ

ْم َحظًّا طَاٍء، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْجَعُلوا لِبُـُيوِتكُ ْبُن فـَرُّوَخ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن عَ 
 ْم« ِمْن َصاَلِتكُ 

ر  ( من حديث ابن عم538/ 1( ومسلم )529 -  528/ 1وأخرج البخاري ): (416الروض البسام )] (: ضعيف.2680السلسلة الضعيفة )# 
 [ مرفوًعا: "اجعلوا في بيوتكم من صلتكم".

اْلُمرِّ   -  482 اْلَولِيِد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َجاِبٍر  َأْخَِباََن  ْبِن  احْلََكِم  ْبُن  َأْخطَُل  اْلَقاِسِم  أَبُو  ثنا  اْلُمْقِرُئ،  يُّ 
، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ حمَُ  رَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم،  مَُّد ْبُن يُوُسَف اْلِفْراَييِبُّ، ثنا َعْبُد احْلَِميِد ْبُن َِبَْراَم، ثنا َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، َعْن َعْبِد الاْلُقَرِشيُّ

اَس َحّتَّ يُِقيُموا الصَّاَلَة، َويـُْؤتُوا الزََّكاَة، ْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أُِمْرُت َأْن أُقَاتَِل النَّ عَ 
ُ َوْحَدهُ اَل شَ  مًَّدا َعْبُدهُ َوَرُسولُُه، فَِإَذا فـََعُلوا َذِلَك فـََقِد اْعَتَصُموا َوَعَصُموا ِدَماَءُهْم  رِيَك َلُه، َوَأنَّ حمَُ َوَيْشَهُدوا َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اّللَّ

  َِبَقَِّها، َوِحَساُِبُْم َعَلى اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« َوَأْمَواهَلُْم ِإالَّ 
( عن شيخه محمَّد بن األزهر عن الفريابي به، دون قوله: "فإذا فعلوا ذلك ... " 72أخرجه ابن ماجه )  (: 3)  # قال صاحب الروض البسام 

ن حديثه.  إلى آخره. وَشْهر ليِ ن الحديث، ومنهم من ُيحسِ 
أَبُ   -  491 ِإْسَحاقُ َأْخَِباََن  يـَْعُقوَب  ْبُن مَحَّاٍد زُْغبَ و  َأمْحَُد  ثنا  اأْلَْذرَِعيُّ،  يـَْعُقوَب  ْبُن  ثنا   اَنِصٍح،  ْبُن  ثنا ُموَسى  ِعيَسى،  َأُخو  ةُ 

، ثنا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَا َل: َخطَبـَنَا َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ِعْصَمةُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَْزرَِجيُّ
اَنقَِتِه ا َوُهَو َعَلى  ِفيَها َعَلى َغريِْ َوَسلََّم  احْلَقَّ  َغرْياَِن ُكِتَب، وََكَأنَّ  ِفيَها َعَلى  اْلَمْوَت  النَّاُس َكَأنَّ  اَن َوَجَب، ْلَقْصَواِء فـََقاَل: »أَيُـَّها 

انَّ خُمَلَُّدوَن بـَْعَدُهْم، َقْد َنِسينَا ُكلَّ َواِعظٍَة، َوأَِمنَّا ُكلَّ   ِإانَّ ِإلَْيِه رَاِجُعوَن، نـُبـَّوِئـُُهْم َأْجَداثـَُهْم َونَُْكُل تـَُراثـَُهْم، َكأَ وََكَأانَّ َسَفٌر َعمَّا قَِليلٍ 
ُبهُ َعْن َعْيِب النَّاِس َوتـََواَضعَ  َقَصٍة، َوَذلَّ يف َغرْيِ َمْسَكَنٍة، َورَِحَم َأْهَل الذُّلِّ  َجاِئَحٍة، أَيُـَّها النَّاُس طُوََب ِلَمْن َشغََلهُ َعيـْ  يف َغرْيِ َمنـْ

 يـَتـََعدََّها ِإَل ِبْدَعٍة« َمْسَكَنِة، طُوََب ِلَمْن أَنْـَفَق اْلَفْضَل ِمْن َماِلِه َوأَْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن قـَْوِلِه، َوَوِسَعْتهُ السُّنَّةُ َومَلْ  َوالْ 
 إسناده تالف.  (: 1689) البسام  # قال صاحب الروض

، ثنا أَبُو يَزِيَد يُوُسُف ْبُن يَزِيَد اْلَقرَاِطيِسيُّ   -  492 ، َوِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، قَااَل: َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ
 َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِليٍّ ِرْضَواُن اّللَِّ  نا ُسْفيَاُن الثَـّْوِريُّ، َعنْ ثنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثنا أَبُو َبْكٍر الدَّاِهِريُّ، ث

 َرُسوَل اّللَِّ َوَما ُجبُّ ي احْلُْزِن« ِقيَل: ايَ َعَلْيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »تـََعوَُّذوا اِبّللَِّ ِمْن ُجبِّ احْلُْزِن َأْو َوادِ 
ِمْنهُ َجَهنَُّم ُكلَّ يـَْوٍم َسْبِعنَي َمرًَّة أُِعدَّ   لِْلُقرَّاِء اْلُمَراِئنَي، َوِإنَّ ِمْن ِشَراِر اْلُقرَّاِء احْلُْزِن أَْو َواِدي احْلُْزِن؟ قَاَل: »َواٍد يف َجَهنََّم تـََعوَّذُ 

 الَِّذي يـَُزوُر اأْلَُمَراَء« 
الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، والصواب أنه ضعيف، فبعض طرقه ال يتهيأ الحكم عليها   (: 1768)  البسام   حب الروض# قال صا

 بالوضع.
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، ثنا أَبُو ُأَساَمَة َعْبُد ا - 493  ُأَساَمَة احْلََلِبُّ،  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب ّللَِّ َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن رَاِشٍد اْلَبَجِليُّ
أَ  َعْن  َعْن َجدِّي،  َأيِب،  َثِِن  َأْوٍس، َحدَّ ْبِن  َُّنرَْيِ  ْبِن  اْلَولِيِد  ْبُن  َُّنرَْيُ  ثنا  اأْلَْخَيِل،  ْبُن  ِإْسَحاُق  قَاَل ثنا  قَاَل:   ، اأْلَْشَعِريِّ ُموَسى  يِب 

نَا، َواَل ُصْمنَا، َواَل َحَجْجنَا، َواَل َغَزْواَن« َسلََّم: »اللَُّهمَّ أَمْ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  ُز َما َصلَّيـْ  ِتْعنَا اِبإْلِْساَلِم َواْلُْبِز، فـََلْواَل اْلُبـْ
 [( 975الروض البسام )] (: موضوع. 3/103موضوعات ابن الجوزي )# 

ُأَساَمَة، ثنا ِإْسَحاُق، ثنا َُّنرَْيُ ْبُن اْلَولِيِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َأيِب ُموَسى، ثنا أَبُو  َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن ْبُن رَاِشٍد،    -  494
لَ  َسخََّر  َوَجلَّ  َعزَّ   َ اّللَّ فَِإنَّ  َز،  اْلُبـْ »َأْكرُِموا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  السَّ قَاَل:  بـَرََكاِت  َواأْلَْرِض، َماَواِت،  هُ 

 َواحْلَِديَد، َواْلبـََقَر، َواْبَن آَدَم« 
 إسناده تالف.  (: 976) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا اْبُن  ُن َواِضحٍ اْلُمَسيُِّب بْ   َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ اْلَقاِضي، ثنا َسْعُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَبرْيُوِتُّ، ثنا  -  497
، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل:   َلمَّا أَتـَْيُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َأيِب ُهَريْـَرَة احْلِْمِصيُّ يـَْعِِن َهاِشًا، ثنا َوْحِشيُّ ْبُن َحْرِب ْبِن َوْحِشيٍّ

 اَلٍت ُثَّ قَاَل: »اَل تُِرين َوْجَهَك« ُهَو َهاِشُم ْبُن َأيِب ُهَريْـَرَة " اَلَث َتفِ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَْعَد قـَْتِل مَحَْزَة تـََفَل يف َوْجِهي ثَ 
 إسناده ضعيف.  (: 1394) # قال صاحب الروض البسام 

ْبِن َعْبِد الصََّمدِ   -  499 ْبُن حُمَمَِّد  يَزِيُد  ثنا   ، ْبِن َحْذملٍَ ْبُن ُسَلْيَماَن  َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  ثـَنَا  أَبُ َحدَّ ثنا  يَزِيَد  ،  ْبُن  َبْكٍر َعْبُد اّللَِّ  و 
قَ  َحِبيٍب،  ْبِن  ُسَلْيَماَن  َعْن   ، اْلُقَرِشيُّ َعِليٍّ  ْبُن  اّللَِّ  َعْبُد  ثنا   ، اّللَِّ َعْبِد  ْبُن  َصَدقَةُ  ثنا  َأْصَرَم اْلُمْقِرُئ،  ْبُن  َأْسَوُد  َثِِن  َحدَّ اَل: 

َرُسوَل   اَي  قـُْلُت  قَاَل:  أَ اْلُمَحاِريِبُّ،  قَاَل:  اّللَِّ  يَِدي،  َأْمِلْك  مَلْ  ِإَذا  َأْمِلُك  َفَماَذا  فـَُقْلُت:  قَاَل:  يََدَك؟«  »َأَُتِْلُك  قَاَل:  ْوِصِِن، 
َخرْيٍ  يف  ِإالَّ  َيَدَك  تـَْبُسْط  »َفاَل  قَاَل:  ِلَساين،  أَْمِلْك  مَلْ  ِإَذا  أَْمِلُك  َفَماَذا  قـُْلُت:  ِلَساَنَك؟«  تـَُقلْ »فـََتْمِلُك  َواَل  بِِلَسانِ ،  ِإالَّ    َك 

 َمْعُروفًا« 
مين دمشقيٌّ ضعيف كما في   (:1118) # قال صاحب الروض البسام قال البخاري: "في إسناده نظر". أهـ. قلت: َصَدَقة بن عبد هللا هو السَّ

 "التقريب" 
ِد ِن ََيََْي ْبِن مَحَْزَة احْلَْضَرِميُّ بِبـَْيِت هَلْيَا، ثنا َجدِّي أِلُمِّي أَبُو َعبْ َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َخاِلُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َخاِلِد ْبِن حُمَمَِّد بْ   - 501

 ْبِن ُكَرْيٍب  اِن احْلََكُم ْبُن اَنِفٍع، ثنا َسِعيُد ْبُن ِسنَاٍن، َعْن َأيِب الزَّاِهرِيَِّة ُحَدْيرِ اّللَِّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن مَحَْزَة، ثنا أَبُو اْلَيمَ 
، َعْن َعْبِد اّللَِّ  ، َعْن َكِثرِي ْبِن ُمرََّة احْلَْضَرِميِّ ْضَرِميِّ »َمْن لَِبَس الصُّوَف    ْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:احلَْ
َوأَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمْنهُ اْلِكِْبَ، أاََن َعْبدٌ َوانْـتـََعَل اْلَمْخُصوَف َورَِكَب مِحَارَُه، َوَحَلَب َشاتَهُ   اْبُن َعْبٍد َأْجِلُس َكَل َمَعهُ ِعيَالُهُ فـََقْد َنَّى اّللَّ

، َوُهَو َجاٍث َعَلى  ِجْلَسَة اْلَعْبِد، َوآُكُل َأْكَل اْلَعْبِد، ِإنَّ النَّ  يَطُوَف طََعاًما ِإالَّ رُْكبـَتـَْيِه، ِإيّنِ َقْد أُوِحَي  ِبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْن َحٍد، ِإنَّ َيَد اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َمْبُسوطٌَة يف َخْلِقِه، َفَمْن رََفَع ِإَلَّ َأْن تـََواَضُعوا، َواَل يـَْبِغي َأَحٌد َعَلى أَ  نـَْفَسهُ َوَضَعهُ اّللَّ

ُ َعزَّ وَ  َتِغي ِبِه ُسْلطَاَن اّللَِّ عَ َوَضَع نـَْفَسهُ رَفـََعهُ اّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ« َجلَّ، َواَل مَيِْشي اْمُرٌؤ َعَلى اأْلَْرِض ِشِْبًا يـَبـْ  زَّ َوَجلَّ ِإالَّ َكبَّهُ اّللَّ
 إسناده تالف.  (: 1111) # قال صاحب الروض البسام 

َماِن احْلََكُم ْبُن اَنِفٍع، ثنا ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن مَحَْزَة، ثنا أَبُو اْليَ   َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َخاِلُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َخاِلٍد،  -  502
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َعَلْيهِ   َسِعيُد ْبُن ِسنَاٍن، َعْن َأيِب الزَّاِهرِيَِّة، َعْن َكِثريِ  ْبِن ُعَمَر َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ   َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ  ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبِد اّللَِّ 
َعَلى الرَِّعيَِّة الشُّْكُر، َوِإْن  ي ِإلَْيِه ُكلُّ َمظُْلوٍم ِمْن ِعبَاِدِه، فَِإْن َعَدَل َكاَن َلهُ اأْلَْجُر وَ السُّْلطَاَن ِظلٌّ ِمْن ِظلِّ الرَّمْحَِن يف اأْلَْرِض، َيَْوِ 

َذا َمنـَْعِت الزََّكاةُ َهَلَكِت ُر َوَعَلى الرَِّعيَِّة الصَِّْبُ، فَِإَذا َجاَرِت اْلُواَلةُ َقَحَطِت السََّماُء، َوإِ َجاَر َأْو َحاَف َأْو ظََلَم َكاَن َعَلْيِه اإْلِصْ 
 َفْقُر َواْلَمْسَكَنُة، َوِإَذا ُأْخِفَرِت الذِّمَّةُ أُِديَل اْلُكفَّاُر« اْلَمَواِشي، َوِإَذا ظََهَر الّزاَِن ظََهَر الْ 

 إسناده تالف.  (: 899) روض البسام # قال صاحب ال
 

، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن مَحَْزَة، ثنا أَبُو اْلَيَماِن    -  503 ثـَنَا َخاِلُد ْبُن َأيِب َعِليٍّ احْلََكُم ْبُن اَنِفٍع، ثنا َسِعيُد ْبُن ِسنَاٍن،  َحدَّ
ًما: »قُوُموا فـَبَاِيُعوا«  َة، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يـَوْ َعْن َأيِب الزَّاِهرِيَِّة، َعْن َكِثرِي ْبِن ُمرَّ 

َرُسوَل اّللَِّ  اَي  مَلْ  فـََقالُوا:  َواِحَدًة  َها َصاَلًة  ِمنـْ تـََرَك  َفَمْن  الصَّاَلَة؟  نُِقيَم  َأْن  َعَلى  نـُبَاِيْعَك  َأَومَلْ  قَاَل: »قُوُموا   َهَلَك،  فـََقْد  يـَُؤدَِّها 
َها ِدينَارًا مَلْ يـَُؤدِِّه فـََقْد َهَلَك، قَاَل: »قُوُموا  َك َعَلى َأْن نـَُؤدَِّي الزََّكاَة؟ َفَمْن تـََرَك ِمنَّ فـَبَاِيُعوا« قَالُوا: اَي َرُسوَل اّللَِّ َأَومَلْ نـُبَاِيعْ  ا ِمنـْ

َلَك، قَاَل: »قُوُموا فـَبَايـَُعوين نـُبَاِيْعَك َعَلى َصْوِم الشَّْهِر اْلَمْفُروِض؟ فََمْن تـََرَك ِمنَّا ِصيَاَم يـَْوٍم ِمْنهُ فـََقْد هَ فـَبَايـَُعوين« قَالُوا: َأَومَلْ  
اَن َعَلى َما اْسَتطَ َعَلى َما اْسَتطَعْ  َعةُ َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإايَّ  اُعوا ُتْم« وََكاَنْت بـَيـْ

البخاري )  إسناده واه...  (:919)  # قال صاحب الروض البسام بايعنا  1490/  3( ومسلم ) 193/  13وأخرج  إذا  ( عن ابن عمر قال: كن ا 
 على السمع والطاعة يقول لنا: "فيما استطعتم".   -وسلم صلى هللا عليه  -رسول هللا 

 

ُن ِسنَاٍن، َعْن َأيِب الزَّاِهرِيَِّة، َعْن َكِثرِي ْبِن ُمرََّة،  ُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا أَبُو اْلَيَماِن، ثنا َسِعيُد بْ َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َخاِلٌد، ثنا َأمحَْ   - 504
ْبِن عُ  َأْشرَاِط السَّاَعِة  َعْن َعْبِد اّللَِّ  ِمْن  قَاَل: »ِإنَّ  أَنَّهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم  َويـُْلَبَس  َمَر، َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  اْلَمْنظُوُر،  يـُرَْكَب  َأْن 

نْـيَا،  ْلَعاَلنَِيِة َأْعَداَء السَّرِيَرِة، َوإِ اْلَمْشُهوُر، َويـُْبًَن اْلَمْسُدوُر، َوَيِصرَي النَّاُس ِإْخَواَن ا َذا ُأْسِنَد اْلِبنَاُء، َوُأِكَل الّراَِب، َوبِيَع الدِّيُن اِبلدُّ
 فَاْنُج أِلُمَِّك اْلَوْيُل« 

 ([ 1735الروض البسام )]  .ال يصح وفيه كذابان (: 3/459ضوعات ابن الجوزي )و م# 
ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو    -  506 َثَمةُ  َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َحيَّاَن اْلَمَداِئِِنُّ اِبْلَمَداِئِن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ

َم َكاَن يَْدُعو ِِبَِذهِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ِن َعِطيََّة، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن اأْلََغرِّ َأيِب ُمْسِلٍم، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ اْلَفْضِل بْ 
عَ  َوَعَلى  فـََهَدْيَت،  رَبَـّنَا  َوَقَدْرَت  َفَسوَّْيَت،  رَبَـّنَا  »َخَلْقَت  َوَأْسَقْيَت، الدََّعَواِت:  َوَأْطَعْمَت  َوَأْحيـَْيَت،  َوأََمتَّ  اْستـََوْيَت،  ْرِشَك 

ْلِكَك اْحتـََوْيَت، َوَعَلى َدَوابَِّك َوأَنْـَعاِمَك، فـََلَك احْلَْمُد َعَلى َما َقَضْيَت،  بـَرَِّك َوََبِْرَك، َوَعَلى مُ   َوَأْسَقْمَت َوأَْدَوْيَت، َومَحَْلَت يف 
ِل  اْجَعْل  زُ اللَُّهمَّ  ِعْنَدَك  ِل  َواْجَعْل  َولِيَجًة،  ِعْنَدَك  ِل  َواْجَعْل  َوِسيَلًة،  ِعْنَدَك  ِل  َواْجَعْل  قـُْربًَة،  ِعْنَدَك  َمآٍب،    َوُحْسَن  ْلَفى 

َواْجَعْلِِن َواْجعَ  َمَك،  َأايَّ َويـَْرُجو  ِلَقاَءَك،  يـَْرُجو  َوِِمَّْن  َوِعيَدَك  َمَقاَمَك َوخَيَاُف  َوَأْسأَُلَك ْلِِن ِمَّْن خَيَاُف  َنُصوًحا،  تـَْوبًَة  إِلَْيَك  أَتُوُب   
 ا، َوَِتَارًَة اَل تـَُبوُر« َعَماًل ُمتـََقبَّاًل، َوَعَماًل جنَِيًحا، َوَسْعيًا َمْشُكورً 

 إسناده تالف...والحديث موضوع.  (: 1612) قال صاحب الروض البسام # 
َثَمةُ ْبُن ُسلَ   -  507 ْورَقِ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ يُّ ِبُسرَّ َمْن رََأى، ثنا أَبُو َمْعَمٍر، ثنا َعْبُد اْلَواِرِث، ْيَماَن، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َأمْحََد الدَّ
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ْبنُ  َعْمرِو  أَبُو  َوسَ   ثنا  َعَلْيِه  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  »َكاَن  قَاَل:  َجاِبٍر،  َعْن  الزَُّبرْيِ،  أَبُو  َثِِن  ِمْن اْلَعاَلِء، َحدَّ تـَْوٍر  يف  َلهُ  َبُذ  يـُنـْ لََّم 
َلَتُه« َشكَّ أَبُو َعْمرٍو يف اْليـَوْ   هُ َكَما قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ ِم الثَّاِلِث قَاَل: َوَأظُنُّ ِحَجارٍَة فـََيْشَربُهُ اْليـَْوَم َولَيـْ

 ( من طرٍق عن أبي الزُّبير به.1584/ 3صدر الحديث إلى قوله )من حجارة( أخرجه مسلم )  (:1004) # قال صاحب الروض البسام 
ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َهاِشٍم    -  508 اْلبـَْغَداِديُّ اْلَورَّاُق، ثنا َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ  َحدَّ

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي اْلِكَسائِ  اْلَعاَلِء،   يُّ، ثنا اللَّْيُث ْبُن َخاِلٍد، ثنا ََيََْي ْبُن اْلُمبَاَرِك اْلَيزِيِديُّ أَبُو حُمَمٍَّد، َعْن َأيِب َعْمرِو ْبنِ اْلِكَساِئيُّ
 (« ينِ دِّ َعِن احْلََسِن، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسَلَمَة: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـََرأَ )َمِلِك يـَْوِم ال

 خازم بن الحسين ضعيف كما في "التقريب".  (: 1376) # قال صاحب الروض البسام 
قَااَل: أبنا أَبُو  احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُفطَْيٍس اْلَورَّاُق، َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ  - 509

ُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمَداِئِِنُّ، وَكَ عَ  اَن يُْكًَن أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا أَبُو َعْمرِو ْبُن اْلَعاَلِء،  ْبِد اّللَِّ َهارُوُن ْبُن ُموَسى اأْلَْخَفُش اْلُمْقِرُئ، ثنا َسالَّ
َعَلْيِه   َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  اْبِن ُعَمَر: "  اَنِفٍع، َعِن  َأنَّ ِفيُكْم َعْن  َوَعِلَم  َعْنُكْم   ُ اأْلَنْـَفاَل }اْْلَن َخفََّف اّللَّ يـَْقَرأُ  َوَسلََّم َكاَن 

 [ " 66:  ُضْعًفا{ ]األنفال 
م بن سليمان َنَزَل دمشَق، واٍه".  (: 1379) # قال صاحب الروض البسام  به الذهبي قائًل: قلت: سل   صح حه الحاكم، فتعق 

ُ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َر: " َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَْقَرأُ يف   اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعمَ َوِبِِْسنَاِدِه َعنْ   -  510 الرُّوِم }اّللَّ
َبًة{ ]الروم:   ًة، ُثَّ َجَعَل ِمْن بـَْعِد قـُوٍَّة ُضْعًفا َوَشيـْ  [ 54ُضْعٍف ُثَّ َجَعَل ِمْن بـَْعِد ُضْعٍف قـُوَّ

 ِبَرْفِع الضَّاِد ِمْن ُضْعٍف يف َهَذا ُكلِِّه " 
م بن سليمان َنَزَل دمشَق، واٍه". صح حه  (: 1380) # قال صاحب الروض البسام  به الذهبي قائًل: قلت: سل   الحاكم، فتعق 

ُم ْبُن  - 511 ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو َعْمرِو ْبُن اْلَعاَلِء، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن َأْخَِباََن أَبُو َعِليِّ ْبُن َحِبيٍب، ثنا َهارُوُن ْبُن ُموَسى، ثنا َسالَّ
نِي مِ سُ ُعَمَر: »َأنَّ رَ   ْن َشْرَب« وَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَْقَرأُ يف اْلَواِقَعِة َفَشارِبُوَن َشْرَب اهْلِيِم بَِفْتِح الشِّ

البسام  الروض  صاحب  قال  الطبراني.   (: 1388)  #  قال  كما  عمرو  أبي  عن  بروايته  تفر د  وقد  "التقريب"،  في  كما  ضعيف  م   سل 

، َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد، َوأَبُو احْلََسِن َأمْحَُد بْ   -  513 ُن ُسَلْيَماَن ْبِن أَيُّوَب ْبِن َحْذملٍَ
ْبُن ِهَشا ثنا َخَلُف  يِصيُّ،  اْلِمصِّ احْلَُسنْيِ  ْبُن  ثنا َعْبُد اّللَِّ  ْبِن قَااَل:  احْلََسِن، َعْن ُسَلْيَماَن  ْبُن  َوُهَو حُمَمَُّد  ثنا حَمْبُوٌب  اْلُمْقِرُئ،  ٍم 

، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه: " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـَرَ  ، َعْن َساملٍِ : أَ }َوِمْن ِعْنِدهِ َعْلُم اْلِكتَاِب{ ]الرعد َأْرَقَم، َعِن الزُّْهِريِّ
43 " ] 

البسام  الروض  صاحب  قال   #  (1383:)  ( "تفسيره"  في  ابن كثير  )521/  2أعله  الهيثمي  وقال  يثبت".  "ال  وقال:  ابن أرقم،  بضعف   )7  /
 (: "وفيه سليمان بن أرقم، وهو متروك".155

ْبِن    -  514 اّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  الرَّمْحَِن  َوَعْبُد  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َأمْحَُد  مُحَْيٍد َأْخَِباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  احْلَُسنْيِ،  ْبُن  اّللَِّ  َعْبُد  ثنا  قَااَل:  ُعَمَر، 
، َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه: " َأنَّ   النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـََرأَ   الرَّازِيُّ، ثنا ُعَمُر ْبُن َهارُوَن، َعْن يُوُنَس، َعِن الزُّْهِريِّ

 [ " 118}َوَعَلى الثَّاَلثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا{ ]التوبة:  
 إسناده تالف.  (: 1382) # قال صاحب الروض البسام 
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احْلَُسنْيِ ْبِن َعْبِد َعِليِّ ْبِن  ْبِن    َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َهاِشٍم اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن احْلََسنِ   -  520
، ثنا اللَّْيُث ْبُن َخاِلٍد، ثنا َثِِن حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي اْلِكَسائِيُّ ، َحدَّ ََيََْي ْبُن اْلُمبَاَرِك اْلَيزِيِديُّ أَبُو حُمَمٍَّد،  اّللَِّ اْلُعَمِريُّ، َصاِحُب اْلِكَساِئيِّ

ِه، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »قـََرأَ )اَي ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأسْ َعِن احْلََسنِ َعْن َأيِب َعْمرِو ْبِن اْلَعاَلِء،   َرفُوا  ، َعْن أُمِّ
يًعا نُوَب مجَِ َ يـَْغِفُر الذُّ  ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم( «  ِإنَّهُ ) اِل َواَل يـُبَ   (،َعَلى أَنْـُفِسِهْم اَل تـَْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اّللَِّ ِإنَّ اّللَّ

 إسناده ضعيف.  (: 1386) # قال صاحب الروض البسام 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َسْعُد ْبُن ُسَهْيِل ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُعكَّاِويُّ، ثنا  - 523 بَاُن، َعْن ََيََْي  َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ ْبِن  َأيِب، ثنا َشيـْ
 ُشطُوُر اإْلِميَاِن« ِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »الطُُّهوُر َأيِب كَ 

 األشعري. ( من حديث أبي مالك 203/ 1والحديث أخرجه مسلم ) إسناده ضعيف...  (: 159) # قال صاحب الروض البسام 
َلْيِه يف َمْنزِِلِه بَِعَقَبِة الصُّوِف يف َِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َسْهِل ْبِن ََيََْي ْبِن َصاِلِح ْبِن َحيََّة اْلبـَزَّاُز ِقَراَءًة عَ َأخْ   -  531

ِد ْبِن َأيِب اْلغَاِديَِة َيَساُر ْبُن َسْبٍع اْلُمَزينُّ، َحدََّثِِن َأيِب ِشَهاٌب،  َمْسُروِر ْبِن َسعْ آَخرِيَن قَالُوا: ثنا أَبُو احْلََسِن ُمَساِوُر ْبُن ِشَهاِب ْبِن  
النَِّبُّ صَ  أَبِيِه، قَاَل: فـََقَد  اْلغَاِديَِة، َعْن  َأيِب  ْبِن  ُمَساِوٍر، َعْن َجدِِّه َسْعِد  ْبِن  َمْسُروِر  أَبِيِه  َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن  اْلغَادِ لَّى هللاُ  َأاَب  يَِة يف َم 
ُوِلَد ِل مَ  اْلغَاِديَِة؟« فـََقاَل:  أاََب  اَي  أَقـَْبَل فـََقاَل: »َما َخلََّفَك َعِن الصَّاَلِة  َقْد  ِبِه  ، فـََقاَل: »َهْل الصَّاَلِة فَِإَذا  ْولُوٌد اَي َرُسوَل اّللَِّ

َتُه؟« فـََقاَل: اَل، قَاَل: »َفِجيَء ِبِه« َفَجاَء بِ   رَْأِسِه َوَْسَّاهُ َسْعًدا ِه َفَمَسَح َعَلى َْسَّيـْ
 إسناده مظلم.  (: 1212) # قال صاحب الروض البسام 

 

ْبِن ََيََْي ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َسْهِل    َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد، َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ   -  532
ِر ْبِن ُمَساوٍِر، َعْن َجدِّهِ   اْلبـَزَّاُز يف آَخرِيَن قَالُوا: ثنا ُمَساِوُر ْبُن ِشَهاِب ْبِن َمْسُروٍر، َحدََّثِِن َأيِب ِشَهاٌب، َعْن أَبِيِه َمْسُرو َصاِلحٍ 

َم يف مَجَاَعٍة ِمْن َأْصَحابِِه َجاِلًسا ِإْذ َمرَّْت ِبِه َجنَازٌَة فـََقاَل:  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َسْعِد ْبِن َأيِب اْلغَاِديَِة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّ 
َلَس  ْن ُمَزيْـَنَة، َفَما جَ الثَّانَِيُة؟« فـََقالُوا: مِ »ِمَِّن اجْلَنَازَُة؟« فـََقالُوا: ِمْن ُمَزيْـَنَة، َفَما َجَلَس َمِليًّا َحّتَّ َمرَّْت ِبِه الثَّانَِيةُ فـََقاَل: »ِمَِّن  

َما َهاَجَرْت فـَتـَيَاٌن َقطُّ ُكرُِموا َعَلى َمِليًّا َحّتَّ َمرَّْت ِبِه الثَّالِثَةُ فـََقاَل: »ِمَِّن اجْلَنَازَُة؟« فـََقالُوا: ِمْن ُمَزيْـَنَة، فـََقاَل: »َسرَيَى ُمزَ  يْـَنةُ 
  اَل يُْدرُِكهُ َمِسيُح الدَّجَّاِل ِمْنِك َأَحًدا« نَاًء، َسرَيَى ُمَزيْـَنةُ اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِإالَّ َكاَن َأْسَرَعُهْم فَـ 

 إسناده مظلم.  (: 1545) # قال صاحب الروض البسام 
 

ِن ْبِن َعِليِّ ْبِن  ُن َأمْحََد ْبِن احْلَسَ بْ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َسْهِل ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ََيََْي ْبِن َصاِلٍح، َوأَبُو احْلَُسنْيِ إِبْـَراِهيُم    - 533
َثِِن َأيِب، َعْن أَبِيِه َمْسُروٍر، َعْن َجدِّ  ِه َسْعِد ْبِن َأيِب اْلغَاِديَِة، أَنَّهُ  َحَسُنوَن يف آَخرِيَن قَالُوا: ثنا ُمَساِوُر ْبُن ِشَهاِب ْبِن َمْسُروٍر، َحدَّ

ِة وََكاَن يـَْقَطُع اْلَعَرَب فَاتََّكأَ َعَلى قَائِِم َسْيِفِه فـََقاَل: اْدُن ِمِنِّ اَي ُمَزينُّ فَأَْنَت َأْكَِبُ اَن َوُهَو اِبجْلَابِيَ َدَخَل َعَلى َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْروَ 
ْعُت َأيِب َُيَدِِّث َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ُ َعزَّ َوَجلَّ أُذُنـَْيِه: »ِإنَّ  ِه َوَسلََّم َوِإالَّ فَ اْلَقْوِم ِعْنِدي، فـََقاَل: اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي ْسَِ َصمَّ اّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِهُم اْلَمَذلََّة، َوَسلََّط َعَلْيِهْم َولَ   َد فَاِرَس َفَدَعْوا َفاَل يُْسَتَجاُب هَلُْم« اْلَعَرَب ِإَذا اتَـّبـََعْت َأْذاَنَب اْلبـََقِر َصبَّ اّللَّ
 ه ضعيف. إسناد (: 854) لروض البسام # قال صاحب ا 
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حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا   َحدَّثـَنَا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن أَيُّوَب ْبِن َحْذملٍَ اْلَقاِضي، ثنا أَبُو اْلَقاِسِم يَزِيُد ْبنُ   -  534
، ثنا ُسَلْيَماُن  َواْلَولِيُد ْبُن جنَِيحٍ أَبُو احْلَاِرِث اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن،    اْلُقَرِشيُّ، ثنا َبْكُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ

ْرَداءِ  ْعُت أاََب الدَّ ْرَداِء، قَاَلْت: ْسَِ ْرَداِء، َعْن أُمِّ الدَّ ُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ، َوُهَو يـَُقوُل: أَتـَيْ ْبُن َأيِب َكرميََة، َعْن َحيَّاَن، َمْوَل أُمِّ الدَّ
ْرَداِء  َوَسلََّم فَِإَذا مَجَاَعٌة ِمَن اْلَعَرِب يـَتـََفاَخُروَن، قَاَل: فََأِذَن ِل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َفَدَخْلُت، فـََقاَل ِل: »اَي َأاَب الدَّ

  : قـُْلُت: َهِذِه اْلَعَرُب تـَْفَخُر ِبِفنَاِء َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: فـََقاَل ِل: »اَي َأابَ الَِّذي َأْْسَُع؟« قَالَ   َما َهَذا اللََّجبُ 
َوِإَذا َحارَبْ  ِبُقَرْيٍش، َوِإَذا َكاثـَْرَت َفَكاثِْر بَِتِميٍم،  ِإَذا فَاَخْرَت فـََفاِخْر  ْرَداِء  أَ الدَّ ِبَقْيٍس،  َوِلَساََنَا  َت َفَحاِرْب  ِإنَّ ُوُجوَهَها ِكنَانَةُ  اَل 

ْرَداِء ِإنَّ ّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ فـُْرَسااًن يف َْسَائِِه يـَُقاِتُل ِِبِْم َأْعَداَءهُ َوُهُم اْلمَ  اَلِئَكُة، َوفـُْرَسااًن يف اأْلَْرِض َوُهْم قـَْيٌس يـَُقاِتُل  َأَسٌد، اَي َأاَب الدَّ
َقى ِإالَّ ِذْكُرُه، َوِمَن اْلُقْرآِن ِإالَّ َرْسُْ ِِبِْم َأْعَداَءُه، اَي  ْرَداِء ِإنَّ آِخَر َمْن يـَُقاِتُل َعِن الدِّيِن ِحنَي اَل يـَبـْ هُ رَُجٌل ِمْن قـَْيٍس« قـُْلُت: َأاَب الدَّ

 اَي َرُسوَل اّللَِّ ِمَّْن ُهَو ِمْن قـَْيٍس؟ قَاَل: »ِمْن ُسَلْيٍم« 
 إسناده ضعيف.  : (1542) صاحب الروض البسام # قال 

 

، ثنا َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َوَغرْيُُه، قَااَل: ثنا أَبُو َعْبِد الْ  - 535 َمِلِك َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم اْلُقَرِشيُّ
ْرَدااْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن بْ أَبُو احْلَاِرِث   ِء، ِن جنَِيٍح، ثنا َبْكُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َأيِب َكرميََة، َعْن َحيَّاَن، َمْوَل أُمِّ الدَّ

النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  يُرِيُد  ْرَداِء  الدَّ أَبُو  َخَرَج  قَاَلْت:  ْرَداِء،  الدَّ أُمِّ  فـََوَجَد مَجَاعَ َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  فَاْستَْأَذْنُت   يـَتـََفاَخُروَن  اْلَعَرِب  ِمَن  ًة 
  َأْْسَُع؟« قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اّللَِّ   فََأِذَن ِل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ِل: »اَي َأاَب الدَّْرَداِء َما َهَذا اللََّجُب الَِّذي

ِفيَما تـَتـََفاَخُر  اْلَعَرُب  ِبُقَريْ   َهِذِه  ِإَذا فَاَخْرَت فـََفاِخْر  ْرَداِء  الدَّ َأاَب  َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي  نـََها، فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َوِإَذا بـَيـْ ٍش، 
َسٌد، َوفـُْرَساََنَا قـَْيٌس، ِإنَّ ّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ اَي َأاَب   ُوُجوَهَها ِكنَانَةُ َوِلَساََنَا أَ َكاثـَْرَت َفَكاثِْر بَِتِميٍم، َوِإَذا َحارَْبَت َفَحاِرْب ِبَقْيٍس، َأاَل ِإنَّ 

يـَُقا  اأْلَْرِض،  يف  َوفـُْرَسااًن  اْلَماَلِئَكُة،  َوُهُم  َأْعَداَءُه،  ِِبِْم  يـَُقاتُِل  َْسَائِِه،  يف  فـُْرَسااًن  ْرَداِء  وَ الدَّ َأْعَداَءُه،  ِِبِْم  أاََب  ِتُل  اَي  قـَْيٌس،  ُهْم 
ْرَداِء إِ  َقى ِإالَّ ِذْكُرُه، َوِمَن اْلُقْرآِن ِإالَّ َرْْسُهُ َلَرُجٌل ِمنْ الدَّ  قـَْيٍس« قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل  نَّ آِخَر َمْن يـَُقاِتُل َعِن اإْلِْساَلِم ِحنَي اَل يـَبـْ

 اّللَِّ ِمْن َأيِّ قـَْيٍس؟ قَاَل: »ِمْن ُسَلْيٍم« 
 إسناده ضعيف.  (: 1543) صاحب الروض البسام # قال 
اْلُكويفُّ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن ُمَعاِويَةَ  َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن يُوُسَف ْبِن يَزِيَد اْلُكويفُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن مَحَّاٍد اْلَقاِضي  - 543

اْلُمرِّيُّ  ، ثنا َصاِلٌح  َوَمْيمُ اجْلَُمِحيُّ ْبِن زَْيٍد،  َعَلْيِه ، َعْن َجْعَفِر  أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َوَثِبٍت، َعْن  ْبِن ِسيَاٍه،  وِن 
 »  َوَسلََّم: »ِإنَّ ُعمَّاَر بـُُيوِت اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ُهْم َأْهُل اّللَِّ

( 219/  1أشار المنذري في الترغيب )  الُمرِ ي هو ابن بشير ضعيف كما في التقريب، والحديثصالح    (:270) # قال صاحب الروض البسام
 (: "وفيه صالح الُمرِ ي وهو ضعيف". 23/ 2إلى ضعفه حيث صد ره بقوله: )ُروي(. وقال الهيثمي )

َثُم    اِحِد اْلَعْبِسيُّ، ثنا إِبْـَراِهيُم ْبُن َعْبدِ َأْخَِباََن أَبُو حُمْرٍِز َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد اْلوَ   - 548 اْلَواِحِد، ثنا َجدِّي أِلُمِّي اهْلَيـْ
قَاَل: »ِإنَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْبُن َمْرَواَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن ُْسَْيٍع، ثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِّ 

ْعِر ِحْكَمًة«   ِمَن الشِّ
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رواه البزار والطبراني في األوسط بأسانيد، وأحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح، غير علي بن حرب الموصلي  (:  13325ثمي )الهي # قال  
 [ (1148الروض البسام )] وهو ثقة. 

 

، ثنا أَبُو َعْمرٍو اْلِمْقَدامُ  - 549 ْبُن َداُوَد ْبِن ِعيَسى ْبِن تَِليٍد، ثنا َعمِّي َسِعيُد    َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ
َنَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعنْ  أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   ْبُن ِعيَسى ْبِن تَِليٍد، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ

عْ   ِر ِحْكَمًة« َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمَن الشِّ
 .الِمقدام ضع فه الدارقطني وغيره  (: 1149) # قال صاحب الروض البسام 

 

احْلَاِرِث، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَقاِضي، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، ثنا أَبُو َمْعَشٍر، َوحُمَمَُّد َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن    -  550
ْعِر ِحْكَمًة« َسلََّم: »ِإنَّ ِمنَ ُن َخازٍِم، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ بْ    الشِّ

 . إسناده جي دٌ  (: 1150) # قال صاحب الروض البسام 
بْ   -  551 َأمْحَُد  أَبُو َعِليٍّ  ْبُن  َأْخَِباََن  َأمْحَُد  ثنا  يـَْعُقوَب يف آَخرِيَن قَالُوا:  ْبُن  ْبُن ُسَلْيَماَن، َوَعِليُّ  َثَمةُ  ْبِن َفَضالََة، َوَخيـْ ُن حُمَمَِّد 

َعاينُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُشعَ اْلُمَعلَّى ْبِن يَ  َثِِن أَبُو َجْعَفٍر مَحَّاُد ْبُن اْلُمبَاَرِك الصَّنـْ ْيٍب، َأْخَِبين َمْرَواُن ْبُن َجنَاٍح، َعْن  زِيَد اأْلََسِديُّ، َحدَّ
ْعِر  ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ ِمَن الشِّ

 ِحْكَمًة« 
 إسناده حسن.  (: 1151) البسام  # قال صاحب الروض

 

ِم اْلَْواَلينُّ اأْلَْنطَْرُسوِسيُّ، ثنا أَبُو ُموَسى  َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن إِبْـَراِهيَم، ثنا أَبُو َعِقيٍل أََنُس ْبُن السَّلْ   -  552
ْبنُ  َسِعيُد  ثنا  ُسَلْيَماَن الشَّرْيَِزيُّ،  ْبُن  قَاَل ِعيَسى  قَاَلْت:  َعاِئَشَة،  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن   ، اجْلَُمِحيُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد   

ْعِر ِحْكَمًة« َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ    َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمَن الشِّ
ْلم ذكره ابن عساكر في "تاريخ دمشق" )عيسى بن سليمان لم أعثر على ترجمته،    (: 1152) # قال صاحب الروض البسام /  3وأنس بن السَّ

 / ب( ولم يحِك فيه جرًحا وال تعديًل. 71ق 
ْبُن َداُوَد ِليٍّ اِبلرَّقَِّة، ثنا ُموَسى َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن َجْوَشِن ْبِن عَ  -  561

، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعِن اْبنِ  ُّ، ثنا احْلَُساُم ْبُن ِمَصكٍّ  َعبَّاٍس، َعْن َأيِب َبْكٍر: »َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ ََنََس  الضَّبِّ
 َكِتَف َشاٍة َفَصلَّى، َومَلْ يـَتـََوضَّْأ« 

، وقد251/ 1قال الهيثمي في المجمع ) (: 201) # قال صاحب الروض البسام  َأجمعوا   ( بعدما عزاه ألبي يعلى والبزار: "وفيه حسام بن ِمَصكٍ 
 على ضعفه". 

ٍد اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا أَبُو َكاِمٍل  ُن حُمَمَّ َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد، ثنا أَبُو حُمَمٍَّد ُمَضُر بْ  - 565
َهاَن، َعْن َعطَ  ْبُن نـَبـْ احْلَاِرُث  ثنا  أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ اجْلَْحَدِريُّ،  ْبِن طَْلَحَة، َعْن  ْبِن السَّاِئِب، َعْن ُموَسى  اِء 
 َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَْيَس يف اْلُْضَرَواِت َصَدقٌَة« 
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(: "وفيه الحارُث بن هانئ وهو  69/  3الحارُث متروك كما في التقريب. وقال الهيثمي في "المجمع" )  (:524)   قال صاحب الروض البسام   #
 متروك، وقد وث قه ابن عدي". 

 

، ثنا أَبُو حُمَمَّدٍ   -  566 ْبِن َحْذملٍَ أَيُّوَب  ْبِن  ْبُن ُسَلْيَماَن  َأمْحَُد  احْلََسِن  ثـَنَا أَبُو  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َفَضاَلَة، يف   َحدَّ
، ثنا ِرْشِديُن ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعِن اْلَعاَلِء، َعْن َمكْ َُمِْلِس يَزِيَد ْبِن َعبْ  ُحوٍل، َعْن ِد الصََّمِد، ثنا اْبُن َأيِب السَّرِيِّ

َا ُوتَِر َأْهُلهُ َوَمالُُه« ُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن فَاتـَْتهُ َصاَلةُ اْلَمْغِرِب أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ رَ   َفَكَأَّنَّ
  العلء متروك رماه ابن حبان بالوضع كذا في التقريب، ورشدين ضعيف، وابن أبي السري: محمَّد.   (: 246)  # قال صاحب الروض البسام 

 ابت في صلة العصر أخرجه الجماعة من حديث ابن عمر بلفظ: "الذي تفوته صلة العصر ... ". والحديث ث 
سُ   -  569 ثنا  اللَّْيِث،  َصاِلٍح، َكاِتُب  أَبُو  ثنا  اْلُمِغريَِة،  ْبُن  ُن  َعالَّ ثنا  َحِبيٍب،  ْبُن  احْلََسُن  َعِليٍّ  أَبُو  ِعيَسى  َأْخَِباََن  ْبُن  َلْيَماُن 

ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه    َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن إِبْـَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد اّللَِّ   اْلَُراَساينُّ،
َهُُّب يف رُُءوِس اجْلِبَاِل«  َوَسلََّم: »ِإَذا أََتى َعَلى أُمَّيِت ِماَئٌة َوَثاَلثُوَن َسَنًة فـََقْد َحلَّْت هَلُُم اْلُعْزبَةُ   َوالرتَّ

 حديث موضوع.  (: 1716) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَِضِر اِبلرَّقَّ  - 578 ِعيٍد  ِة، ثنا أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن سَ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ

اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ِْسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  اْلَمْرَوزِيُّ ِبطََرُسوَس، ثنا النَّْضُر ْبُن ُشَْيٍل، أبنا مَحَّ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِلَلِ   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ يف اجْلَنَِّة َلَقْصًرا ِمْن ُدرٍّ  ََذهُ اّللَّ يِلِه ِإبْـَراِهيَم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه اَل َصْدَع ِفيِه َواَل َوَهَن، اُتَّ

 َوَسلََّم نـُُزاًل«
 سماك روايته عن عكرمة خاصة مضطربة. (:1440) # قال صاحب الروض البسام 

َمِد، ثنا ُعبـَْيُد ْبُن َجنَّاٍد، ثنا ُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد، ثنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد الصَّ َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن بْ   -  579
، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: َعَلْيِه قَاَل َرُسوُل اّللَِّ   بَِقيَُّة، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكْلثُوٍم، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ  َصلَّى هللاُ 

 ْرٍء ِإَل قـُْرٍء« َوَسلََّم: »اْلُمْسَتَحاَضةُ تـَْغَتِسُل ِمْن قُـ 
 إسناده ضعيف.  (: 229) # قال صاحب الروض البسام 

َثَمُة، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الطََِّبِيُّ ِبُصوٍر، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر اْلبَ   -  580 ثـَنَا َخيـْ ، َعْن ََيََْي ْبِن َحدَّ ْصِريُّ، ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ
 ِدٌل يف ِطينَِتِه« َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَالُوا: اَي َرُسوَل اّللَِّ َمَّت ُكْنَت نَِبيًّا؟ قَاَل: »َوآَدُم ُمْنجَ َأيِب َكِثرٍي، 

البسام الروض  صاحب  قال  أع  (:1401)  #  لم  خيثمة  له.شيخ  ب   ثر على ترجمة  والعرباض  الفجر،  ميسرة  رواية  من  الحديث  ورد  ن  وقد 
 . سارية، وابن عب اس

ِن ُن يَزِيَد اْلَقارُِئ، ثنا َصَدَقُة، عَ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا َعْبُد اّللَِّ بْ   - 582
، َعْن رَبِيَعَة ْبِن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَنِ  ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصفََّر حِلْيـََتهُ َوَما ِفيَها ِعْشُروَن  اأْلَْوزَاِعيِّ

 َشْعَرًة بـَْيَضاَء« 
 ما في "التقريب".َصَدَقُة هذا ضعيٌف ك (: 422) # قال صاحب الروض البسام 
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 ْبُن حُمَمٍَّد ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِلِح ْبِن ِسنَاٍن ِمْن َأْصِل ِكتَابِِه اْلَعِتيِق، ثنا أَبُو ُمَعاِويََة ُعبـَْيُد اّللَِّ َحدَّثـَنَا أَبُو ِإْسَحاَق    -  587
ْبُن َخاِلٍد،   اْلُمَؤدُِّب َجاراَُن، ثنا حَمُْموُد  ْبنِ اْلُقّرِيُّ  ، َعْن ََيََْي  اأْلَْوزَاِعيِّ َأيِب ُهَريْـَرَة،   ثنا ُعَمُر، َعِن  َأيِب َسَلَمَة، َعْن  َأيِب َكِثرٍي، َعْن 

َذا وََكَذا أَْلَف َسَنٍة ُثَّ يِِّدي َعَبْدُتَك كَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعجَّ َحَجٌر ِإَل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ فـََقاَل: ِإهلَِي َوسَ 
 سِّ َكنِيٍف، فـََقاَل: َأَما تـَْرَضى َأْن َعَدْلُت ِبَك َعْن َُمَاِلِس اْلُقَضاِة؟ " َجَعْلَتِِن يف أُ 

(:  201ذكره السيوطي في "ذيل األحاديث الموضوعة"، وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" )ص  (: 935)  # قال صاحب الروض البسام 
 ال شكَّ في َأن ه موضوٌع مختَلٌق".  "قلت:

 

ِقَراَءًة    -  588 اْلبـَزَّاُز  ْبِن َحيََّة  ْبِن َصاِلِح  ْبِن َسْهِل ْبِن ََيََْي  إِبْـَراِهيَم  ْبُن  َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  ثـَنَا  ثنا أَبُو َحدَّ ِمْن َأْصِل ِكتَاِبِه،  َعَلْيِه 
،  ُقرِّيُّ اْلُمَؤدُِّب ِعْنَد َداِر ا ُمَعاِويََة ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد الْ  ْبِن أََنٍس، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن إِبْـَراِهيَم، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ

َجٌر ِإَل اّللَِّ َعزَّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعجَّ حَ   َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى
ا تـَْرَضى َأْن َعَدْلُت ِبَك َعْن َُمَاِلِس َوَجلَّ فـََقاَل: ِإهلَِي َوَسيِِّدي َعَبْدُتَك ُمْنُذ َكَذا وََكَذا َسَنٍة ُثَّ َجَعْلَتِِن يف ُأسِّ َكِنيٍف، فـََقاَل: َأمَ 

 اْلُقَضاِة؟  
يًعا  «،رِّيُّ َهَذا َضِعيفٌ ٌث ُمْنَكٌر، َوأَبُو ُمَعاِويََة اْلقُ »َهَذا َحِدي  وََكاَن َُيَدُِّث ِِبََذا احْلَِديِث اِبإْلِْسنَاَدْيِن مجَِ

حَمُْموٌد، َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد  اْلُقّرِيُّ، ثنا  َأْخَِباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن حُمَمٍَّد اْلُقّرِيُّ، َأْخَِبين َأيِب أَبُو ُمَعاِويَةَ   -  589
، َنَْوهُ اْلَواِحِد، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ، ح قَاَل: َوثـَنَا َعْبُد الرَّمْحَِن ُدَحْيٌم، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اأْلَْوزَا  ِعيِّ

البسام الروض  صاحب  قال  األحا  (:936-937)  #  "ذيل  في  السيوطي  وقالذكره  الموضوعة"،  المجموعة"    ديث  "الفوائد  في  الشوكاني 
 (: "قلت: ال شكَّ في َأن ه موضوٌع مختَلٌق". 201)ص

يٍل، ثنا ِهَشاٌم، ثنا يُوُسُف بْ   - 590 ،  ُن السََّفِر، َعِن اأْلَ َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن ْبُن رَاِشٍد، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب مجَِ ْوزَاِعيِّ
، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ َعِن ال ُ َعزَّ َوَجلَّ زُّْهِريِّ  َوَسلََّم: »َأْوَحى اّللَّ

ْعَتِصُم يِب ُدوَن َخْلِقي، َأْعِرُف َذِلَك ِمْن نِيَِّتِه فـََتِكيُدهُ السََّماَواُت مِبَْن َما ِمْن َعاِبٍد يَـ  ِإَل َداُوَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَي َداُودُ 
نِيـَّ  ِمْن َبنْيِ َذِلَك خَمَْرًجا، َوَما ِمْن َعْبٍد يـَْعَتِصُم مِبَْخُلوٍق ُدوين َأْعِرُف ِمْنهُ  ِإالَّ َقطَعْ ِفيَها ِإالَّ َجَعْلُت َلهُ  َماِء َبنْيَ  ُت َأْسبَاُب السَّ َتهُ 

 أََلِِن، َوغَاِفٌر َلهُ قـَْبَل َأْن َيْستـَْغِفَرين« َيَدْيِه َوَأْرَسْخُت اهْلََوا ِمْن حَتِْت َقَدَمْيِه، َوَما ِمْن َعْبٍد يُِطيُعِِن ِإالَّ َوأاََن ُمِطيُعهُ قـَْبَل َأْن َيسْ 
 حديث موضوع.  (: 1700) # قال صاحب الروض البسام 

، بِبـَْغَداَد، ثنا أَبُو َعتَّاٍب، ث  -  592 َثَمُة، ثنا أَبُو ِقاَلبََة َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاِشيُّ نا قـَْيٌس، َعْن َأيِب ُحَصنْيٍ، َعْن َأْخَِباََن َخيـْ
َعَلْيِه   َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِمَن  َوَسلَّ َأيِب َصاِلٍح، َعْن  َيْصَعُد َعَليَّ  َأاَن َخرْيُ َشرِيٍك، َواَل   :ُ يـَُقوُل اّللَّ َم: " 

 الّراَِيِء َشْيٌء " 
( من رواية أبي هريرة بلفظ: قال هللا  2289/ 4وأصل الحديث في صحيح مسلم )  ... إسناده ضعيف (: 1671) # قال صاحب الروض البسام 

 عمل عمًل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه". . من تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َشاِكِر ْبِن َأيِب اْلَعِقِب اهْلَْمَداينُّ، ثنا    -  605
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ْبُن عَ  ثنا ِهَشاُم  احْلَرِيِص،  َُتِيٍم اْبِن  ْبُن  َبْكٍر خِمَْيُس  أَبُو  ُمَعاِويََة ْبِن  مَّاٍر، ثنا  َِبِْز ْبِن َحِكيٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ  أْلَْشَجِعيُّ، َعْن 
يَةُ  الصَِّْبُ اْلَعَسَل« ُثَّ قَاَل: »اَي ُمَعاوِ َحْيَدَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اْلَغَضَب يـُْفِسُد اإْلِميَاَن َكَما يـُْفِسدُ 

 َ َ َعزَّ َوَجلَّ َوأَْنَت حُتِْسُن الظَّنَّ ِبِه فَافـَْعْل، فَِإنَّ اّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَد َظنِّ َعْبِدِه بِِه« ْبَن َحْيَدَة ِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تـَْلَقى اّللَّ
 ده ضعيف. إسنا (: 1093) # قال صاحب الروض البسام 

ثـَنَا َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوبَ  -  606 ، ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ثنا خِمَْيُس ْبُن َُتِيٍم اأْلَْشَجِعيُّ، َعْن َِبِْز ْبِن َحِكيمٍ َحدَّ
النَِّبِّ  َعِن   ، اْلُقَشرْيِيِّ َحْيَدَة  ْبِن  ُمَعاِويََة  َجدِِّه  َعْن  أَبِيِه،  إِ َعْن   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  ِماَئَة َرمْحٍَة،  َصلَّى هللاُ  َخَلَق  َوَجلَّ  َعزَّ   َ اّللَّ نَّ 

ئًا ِإالَّ رَِكَبُه،َواِحَدٌة فـَُهْم َيرَتَامَحُوَن ِِبَا َوَدَخَر أِلَْولِيَائِِه ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي، َوِإنَّ رَُجاًل مَلْ َيرْتُْك ِمَن اْلمَ  فـََلمَّا اْحَتَضَر قَاَل لَِبِنيِه:  َحارِِم َشيـْ
بِِه، فـَبـَعَ   ِإَذا أانَ  ، فـََفَعُلوا َذِلَك  ُأِضلُّ َريبِّ لََعلِّي  َوتـََعاَل فـََقاَل: ملَ  ِمتُّ فََأْحرِقُوين، ُثَّ اْسَحُقوين، ُثَّ اْذرُوين يف اْلَيمِّ  تـَبَاَرَك   ُ اّللَّ َثهُ 

 يِت " فَِتَك، قَاَل: فَِبِعزَِّت أَلُْدِخَلنََّك َجنَّ فـََعْلَت َذِلَك؟ قَاَل: ِمْن خَمَا
 إسناده ضعيف.  (: 1692) # قال صاحب الروض البسام 

َراِهيُم ْبُن َعْبِد  اْلَغسَّاينُّ، ثنا إِبْـ   َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد، ثنا أَبُو َهاِشٍم، ُورَيْـَزةُ   -  607
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َشرِيٌك، َعْن َعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َخاِلِه اْلَفَلتَاِن ْبِن َعاِصٍم، قَاَل: »أَتـَْيُت النَِّبَّ َصلَّىاّللَِّ اهْلََرِويُّ، ثنا 

  َويـَْرفـَُعوَن ِفيَها أَْيِديـَُهْم« فـََوَجْدُتُْم ُيَصلُّوَن يف اْلَِبَاِنِس َواأْلَْكِسَيةِ 
(: "رجاله موثقون". أهـ. قلت: َشريك قد ساء حفظه، وقد أخطأ  51/  2قال الهيثمي في المجمع )   (:318)  الروض البسام# قال صاحب  

 . بعض الرواة فجعله من مسند الفلتان، والصواب أنه من مسند وائل
َعْبدُ   -  609 اْلَمْيُموِن  أَبُو  اْلعُ َأْخَِباََن  حُمَمٍَّد  ْبُن  اّللَِّ  ُعبـَْيُد  َبْكٍر  أَبُو  ثنا  ِقَراَءًة،  رَاِشٍد،  ْبِن  ُعَمَر  ْبِن  اّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  الرَّمْحَِن  َمِريُّ  

أَبُو الطَّاِهرِ  ثنا  َوِمائـََتنْيِ،  ِتْسٍع َوِستِّنَي  ِبِدَمْشَق َسَنَة  َعْبِد اّللَِّ   اْلَقاِضي  ْبِن  ْبُن َعْمرِو  ثنا   َأمْحَُد  اَنِفٍع،  ْبُن  ثنا َحيَّاُن  ْبِن السَّْرِح، 
َنَة، َعْن َأيِب الّزاَِنِد، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َوَجلَّ ِتْسَعةٌ    َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ّللَِِّ َعزَّ   ُسْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ

ُبٌل، َسأَْلنَا سُ َوِتْسُعوَن اْْسًا، ِمائَ  َنَة َأْن ٌة ِإالَّ َواِحٌد، َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجْلَنََّة« قَاَل ِحبَّاُن: قَاَل َداُوُد ْبُن َعْمرٍو ُهَو قـُنـْ ْفيَاَن ْبَن ُعيـَيـْ
نَا التِّْسَعَة َوِتْسِعنَي اْْسًا الَّيِت ّللَِّ  نَا  َعزَّ َوَجلَّ يف اْلُقْرآِن فـََوَعدَ مُيِْلَي َعَليـْ نَا َأاَب زَْيٍد فَأَْمَلى َعَليـْ نَا أَتـَيـْ اَن َأْن خُيْرَِجَها لَنَا، فـََلمَّا أَْبطَأَ َعَليـْ

نَا ُسْفيَاَن فـََعَرْضنَاَها َعَلْيِه فـََنظََر ِفيَها َأْرَبَع ِمَراٍر فـََقاَل: نـََعمْ  نَا  ِهَي َهِذِه، فـَُقْلنَا لَُه: اقـَْرْأَها  َهِذِه اأْلَْْسَاَء، فَأَتـَيـْ نَا، فـََقَرَأَها َعَليـْ َعَليـْ
، اَي َرمْحَُن، اَي رَِحيُم، اَي َمِلُك، َويف ا ُ، اَي َربُّ ْلبـََقَرِة ِستٌَّة َوِعْشُروَن اْْسًا: اَي حمُِيُط، اَي  ُسْفيَاُن يف فَاحِتَِة اْلِكتَاِب ََخَْسَة َأْْسَاٍء: اَي اّللَّ

 اُب، اَي َبِصرُي، اَي َواِسُع، اَي َبِديُع، اَي ُْسَْيُع، اَي َكايف، اَي رَُءوُف، اَي َشاِكُر، اَي ِإلَُه، اَي َواِحُد، ايَ َقِديُر، اَي َعِليُم، اَي َحِكيُم، اَي تـَوَّ 
  ، ، اَي َعِظيُم، ايَ َغُفوُر، اَي َحِليُم، اَي قَاِبُض، اَي اَبِسُط، اَي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو، اَي َحيُّ  َوِلُّ، اَي َغِِنُّ، اَي مُحَْيُد، َويف آِل اَي قـَيُّوُم، اَي َعِليُّ

ُفوُر، اَي  رَِقيُب، اَي َحِسيُب، اَي َشِهيُد، اَي غَ ِعْمَراَن َأْربـََعةُ َأْْسَاٍء: اَي قَائُِم، اَي َوهَّاُب، اَي َسرِيُع، اَي َخِبرُي، َويف النَِّساِء ِستَّةُ َأْْسَاٍء: اَي 
اأْلَ  اأْلَْعَراِف اْْسَاِن: ايَ ُمِعنُي، اَي وَِكيُل، َويف  اَي َلِطيُف، اَي َخِبرُي، َويف  َأْْسَاٍء: اَي فَاِطُر، اَي قَاِهُر، اَي قَاِدُر،   حُمِْيي، اَي نْـَعاِم ََخَْسةُ 

َعةُ َأْْسَاءٍ   ُِمِيُت، َويف اأْلَنْـَفاِل اْْسَاِن: اَي نِْعَم اْلَمْوَل، َواَي نِْعمَ  : اَي َحِفيُظ، اَي َقرِيُب، اَي ُمُِيُب، اَي َقِويُّ، اَي النَِّصرُي، َويف ُهوٍد َسبـْ
ُق، َويف اُن، َويف احلِْْجِر اْسٌم: ايَ ُمَِيُد، اَي َوُدوُد، اَي فـَعَّاُل، َويف الرَّْعِد اْْسَاِن: اَي َكِبرُي، اَي ُمتـََعاِل، َويف إِبْـَراِهيَم اْسٌم: اَي َمنَّ   َخالَّ

اْْسَاِن، اَي صَ  َأْسَْ َمْرمَيَ  َثاَلثَةُ  النُّوِر  اْسٌم: اَي َكِرميُ، َويف  اْلُمْؤِمِننَي  اْسٌم: اَي اَبِعُث، َويف  احْلَجِّ  اٍء: اَي َحقُّ، اَي اِدُق، اَي َواِرُث، َويف 
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َأْربـََعةُ َأْْسَاٍء: اَي غَاِفُر، اَي قَاِبُل، اَي َشِديُد، اَي َذا   ٍأ اْسٌم: اَي فـَتَّاُح، َويف اْلُمْؤِمنِ ُمِبنُي، اَي نُور، َويف اْلُفْرقَاِن اْسٌم: اَي َهاِدي، َويف َسبَ 
ِة، اَي َمِتنُي، َويف الطُّوِر اْسٌم: اَي   ، َويف اْقرتََ الطَّْوِل، َويف الذَّاراَِيِت َثاَلثَةُ َأْْسَاٍء: اَي َرزَّاُق، اَي َذا اْلُقوَّ َبِت اْسٌم: اَي ُمْقَتِدُر، َويف  بـَرُّ

وَُّل، اَي آِخُر، اَي ظَاِهُر، اَي اَبِطُن، َويف ِن َثاَلثَةُ َأْْسَاٍء: اَي اَبِقي، اَي َذا اجْلاََلِل، اَي َذا اإْلِْكَراِم، َويف احْلَِديِد َأْربـََعةُ َأْْسَاٍء: اَي أَ الرَّمحَْ 
ُ، اَي َخاِلُق، اَي اَبِرُئ، اَي ُمَصوُِّر، َويف  وُس، اَي َساَلُم، اَي ُمْؤِمُن، اَي ُمَهيْ احْلَْشِر َعْشَرةُ َأْْسَاٍء: اَي قُدُّ  ِمُن، اَي َعزِيُز، اَي َجبَّاُر، اَي ُمَتَكِبِّ

ُ َأَحٌد اْْسَاِن: اَي َأَحُد، اَي َصَمُد "   اْلُِبُوِج اْْسَاِن: اَي ُمْبِدُئ، اَي ُمِعيُد، َويف قُْل ُهَو اّللَّ
( من طريق سفيان به. وقد أدرج  2062/  4( ومسلم ) 214/  11ع أخرجه البخاري )الحديث المرفو   (:1567)  ال صاحب الروض البسام# ق

 (. 507بعض الرواة ذكر األسماء الحسنى في الحديث المرفوع كما بينت ذلك في "النهج السديد" )رقم: 
َن احْلَرَّاينُّ احْلَاِفظُ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن    -  610 يِصيُّ، ثنا اْلَيَماُن ْبُن َسِعيٍد،  احْلََسِن ْبِن َعالَّ ، أبنا حُمَمَُّد ْبُن ُسْفيَاَن اْلِمصِّ

 اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسولَ ثنا احْلَاِرُث ْبُن َعِطيََّة، َعْن ُشْعَبَة، َعِن احْلََكِم، َعْن ِإبْـَراِهيَم، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: »رَأَْيُت رَ 
 ُج َبنْيَ رِْجَلِي احْلََسِن َويـَُقبُِّل ذََكَرُه« يـُْفرِ 

 إسناده ضعيف منقطع.  (: 1488) # قال صاحب الروض البسام 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن  - 612 ْبُن الطَُّفْيِل، ثنا  احْلَُسنْيِ اْلبـَزَّاُز ِبُسرَّ َمْن رََأى، ثنا حُمَمَّدُ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ

ْبِن َمْسُعوٍد َعنِ  احْلَاِرِث، َعْن َعْبِد اّللَِّ  ْبِن  اأْلَْعَرِج، َعْن َعْبِد اّللَِّ  ْبُن يـَْعَلى، َعْن مُحَْيٍد  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   ََيََْي  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 
لِ  َوَعِجْبُت  َعْنُه،  يـُْغَفُل  لَْيَس  لِغَاِفٍل  َأْرَضى »َعِجْبُت  َيْدِري  اَل  ِفيِه،  ِمْلَء  ِلَضاِحٍك  َوَعِجْبُت  يَطْلُُبُه،  َواْلَمْوُت  الدُّنْـيَا  َيََْمُن  َمْن 

 الرَّمْحََن أَْو َأْسَخطَُه« 
 إسناده ضعيف.  (: 1688) # قال صاحب الروض البسام 

 

، َوأَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأيِب اْلَعِقِب،  بُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن أَيُّوَب بْ َأْخَِباََن أَ   -  613 ِن َحْذملٍَ
بْ  مُحَْيِد  ْبُن  يـَْعُقوُب  ثنا  ِبِدَمْشَق،  الصُّوِريُّ،  َجرِيٍر  ْبُن  احْلََسُن  َعِليٍّ  أَبُو  ثنا  زَْيدٍ قَااَل:  ْبَن  الرَّمْحَِن  َعْبَد  ْعُت  قَاَل: ْسَِ   ِن َكاِسٍب، 

َرَواَحَة: ْبِن  اّللَِّ  َوَعْبِد  ِباَلٍل،  َعْن  زَْيٍد،  ْبِن  ُأَساَمَة  َعْن  َيَساٍر،  ْبِن  َعطَاِء  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َداِر محٍَِل   َُيَدُِّث  يف  تـََوضَّأَ  النَِّبَّ  »َأنَّ 
  َواْلَِماِر« َفَمَسَح َعَلى اْلُموَقنْيِ 

 بن زيد متروك. عبد الرحمن (: 184) # قال صاحب الروض البسام 
الْ   -  614 أَبُو  اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا  َنْصٍر  ْبُن  أَبُو ِعْمَراَن ُموَسى  ثنا  ْبُن ُسَلْيَماَن،  َثَمةُ  احْلََسِن َخيـْ أَبُو  اْلَولِيِد َأْخَِباََن  َولِيِد ُشَجاُع ْبُن 

َثِِن َعثَّاُم ْبُن َعِليٍّ اْلَعاِمِريُّ، َعْن مُحَْيدٍ  ْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل اأْلَْعَرِج، عَ   السَُّكوينُّ، َحدَّ
َ عَ  َوَجلَّ أَلَبـَرَُّه، َوَلْو سَ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكْم ِمْن ِذي ِطْمَرْيِن اَل يـُْؤبَهُ َلهُ َلْو أَْقَسَم َعَلى اّللَِّ َعزَّ  زَّ َوَجلَّ  َأَل اّللَّ

ٍم اْلَقْنطَِريُّ َأُخو َعِليِّ ْبِن َنْصٍر "   أَلَْعطَاهُ اجْلَنََّة« ُموَسى ْبُن َنْصٍر َهَذا اْبُن َسالَّ
 إسناده ضعيف.  (: 1663) # قال صاحب الروض البسام 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ََيََْي  - 616 ٍب، أبنا َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، ْبُن َأيِب طَالِ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
 ا« َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا رََأى اْلَمطََر قَاَل: »اللَُّهمَّ َصبًّا َصبًّ 
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 ... ضع فوه لكثرة غلطه، وقد غلط في هذا الحديث فجعله عن نافع عن ابن عمر علي بن عاصم  (: 1593) # قال صاحب الروض البسام 
ْبنُ   -  618 َسِعيُد  ثنا َعمِّي  َداُوَد،  ْبُن  اْلِمْقَداُم  أبنا   ، اأْلَْذرَِعيُّ ِإبْـَراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  يـَْعُقوَب  أَبُو  ثـَنَا  ثنا  َحدَّ تَِليٍد،  ْبِن  ِعيَسى   

، َوَغرْيِِه، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعنِ َسْعٍد، َعْن  ِرْشِديُن ْبُن    النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ََيََْي ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َساملٍِ
 يـَْوَم اْلِقيَاَمِة حَتِْمُل َعَلى رَقـََبِتَك بَِعريًا لَهُ رُغَاٌء« قَاَل:   َأْن َتَِيءَ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ اْستـَْعَمَل َسْعَد ْبَن ُعبَاَدَة ُثَّ قَاَل: »اَي َسْعُد اْحَذرْ 

، قَاَل: فََأْعَفاهُ   فَاْعِفِِن اَي َرُسوَل اّللَِّ
 إسناده ضعيف...ولكن له طريق آخر وإسناده جيد قوي.  (: 930) # قال صاحب الروض البسام 

،مَُّد ْبُن أَ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حمَُ  -  620 ثنا َعْبُد  يُّوَب اْلَعْدُل ِقَراَءًة َعَلْيِه اِبلرَّْمَلِة، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن ُوَهْيٍب اْلَغزِّيُّ، ثنا اْبُن َأيِب السَِّريِّ
َرُسوُل   قَاَل  قَاَل:  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن   ، اّللَِّ ُعبـَْيِد  َعْن  ُسْفيَاَن،  َعْن  َصلَّ الرَّزَّاِق،  ِمَن  اّللَِّ  »اأْلُُذاَنِن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  ى 

 الرَّْأِس« قَاَل: َوثنا حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن ُوَهْيبٍ 
 [ (180الروض البسام )صحيح بطرقه وشواهده. ] :دار الرشد  # قال محقق

، ثنا أَبُو ِشَهاٍب، ثنا ِعَصاُم  ُد ْبُن  َحدََّثِِن أَبُو زُْرَعَة الرَّاِزيُّ َأمحَْ   - 623 ، ثنا أَبُو َحْرٍب حُمَمَُّد ْبُن َأْحَيَد اْلبـَْلِخيُّ احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليٍّ
النَِّبِّ  َعِن  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  ُعَمَر،  ْبِن  اّللَِّ  ُعبـَْيِد  َعْن  ُُمَاِهٍد،  ْبُن  ُمبَاَرُك  ثنا  يُوُسَف،  َعلَ  َصلَّى هللاُ ْبُن  قَاَل:   َوَسلََّم  ْيِه 

: »َوِإَذا َخَرَج ِمْن بَْطِن أُمِّهِ  ِه، َأْشَعَر َأْم مَلْ ُيْشِعْر« قَاَل ُعبـَْيُد اّللَِّ ُم ِمْن َجْوِفِه«  »ذََكاةُ اجْلَِننِي ذََكاةُ أُمِّ ِه َحّتَّ خَيُْرَج الدَّ  يـُْؤَمُر ِبَذَبِْ
د به عبد هللا بن نصر" اني: "لم قال الطبر   (:958) # قال صاحب الروض البسام   يروه مرفوًعا عن ُعبيد هللا إال  أبو أسامة، تفر 

ِن اْلُرَاَساينُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْسَعَدَة، ثنا َسْورَةُ ْبُن َشدَّاٍد، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ بْ  َحدََّثِِن أَبُو زُْرَعَة الرَّاِزيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن مَحَْدَوْيهِ  - 624
َ َعزَّ وَ  ْسَتِجيَب ِلَعْبٍد َأِذَن َجلَّ ِإَذا َأرَاَد َأْن يَ ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اّللَّ

 َلهُ يف الدَُّعاِء« 
 [ ( 1601)  الروض البسامفي إسناده من لم اجد له ترجمة. ] محقق دار الرشد:# قال 

 

ِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َسْعٍد الدَّْشَتِكيُّ  َحدََّثِِن َأيِب، ثنا أَبُو ِبْشٍر حُمَمَُّد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن اجْلُنـَْيِد الرَّازِيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ بْ   -  625
، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ اِهٍد أَبُو اأْلَْزَهرِ الرَّازِيُّ، َحدََّثِِن َأيِب، ثنا اْلُمبَاَرُك ْبُن ُمَُ 

ِه«   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ذََكاةُ اجْلَِننِي ِمْن ذََكاِة أُمِّ
 حب ان: ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد. تيبة جًدا، وقال ابن سنده ضعيف، المبارك بن مجاهد ضع فه ق (: 957) # قال صاحب الروض البسام 

ى ْبُن ِهاَلٍل، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ َحدََّثِِن َأيِب، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن النََّسِويُّ، ثنا ُجبَارَةُ ْبُن اْلُمغَلِِّس، ثنا اْلُمَعلَّ   -  626
 « اَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا رَأَيْـُتُم اْلَقِتيَل َأِو اْلَمْصُلوَب َفَصلُّوا َعَلْيهِ ِن اْبِن ُعَمَر، قَ ْبُن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، عَ 

 حديث موضوع.  (: 501) # قال صاحب الروض البسام 
ثـَنَا َأيِب، ثنا أَبُو ِبْشٍر حُمَمَُّد ْبُن ِعْمَرانَ   - 627 ْجِزيُّ، ثنا  ْبِن اجْلُنـَْيِد ال   َحدَّ ، َحدََّثِِن َأيِب، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِعيَسى السِّ صَّفَّاُر اِبلرِّيِّ

اَلٍث: ُخفٍّ َأْو  " اَل َسْبَق ِإالَّ يف ثَ ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  
 ْصٍل َأْو َحاِفٍر " نَ 
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 إسناده تالف.  (: 867) # قال صاحب الروض البسام 
ْجِزيُّ   -  629 و،  ، ثنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ أَبُو َعْمرٍ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن الزَُّجاِج، ثنا زََكرايَّ ْبُن ََيََْي السِّ

َثِِن احْلَسَ  قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى   ُن ْبُن ِدَعاَمَة، َحدََّثِِن ُعَمُر ْبُن َشرِيٍك يـَْعِِن اْبَن َأيِب َّنٍَِر، َعْن أَبِيِه، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل:َحدَّ
 يَح« َع َويُطَيُِّب الرِّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْخَتِضُبوا اِبحْلِنَّاِء، فَِإنَّهُ يَُسكُِّن الرَّوْ 

 إسناده ضعيف.  (: 1056) # قال صاحب الروض البسام 
ذِ   -  630 الالَّ َمْعَداَن  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثنا  اْلَقطَّاُن،  اْلِقنَّْسرِيِِنُّ  َسْهٍل  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن  َأْخَِباََن  َسِعيُد  ثنا  ِذِقيَِّة،  اِبلالَّ ِقيُّ، 

، ثنا َشرِيُك ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب َّنٍَِر، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َلمَّا اْنَصَرَف َرسُ ثنا َصاِلُح ْبُن  َمْنُصوٍر،   وُل اّللَِّ ُموَسى الطَّْلِحيُّ
هُ فـََقاَل: »َعَلى َما َتْضطَرُّوين ِإَل َهِذِه الشََّجَرةِ َعلََّقْت رَِداءَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ُحَننْيٍ اْزَدمَحُوا َعَلْيِه َحّتَّ َأجْلَئُوهُ ِإَل َشَجَرٍة  

َنُكمْ   « َحّتَّ َعلََّقْت رَِداِئي؟ فـََوالَِّذي نـَْفُس حُمَمٍَّد، بَِيِدِه َلْو َكاَن ِل َهَذا اْلَواِدي نـََعًما لََقَسْمُت بـَيـْ
 حي متروك.صالح بن موسى الطل (: 1398) # قال صاحب الروض البسام 

َثِِن َحْفُص ْبُن ُعَمَر أَبُو ُعَمَر اْلَماِزينُّ، ثنا النَّْضُر ْبُن َعاصِ   - 642 َثَمُة، ثنا أَبُو ِقاَلبََة، َحدَّ ، َعْن  َحدَّثـَنَا َخيـْ ٍم أَبُو َعبَّاٍد اهْلَُجْيِميُّ
َ    َصلَّى هللاُ قـَتَاَدَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة َعِن النَِّبِّ  َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ ُسِئَل َعِن اجْلََراِد فـََقاَل: »ِإنَّ َمْرمَيَ َسأََلِت اّللَّ

 َعزَّ َوَجلَّ َأْن يُْطِعَمَها حَلًْما لَْيَس ِفيِه َدٌم، فََأْطَعَمَها اجْلََراَد« 
 إسناده ضعيف.  (: 953) # قال صاحب الروض البسام 

اأْلَ َحدَّثـَنَا    -  643 ْبِن  َعِليِّ  َعْن  رَقـََبَة،  َعْن  اْلَفْضِل،  ْبُن  ُعَمُر  ثنا  رَبِيَعَة،  أَبُو  َثِِن  َحدَّ ِقاَلبََة،  أَبُو  ثنا  َثَمُة،  َأيِب  َخيـْ َعْن  ْقَمِر، 
َفَة، قَاَل: َأَكْلُت حَلًْما َوثَرِيًدا، ُثَّ ِجْئُت فـََقَعْدُت ِحيَاَل َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم َفَجَعْلُت َأََتَشَّأُ، فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ  ُجَحيـْ

نْـيَا َأْكثـَُرُهمْ    ُجوًعا يف اْْلِخَرِة« َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَْقِصْر ِمْن ُجَشاِئَك َهَذا، فَِإنَّ َأْكثـََر النَّاِس َشبـًَعا يف الدُّ
 ف...والحديث حسن لغيره. إسناده تال (: 960) # قال صاحب الروض البسام 

يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد،  -  647 ْبِن رَاِشٍد، ثنا  ْبِن ُعَمَر  ْبُن َعْبِد اّللَِّ  الرَّمْحَِن  ثـَنَا َعْبُد  أَبُو   َحدَّ ْبُن ُسَلْيَماَن  ثنا َساَلُم 
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »يـَْوُم  اْلَعبَّاِس، ثنا ُفَضْيُل ْبُن َمْرزُوٍق، َعْن َعِطيََّة اْلَعْويفِّ  ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْلُْدِريِّ

يـَْوُم َسَفٍر َوطََلبِ  ااِلثْـَننْيِ  َويـَْوُم  َوبِنَاٍء،  اأْلََحِد يـَْوُم َغْرٍس  َويـَْوُم  َمْكٍر َوَخِديَعٍة،  يـَْوُم  الثُّ   السَّْبِت  َويـَْوُم  اَلَثِء َحِديٌد َوِبٌَْس،  رِْزٍق، 
 يـَْوُم اجْلُُمَعِة يـَْوُم ِخْطَبٍة َوِنَكاٍح« َويـَْوُم اأْلَْربَِعاِء اَل َأْخَذ َواَل َعطَاَء، َويـَْوُم اْلَِميِس يـَْوُم طََلِب َحَواِئَج َوُدُخوٍل َعَلى السُّْلطَاِن، وَ 

(، وقال: "عطي ة وُفضيل وسلم 482  -  481/  1لسيوطي في "الآللئ" ) الحديث بسنده ومتنه ذكره ا  (:781)   # قال صاحب الروض البسام
 الثلثة ضعفاء". 

اِلٍد، ثنا اْبُن هَلِيَعَة، َعْن َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن ْبُن رَاِشٍد، ثنا أَبُو ِعْمَراَن ُموَسى ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َعْوٍف، ثنا َعْمُرو ْبُن خَ   -  650
 خَيُْطُب َوبَِيِدِه خِمَْصَرٌة«  ِد، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن أَبِيِه: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكانَ اأْلَْسوَ َأيِب 

 [ ( 456الروض البسام )دار الرشد: إسناده ضعيف. ]# قال محقق 
 



114 

 

، ثنا َسْعُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَبرْيُوِتُّ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ثنا َسِعيُد ْبُن َيَْ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َأمحَْ   -  651 ََي، ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ
، َعِن احْلَاِرثِ  ، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق السَِّبيِعيِّ ِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ، َعْن َعِليٍّ ِرْضَواُن اّللَِّ َعَليْ َعْن َأيِب مَحَْزَة الثَُّماِلِّ

ُ َعزَّ َوجَ َوَسلََّم: " َمْن زَاَر َأًخا يف اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِلَغرْيِ اْلِتَماِس َمْوِعٍد ّللَِِّ َويـُْنِجُزَها ِعْنَد اّللَِّ َعزَّ  لَّ بِِه َسْبِعنَي أَْلَف   َوَجلَّ وَكََّل اّللَّ
 ُدونَهُ ِمْن َخْلِفِه: َأاَل ِطْبَت َوطَاَبْت َلَك اجْلَنَُّة، َمرََّتنْيِ " َمَلٍك، يـُنَا

 إسناده واه.  (: 1205) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا أَبُو َبْكٍر َعْبدُ   -  654 ّللَِّ ْبُن يَزِيَد اْلُمْقِرُئ، قَاَل:   اَأْخَِباََن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ

ْعُت ثـَْوَر ْبَن يَزِيَد، َحدََّثِِن َخاِلُد ْبُن َمْعَداَن، َعْن َعْبِد اّللَِّ  ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْسَِ  ْبِن ُبْسٍر، َعْن أُمِِّه، قَاَلْت: ْسَِ
 ْنُه« ِت ِإالَّ ِفيَما أُْفِرَض َعَلْيُكْم، َوَلْو مَلْ َيَِْد َأَحدُُكْم ِإالَّ حَلَا َشَجَرٍة َأْو ُعوٍد َغبٍّ فـَْلَيْمُضْغ مِ يـَُقوُل: »اَل َتُصوُموا يـَْوَم السَّبْ 

 . وقد شذ المقرئ في قوله )عن أمه( مخالفًا لجمع من الثقات. .إسناده صحيح .  (: 591) # قال صاحب الروض البسام 
َعْن َماِلِك ْبِن ْعُقوَب اأْلَْذرَِعيُّ، ثنا أَبُو َعْمرٍو اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، ثنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبٍد، ثنا َوْهُب ْبُن رَاِشٍد،  َأْخَِباََن أَبُو يَـ   -  657

ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم: " ِإنَّ ِإهلَِي تـَبَاَرَك َوتـََعاَل يـَُقوُل: َأاَن ِدينَاٍر، َعْن ِخاَلِس ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأيِب الدَّ
الْ  َوَماِلُك  اْلُمُلوِك  ِإلََه ِإالَّ َأاَن َمِلُك  اَل   ُ َأطَاُعوين َحوَّْلُت قـُُلوَب ُمُلوِكِهْم َعَلْيِهْم اّللَّ َيِدي، فَِإِن اْلِعبَاُد  ُمُلوِك، قـُُلوُب اْلُمُلوِك يف 

، َفاَل َتْشغَُلوا أَنْـُفَسُكْم ِة، َوِإِن اْلِعبَاُد َعَصْوين َحوَّْلُت قـُُلوَب ُمُلوِكِهْم اِبلسََّخِط َوالنِّْقَمِة فـََيُسوُموََنُْم ُسوَء اْلَعَذابِ اِبلرَّْأفَِة َوالرَّمحَْ 
 أَْمَر ُمُلوِكُكْم " اِبلدَُّعاِء َعَلى اْلُمُلوِك، َوَلِكِن اْشغَُلوا أَنْـُفَسُكْم اِبلذِّْكِر َوالتََّضرُِّع َأْكِفُكْم 

 إسناده واه.  (: 912) # قال صاحب الروض البسام 
، َِبِْمَص، ثنا َسِعيُد ْبُن ُنَصرْيٍ،  َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب    -  659 ، ثنا أَبُو ُعَمَر َأمْحَُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َأيِب مَحَّاٍد احْلِْمِصيُّ قَاَل:  اأْلَْذرَِعيُّ

ْعُت َسيَّاَر ْبَن حَ  ْعُت حُمَمََّد ْبَن اْسَِ ، يـَُقوُل: ْسَِ ْعُت َجْعَفَر ْبَن ُسَلْيَماَن الضَُّبِعيَّ ، يـَُقوُل: ْسَِ ْعُت َجاِبَر ْبَن  امتٍِ ْلُمْنَكِدِر، يـَُقوُل: ْسَِ
، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمرَّ رَُجٌل ِِبُْمُجَمٍة فـَوَ  َها َوَجَعَل يـَُفكُِّر، فـََقاَل: اَي َربُّ أَْنَت َعْبِد اّللَِّ َقَف َعَليـْ

اْلَعوَّ  أَْنَت  أاََن،  َوَأاَن  َوأَ أَْنَت،  اِبلذُّنُوِب،  اْلَعوَّاُد  فَأَْنَت  رَْأَسَك،  اْرَفْع  َلُه:  َفِقيَل  نُوِب،  اِبلذُّ اْلَعوَّاُد  َوأاََن  اِبْلَمْغِفَرِة،  اْلَعوَّاُد اُد  اَن 
 ، قَاَل: فـََغَفَر َلهُ " اِبْلَمْغِفَرةِ 

 إسناده ضعيف.  (: 1698) # قال صاحب الروض البسام 
احلَْ   -  661 أَبُو  حُمَمَّدُ َأْخَِباََن  ثنا  ِدَمْشَق،  َقِدَم  اْلَعطَّاُر  اْلَبْصِريُّ  َعبَّاٍد  ْبِن  ِإْْسَاِعيَل  ْبِن  اْلَواِرِث  َعْبِد  ْبُن  ُمَزاِحُم  زََكرايَّ َسِن  ْبُن   

ُّ، ثنا أَبُو َبْكٍر يـَْعِِن اهْلَُذِلَّ، َعِن الزُّْهِريِّ   اْلَغاَليِبُّ، ، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن َبكَّاٍر الضَّبِّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َخْلَق اْمِرٍئ، َواَل    ُخُلَقهُ فـََتْطَعُمهُ النَّاُر أََبًدا« َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َحسََّن اّللَّ

 إسناده تالف.  (: 1074) # قال صاحب الروض البسام 
اَأخْ   -  663 ْبُن  زَْيُد  ثنا  اجْلََوالِيِقيُّ،  َعْبَداُن  أبنا  اهْلََمَذاينُّ،  ِبْشٍر  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  حُمَمَُّد  َسِعيٍد  أَبُو  َُهَّاٍم، عَ َِباََن  أَبُو  ثنا  ْن  حْلَرِيِش، 

َعْلَقَمةَ  َعْن  إِبْـَراِهيَم،  َعْن  َعْن مَحَّاٍد،  َحِنيَفَة،  َأيِب  َعْن   ، َساملٍِ ْبِن  َأَكَل َمْرَواَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  »َأنَّ   : اّللَِّ َعْبِد  َعْن   ،
 َذبِيَحَة اْمَرأٍَة« 



115 

 

وعند  ي، قال الحافظ في "التقريب": "متروك، ورماه الساجيُّ وغيره بالوضع".مروان بن سالم هو الِغَفار  (:956) # قال صاحب الروض البسام
 ذبيحة المرأة واأَلَمة. وفيه ما يغني عن هذا الحديث الموضوع. (: باب 632/ 9البخاري )

ِإْْسَاِعيَل حمَُ   -  664 أَبُو  ِْمِذيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ  َأْخَِباََن أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَُّد ْبُن مُحَْيِد ْبِن ُسَلْيَماَن، ثنا  ِإْْسَاِعيَل الرتِّ ْبُن  مَُّد 
ثنا َوسَ   الرَّقَاِشيُّ،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  أَيُّوَب،  َعْن  ُموَسى،  ْبُن  »َمِن ُسْفيَاُن  لََّم: 

 اْلِقيَاَمِة«   ِمْنُكْم اِبْلَمِديَنِة فـَْليـَْفَعْل، ِإنَّهُ َمْن َماَت اِبْلَمِديَنِة َشَفْعُت لَهُ يـَْومَ  اْسَتطَاَع َأْن مَيُوتَ 
 . إسناده ضعيف (: 600) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ِهَشاٍم اْلِكْنِديُّ   - 666 اْبُن بِْنِت َعَدبٍَّس، ثنا أَبُو زَْيٍد احْلَْوِطيُّ
، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َعاِئَشَة: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن إِ ُمْصَعٍب، ثنا اأْلَ  َذا اْهَتمَّ قـََبَض َعَلى ْوزَاِعيُّ، َعِن الزُّْهِريِّ

 حِلَْيِتِه« 
 إسناده ضعيف.  (: 1223) # قال صاحب الروض البسام 

، إِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِلِح ْبِن ِسنَاٍن، ثنا احْلََسُن ْبُن َجرِيٍر الصُّورِيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب السَّ َأْخَِباََن أَبُو ِإْسَحاَق    -  667 ِريِّ
َثِم ِخنْتُ آَدَم اْلعَ  ُن َسَلَمَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َجاِبِر ْسَقاَلينُّ، قَااَل: ثنا َشْيُخ ْبُن َأيِب َخاِلٍد اْلَبْصِريُّ، ثنا مَحَّاُد بْ َونُوُح ْبُن اهْلَيـْ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكاَن نـَْقُش َخامتَِ ُسَلْيَماَن ْبنِ  ُ حُمَمٌَّد َرُسوُل اّللَِّ " ْبِن َعْبِد اّللَِّ   َداُوَد: اَل ِإلََه ِإالَّ اّللَّ
 حديث موضوع.  (: 1449) البسام  # قال صاحب الروض

 

، ثنا ِكيُّ، ثنا حمَُ َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلِكْنِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس ْبِن مَحَاَدَة اأْلَْنطَا   -  668 مَُّد ْبُن َأيِب السَِّريِّ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َشْيُخ ْبُن َأيِب َخاِلٍد اْلَبْصِريُّ، ثنا مَحَّ  اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ

« َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكاَن نـَْقُش َخامتَِ ُسَلْيمَ  ُ حُمَمٌَّد َرُسوُل اّللَِّ  اَن اَل إَِلَه ِإالَّ اّللَّ
 حديث موضوع.  (: 1450) # قال صاحب الروض البسام 

، َونُوحُ   -  669 ثَِم، قَاَأْخَِباََن ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِلٍح، ثنا احْلََسُن ْبُن َجرِيٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب السَِّريِّ اَل: ثنا َشْيُخ   ْبُن اهْلَيـْ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ْبُن َأيِب َخاِلٍد، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعْمرِو ْبنِ  ِدينَاٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإنَّ َلهُ حِلَْيًة ِإَل ُسرَّتِِه« »َأْهُل اجْلَنَِّة ُجْرٌد ِإالَّ ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن َصلَّى هللاُ 

ومن طريقه ابن  -(  48  -  47/  4( وابن عدي في "الكامل" )197/  2أخرجه العقيلي في "الضعفاء" )  (: 1444) # قال صاحب الروض البسام 
 من طريق ابن أبي السريِ  به. -( 258 - 257/ 3الجوزي في "الموضوعات" )

 

، ثنا َشْيُخ ْبُن اَن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلِكْنِديُّ، ثنا  َأْخِبََ   -  670 حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس ْبِن مَحَّاَدَة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب السَِّريِّ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َأيِب َخاِلٍد، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعبْ  َم: »َأْهُل ِد اّللَِّ

 اجْلَنَِّة ُجْرٌد ِإالَّ ُموَسى َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإنَّ حِلْيـََتِه ِإَل ُسرَّتِِه« 
ومن طريقه ابن  -(  48  -  47/  4عدي في "الكامل" )( وابن  197/  2أخرجه العقيلي في "الضعفاء" )  (: 1445) # قال صاحب الروض البسام 

 من طريق ابن أبي السريِ  به. -( 258 - 257 /3الجوزي في "الموضوعات" )
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، َونُوحُ   -  671 ثَِم، قَااَل: ثنا َشْيُخ   ْبُن اهلَْ َأْخَِبين ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِلٍح، ثنا احْلََسُن ْبُن َجرِيٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب السَّرِيِّ يـْ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ْبُن َأيِب َخاِلٍد، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسلَ  َم: َمَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ

  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإنَّهُ يُْكًَن َأاَب حُمَمٍَّد« »َأْهُل اجْلَنَِّة يُْدَعْوَن ِبَِْْسَائِِهْم ِإالَّ آَدمَ 
/  3ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" )-(  48  -  47/  4أخرجه ابن عدي في "الكامل" )  (:1434)  # قال صاحب الروض البسام

رِ ي به.  -( 258  - 257  من طريق ابن أبي السَّ
 

ثـَنَا أَبُو َعْبِد    -  672 ، ثنا َشْيُخ ْبُن  اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلِكْنِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  َحدَّ ِإْدرِيَس ْبِن مَحَاَدَة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب السَّرِيِّ
اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َجابٍِر،  َعْن  ِدينَاٍر،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  ثنا  َخاِلٍد،  يـَْوَم  َأيِب  »النَّاُس  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى   

 يُْدَعْوَن ِبَِْْسَائِِهْم ِإالَّ آَدُم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإنَّهُ يُْكًَن َأاَب حُمَمٍَّد« اْلِقيَاَمِة 
/  3ن الجوزي في "الموضوعات" )ومن طريقه اب -(  48  -  47/  4أخرجه ابن عدي في "الكامل" )  (:1435)  # قال صاحب الروض البسام

ر ِ  -( 258  - 257  ي به. من طريق ابن أبي السَّ
ُن ُموَسى اإْلِْسَكْنَدرَاينُّ، ثنا َعْبُد  َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد، ثنا أَبُو اْلرَْيِ فـَْهُد بْ   -  684
بْ  بـُْردِ اّللَِّ  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن  ثنا  احْلََكِم،  ، قَاَل: قَاَل    ُن َعْبِد  اْلُْدِريِّ َأيِب َسِعيٍد  ، َعْن  اْلَعْبِديِّ َأيِب َهارُوَن  ْبِن ِسنَاٍن، َعْن 

 تـََزوََّج أَْم ِبَكِثرٍي ِإَذا َأْشَهَد« َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َيُضرُّ َأَحدَُكْم ِبَقِليٍل ِمْن َماِلِه 
 إسناده واه.  (: 770) # قال صاحب الروض البسام 

بْ   -  685 ِإْْسَاِعيُل  ثنا  اْلَيَماِن،  أَبُو  ثنا  َعْوٍف،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َثَمةُ  َخيـْ احْلََسِن  أَبُو  ْبِن  َأْخَِباََن  بـُْرِد  َعْن  َعيَّاٍش،  ُن 
 النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َيُضرُّ َأَحدَُكْم ِإَذا َكاَن َصائًِما َأْن يـَُقبَِّل اْمَرأََتُه« ْن َأيِب َهارُوَن، َعْن َأيِب َسِعيٍد، َأنَّ  ِسنَاٍن، عَ 

 حديث موضوع.  (: 653) # قال صاحب الروض البسام 
َسافـََر قـَْوٌم لَْيَس َمَعُهْم أَِمرٌي فـَْليـَُؤمَُّهْم أَقـَْرُؤُهْم ِلِكتَاِب اّللَِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا  َوِبِِْسنَاِدِه َعْن َرُسوِل اّللَِّ    -  687

 َعزَّ َوَجلَّ« 
 أبو هارون هو عمارة بن ُجوين متروك كذ به بعضهم.  (: 292) # قال صاحب الروض البسام 

 

َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُفطَْيٍس اْلَورَّاُق، ثنا أَبُو اْلَفْضِل َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن  َحدَّثـَنَا أَبُو َبْكرٍ  - 688
ْلُمَسيِِّب، َعْن َقاِتُل ْبُن َحيَّاَن، َعْن َسِعيِد ْبِن ا ُرَشْيٍد اْلُكويفُّ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا أَبُو َعْمرٍو اَنِشُب ْبُن َعْمرٍو، ثنا مُ 

َفَمَسَح بِثـَْوٍب َنِظيٍف َفاَل  ِبََْس، َوَمْن مَلْ يـَْفَعْل فـَُهَو أَْفَضُل   َأيِب ُهَريْـَرَة، َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن تـََوضَّأَ 
 اِل« يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َمَع َسائِِر اأْلَْعمَ  أِلَنَّ اْلُوُضوَء نُورٌ 

 إسناده واه.  (: 182) # قال صاحب الروض البسام 
 

إِ   -  689 ْبُن  ثنا حُمَمَُّد   ، احْلِْمِصيُّ حُمَمٍَّد  ْبُن  َبُل  َهنـْ أَبُو ََيََْي  ثنا  حُمَمٍَّد،  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ثـَنَا  أَ َحدَّ ثنا  َعيَّاٍش،  ْبِن  يِب، ْْسَاِعيَل 
َثِِن َضْمَضُم ْبُن زُْرَعَة، عَ  ، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ِشْبٍل، َأَحِد النـَُّقبَاِء:  َحدَّ ، َعْن َأيِب رَاِشٍد احْلُِْبَاينِّ »َأنَّ َرُسوَل ْن ُشَرْيِح ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ

، ْنِس، وَُكلَّ ِذي اَنٍب ِمنَ  اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم َخْيَِبَ َحرََّم الضَّبَّ بَاِع«  َومُحَُر اإْلِ  السِّ
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 إسناده ضعيف (: 950) # قال صاحب الروض البسام 
َعبْ   -  692 ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  َنْصٍر،  َأيِب  ْبِن  َمْعُروِف  ْبِن  اْلَقاِسِم  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ِإبْـَراهِ َأْخَِباََن  ْبِن  اْلِكنَاينُّ  ِد اّللَِّ  يَم 

، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن اْلَولِيِد اْلَعَدينُّ، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن، َعْن َأاَبَن، َعْن أََنٍس،  اْليَافُوينُّ بِيَافَا، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َخاِلٍد اْلَمْقِدِسيُّ
« َسلََّم: »اْحرتَِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ   ُسوا ِمَن النَّاِس ِبُسوِء الظَّنِّ

 إسناده واه.  (: 1167) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا  - 695 ، َشْيٌخ ِسنَاُن ْبُن اْلَبْخرتَِ   َحدَّثـَنَا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد، ثنا َخَلُف ْبُن َعْمرٍو اْلُعْكَِبِيُّ، ثنا اْلُمَعلَّى ْبُن َمْهِديٍّ يِّ
نَا بـَْغَداَد، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَالَ ِمْن أَ  : قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ْهِل اْلَمِديَنِة َقِدَم َعَليـْ

 نِْبِه« ا تـََقدََّم ِمْن ذَ َوَسلََّم: »َمْن قَاَد َأْعَمى َأْربَِعنَي ُخْطَوًة ُغِفَر َلهُ مَ 
 هذا الحديث ضعيف جًدا وإن تعددت طرقه؛ ألنها ال تخلو من كذ اب أو متروك. (: 1294) # قال صاحب الروض البسام 

َءةً َعَلْيِه بِبـَْيِت هَلْيَا، ثنا أَبُو َهاِشٍم  ِمْن َوَلِد يَزِيَد ْبِن َأيِب َكْبَشَة، ِقَرا َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن َضحَّاُك ْبُن يَزِيَد السَّْكَسِكيُّ  - 697
َبَة ْبِن َعْبِد َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن سَ ُورَْيَدةُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَغسَّاينُّ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَعْبِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َطْحاَلَء، َحدَّ  املِِ ْبِن ُعتـْ

َم: »ُمَضُر َصْخَرةُ اّللَِّ الَّيِت ْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َحدََّثِِن َأيِب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ اّللَِّ ْبِن عَ 
َقُل«   اَل تـُنـْ

 سناده مظلم. إ (: 1544) # قال صاحب الروض البسام 
ٍد الرَّاِزيُّ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن اجْلَرَّاِح اْلَقْوَهْستَاينُّ، ثنا َعْبُد اْلَاِلِق ْبُن إِبْـَراِهيمَ َأْخَِباََن َأيِب، ثنا مَحَّ   -  702 ْبِن طَْهَماَن،   ى ْبُن َخالَّ

بْ  ، َعْن ِعْكرَِمَة  َأيِب الزَُّبرْيِ اْلَمكِّيِّ أَبِيِه، َعْن  َأيِب طَ َعْن  بِْنِت  أُمِّ َهاِنٍئ  َقِدَم َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِن َخاِلٍد، َعْن  َلمَّا  اِلٍب، قَاَلْت: 
 َحى« ُة؟ قَاَل: »َصاَلةُ الضُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم اْلَفْتِح فـَْتِح َمكََّة َصلَّى َِثَاينَ رََكَعاٍت فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اّللَِّ َما َهِذِه الصَّاَل 

صلى هللا عليه وسلم   -( حديث أم هانئ في صلة النبي  497/ 1( ومسلم )51/ 3بخاري )قد أخرج ال (:413) # قال صاحب الروض البسام 
 . -صلى هللا عليه وسلم   -ثماني ركعات في بيتها. وليس عندهما ذكر سؤالها وجوابه   -

رِيٍر، ثنا ِعيَسى ْبُن ِمينَاَء، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر،  يـَْعُقوَب ْبِن َأيِب اْلَعِقِب، ثنا احْلََسُن ْبُن جَ َحدَّثـَنَا أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن    -  706
َأنَّ رَ  َعْنُه،   ُ احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اّللَّ ، َعِن  اهْلَْمَداينِّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُسوَل اّللَِّ صَ َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق  لَّى هللاُ 

ُأْخِِبُ  َثاَلَث َعشْ قَاَل: »َأاَل  اْلِبيِض  الثَّاَلِث  ، قَاَل: »ِصيَاُم  بـََلى اَي َرُسوَل اّللَِّ يُْذِهُب َوَحَر الصَّْدِر؟« قَالُوا:  ِبَشْيٍء  َوَأْرَبَع  ُكْم  َرَة 
 َعْشَرَة َوََخَْس َعْشَرَة« 

 [ ( 588الروض البسام ). ]دار الرشد: إسناده ضعيف# قال محقق 
ثـَنَا أَبُو اْلَقا  -  707 َثِِن حمَُ َحدَّ َبٍل، مِبَكََّة، َحدَّ مَُّد ْبُن حُمْرٍِز ِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن َعْبُد اّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ

، ثنا ِعيَسى ْبُن يَزِيَد، َعِن اْبِن َأيِب  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى   ِذْئٍب، َعْن يَزِيَد ْبِن رُوَماَن، َعْن ُعْرَوَة،  التَِّميِميُّ
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َُيِْنُب ِمَن اللَّْيِل، َفاَل مَيَسُّ َماًء َحّتَّ يـَْبُدَو لَُه« 

 [ (215)  الروض البسام] (، وليس عنده "حتى يبدو له" 118الحديث عند الترمذي )# 
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اِر ْبِن ِباَلٍل،  ََي ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن الزَّجَّاِج، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َبكَّ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر َيَْ   -  709
ِبْشُر   ثنا  الرَّمْحَِن،  ْبُن َعْبِد  َمْكُحوٍل، َعْن  ثنا ُسَلْيَماُن  ْبُن َُتِيٍم، َعْن  ثنا َبكَّاُر  بَِرُسوِل اّللَِّ ْبُن َعْوٍن،  أَُماَمَة، قَاَل: َمرَّ رَُجٌل  َأيِب 

  قـُْلَت لِيـَْهِنَك الطُُّهوُر« قَاَل: »أََفاَل  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َلُه؟« قَالُوا: َكاَن َمرِيًضا،
 إسناده تالف.  (: 1597) # قال صاحب الروض البسام 

 

 َربِّ اْلَعاَلِمنَي َأْرَبَع َمرَّاٍت  َوِبِِْسنَاِدِه َعْن َأيِب أَُماَمَة َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَاَل: احْلَْمُد ّللَِّ   -  710
 : َسْل تـُْعطَْه " قَالَ 

 ف. إسناده تال (: 1605) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا َجدِّي أِلُمِّي حُمَمَُّد ْبنُ  -  713 يَزِيَد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا أَبُو   َأْخَِباََن أَبُو َحامتٍِ َعِديُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُتَّاٍم الطَّاِئيُّ

،  الصُّويفُّ إِبْـَراِهيُم ْبُن َسيَّاٍر ِمْن َأْهِل بـَْغَداَد َسَكَن اِإْسَحاَق   ْلَمِصيَصَة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسْعٍد، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن اْلَفْضِل اْلَمْخُزوِميِّ
َعلَ  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوُل  َمرَّ  قَاَل:  ُهَريْـَرَة،  َأيِب  َعْن   ، اْلَمْقُِبِيِّ َسِعيٍد  قَالُ َعْن  اجْلََماَعُة؟«  َهِذِه  »َما  فـََقاَل:  ِِبََماَعٍة  َوَسلََّم  وا:  ْيِه 
َا اْلَمْجُنوُن اْلُمَصاُب«   َُمُْنوٌن، قَاَل: »لَْيَس اِبْلَمْجنُوِن، َوَلِكنَّهُ ُمَصاٌب، ِإَّنَّ

 إسناده واه.  (: 1142) # قال صاحب الروض البسام 
جْ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر ََيََْي بْ   -  721 ِزيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن السََّكِن اأْلُبـَلِّيُّ اْلُمْكِتُب، ثنا ُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث، ثنا زََكرايَّ ْبُن ََيََْي السِّ

َشرِيِك ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب َّنٍَِر، َعْن    يـَْعُقوُب ْبُن حُمَمَِّد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن فـَُلْيٍح، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُحَسنْيِ ْبِن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعنْ 
 ٍك: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكِبََّ يف ااِلْسِتْسَقاِء َواِحَدًة« أََنِس ْبِن َمالِ 

 إسناده ضعيف.  (: 466) # قال صاحب الروض البسام 
طَاِكَيَة، ثنا َوْهُب ْبُن بـَيَاٍن اْلِمْصِريُّ، ثنا  ْهٍل، ثنا َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن ِفيٍل اْلبَاِلِسيُّ، ِِبَنْ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن سَ   -  724

، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ ْن َجدِّهِ َعْبُد اّللَِّ ْبُن َوْهٍب، َأْخَِبين اْلَِليُل ْبُن ُمرََّة، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، عَ 
يًعا« َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل   يَِرُث اْلُمْسِلَم اْلَكاِفُر، َواَل اْلَكاِفَر اْلُمْسِلُم، َواَل يـَتـََواَرُث َأْهُل ِملََّتنْيِ مجَِ

 .. "في إسنادها الخليل بن مر ة، وهو واه". ( عن هذه الرواية: 84/  3قال الحافظ في "التلخيص" )  (: 720) # قال صاحب الروض البسام 
ثـَنَا حُمَمَُّد بْ   -  728 َثِِن َأيِب، ثنا َروَّ َحدَّ َبَة، َحدَّ اُد ْبُن اجْلَرَّاِح،  ُن َأمْحََد ْبِن َسْهِل ْبِن َنْصٍر، اِبلرَّْمَلِة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتـَيـْ

 ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجَعَل اْلُْلَع َتطِْليَقًة َواِحَدًة« أَيُّوَب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: »َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّ َعْن َعبَّاِد ْبِن َكِثرٍي، َعْن 
 إسناده واه.  (: 803) # قال صاحب الروض البسام 

َوْيِه، اِبلرَّقَِّة، ثنا اْلَفْتُح َأْخَِباََن أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق احْلََلِبُّ  - 735 ْبُن َسلُّوَمَة الرَّقِّيُّ، ثنا أَبُو  ، ثنا احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبـْ
 َوَسلََّم: »اَبُب التـَّْوبَِة  ى هللاُ َعَلْيهِ ُمَعاِويََة، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّ 

 ْغرِِِبَا« َمْفُتوٌح َحّتَّ َتطُْلَع الشَّْمُس ِمْن مَ 
 الحسن وشيخه لم أظفر بترجمة لهما.  (: 1694) # قال صاحب الروض البسام 

ْخِميُّ، َحدََّثِِن َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحدَّثـَنَا أَبُو احْلََسِن ُمَزاِحُم ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث اْلَبْصِريُّ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن مُحَْيِد ْبِن الرَّبِيِع اللَّ   - 740
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َثِِن َأيِب مُ َصالِ  ، ٍح اهْلََرِويُّ، َحدََّثِِن َعِليُّ ْبُن ُموَسى الرَِّضا، َحدَّ وَسى ْبُن َجْعَفٍر، َعْن أَبِيِه َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ
تُـُلوُه، َوَمْن   لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َسبَّ نَِبيًّا ِمَن اأْلَْنِبيَاءِ َعْن أَبِيِه َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليٍّ َعِن النَِّبِّ صَ  فَاقـْ

 َسبَّ َواِحًدا ِمْن َأْصَحايِب فَاْجِلُدوُه« 
 . إسناده تالف  (: 839) # قال صاحب الروض البسام 

 

َثَمُة، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن مُحَْيِد ْبِن ا  -  741 السَّاَلِم ْبُن َصاِلٍح اهْلََرِويُّ، ثنا لرَّبِيِع اْلَزَّاُز، ِبَواِسَط، ثنا أَبُو الصَّْلِت َعْبُد  َأْخَِباََن َخيـْ
أَبِيِه َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد، عَ  ْبِن َجْعَفٍر، َعْن  أَبِيِه ُموَسى  ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن  ْبُن ُموَسى ْبِن َجْعَفِر  ، َعْن أَبِيِه  ْن أَبِيِه حُمَمَِّد ْبِن عَ َعِليُّ  ِليٍّ

، َعْن أَبِيِه َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ، َعْن أَبِيِه احلُْ  : »َمْن َسنْيِ ْبِن َعِليٍّ
 َسبَّ َأْصَحايِب فَاْجِلُدوُه« 

 . إسناده تالف  (: 840) # قال صاحب الروض البسام 
حُمَمَّدُ   -  745 َعْبِد اّللَِّ  أَبُو  ثـَنَا  َعْبدِ   َحدَّ ْبُن  ثنا ََيََْي  ِبِدْميَاَط،  اإْلَِماِم،  ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  اأْلَْعَداِلُّ،  اْلِمْصرِيُّ  َأمْحََد    ْبُن 

بْ  َصاِلِح  َعْن  ُمْسِهٍر،  ْبُن  َعِليُّ  ثنا  احْلِمَّاينُّ،  قَااحْلَِميِد  قَاَل:  أَبِيِه،  َعْن  بـَُرْيَدَة،  اْبِن  َعِن  َحيَّاَن،  َعَلْيِه  ِن  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  َل 
ًدا، فـَْليـَتـَبـَوَّْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّاِر«   َوَسلََّم: »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتـََعمِّ

 [ (128الروض البسام )حيح عن جمع من الصحابة. ]دار الرشد: صالح بن حيان ويحي الحماني ضعيفان...والحديث ص # قال محقق 
 

َوْيِه، ثنا قَاِسُم ْبُن ُعْثَماَن اجْلُوِعيُّ، َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمرْيٍ اجْلَُهِِنُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َسيٍِّد مَحْدَ   -  746
، َعْن أََنِس ْبِن َمالِ ثنا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َعْن   ٍك، قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم َخْيَِبَ َوالنَِّضرِي  ُمْسِلٍم اْلُماَلِئيِّ

ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  الدُّنْـيَا«    َسلََّم يـَُقوُل: »اَي أَيُـَّها النَّاُس َدُعواَعَلى مِحَاٍر ِبَِِكاٍف خَمْطُوٍم َِبَْبِل لِيٍف، قَاَل أََنٌس: ْسَِ
َفهُ َوُهَو اَل َيْشُعُر«  َا َيَُْخُذ َحتـْ  َثاَلَث َمرَّاٍت، »َمْن َأَخَذ ِمَن الدُّنْـيَا فـَْوَق َما َيْكِفيِه فَِإَّنَّ

 إسناده ضعيف.  (: 1621) # قال صاحب الروض البسام 
 

َثَمةُ ْبنُ   - 747 َحيَّاَن، اِبْلَمَداِئِن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َعِطيََّة، َعْن ُمْسِلٍم يـَْعِِن   ُسَلْيَماَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن  َأْخَِباََن َخيـْ
 اأْلَْعَوَر، َعْن أََنٍس، قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْستَاُك ِبَفْضِل َوُضوئِِه« 

 الفضل بن عطية كذ اب. محمد بن  (: 155) # قال صاحب الروض البسام 
ْبِن َحذْ   -  748 ْبُن أَيُّوَب  يـَْعُقوَب، قَااَل: ثنا ُسَلْيَماُن  ْبُن  ، َوَعِليُّ  ْبِن َحْذملٍَ َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن  ْبُن َعْبِد َحدَّثـَنَا  ثنا ُسَلْيَماُن   ، ملٍَ

َثِِن اْبُن مِحْرَيٍ، َعْن َبَِرِي ْبِن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َكِثرِي ْبُن َصاِلٍح، ثنا إِبْـَراِهيُم ْبُن َأيِب الرَّمْحَِن، ثنا ُمَعاِويَةُ   اْلَعبَّاِس، َحدَّ
، َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك اأْلَ ْبِن ُمرََّة، َعْن نـَُعْيِم ْبِن َُهَّاٍر، َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب، َعْن َأيِب أَيُّوَب اأْلَ  ، قَاَل: ْنَصاِريِّ ْشَجِعيِّ

 َأْظُهرُِكْم، َوَعَلْيُكْم ِبِكتَاِب اّللَِّ َعزَّ َخطَبـَنَا َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبهْلَِجرِي َوُهَو ُمْرُعوٌب فـََقاَل: »َأِطيُعوين َما ُكْنُت َبنْيَ 
 وا َحاَلَلهُ َوَحّرُِموا َحَراَمُه« ، َوَجلَّ، َأِحلُّ 
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ْبُن  َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب اأْلَْذرَِعيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن اْلَعِمِر ْبِن َأيِب مَحَّاٍد، َِبِْمَص، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن عَ   -  749 ْبِد الرَّمْحَِن، ثنا ُمَعاوِيَةُ 

ْبِن مِحْرَيٍ، َعْن َبَِ  ْبِن َسْعٍد، َفذََكَر ِبِِْسنَاِدهِ َصاِلٍح، َعْن حُمَمَِّد  ْبُن رِي  ُمَعاِويَةُ  اْلَعبَّاِس َهَذا،  َأيِب  ْبِن  ِإبْـَراِهيَم  َيْذُكْر َعْن  »َومَلْ  ِمثـَْلهُ   
 َصاِلٍح أَبُو ُعبـَْيِد اّللَِّ اأْلَْشَعِريُّ َمْعُروٌف َحدََّث َعْنهُ اْبُن ُجوَصا« 

 ه ال بأس به. إسناد (:60-59) # قال صاحب الروض البسام 
ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا  َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب، ثنا أَبُو َعِليٍّ ِإْْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلُعْذِريُّ،  - 751

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »رَْكَعتَاِن ِمَن  أََنِس ْبِن َماِلكٍ   َمْسُعوُد ْبُن َعْمرٍو اْلَبْكِريُّ، ثنا مُحَْيٌد الطَّوِيُل، َعنْ 
 اْلُمتََأهِِّل، َخرْيٌ ِمَن اثْـنـََتنْيِ َوَِثَاِننَي رَْكَعًة ِمَن اْلَعْزِب« 

البسام  الروض  صاحب  قال  حجر    (: 731)  #  ابن  وتعقبه  "المختارة"،  في  الضياء  "ك-أخرجه  في  ما    -" الآللئما  منكٌر  حديٌث  "هذا  بقوله: 
من طريق مجاشع    -(  257/  2ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" )-(  264/  4وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" )  إلخراجه معنى! ". 

 بن عمرو عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أنس، لكن قال: "سبعين ركعة". 
 

ْبُن سُ َأْخَِباََن خَ   -  752 َثَمةُ  ْبنُ يـْ ِإْْسَاِعيُل  ثنا  َعْلَقَمَة،  ْبُن  ُعْقَبةُ  ثنا  اْلَبرْيُوِتُّ،  َمْزيٍَد  ْبِن  اْلَولِيِد  ْبُن  اْلَعبَّاُس  ثنا  َعيَّاٍش، َلْيَماَن،   
أَبِيِه، َعنْ  ، َعْن  َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقُِبِيِّ ْبُن َعْجاَلَن، َعْن َسِعيِد ْبِن  َثِِن حُمَمَُّد  َعَلْيِه َأيِب ُهَريْـَرةَ   َحدَّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ 

 َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ ُأَحّرُِج َحقَّ الضَِّعيَفنْيِ اْلَيِتيِم َواْلِمْسِكنِي« 
ِعيَفْيِن: اْلَيِتيِم، َوالْ ( بلفظ 3678الحديث في سنن ابن ماجه )#   . َمْرَأِة " " اللَُّهمَّ ِإنِ ي ُأَحرِ ُج َحقَّ الضَّ

َمْرَواَن، يف   -  755 ْبُن  اّللَِّ  َعْبِد  َوأَبُو  رَاِشٍد،  ْبِن  َعْبِد اّللَِّ  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  اْلَمْيُموِن  أَبُو  َعْبِد َأْخَِباََن  أَبُو  ثنا  قَالُوا:   آَخرِيَن، 
ْبُن آدَ  ثنا حُمَمَُّد  اْلُقَرِشيُّ،  ِإبْـَراِهيَم  َأمْحَُد ْبُن  يِصيُّ اْلَمِلِك  اْلِمصِّ ُمْسِلٍم، َعِن َم  اجْلَبَّاِر ْبِن  َأِخيِه َعْبِد  ُمْسِلٍم، َعْن  ْبُن  اْلَولِيُد  ثنا   ،

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: »ِإَّنََّا َحرََّم َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى ، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن َعْبِد اّللَِّ َتِة حلَْ   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمنَ   الزُّْهِريِّ َمَها، فََأمَّا  اْلَميـْ
 اجْلِْلُد َوالشَّْعُر َوالصُّوُف َفاَل ِبََْس ِبِه«  

ُ َأْعَلُم "   مَلْ ُيْسِنْد َعْبُد اجْلَبَّاِر َغرْيَ َهَذا احْلَِديِث َواّللَّ
إبراهيم ن طريق أحمد بن  ( م24  - 23/  1( ومن طريقه البيهقي )48 -  47/  1أخرجه الدارقطني ) (:141) # قال صاحب الروض البسام

 وقال الدارقطني عقبه: عبد الجبار ضعيف.  به.
 

ِريُّ، اِبلرَّاِفَقِة، ثنا َعْبَداُن ْبُن  َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن ََبٍْر اْلَعْسكَ   -  756
َلَة، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َواِقٍد قَاِضي ُخَراَساَن، َعِن اْبِن بـَُرْيَدَة، َعْن ْسَكِريُّ، ثنا حُمَمٍَّد اْلعَ  »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  أَبِيِه:أَبُو ُُتَيـْ

َلَك ُمَشدٌَّد«   قـََرأَ فـََعدَّ
 إسناده ضعيف.  (: 1392) # قال صاحب الروض البسام 

ثَ   -  757  ْبِن َصْفَواَن النَّْصِريُّ، قَااَل:  ِِن أَبُو زُْرَعَة حُمَمٌَّد، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد، أبنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن َعْبِد اّللَِّ َحدَّ
ْبُن اْلَعْنَِبِ، ثنا َنْصُر ْبُن اَبٍب، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد، َعِن  ِإْسَحاُق  ثنا َوِصيُف ْبُن َعْبِد اّللَِّ اأْلَْنطَاِكيُّ احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو يـَْعُقوبَ 
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، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأن رَُجاًل أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: ِإيّنِ نََذْرُت ِإنْ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيُكْم    الشَّْعِبِّ آِتَ    َمكََّة َأنْ فـَْتَح اّللَّ
 اْلبـَْيَت فَأُقـَبَِّل َأْسَفَل اأْلُْسُكفَِّة، فـََقاَل: »قـَبِّْل َقَدَمْي أُمَِّك َوَقْد َوفـَّْيَت َنْذَرَك« 

 ُ ُ أَ َغرِيٌب ِمْن َحِديِث َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد مَلْ َُيَدِّْث بِِه ِإالَّ ِإْسَحاُق ْبُن اْلَعْنَِبِ َوُهَو َلنيِّ  ْعَلُم " احْلَِديِث َواّللَّ
 إسناده تالف.  (: 1259) # قال صاحب الروض البسام 

ابُوِريُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َحدَّثـَنَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َدَرْستـََوْيِه، ثنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب ْبِن ُمْشَكاَن النـَّْيسَ   -  760
ُسوُل اّللَِّ رُوُد ْبُن يَزِيَد، ثنا ُسْفيَاُن الثَـّْوِريُّ، َعْن َأْشَعَث، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل رَ  السَّْمِح، ثنا اجْلَاَأيِب 

ُ َعزَّ َوَجلَّ: ابْـتـََلْيُت ْتَماُن الشَّْكَوى وَكِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَلثٌَة ِمْن ُكُنوِز اْلِِبِّ ِإْخَفاءُ الصََّدَقِة، وَكِ  ْتَماُن اْلُمِصيَبِة، يـَُقوُل اّللَّ
اَل َذْنَب َلُه،  َدِمِه، ِإْن َأْرَسْلُتهُ َأْرَسْلُتهُ وَ َعْبِدي بَِباَلٍء َفَصَِبَ فـََلْم َيْشُكِِن ِإَل ُعوَّاِدِه، أَْبَدْلُتهُ حَلًْما َخرْيًا ِمْن حَلِْمِه، َوَدًما َخرْيًا ِمنْ 

ُتهُ فَِإَل َرمْحَيِت "  َوِإنْ   تـََوفـَّيـْ
 [ (477الروض البسام )] (: موضوع.691السلسلة الضعيفة )# 

ثـَنَا أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا أَبُو َجْعَفٍر احْلََسُن بْ   - 761 يُّ،  َعِليِّ ْبِن اْلَولِيِد اْلَفَسوِ ُن  َحدَّ
، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  بِبـَْغَداَد، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو الرَّبِيِع السَّمَّاُن، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َساملِِ ْبِن عَ  ْبِد اّللَِّ

َوَسلََّم: »طَ  َعَلْيِه  ااِلثْـنَ اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َيْكِفي  اْلَواِحِد  آِل َعاُم  قـَْهَرَماُن  َهَذا:  ِدينَاٍر  ْبُن  َعْمُرو  اأْلَْربـََعَة«  َيْكِفي  الثَّاَلثَِة  َوطََعاُم  نْيِ، 
 الزَُّبرْيِ " 

البسام  الروض  صاحب  قال   #  (961:)  ( الهيثمي  ا21/  5قال  أبو  الكبير(  )يعني:  اآلخر  وفي  السق اء،  بحر  األوسط  إسناد  "في  لربيع  (: 
 السم ان، وكلهما ضعيف". 

ْيٍم، ثنا َخاِلُد ْبُن يَزِيَد، ثنا َعْبُد َحدََّثِِن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب ُدَجانََة، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُدحَ   -  762
ْبِن َعِقيٍل، َعنْ  ْبِن حُمَمَِّد  َعَلْيِه َوَسلََّم:   اْلَغفَّاِر، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َعْبِد اّللَِّ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ْبِن َعْبِد اّللَِّ َجاِبِر 

 تََّة َعَشَر« »رِْزُق ااِلثْـَننْيِ َيْكِفي اأْلَْربـََعَة، َورِْزُق اأْلَْربـََعِة َيْكِفي الثََّمانَِيَة، َورِْزُق الثََّمانَِيِة َيْكِفي سِ 
: ُسْفيَاَن َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيٍل َومَلْ َنْكتُـْبهُ ِإالَّ َعْنهُ " نْ َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب مِ    َحِديِث الثَـّْوِريِّ

( من طريقين عن جابر مرفوًعا: "طعام الواحد يكفي االثنين، وطعام االثنين 1630/  3أخرج مسلم )  (:962)  # قال صاحب الروض البسام
 ألربعة يكفي الثمانية".ايكفي األربعة، وطعام 

ثـَنَا أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َحِبيِب ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ِقَراَءًة َعَلْيِه، أبنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد بْ   -  765 ِن َمْزيٍَد اْلَبرْيُوِتُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه،  َحدَّ
يَزِيَد النَّْصِريُّ، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمَهاِجٍر، َصاِحِب َحَرِس ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن ُعَمَر ْبِن    أبنا حُمَمَُّد ْبُن ُشَعْيٍب، َأْخَِبين ُعَمُر ْبنُ 

، َعْن َرسُ َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن ََيََْي ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص السَّهْ  وِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ِميِّ
ْرِك اِبّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَما َأْشرََكْت أُمٌَّة َحّتَّ    َيُكوَن بَْدءُ ِشرِْكَها التَّْكِذيَب اِبْلَقَدِر« ، َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: »َما َهَلَكْت أُمٌَّة َقطُّ ِإالَّ اِبلشِّ

 
َثَمةُ ْبُن ُسلَ  -  766  َماَن، أبنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْزيٍَد، َفذََكَر ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ يْ َأْخَِباََن َخيـْ

 [ (38الروض البسام )] (: ضعيف. 3398السلسلة الضعيفة )# 
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حُمَمَُّد ْبُن ِسنَاٍن اْلَعَوِقيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن   اْلَبْصِريُّ، ثناَأْخَِباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َفَضاَلَة، ثنا أَبُو ُشَعْيٍب َصاِلُح ْبُن َحِكيٍم    - 769
 َوَسلََّم قَاَل: »َساِفُروا َتِصحُّوا« َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن رَدَّاٍد، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه 

(: "وفيه 325/  5وقال الهيثمي )  ( البنه.306/  2أبو حاتم: هذا حديٌث منكٌر. كذا في "العلل" )قال    (:855)  لبسام# قال صاحب الروض ا
اد )تحرف في المطبوع إلى رو اد(، وهو ضعيف".  محمد بن عبد الرحمن بن رد 

َأمْحَُد    -  773 اْلَفْضِل  أَبُو  ثنا  ْبُن ُسَلْيَماَن،  َثَمةُ  بِبـَْغَداَأْخَِباََن َخيـْ ُماَلِعٍب  ْبُن ْبُن  أَيُّوُب  ثنا  اْلُغَداينُّ،  ْبُن رََجاٍء  ثنا َعْبُد اّللَِّ  َد، 
ى اْلَمْرَأةِ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »لَْيَس َعلَ حُمَمٍَّد أَبُو اجْلََمِل، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  

  يف َوْجِهَها« َحَرٌم ِإالَّ 
 [ (621الروض البسام )] رواه الطبراني في الكبير واألوسط وفيه أيوب بن محمد اليمامي وهو ضعيف.(: 5333الهيثمي ) # 

ُف، ثنا أَبُو صَ   -  778 ، ثنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب اْلَعالَّ اِلٍح احْلَرَّاينُّ َعْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ
َأيِب َصالِ  اأْلَْعَمِش، َعْن  يُوُنَس، َعِن  ثنا ِعيَسى ْبُن  ِمْهَراَن،  ْبِن  َعَلْيِه  َداُوَد  َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ٍح، َعْن 

 يـَتـََغيَُّظ، َوَلِكْن تـََعوَُّذوا اِبّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َشّرِِه« َوَسلََّم: »اَل َتُسبُّوا الشَّْيطَاَن فَِإنَّهُ 
 إسناده صحيح.  (: 1137) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَِضِر ْبِن َعِليٍّ أَبُو َجْعَفٍر اْلبـَزَّاُز، اِبلرَّقَّةِ   - 780 ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اّللَِّ اْلُبوِقيُّ،  ، ثنا َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب اأْلَْذرَِعيُّ
اَنِفعٍ  أَيُّوَب، َعْن  الّزِْبرِقَاِن، َعْن  ْبُن  ُيَصلِّي َفِجْئُت، فـَُقْمُت َعْن ثنا َداُوُد  َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  اْبِن ُعَمَر: »رَأَْيُت  ، َعِن 

 مَيِيِنِه« َيَسارِِه فََأَخَذ بَِيِدي، فَأَقَاَمِِن َعْن 
 داود متروك وكذ به األزدي. كذا في التقريب.  (: 306) # قال صاحب الروض البسام 

َلِميُّ اْبُن َأِخي ِهَشاِم أَبُو اْلَمْيُموِن ْبُن رَاِشٍد، ثنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعمَّاِر ْبِن ُنَصرْيِ ْبِن َمْيَسَرَة السُّ َأْخَِباََن    -  784
، ثنا ُحَصنْيُ ْبُن اأْلَْسَوِد اهلِْاَلِلُّ، ثنا أَبُو أَُماَمَة ُصَديُّ  ْبِن َعمَّاٍر، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َسوَّاٍر اهلِْاَلِلُّ 

َعَلْيِه َوَسلَّ  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ   ، اْلبَاِهِليُّ َأَحدُُكْم َعَلى ُوُضوٍء فََأَكَل طََعاًما، َفاَل ْبُن َعْجاَلَن  يـَُقوُل أِلَْصَحاِبِه: »ِإَذا َكاَن  َم َكاَن 
 أُ ِإالَّ َأْن َيُكوَن َلََبَ اإْلِِبِل، ِإَذا َشرِبْـُتُموهُ فـََتَمْضَمُضوا اِبْلَماِء« يـَتـََوضَّ 

 [ (200الروض البسام )(: ضعيف. ]1703السلسلة الضعيفة )# 
احْلََسُن ْبُن َعَرَفَة اْلَعْبِديُّ، ثنا ُشَجاُع ْبُن اْلَولِيِد، ثنا زَائَِدةُ  َِباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن ُِهْيَاَن اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا أَبُو َعِليٍّ  َأخْ  -  789

ْبَن ُمَصرٍِّف، َعْن َعبْ  ْعُت َمْنُصورًا، َُيَدُِّث طَْلَحَة  ُقَداَمَة، قَاَل: ْسَِ اْلَِبَاِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل: قَاَل  ْبُن  الرَّمْحَِن ْبِن َعْوَسَجَة، َعِن  ِد 
ُهَما ِإْن   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َمَنَح َمِنيَحَة َلََبٍ، َأْو َمِنيَحَة َوِرٍق، أَْو َهَدى زُقَاقًا َكاَن يـَْعِدلُ َرُسوُل اّللَِّ  َنَسَمةُ ُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ

ُ َعَمَل َسَنٍة«  َشاءَ   اّللَّ
عن   -وهو ابن المعتمر-من طريق منصور  -(  296/  4حمد )وعنه أ-( 45/ 2أخرجه عبد الرزاق )  (:538)  # قال صاحب الروض البسام

 وإسناده صحيح.   طلبة به بلفظ: "من َمَنَح منيحة لبٍن أومنيحة َوِرٍق أو هد ى ُزقاًقا فهو كعتق رقبٍة".
، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َبكَّارِ َأْخَِباََن أَ   - 797 ْبِن ِباَلٍل، ثنا َسِعيُد ْبُن    بُو الطَّيِِّب حُمَمَُّد ْبُن مُحَْيٍد، ثنا أَبُو َحامتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس التَِّميِميُّ
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أَ  َعْن  رَاِفٍع،  َأيِب  َعْن  َعْمرٍو،  ْبِن  ُجاَلِس  َعْن  قـَتَاَدَة،  َعْن  َأنَّ َبِشرٍي،  ُهَريْـَرَة،  َصلَّى يِب  »َمْن  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ   
 الصُّْبَح قـَْبَل َأْن َتطُْلَع الشَّْمُس فـَْلُيْمِض يف َصاَلتِِه« 

( من 38  -  37/  2وأخرج البخاري )..  .  سعيد بن بشير ضعيف كما في التقريب، لكنه لم ينفرد به  (:252)  # قال صاحب الروض البسام
 سلمة عن أبي هريرة مرفوًعا: "وإذا أدرك سجدًة من صلة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلُيتم  صلته". طريق أبي

 

َثِِن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأيِب اْلَعِقِب، َوأَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد بْ  - 809  يف آَخرِيَن،  اِهيَم ْبِن َمْرَوانَ ُن ِإبْـرَ َحدَّ
حُمَمَّ  ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  ثنا  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  ثنا  اْلُمَعلَّى،  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ثنا  َعْبِد  قَالُوا:  ْبُن  َسِعيُد  ثنا  َعاينُّ،  الصَّنـْ ٍد 

َسَلَمةَ  َأيِب  َعْن   ، الزُّْهرِيِّ َعِن  ُهَريْـ اْلَعزِيِز،  َأيِب  َعْن  اَل  ،   َ اّللَّ فَِإنَّ  »اْسَتْحُيوا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َرَة، 
، اَل َتَْتُوا النَِّساَء يف َأْداَبرِِهنَّ«   َيْسَتْحِيي ِمَن احْلَقِّ

 [ (792)  الروض البسام]  حسن بمجموع طرقه.# 
 

احْلََسُن    -  810 أَبُو َعِليٍّ  ْبنُ َأْخَِباََن  َوأَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد  ْبُن َحَسُنوَن،  َوِإبْـَراِهيُم  ِإبْـَراِهيَم،  ْبِن  يـَْعُقوَب  ْبُن   ْبُن َحِبيٍب، َوَعِليُّ 
َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َخاِلٍد اْلَفزَاِريُّ، َوحُمَمَُّد ْبُن   ِث، َوحُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُقَرِشيُّ، َوََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَارِ 

اِلِق ْبُن زَْيِد  ِد الرَّمْحَِن، ثنا َعْبُد الَْ َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب يف آَخرِيَن، قَالُوا: ثنا أَبُو اجْلَْهِم َعْمُرو ْبُن َحازٍِم اْلُقَرِشيُّ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعبْ 
 َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما  ْن أَبِيِه، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَواَن، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ْبِن َواِقٍد، عَ 

  َعزَّ َوَجلَّ ِإلَْيِه َحّتَّ يـَْنزَِعُه« نَّاُس ِإلَْيِه، مَلْ يـَْنظُِر اّللَُّ ِمْن َأَحٍد يـَْلَبُس ثـَْواًب لِيُـبَاِهَي ِبِه، لِيـَْنظَُر ال
 إسناده واه.  (: 1035) # قال صاحب الروض البسام 

 

ْث ِِبَِما َعْن  َء فـَُهَو يف النَّاِر« مَلْ َُيَدِّ َوِبِِْسنَاِدِه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن تـََعلََّم ِعْلًما لِيُـبَاِهَي بِِه اْلُعَلَما  -  811
ُ َأْعَلُم "  ُل َوأَبُو اجْلَْهِم َهَذا، َواّللَّ  ُسَلْيَماَن ِإالَّ َعبَّاٌس اْلَالَّ

 إسناده واه.  (: 110) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َسْهِل ْبِن    - 833 اُد  ُعْثَماَن التـَُّنوِخيُّ ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن زاَِيٍد اإْلِاَيِديُّ ِِبَبـََلَة، ثنا َشدَّ

اْلَمَدينِّ  َأيِب ُسَلْيٍم، َعْن َداُوَد  ْبُن  ثنا لَْيُث  بـُْرٌد،  بـُْرِد ْبِن ِسنَاٍن، ثنا  ْبُن  اْلَعاَلءُ  ثنا  َأْزَهَر،  أََنُس ْبُن  ، َوِبشْ ْبُن  ثنا  ، قَااَل:  اْلُمَزينِّ ٍر 
[ قَاَل: »َعْن 93ُلوَن{ ]احلجر: اَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }فـََورَبَِّك لََنْسأَلَنـَُّهْم َأمْجَِعنَي َعمَّا َكانُوا يـَْعمَ َماِلٍك، قَ 

ُ َصاِدِقنَي ِِبَا َأمْ   َكاِذَبنْيِ«   اَل ِإَلَه ِإالَّ اّللَّ
( من طريق معتمر عن ليث عن بشر عن أنس 3126والحديث أخرجه الترمذي )  ضعيف...   إسناده  (:1384) # قال صاحب الروض البسام

 مرفوًعا دون زيادة: "صادقين ... " فقد انفرد بها تمام عن مخر جي الخبر. 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن احلَْ   - 834 ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َخيـْ َكِم احلِْرِييُّ، اِبْلُكوفَِة، ثنا َحَسُن ْبُن ُحَسنْيٍ َحدَّ

، َعْن لَْيٍث، َعْن َداُوَد، َعْن أَ  َنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: يـَْعِِن اأْلَْنَصاِريَّ، ثنا ِحبَّاُن ْبُن َعِليٍّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبِه َمَلًكا يَُذوُد َعْنهُ الشَّيَاِطنَي، َكَما يَُذوُد َأَحدُُكْم َعْن َحْوِضِه »َمِن اْستـََعاَذ يف يـَْوٍم َعشْ  ِبلِ َر َمرَّاٍت وَكََّل اّللَّ  « َغرِيَبَة اإْلِ

 إسناده ضعيف منقطع.  (: 1614) # قال صاحب الروض البسام 
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ْبُن ُسَلْيمَ   -  837 َثَمةُ  اَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن ِحبَّاَن اْلَمَداِئِِنُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َعِطيََّة، ثنا  َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
ٍ مَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: »َيَْ حُمَمَُّد ْبُن َواِسٍع، َعْن حمَُ  ٍ َلنيِّ ُرُم َعَلى النَّاِر ُكلُّ َهنيِّ

 َسْهٍل َقرِيٍب« 
ويظهر أن خير   ...وورد الحديث من رواية ابن مسعود، وجابر، ومعيقيب، وأنس  ...تالف  ه(: إسناد 1102)  # قال صاحب الروض البسام 

 صار الحديث حسًنا إن شاء هللا.  -باستثناء الواهية-هذه الطرق طريق ابن مسعود، فإذا ُضمَّت إليها الطرق الضعيفة األخرى 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو  -  838 َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن ِحبَّاَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َعِطيََّة،    َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ

ْيِه َبنْيَ َفِخَذْيِه َة، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يُْدِخُل َيدَ َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُسوَقَة، َعْن َشِقيِق ْبِن َسَلمَ 
 يف الصَّاَلِة« 

 محمد بن الفضل متروك متهم.  (: 330) # قال صاحب الروض البسام 
َماَن، ثنا أَبُو اْلَقاِسِم بـَرََكةُ ْبُن َنِشيٍط َعْثَكٌل اْلَفْرغَاينُّ، ثنا أَبُو َحْفٍص َعْمُرو ْبُن َعِليِّ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ُسَليْ   -  842

َثِِن َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الذَِّمارِ  ْعُت  يُّ أَبُو اْلَعبَّاِس وََكاَن َصُدوقًا، ثنا ِإبْـَراهِ ْبِن ََبِْر ْبِن َكِنيٍز، َحدَّ َلَة، قَاَل: ْسَِ يُم ْبُن َأيِب َعبـْ
َلَتنْيِ    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْبَد اّللَِّ ْبَن أُمِّ َحَراٍم، َصاِحَب َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اّللَِّ  اْلِقبـْ

ْعُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ عَ  بـَرََكاِت السََّماِء، َواسْ َوْسَِ ِمْن  َعزَّ َوَجلَّ أَنْـَزَل َلهُ   َ َز فَِإنَّ اّللَّ يـَُقوُل: »َأْكرُِموا اْلُبـْ ِمْن  َلْيِه َوَسلََّم  َلهُ  َتْخَرَج 
َبْع َما َيْسُقُط ِمَن السُّ   ْفَرِة ُغِفَر َلُه« بـَرََكاِت اأْلَْرِض، َوَمْن يـَتـْ

الملك بن عبد الرحمن ق  (:973)  # قال صاحب الروض البسام  س: عبد  ال ابن الجوزي: "وهذا حديٌث َغيُر صحيٍح، قال أبو حفص الفل 
إال  عند أهل    كذ اٌب". أهـ قلت: وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: "كان مم ن يسرق الحديث ويقلُب األسانيد، ال يحلُّ ذكُر حديثه

 الصناعة، فكيف االحتجاج به؟! " 
 

يف آَخرِيَن، قَالُوا: ثنا أَبُو زُْرَعَة َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو، ثنا َأمْحَُد ْبُن    ْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ أَ   -  843
َلَة، َعْن َعْبِد اّللَِّ   ْبُن زَْيٍد، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َأيِب َعبـْ هللاُ َعَلْيِه   ْبِن يَزِيَد، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرٍو َعِن النَِّبِّ َصلَّىيُوُنَس، ثنا طَْلَحةُ 

َ َعزَّ َوَجلَّ أَنْـَزَل َلهُ بـَرََكاِت السََّماِء، َوَأْخَرَج َلهُ بـَرََكاِت  َز فَِإنَّ اّللَّ  اأْلَْرِض« َوَسلََّم: »َأْكرُِموا اْلُبـْ
 ده تالف. إسنا (: 974) # قال صاحب الروض البسام 

حُمَمَّدٌ   -  845 َبْكٍر:  َوأَبُو  زُْرَعَة،  أَبُو  ْبُن   َأْخَِباََن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  ثنا  قَالُوا:  آَخرِيَن  ، يف  النَّْصِريِّ َعْمرٍو  ْبِن  اّللَِّ  َعْبِد  ابْـنَا  َوَأمْحَُد 
، ث غَاِز، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن نا َعِليُّ ْبُن يُوُنَس اْلبـَْلِخيُّ الزَّاِهُد، ثنا ِهَشاُم ْبُن الْ اْلِمْهَرَجاِن النـَّْيَسابُوِريُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد السَُّلِميُّ

َذا، َواْلَمْسِجِد ِد احْلَرَاِم، َوَمْسِجِدي هَ ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل ُتَشدُّ اْلَمِطيُّ ِإالَّ ِإَل َثاَلثَِة َمَساِجَد َمْسجِ 
 اأْلَْقَصى« 

 عقيلي: "علي بن يونس ال ُيتابع على حديثه، والمتُن معروٌف بغير هذا اإِلسناد". قال ال  (:م271) # قال صاحب الروض البسام 
 ْبُن َأمْحََد ْبِن َجْعَفٍر اإْلَِماُم بِِتنِّيَس، ثنا َعِليُّ  َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب ُدَجانََة، ثنا أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاقُ   -  861

، ثنا َحبَّاُن ْبُن ِهاَلٍل، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن إِبْـَراِهيَم اْلَقاصُّ َوُهَو ثَِقٌة، ثنا اْلَعاَل  ْبنُ  ءُ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمْسِلٍم الطُّوِسيُّ
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 َصْوَم ِمْن ِنْصِف َشْعبَاَن َحّتَّ رََمَضاَن، َفَمْن طَاَل َعَلْيِه َصْوُم رََمَضاَن َرَة، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َأيِب ُهَريْـ 
 فـَْلَيْسُرْد َواَل يـَْقطَْعُه« 

: "هذا الحديث ليس بمحفوظ". قال: "وسألُت -(  441/  2" ) كما في "نصب الراية-قال اإِلمام أحمد    (:594)  # قال صاحب الروض البسام 
ثني به، وكان يتوق اه". قال أحمد: "والعلء ثقٌة ال ُينكر من حديثه إال هذا". عنه ابن مهدي   فلم يصح حه ولم ُيحدِ 

، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد    َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن إِبْـَراِهيَم، ثنا أَبُو َعْمرٍو  -  862 الرَّمْحَِن،  يَزِيُد ْبُن َأمْحََد السَُّلِميُّ
وُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َمْرَواَن اْلَُراَساينُّ، ثنا اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرسُ 

 أُِقيَمِت الصَّاَلةُ َفاَل َصاَلَة ِإالَّ اْلَمْكُتوبَُة« 
هذا الحديث ليس من حديث ابن عمر وال من حديث نافع    : (36/  2قال ابن حبان في "المجروحين" )  (: 422)  احب الروض البسام# قال ص 

 ة، هذا هو المشهور وال من حديث ابن أبي ذئب، إنما هو من حديث عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هرير 
َعِليٍّ    -  864 أَبُو  ثنَحدَّثـَنَا  اأْلَْفَطُس،  يـَْعُقوَب  أَبُو  ثنا  َِبََلَب،  اْلِكْنِديُّ،  ُخَلْيٍد  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  ُشَعْيٍب،  ْبِن  َهارُوَن  ْبُن  ا حُمَمَُّد 

قَاَل   قَاَل:  َبْكَرَة،  َأيِب  َعْن  احْلََسِن،  َعِن  َفَضالََة،  ْبُن  »اْلُمبَاَرُك  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  ِحَساِن  َرُسوُل  ِعْنَد  اْلرَْيَ  اطْلُُبوا 
 اْلُوُجوِه« 

 إسناده واه.  (: 1286) # قال صاحب الروض البسام 
 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا السَِّريُّ ْبُن ََيََْي، ثنا قَِبيَصةُ ْبُن عُ   -  865 طَْلَحَة ْبِن  ْقَبَة، ثنا ُسْفيَاُن الثَـّْورِيُّ، َعْن  َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
 ْنَد ِحَساِن اْلُوُجوِه« َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اْلَتِمُسوا اْلرَْيَ عِ 

 إسناده واه.  (: 1287) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا  مَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ اْلَورَّاُق يـُْعَرُف اِبْبِن فُطَْيٍس، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن النَّابـُْلِسيُّ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حمَُ   - 874

ْبُن ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن َجْعَفِر  َأمْحَُد ْبُن اْلَولِيِد اأْلُمِّيُّ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َعْمرٍو اْلَواِقِفيُّ  ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأْسَلَم، ثنا َمْيَسَرةُ 
هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  اِبْلرَيُْموِك،  َوَنُْن  اجْلَرَّاِح  ْبُن  ُعبـَْيَدَة  أَبُو  ثنا   ، اْلَعْبِسيُّ »َمْن َكَذبَ َمْسُروٍق  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  َعَليَّ    

ًدا فـَْليـَتـَبـَوَّْأ مَ   ْقَعَدهُ ِمَن النَّاِر« ُمتـََعمِّ
 فيه ُخلف، وشيخه لم يوثقه غير ابن حبان.  م (: هشا126) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا  ُد اّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن  َحدَّثـَنَا أَبُو احْلَُسنْيِ إِبْـَراِهيُم ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َحَسُنوَن، ثنا ُعبـَيْ   -  875 ُسَلْيَماَن الرَّْمِليُّ
، ثنا َسْعُد ْبُن الرَّبِيِع   أَبُو زَْيٍد اهْلََرِويُّ، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعْمرِو ْبِن  ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن َجرِيِر ْبِن َجبـََلَة اْلَبَجِليُّ ِمْن َوَلِد َجرِيِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ

ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ ْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َسَلَمةَ ُمرََّة، عَ  ُ َعْنُه: اَي َمْعَشَر اْلَعَرِب ِإيّنِ ْسَِ ْبُن َجَبٍل َرِضَي اّللَّ َعَلْيِه    ، قَاَل: قَاَل ُمَعاذُ 
ًدا فـَْليـَتـَبـَوَّْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّ   اِر« َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتـََعمِّ

 هذا لم أقف على ترجمته، وابن سلمة صدوق تغير حفظه.   عبيد هللا  (:127) # قال صاحب الروض البسام 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّاِئُغ، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم َعْبُد ال  -  878 ِعيُّ، ثنا رَّمْحَِن ْبُن َهاِنٍئ النَّخَ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
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ِن َمْسُعوٍد، قَاَل: »ُكنَّا َّنََْسُح َعَلى َعْهِد َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ُسَلْيَماُن ْبُن ُيَسرْيٍ، َعْن ِإبْـَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد اّللَِّ بْ 
َلًة، َويف السََّفِر َثاَلثََة  َضِر يـَْوًما َولَيـْ ٍم َولَيَالِيِهنَّ« َوَسلََّم يف احلَْ  أايَّ

(: "وفيه سليمان بن  259  -  258/  1ه. قال الهيثمي )إسناده ضعيف، ابن ُيسير اتفقوا على تضعيف  (:190) # قال صاحب الروض البسام
 يسير ضعيف" 

اّللَِّ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلُمْؤِمِن اْلَمْرَوِزيُّ مِبِْصَر، ثنا َعِليُّ    َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َفَضاَلَة احْلِْمِصيُّ، ثنا أَبُو َعْبدِ   -  881
َعَلى   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبِن َواِقٍد، َعْن أَبِيِه احْلَُسنْيِ ْبِن َواِقٍد، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ ْبُن احْلَُسنْيِ  

َا َعلَ  فَِإَّنَّ بَِيِدِه َوقَاَل: »اْسُكْن ِحَراءُ  اجْلََبُل َفَضَربَهُ  َعَلْيِه  ِحَراَء فـََتَحرََّك  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  َنِبٌّ، َوِصدِّيٌق، َوَشِهيٌد« وََكاَن َعَلْيِه  ْيَك 
ُهْم "َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعِليٌّ َرِضَي اّللَُّ    َعنـْ

. وليس في   ... ( 346/ 5وأخرجه أحمد )   إسناده جيد. (: 1477) # قال صاحب الروض البسام   روايته ذكٌر لعليٍ 
 

َثِِن أَبُو اْلَولِيِد َبْكُر ْبُن ُشَعْيِب ْبِن َبْكِر ْبِن حُمَمٍَّد اْلُقَرِشيُّ يف آَخرِيَن قَالُوا: ثنا أَبُو احلَْ   - 883 ُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْوِن َسِن حُمَمَّ َحدَّ
ْبُن   ثنا َعمِّي حُمَمَُّد  اْلَوِحيِديُّ،  احْلََسِن  اْبِن ْبِن  اَنِفٍع، َعِن  ْبُن ُعَمَر، َعْن  ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ  اْلَبْكِريُّ،  يَزِيَد  ْبُن  ثنا َعْبُد اّللَِّ  احْلََسِن، 

ُعَمُر يف اجْلَنَِّة، َوُعْثَماُن يف  ْيِه َوَسلََّم: »َعَشَرٌة ِمْن قـَُرْيٍش يف اجْلَنَِّة، أَبُو َبْكٍر يف اجْلَنَِّة، وَ ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ 
َوالزَُّبرْيُ يف اجْلَنَِّة، َوَعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْوٍف يف اجْلَنَّةِ  َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص يف اجْلَنَِّة، َوَسِعيُد ْبُن  ، وَ اجْلَنَِّة، َوَعِليٌّ يف اجْلَنَِّة، َوطَْلَحةُ 

 و ُعبـَْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاِح يف اجْلَنَِّة« زَْيٍد يف اجْلَنَِّة، َوأَبُ 
 إسناده ضعيف.  (: 1482) # قال صاحب الروض البسام 

ِذِقيُّ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اّللَِّ  َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َسْهِل ْبِن ُعْثَماَن اْلَقطَّا  -  884 ُن، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْعَداَن الالَّ
ْبُن عَ  يَزِيُد  َفَة، َعِن السَّاِئبِ ْبِن ََيََْي ْبِن َعْبِد اّللَِّ اأْلَُوْيِسيُّ اْلَمَدينُّ، ثنا  ، َعْن يَزِيَد ْبِن ُخَصيـْ النـَّْوفَِليُّ يَزِيَد، َعْن   ْبِد اْلَمِلِك  ْبِن 

ُ، َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َلِسْقٌط أَُقدِّ  َبنْيَ يََديَّ، َأَحبُّ ِإَلَّ ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاٍب َرِضَي اّللَّ  ِمْن فَاِرٍس  ُمهُ 
 ُأَخلُِّفهُ َورَاِئي« 

 ([ 491البسام ) الروض] (: ضعيف. 4307السلسلة الضعيفة )# 
 

، ثنا أَبُو ِعْمَراَن ُموَسى ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َعوْ   -  885 ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ ا ََيََْي  ٍف اْلُمَزينُّ الصَّفَّاُر، ثنَحدَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ  ْبُن أَيُّوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلَجَّاِج، َعْن َعْبِد اْلَمِلكِ   ْبِن ُعَمرْيٍ، َعِن النـَّزَّاِل ْبِن َسِْبََة، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اّللَّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »زَْيُن الصَّاَلِة احلَِْذاُء« 
 [ ( 355الروض البسام )دار الرشد: حديث موضوع. ]محقق # قال 
احلَْ   -  886 أَبُو  أَ َأْخَِباََن  ْبُن  مُحَْيُد  ثنا  اْلبـَْغَداِديُّ،  اْلُقَرِشيُّ  ُموَسى  ْبِن  يُوُنَس  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َثَمةُ  َخيـْ زاَِيٍد َسِن  يِب 

ِبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َعَطَس ُعَمارََة ْبِن َأيِب َحْفَصَة، َعْن ِعْكرَِمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: »َكاَن النَّ الصَّائُِغ، ثنا َسِعيٌد، َعْن  
 َغطَّى َوْجَههُ بِثـَْوِبِه، َوَوَضَع َكفَّْيِه َعَلى َحاِجبـَْيِه« 
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أبي هريرة أن     من حديث (  2745( والترمذي )5029( وأبو داود )439/ 2أحمد )  أخرج إسناده واه. ]  (: 1221)  # قال صاحب الروض البسام 
 [كان إذا عطس غط ى وجَهه بيده أو بثوبه، وغضَّ بها صوَته.  -عليه وسلم  صلى هللا  -النبيَّ 
اْلُقَرِشيُّ يف   -  888 حُمَمٍَّد  ْبِن  َبْكِر  ْبِن  ُشَعْيِب  ْبُن  َبْكُر  اْلَولِيِد  أَبُو  ثـَنَا  َحاِمٍد   َحدَّ ْبُن  حُمَمَُّد  اّللَِّ  َعْبِد  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  آَخرِيَن، 

، اِبْلَبْصَرِة، ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهنْ اْلَيْحيَاِويُّ، ثنا   ٍد، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن َنْصُر ْبُن َعِليٍّ اجْلَْهَضِميُّ
ْرَعْوُن: }َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغرْيِي{ ]القصص:  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكِلَمتَاِن قَاهَلَُما فِ اْبِن َعبَّاٍس،  

نـَُهَما َأْربـَُعوَن عَ 24[ ، ِإَل قـَْوِلِه: }أاََن رَبُُّكُم اأْلَْعَلى{ ]النازعات:  38 ُ َنَكاَل اْْلِخَرِة َواأْلُوَل{ [ ، قَاَل: َكاَن بـَيـْ اًما }فََأَخَذهُ اّللَّ
 [ " 25]النازعات:  

 إسناده ضعيف.  (: 1365) ض البسام # قال صاحب الرو 
َثَمُة، قَااَل: ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمَعاوِيََة اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا   - 889 ، ثنا َعبَّاُد  َأْخَِباََن احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، َوَخيـْ حُمَمَُّد ْبُن خَمَْلٍد احْلَْضَرِميُّ

، َعْن قَـ   ُكلِّ تَاَدَة، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قـَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: " }ُخُذوا زِينـََتُكْم ِعْندَ ْبُن ُجَوْيرِيََة، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ
 «، [ قَاَل: »َصلُّوا يف نَِعاِلُكمْ 31َمْسِجٍد{ ]األعراف: 

 
 ْبِن َسوَّاٍر، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعَمَر َزجْنََوْيِه اْلَقطَّاُن، بِبـَْغَداَد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب  َحدَّثـَنَا يُوُسُف ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن يوُسَف ْبِن فَاِرسِ   - 890

، ثنا َعبَّاُد ْبُن ُجَوْيرِيََة، َعِن  ، َفذََكَر ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ السَِّريِّ  اأْلَْوزَاِعيِّ
البسام  الروض  صاحب  قال  ف   (: 1339-1340)  #  العقيلي  )أخرجه  "الضعفاء"  في  -(  143  -  142/  3ي  الجوزي  ابن  طريقه  ومن 

 من طريٍق آخر عن عب اد به، وقال: "وال يتابع على حديثه، وال ُيعرف إالَّ به".  -( 95/ 2"الموضوعات" )
 

ثـَنَا أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفٍر اْلِكْنِديُّ، ثنا أَبُو َبْكرٍ   -  891  حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َنْصِر ْبِن احْلَجَّاِج اْلُقَرِشيُّ، َحدَّ
َثِِن َأيِب، َعْن أَبِيِه َنْصِر ْبِن احْلَجَّاِج، َحدََّثِِن اأْلَْوزَاِعيُّ، َحدَّ  َثِِن َهارُوُن ْبُن رََِئٍب، َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َحدَّ

َعُث َأْهُل اجْلَنَِّة يف ُصورَِة آَدَم، ِمياَلُد َثاَلثٍَة َوَثاَلِثنَي ُمْرًدا ُجْرًدا ُمَكحَِّلنَي« َوَسلََّم قَا  َل: »يـُبـْ
 . حسن على أقل  أحواله طرقهحديث بمجموع ال (: 1779) # قال صاحب الروض البسام 

َثِم اْلبـََلِديُّ، ثنا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيَس، ثنا بَِقيَُّة،  َحدَّثـَنَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َجبـَلَ   - 896 َة اْلُمَضِريُّ، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن اهْلَيـْ
َوَسلََّم: »ُمَدارَاةُ ِد ْبِن َمْعَداَن، َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َعْن َبَِرِي ْبِن َسْعٍد، َعْن َخالِ 

 النَّاِس َصَدَقٌة« 
 . إسناده ضعيف (: 1103) # قال صاحب الروض البسام 

َن أَبُو َسِعيٍد، ثنا َخاِلُد ْبُن  َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َُتَاٌم، أبنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، ثنا َأْسَلُم ْبُن ُمَعاٍذ، ثنا َحاِجُب ُسَلْيَما  -  899
، ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َساعَ  ملِِ ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ْمرٍو اْلُقَرِشيُّ

ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدو  اْلِعْلَم  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ََيِْمُل َهَذا  َواْنِتَحاَل اْلُمْبِطِلنَي، َوَتَِْويَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُفوَن َعْنهُ حَتْرِيَف اْلغَاِلنَي،  يـَنـْ لُُه، 
 جْلَاِهِلنَي« ا

 [ ( 80الروض البسام )]  رواه البزار وفيه عمرو بن خالد كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع.(: 601الهيثمي )# قال 
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أَبُو َعِليٍّ ا  -  904 ْبنُ َأْخَِباََن  ثنا حُمَمَُّد  ِقَراَءًة َعَلْيِه،  َمْزَيٍد اْلَبرْيُوِتُّ،  ْبِن  ْبُن اْلَولِيِد  أبنا اْلَعبَّاُس  ْبُن َحِبيٍب،  ْبِن    حْلََسُن  ُشَعْيِب 
، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد الرَّمحَْ  َثِِن ِعيَسى ْبُن َعْبِد اّللَِّ ثَُه، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َواثَِلَة ْبِن  ِن ْبِن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّ َشابُوَر، َحدَّ اٍص، أَنَّهُ َحدَّ

َاِب َحّتَّ يَـ اأْلَْسَقِع َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " اَل مَيَْسُح الرَُّجُل َوْجَهُه، َأْو قَالَ  َهَتُه، ِمَن الرتُّ ْفرَُغ ِمَن : َجبـْ
 َغْيِه " اْلَماَلِئَكَة ُتَصلِّي َعَلْيِه َما َداَم أَثـَُر السُُّجوِد يف َوْجِهِه، َواَل ِبََْس ِمْن َأْن مَيَْسَح اْلَعَرَق َعْن َصدْ الصَّاَلِة، فَِإنَّ  

 حديث موضوع.  (: 361) # قال صاحب الروض البسام 
 

بْ   -  905 احْلََسُن  َعِليٍّ  أَبُو  ْبنُ َأْخَِباََن  اْلَعبَّاُس  أبنا  َحِبيٍب،  َعْن ُن   ، اّللَِّ َعْبِد  ْبُن  ِعيَسى  َأْخَِبين  ُشَعْيٍب،  اْبُن  َأْخَِبين  اْلَولِيِد،   
لََّم قَاَل: اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ ْن َرُسوِل  ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، أَنَّهُ َأْخَِبَُه، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ عَ 

 »َخلُِّلوا حِلَاُكْم َوَأْظَفارَُكْم، ِإنَّ الشَّْيطَاَن ََيِْري َما َبنْيَ اللَّْحِم َوالظُُّفِر« 
 إسناده تالف.  (: 178) # قال صاحب الروض البسام 

ْبِن    -  908 ْبُن حُمَمَِّد  َأمْحَُد  احْلِْمِصيُّ َأْخَِباََن  ْبُن َبكَّاٍر  ثنا ِعْمَراُن  احْلَْضَرِميُّ، َحدََّثِِن َفَضاَلَة،  ْبُن حُمَمٍَّد  ، َحدََّثِِن َعْبُد السَّاَلِم 
، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم اأْلَ  ، َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن ُنَسيٍّ ، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل: َأنَّ النَِّبَّ ْشَعرِ بَِقيَُّة، َعْن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ يِّ

« قَ َصلَّ  َعاِن ُثَّ رََأِت الطُّْهَر فـَْلتـَْغَتِسْل َوْلُتَصلِّ اَل َعْبُد السَّاَلِم: فـََلِقيُت َعِليَّ ْبَن  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َمَضى لِْلَمْرأَِة ُسبـْ
َثِِن َعِن اأْلَسْ  ، َفَحدَّ ، َعْن َعْبِد الرَّ َعِليٍّ مْحَِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوِد، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن ُنَسيٍّ

 ِمثـَْلهُ 
 األسود مجهول كما في التقريب، وقال ابن المديني: ال ُيعرف.  (:231-230) # قال صاحب الروض البسام 

أَبُو ُعتْـ حَ   -  910 ثنا  ْبُن ُسَلْيَماَن،  َثَمةُ  ثـَنَا َخيـْ ْبُن ُخنـَْيٍس، َعْن  دَّ ثنا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد اْلَعطَّاُر، َحدََّثِِن َبْكُر  ْبُن اْلَفَرِج،  َأمْحَُد  َبةَ 
ُ مِ   لَْيٍث، َعْن ُُمَاِهٍد، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ْنَساِن فـَْرَجُه،  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأوَُّل َما َخَلَق اّللَّ َن اإْلِ

اَل ِإميَاَن نٌَة، َواْلَبَصُر َأَمانٌَة، َواْلَقْلُب َأَمانٌَة، وَ ُثَّ قَاَل: َهِذِه َأَمانٌَة اْستـَْوَدْعُتَكَها، َأْو قَاَل: َخبَّْأُتَا ِعْنَدَك، فَاْلَفْرُج َأَمانٌَة، َوالسَّْمُع َأَما 
 ِلَمْن اَل َأَمانََة َلهُ " 

 إسناده واه.  (: 740) ب الروض البسام # قال صاح
 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َحيَّاَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضلِ   - 911 ِإْْسَاِعيُل ْبُن   ْبِن َعِطيََّة، ثنا َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
يف : »َكاَن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأرَاَد َأَحٌد َأْن مَيُرَّ أََماَمهُ َوُهَو ُيَصلِّي، َدَفَع  أَُميََّة، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَالَ 

 َصْدرِِه َحّتَّ َيَكاَد َأْن َيْطَرَحُه« 
 محمد بن الفضل متهم بالكذب.  (: 349) الروض البسام # قال صاحب 

َثَمةُ   -  913 إِ َأْخَِباََن َخيـْ ْبُن  ثنا َعْبُد اّللَِّ  بِبـَْغَداَد،   ، الرَّقَاِشيُّ ْبُن حُمَمٍَّد  اْلَمِلِك  أَبُو ِقاَلبََة َعْبُد  ثنا  ْبُن ُسَلْيَماَن،  َأيِب   ْبِن  بْـَراِهيَم 
َعْبدُ  ثنا  اْلِغَفاِريُّ،  َيسَ   َعْمرٍو  ْبِن  َعطَاِء  أَبِيِه، َعْن  َعْن  َأْسَلَم،  ْبِن  زَْيِد  ْبُن  َأيِب  الرَّمْحَِن  َعْن  َسِعيٍد،  َأيِب  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن  اٍر، 

 نَِّة« َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »نـََزَل َعَليَّ ِجِْبِيُل اِبْلِِبْينِّ ِمَن اجلَْ 
 إسناده تالف.  (: 979) # قال صاحب الروض البسام 
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مْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن و اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمٍَّد، َوَعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد، َوأَ َأْخَِباََن أَبُ   -  916
الطَّيَاِلِسيُّ  َداُوَد  أَبُو  ثنا  َبَة،  قـُتـَيـْ ْبُن  َبكَّاُر  ثنا  قَالُوا:   ، ْبُن  َحْذملٍَ يَزِيُد  ثنا  َأنَّ ،   ، اّللَِّ َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  الزَُّبرْيِ،  َأيِب  َعْن  ِإبْـَراِهيَم، 

 ْيِه َوَسلََّم، ِإالَّ َلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعلَ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َجَلَس قـَْوٌم َُمِْلًسا، ُثَّ تـََفرَّقُوا َعَلى َغرْيِ َصاَلٍة عَ 
 تـََفرَّقُوا َعَلى أَْننَتَ ِمْن رِيِح اجْلِيَفِة« 

شرط مسلم". وقال السخاوي:    : "هذا عندي على-(  95كما في "جلء األفهام" )ص  -قال الضياء   (:1574)  # قال صاحب الروض البسام
 بالسماع. ير مدل س ولم ُيصرِ ح "ورجاله رجال الصحيح على شرط مسلم". أهـ. وهو كما قاال، لكن  أبا الزب 

، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن احْلَُسنْيِ، ثنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن اْلِكاَليِبُّ، ثنا َأْصَبُغ ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا  َحدَّثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ   -  926
رَ  وََكاَن  اْلغَاِمِريُّ  ِعيَاٍض  ْبِن  اِد  َشدَّ َعْن  بـُْرقَاَن،  ْبُن  الَجْعَفُر  يف  يـَُقوُم  أَنَّهُ َكاَن  َمْعَبٍد،  ْبِن  َواِبَصَة  َعْن  اْلِفْطِر، ِقيًّا،  يـَْوَم  نَّاِس 

ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحجَِّة اْلَوَداِع َوُهَو يـَُقوُل: »أَيُـّ  َقاَل َها النَّاُس َأيُّ يـَْوٍم َأْحَرُم؟« فَـ َواأْلَْضَحى َويـَُقوُل: ْسَِ
 قَاَل: »أَيُـَّها النَّاُس َأيُّ َشْهٍر َأْحَرُم؟« قَاَل النَّاُس: َهَذا، قَاَل: »أَيُـَّها النَّاُس َأيُّ بـََلٍد النَّاُس: َهَذا اْليـَْوُم، َوُهَو اْليـَْوُم اأْلَْعظَُم، ُثَّ 

 َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا، يف َماءَُكْم، َوأَْمَواَلُكْم، َوَأْعَراَضُكْم حُمَرََّمٌة َعَلْيُكمْ َأْعظَُم ِعْنَد اّللَِّ ُحْرَمًة؟« قَاَل النَّاُس: َهَذا، قَاَل: »فَِإنَّ دِ 
اْشَهدْ  »اللَُّهمَّ  فـََقاَل:  َيَدْيِه  فـََرَفَع  نـََعْم،  قَالُوا:  بـَلَّْغُت؟«  َهْل  َأاَل  َهَذا،  َشْهرُِكْم  َهَذا، يف  قَاَل:بـََلدُِكْم  َثاَلًث،  يـَُقوهُلَا  »لِيُـبـَلِِّغ   « 

ُتْم َوَنُْن نـُبـَلُِّغُكْم« الشَّاِهُد ِمْنُكُم اْلغَاِئَب« فـََقاَل َواِبَصُة: »   َوِإانَّ َشِهْداَن َوِغبـْ
 [ (656الروض البسام )دار الرشد: صحيح بشواهده. ]# قال محقق 

اأْلَ   -  928 ْبِن زَاِمٍل  ِإبْـَراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  يـَْعُقوَب  أَبُو  ْبُن َجرِيٍر الصُّوِريُّ،َأْخَِباََن  احْلََسُن  أَبُو َعِليٍّ  ثنا   ، ْبُن   ْذرَِعيُّ ثنا ُعْثَماُن 
 اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ َسِعيٍد، ثنا السَُّلْيُم ُسَلْيَماُن ْبُن َصاِلٍح، َعِن اْبِن ثـَْواَبَن، َعِن احْلَجَّاِج ْبِن ِدينَاٍر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن  

النَِّبِّ َصلَّ  بـََلَغِِن َعِن  ، قَاَل َجاِبٌر:  احْلَِديِث مِبِْصَر، فَاْشرَتَْيُت اأْلَْنَصاِريِّ اْلِقَصاِص وََكاَن َصاِحُب  َحِديٌث يف  َعَلْيِه َوَسلََّم  ى هللاُ 
ُت اْلبَاَب  ِإَل اَبِب الرَُّجِل الَِّذي بـََلَغِِن َعْنهُ احْلَِديُث فـََقَرعْ بَِعريًا َفَشَدْدُت َعَلْيِه رَْحاًل َفِسْرُت َعَلْيِه َحّتَّ َورََدْت ِمْصَر فـََقَصْدُت  

يَُكلِّْمِِن، َفَدَخَل َعَلى َسيِِّدِه َوقَاَل: َأْعَرايِبٌّ ابِ  َمْن أَْنَت، فـَُقْلُت: َفَخَرَج ِإَلَّ َِمُْلوٌك َلُه، فـََنظََر ِإَل َوْجِهي َومَلْ  ْلبَاِب، فـََقاَل: َسْلهُ 
ُه، فـََلمَّا تـََراَءيْـنَا اْعتـََنَق َأَحُداَن َصاِحَبُه، فـََقاَل: اَي َجاِبُر َما ِجْئَت تـَْعِرُف، فـَُقْلُت: ِبُر ْبُن َعْبِد اّللَِّ اأْلَْنَصاِريُّ، َفَخَرَج ِإَلَّ َمْواَل َجا

هُ ِمْنَك، قَاَل: نـََعْم اَي  َواَل َأُظنُّ َأَحًدا ِمَّْن َمَضى َأْو ِمَّْن بَِقَي َأْحَفَظ لَ َحِديٌث بـََلَغِِن َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلِقَصاِص  
َعُثُكْم   َ تـَبَاَرَك َوتـََعاَل يـَبـْ ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " ِإنَّ اّللَّ  ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل يـَْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن قـُُبورُِكمْ َجاِبُر، ْسَِ

ُن، اَل َتظَامُلَ اْليـَْوَم، َأَما َوِعزَِّت اَل   ُِبًْما، ُثَّ يـُنَاَدى ِبَصْوٍت رَِفيعٍ   َُيَاِوُزين  َغرْيِ َفِظيٍع ُيْسِمُع َمْن بـَُعَد، َكَمْن قـَُرَب فـَيـَُقوُل: أاََن الدَّايَّ
 ِمْن بـَْعِدي َعَمُل قـَْوِم لُوٍط، فـَْلرَتَْتِقْب أُمَّيِت أَْو َيٍد َعَلى َيٍد، َوِإنَّ َأَشدَّ َما َأَُتَوَُّف َعَلى أُمَّيِت اْليـَْوَم ظَاملٌ، َوَلْو َلْطَمَة َكفٍّ ِبَكفٍّ  

 اْلَعَذاَب ِإَذا َتَكافَأَ النَِّساءُ اِبلنَِّساِء، َوالّرَِجاُل اِبلّرَِجاِل " 
 إسناده ضعيف.  (: 1746) # قال صاحب الروض البسام 

ِرِث اْلَعْبَدرِيُّ، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن زاَِيِد ْبِن ِمْهَراَن الرَّاِزيُّ،  َحدَّثـَنَا أَبُو َبْكٍر ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَا  -  930
، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسلَ ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِمْهَراَن اجْلَمَّاُل، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعنِ  َمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل:  اأْلَْوزَاِعيِّ
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َك اْليـَْوُم  [ »ِمْقَداُر ِنْصِف يـَْوٍم َيُكوُن َذلِ 6قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاَلِمنَي{ ]الطففني:  
 َعَلى اْلُمْؤِمِن َكَتَدلِّ الشَّْمِس لِْلُغُروِب« 

 إسناده تالف.  (: 1367) # قال صاحب الروض البسام 
َأيِب    -  935 ْبُن  ُعْثَماُن  ثنا  َبٍل،  َحنـْ ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اّللَِّ  َعْبُد  ثنا  يـَْعُقوَب،  ْبُن  َعِليُّ  اْلَقاِسِم  أَبُو  ثـَنَا  ثناَحدَّ َبَة،  َعِن   َشيـْ َشرِيٌك، 

 َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا قَاَم َأَحدُُكْم ِمَن اللَّْيِل فـَْلَيْسَتْك« اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن 
 اقي رجاله ثقات. الحفظ، وب  سيئشريك هو ابن عبد هللا القاضي صدوق  (: 157) # قال صاحب الروض البسام 

ثنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث، ثنا َأمْحَُد ْبُن َأيِب رََجاٍء، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر اْلَيَماِميُّ،    َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر ََيََْي   -  939
، ثنا ََيََْي ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ا َليَّ ِمْن ِكتَاِبِه، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو يـَْعِِن جْلَارِيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن َأيِب َكِثرٍي، ِإْماَلًء عَ ْبُن يُوُنَس اْلَيَماِميُّ

عَ  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْـَرَة،  َأيِب  َعْن  قـَْيٍس،  ْبُن  اْلَواِحِد  َعْبُد  َثِِن  َحدَّ وَ اأْلَْوزَاِعيَّ،  حِلَاٍء َلْيِه  »َتْكِفرُي ُكلِّ  َسلََّم: 
 رَْكَعتَاِن« 
 إسناده تالف.  (: 1141) احب الروض البسام # قال ص 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْوٍف، ثنا َمْرَواُن ْبُن حُمَمٍَّد الطَّاطَِريُّ، ثنا ُسَلْيَما  -  940 ُن ُن ْبُن ُموَسى، ثنا ُفَضْيُل بْ َأْخَِباََن َخيـْ
الزََّكاَة ِإالَّ  َغْزَواَن، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن   َمَنَع قـَْوٌم  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما  أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُ بـَُرْيَدَة، َعْن  ابْـَتاَلُهُم اّللَّ

ِننَي«   اِبلسِّ
فالحديث حسٌن إن شاء هللا بهذين    ..ابَن غزوان، وإال  ففيه ضعٌف.  سنُده حسٌن إن كان الفضيُل:   (:519)  # قال صاحب الروض البسام 
 الطريقين إن لم يكن صحيًحا. 

ٍم، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد  َأْخَِباََن احْلََسُن ْبُن َحبِيٍب، ثنا َعْبُد اللَِّطيِف، ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى، ثنا زَْيٌن، َعْن ُأَساَمَة، َعْن َأيِب َحازِ   -  944
 َلُف َواَل يـُْؤَلُف« َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: »اْلُمْؤِمُن يـُْؤَلُف، َواَل َخرْيَ ِفيَمْن اَل َيَْ ، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن اّللَِّ 

 إسناده ضعيف...والحديث صحيح لغيره.  (: 1170) # قال صاحب الروض البسام 
، َعِن اْبِن َعْجاَلَن،  اَن احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب،  َأْخِبََ   -  952 أبنا َعْبُد اللَِّطيِف، أبنا َعْبُد اأْلَْعَلى، ثنا زَْيٌن، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد اّللَِّ

، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، أَنَّهُ حلََِق النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسائِرُ  َشَكْوا ِإلَْيِه اْلَمْشَي َواإْلِْعيَاَء، َوَأْشرََع  َأْصَحابِِه اِبْلَكِديِد فَ َعِن اْلَمْقُِبِيِّ
ئًا ِمَّا ُكنَّ اَنقـََتهُ ِمَن احْلَْوِض، فـََلمَّا َشَكْوا َذِلَك رََفَع زَِماَمَها َوقَاَل: »َأْعِقُبوا اِبلسََّهِر« قَاَل: َفَخَرْجنَا َأمْ  ا جنَُِد ثَاَل الظِّبَاِء اَل جَنُْد َشيـْ

 ِمَن اإْلِْعيَاءِ 
، متروك رماه أحمد بالكذب كما في التقريب. فالحديث    (: 863)  قال صاحب الروض البسام #   إسناده تالٌف، القاسم بن عبد هللا هو الُعَمريُّ

 موضوع.
زَ   -  953 ثنا  اأْلَْعَلى،  َعْبُد  أبنا  اللَِّطيِف،  َعْبُد  أبنا  َحِبيٍب،  ْبُن  احْلََسُن  َعِن  َأْخَِباََن  اْلَقاِسِم،  َعِن  َأيِب  ْيٌن،  َعْن  َعْجاَلَن،  اْبِن 

»اْلوَ  قَاَل:  أَنَّهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوِل  َعْن  ُهَريْـَرَة  َأيِب  َعْن  اأْلَْعَرِج،  َعِن  َشْيطَااَنِن، الّزاَِنِد،  َوااِلثْـنَاِن  َشْيطَاٌن،  اِحُد 
 َوالثَّاَلثَةُ رَْكٌب« 
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الحديث بهذين الطريقين صحيٌح إن و   ..العمري متروك رماه أحمد بالكذب.  عبد هللا اسم هو ابن  (: الق860)  صاحب الروض البسام  # قال
 شاء هللا. 

ُسَلْيَمانَ   -  954 َعْن  ُأَساَمَة،  َعْن  زَْيٌن،  ثنا  اأْلَْعَلى،  َعْبُد  ثنا  اللَِّطيِف،  َعْبُد  ثنا  َحِبيٍب،  ْبُن  احْلََسُن  َعْن  َأْخَِباََن  اأْلَْشَدِق،   
َوَسلَّ  َعَلْيِه  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  رَُسوَل  َيْذُكُر َأنَّ  َفَسِمْعتُهُ  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعَلى  َدَخَل  أَنَّهُ  مِبَا َمْكُحوٍل،  انْـَفْعِِن  يَْدُعو: »اللَُّهمَّ  َم َكاَن 

َفُعِِن، َوزِْدين ِعْلًما إِ   َل ِعْلِمي« َعلَّْمَتِِن، َوَعلِّْمِِن َما يـَنـْ
 إسناده ال بأس به.  (: 1610) احب الروض البسام # قال ص 

اِم اْبُن بِْنِت َمطٍَر اْلَورَّاِق، ثنا َأْخَِباََن أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِلٍح، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ِهشَ   - 955
 َعهُ ُعْمَرٌة« اأْلَْعَمُش، َعْن َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: »َأَهلَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َِبَجٍّ لَْيَس مَ نا أَبُو ُمَعاِويََة، ث

  ( عن أبي معاوية به. دون 315/  3وأخرجه أحمد )  ..محمَّد بن سليمان ضعيف كما في التقريب.  (:610)  # قال صاحب الروض البسام
 له: "ليس ... " إلخ. وسنده جي د. قو 

ْنِجيُّ َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر ِِبَْنطَاِكَيَة، ثنا  َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ِهَشاٍم اْلِكْنِديُّ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس التـَّ  - 959
، َعْن  َثِِن َأيِب، َحدََّثِِن اْبُن هَلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َأيِب اْلرَْيِ َمْرثَِد ْبِن َعْبِد اّللَِّ َحدَّ ُسَلْيُم ْبُن َمْنُصوِر ْبِن َعمَّاٍر،  اْليـََزينِّ

َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيُكوُن أِلَْصَحا اْلَيَماِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َعزَّ َوَجلَّ هَلُْم    يِب ُحَذيْـَفَة ْبِن   ُ بـَْعِدي زَلٌَّة، يـَْغِفُرَها اّللَّ ِمْن 
ُ َعزَّ َوَجلَّ يف النَّاِر َعَلى َمنَاِخرِهِ   ْم« ِبَسابَِقِتِهْم َمِعي، يـَْعَمُل ِِبَا قـَْوٌم ِمْن بـَْعِدِهْم َيُكبـُُّهُم اّللَّ

 إسناده ضعيف.  (: 1710) # قال صاحب الروض البسام 
أَبُو َجْعَفٍر حُمَمٌَّد   اَن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثنا أَبُو يـَْعُقوَب يُوُسُف ْبُن ُموَسى اْلَمْرَورُوِذيُّ، ثناَأْخِبََ   -  960

َثِِن َمْنُصوُر ْبُن َعمَّاٍر، ثنا َبِشريُ ْبُن طَْلَحةَ  َيَة: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى   ، َعْن َخاِلدِ اْلبـَْغَداِديُّ اللَّْقُلوُق، َحدَّ ْبِن الدَّرِيِك، َعْن يـَْعَلى ْبِن ُمنـْ
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " تـَُقوُل َجَهنَُّم لِْلُمْؤِمِن: اَي ُمْؤِمُن ُجْز فـََقْد َأْطَفأَ نُوُرَك هَلَِب " 

 (: 1752) # قال صاحب الروض البسام 
 

يْـنـََوِريُّ، ثنا حمَُ   َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسمِ  -  961 يْـنـََوِريُّ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن مَحَْداَن الدَّ مَُّد ْبُن َجْعَفٍر َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأمْحََد ْبِن ِعْمَراَن الدَّ
َيَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ُن ُدرَْيٍك، َعْن يـَْعَلى بْ اْلَعاِبُد، ثنا َمْنُصوُر ْبُن َعمَّاٍر، ثنا َبِشرُي ْبُن طَْلَحَة، ثنا َخاِلُد بْ  ِن ُمنـْ

ُ َعزَّ َوَجلَّ أِلَْهِل النَّاِر َسَحابًَة َسْوَداَء ُمظِْلَمًة ُمْدهَلِمًَّة، فَِإَذا َأْشَرَفْت َعَلْيِهمْ  َأيَّ َشْيٍء َتطْلُُبوَن؟   اَنَدْتُْم: اَي َأْهَل النَّاِر  " يـُْنِشُئ اّللَّ
ْسَأُل اَبرَِد الشَّرَاِب فـَُيْمِطُر َعَلْيِهْم  َما الَِّذي ُتْسأَلُوَن، فـََيْذُكُروَن ِِبَا َسَحاَب الدُّنْـيَا َواْلَماَء الَِّذي َكاَن يـَْنِزُل َعَلْيِهْم، فـَيـَُقولُوَن: نَ وَ 

 ًرا تـُْلِهُب النَّاَر َعَلْيِهْم " اُد يف َساَلِسِلِهْم، َومجَْ َأْغاَلاًل تـَُزاُد يف َأْغاَلهِلِْم، َوَساَلِسَل تـُزَ 
 [ (1769الروض البسام )دار الرشد: حديث ضعيف. ]# قال محقق 

 

َثِِن حُمَمَُّد ْبُن  َأْخَِباََن أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِبْشٍر اهْلَْمَداينُّ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن مَحَْداَن    - 962 يْـنـََوِريُّ، َحدَّ َجْعَفٍر اْلَعاِبُد،  الدَّ
َثِِن َبِشرُي ْبُن طَْلَحَة، َعْن َخاِلِد ْبِن ُدرَْيٍك، َعْن يـَْعَلى ْبنِ  َيَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   ثنا أَبُو السَِّريِّ َمْنُصوُر ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّ ُمنـْ

 يَاَمِة: اَي ُمْؤِمُن ُجْز فـََقْد َأْطَفأَ نُوُرَك هَلَِب " " تـَُقوُل َجَهنَُّم لِْلُمْؤِمِن يـَْوَم اْلقِ َوَسلََّم قَاَل: 



132 
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، ثنا أَبُو اْلَقاِسِم يَزِيُد ْبُن حُمَمَّدِ   -  965  الصََّمِد، َوأَبُو ِعْمَراَن ْبِن َعْبدِ   َحدَّثـَنَا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن أَيُّوَب ْبِن َحْذملٍَ

َماِلٍك مَحَّاُد ْبُن َماِلِك ْبِن ِبْسطَاٍم اأْلَْشَجِعيُّ احْلََرْستَاينُّ، ثنا ِإْْسَاِعيُل   ُموَسى ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َعْوٍف اْلُمَزينُّ الصَّفَّاُر، قَااَل: ثنا أَبُو
أَ  َعْن   ، اْلَعْبِسيُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  الضُّ ْبُن  رُُكوَع  َتِظُر  يـَنـْ اْلُكوفَِة  َمْسِجِد  أَنَّهُ َكاَن يف  نَِقيٍع،  ْبِن  ُعبـَْيِد  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َوَُتَتَُّع  بِيِه  َحى 

نَا ُهَو َجاِلٌس ِإْذ َأْجَفَل النَّاُس يف اَنِحَيِة اْلَمْسِجِد قَاَل: فََأْجَفْلُت ِفيَمْن َأْجفَ  َل، فَِإَذا ِبَرُجٍل َجاٍث َعَلى رُْكبـَتـَْيِه النـََّهاِر، قَاَل: فـَبـَيـْ
َوُماَلَءٌة َوُهَو يـَُقوُل: أاََن اْلُمْصَعُب   ْعُت َأيِب َيَْثـُُر َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعَلْيِه ِإزَاٌر َلهُ  ْبُن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص، ْسَِ

،  ُكنَّ ِفيِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن: َمْن َجاَء بَِثاَلٍث وََكَتَم َواِحَدًة فـََقْد َكَفَر: َشَهاَدةُ َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َوُهَو يـَُقوُل: " َأْرَبٌع َمْن   ُ َوَأيّنِ َرُسوُل اّللَِّ  اّللَّ
ُعوٌث بـَْعَد اْلَمْوِت، َوِإميَاٌن اِبْلَقَدِر َخرْيِِه َوَشّرِِه، َمْن َجاَء بَِثاَلٍث وَكَ   َتَم َواِحَدًة فـََقْد َكَفَر " َوأَنَّهُ َمبـْ

 
، ثنا أَبُو زُْرَعَة َعْبدُ  966 َثِِن مَحَّاُد ْبُن َماِلٍك، َحدََّثِِن ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد َأْخَِباََن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ  الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ

، َفذََكَر ِبِِْسنَا   ِدِه ِمثـَْلهُ الرَّمْحَِن اْلَعْبِسيُّ
 

، ثنا أَبُو َعْمرٍو يَزِيُد ْبُن َأمْحََد السَُّلِميُّ، ثنا أَبُو َماِلٍك َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشدٍ   -  967
، َفذََكَر ِمثـَْلهُ مَحَّاُد ْبُن َماِلٍك اأْلَْشَجِعيُّ احْلََرْستَاينُّ، ثنا ِإْْسَا  ِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَعْبِسيُّ

 
 ُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم، َوحُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُقَرِشيُّ يف آَخرِيَن، قَالُوا: ثنا أَبُو َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَعْ   - 968

ْشَجِعيُّ احْلََرْستَاينُّ، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن ِبْشٍر اْلُقَرِشيُّ، ثنا أَبُو َماِلٍك مَحَّاُد ْبُن َماِلِك ْبِن ِبْسطَاٍم اأْلَ   َعْبِد اْلَمِلكِ 
ِمثـَْلُه، قَاَل أَبُو َماِلٍك مَحَّاُد ْبُن َمالِ  َع ِمِنِّ َهَذا احْلَِديَث اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم َوَمْرَواُن ْبُن حُمَمٍَّد، َعْبِد الرَّمْحَِن، َفذََكَر ِبِِْسنَاِدهِ  ٍك: ْسَِ

 ، فـََقااَل: مَحَّاُد ْبُن ِبْسطَامٍ فـََنَسبَاين ِإَل َجدِّي 
 

ِن ِبْسطَاِم ْبِن ِدْرَهٍم اأْلَْشَجِعيُّ بَِقْريَِة َحَرْستَا َسَنةَ  َأْخَِباََن أَبُو َماِلٍك حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب َماِلٍك مَحَّاِد ْبِن َماِلِك بْ   -  969
، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعبْ َِثَاٍن َوَثاَلِثنَي َوَثاَلِثِائٍَة، َحدَّ  ِد الرَّمْحَِن َثِِن َأيِب، َعْن أَبِيِه مَحَّاِد ْبِن َماِلِك ْبِن ِبْسطَاٍم أَبُو َأيِب َماِلٍك اأْلَْشَجِعيِّ

 َعْبِسيُّ َفذََكَر ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ الْ 
 

ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن احْلَرِيِص، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ثنا أَبُو َماِلٍك مَحَّاُد ْبُن َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ   -  970
َثِِن ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَعْبِسيُّ، َفذََكَر ِمثـَْلهُ »َحِديٌث َغرِيٌب مَلْ َيَُ َماِلِك ْبِن ِبْسطَاٍم اأْلَْشَجِعيُّ احْلََرْستَ  دِّْث ِبِه ِإالَّ اينُّ، َحدَّ

 مَحَّاُد ْبُن َماِلٍك اأْلَْشَجِعيُّ« 
 [ (46-41الروض البسام )دار الرشد: حديث ضعيف. ]# قال محقق 

ثـَنَا َأيِب، َحدَّ   -  973 ، ثنا ِعيَسى ْبُن َعْبِد اّللَِّ اْلَعسْ َحدَّ َقاَلينُّ، ثنا اْلِفْراَييِبُّ، َثِِن أَبُو اْلَقاِسِم ُموَسى ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْعَبٍد اْلَمْوِصِليُّ
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يَاَن، َعْن َسْلَماَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّ  ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب ظَبـْ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَْيَس َشْيٌء َخرْيًا ِمْن  َعِن الثَـّْوِريِّ
ْنَساَن«   أَْلٍف ِمْثِلِه ِإالَّ اإْلِ

 [ (1557الروض البسام )حديث حسن. ] دار الرشد:# قال محقق 
ثَـ   -  974 مِبِْصَر،  الصََّديفُّ،  ٍم  ْبُن َسالَّ احْلََكِم  َعْبُد  ُعْثَماَن  أَبُو  َأيِب، َحدََّثِِن  ثـَنَا  ْبُن  َحدَّ ََيََْي  ثنا  التِّنِّيِسيُّ،  ُمَساِفٍر  ْبُن  َجْعَفُر  نَا 

هللاُ َعَلْيِه   الضَّرِيُر، َعِن اْلَعوَّاِم ْبِن ُجَوْيرِيََة، َعِن احْلََسِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّىَحسَّاَن، ثنا أَبُو ُمَعاِويََة  
 َجلَّ، َوالتـََّواُضُع، َوِقلَّةُ الشَّْيِء " اَل ُيَصَْبَ ِإالَّ ِبُعْجٍب: الصَِّْبُ َوُهَو َأوَُّل اْلِعبَاَدِة، َوِذْكُر اّللَِّ َعزَّ وَ َوَسلََّم: " َأْربٌَع 

 [ ( 1114الروض البسام )(: موضوع. ]764ضعيف الجامع )# 
فَاِرِس    -  976 ْبِن  يوُسَف  ْبِن  اْلَقاِسِم  ْبُن  يُوُسُف  السَّرَّاُج َحدََّثِِن  الثَـَّقِفيُّ  ِإْسَحاَق  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  َسوَّاٍر،  ْبِن 

َثَمَة، ُسوَل َعْن َأيِب َأِْبََر، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ رَ   بِنـَْيَسابُوَر، ثنا اْلَعاَلءُ ْبُن َساملٍِ الرَّوَّاُس، ثنا أَبُو بَْدٍر، ثنا زاَِيُد ْبُن َخيـْ
نَاهُ َحّتَّ حَتَدََّرْت ُدُموُعُه« ُثَّ قَـ   َرَأ: تـََتَجاىَف ُجُنوُِبُْم َعِن اْلَمَضاِجعِ اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ذََكَر ِقيَاَم اللَّْيِل فـََفاَضْت َعيـْ

 حديث حسن بمجموع طرقه.  (: 1356) الروض البسام # قال صاحب 
أَبُ   -  978 ُسَلْيَماَأْخَِباََن  ْبُن  ُم  ثنا َسالَّ اْلَمَداِئِِنُّ،  َحيَّاَن  ْبِن  ِعيَسى  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َثَمةُ  َخيـْ احْلََسِن  مَحَْزةَ  و  َعْن  َن، 

ِت، َعِن اأْلَْجَلِح، َعِن   َ َعزَّ َوَجلَّ بـََعَثِِن  الضَّحَّاِك، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ الزَّايَّ َلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اّللَّ
َعْثِِن ََتِجًرا َواَل َزرَّاًعا، َوِإنَّ َشرَّ النَّاِس يـَْوَم اْلِقيَاَمِة التُّجَّ   اُر، َوالزَّرَّاُعوَن ِإالَّ َمْن َشحَّ َعَلى ِديِنِه« َمْلَحَمًة َوَمْرمَحًَة، َومَلْ يـَبـْ

 -( 237/ 2ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" )-(  1158/ 3أخرجه ابن عدي في "الكامل" )  (:665)  م# قال صاحب الروض البسا
 من طريق محمَّد بن عيسى به. 

ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ   -  982 َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر   َسِعيِد ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُفطَْيٍس اْلَورَّاُق، ثنا أَبُو اْلَفْضلِ   َحدَّ
 اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر،   َحيَّاَن، َعنْ ْبِن ُرَشْيٍد اْلُكويفُّ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا أَبُو َعْمرٍو اَنِشُب ْبُن َعْمرٍو، ثنا ُمَقاتُِل ْبنُ 

  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يـَْوٍم ِإْذ َجاَء رَُجٌل، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّللَِّ أَقـَْرأُ َخْلَف اإْلَِماِم، َوأانَ قَاَل: ُكنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد َرُسوِل اّللَِّ صَ 
َماِم َلَك ِقَراَءٌة« َأْْسَُع ِقَراَءَتُه؟ فـََقاَل: »اَل، ِإنَّ ِقَراَءةَ    اإْلِ

 إسناده واه.  (: 327) # قال صاحب الروض البسام 
ِإْْسَاِعي   -  985 ْبُن  ثنا حُمَمَُّد  ْبُن َجرِيٍر الصُّوِريُّ،  احْلََسُن  أَنْـبَأَ  ْبِن ُشَعْيٍب،  ْبُن َهارُوَن  النَِّصيِبُّ  َأْخَِباََن حُمَمَُّد  أَبُو َعْمرٍو  ثنا  َل، 

، َكْيَف ُحبَُّك ْمرٍو، ثنا َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، عَ ُعْثَماُن ْبُن عَ  ْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اّللَِّ
؟ قَاَل: »َعَلى َحاهِلَا«   ِل؟ قَاَل: »َكُعْقَدِة احْلَْبِل« قـُْلُت: وََكْيَف اْلُعْقَدةُ اَي َرُسوَل اّللَِّ

 حديث موضوع.  (: 1496) قال صاحب الروض البسام # 
، َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َسْهِل بْ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر َأمحَْ  -  989 ِن ََيََْي ْبِن َصاِلِح  ُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن اْلَفَرِج اْلُقَرِشيُّ اْلَِبَاِميُّ

،  اَل: ثنا أَبُو ُقَصيٍّ ِإْْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق اْلُعْذِريُّ ْبِن َحيََّة اْلبـَزَّاُز، قَا ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا َمْسَلَمةُ ْبُن ُعَليٍّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َتاَل َهِذِه اْْليََة: }َوآَويْـنَاُُهَا ِإَل  ثنا أَبُو َسِعيٍد اأْلََسِديُّ، َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 
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َأْعَلُم، قَاَل: " ِهَي اِبلشَّاِم ِبَِْرٍض  50رَبْـَوٍة َذاِت قـََراٍر َوَمِعنٍي{ ]الؤمنون:   ُ َوَرُسولُهُ  [ قَاَل: »َهْل َتْدرُوَن أَْيَن ِهَي؟« قَالُوا: اّللَّ
 وطَُة، َمِديَنٌة يـَُقاُل هَلَا: ِدَمْشُق ِهَي َخرْيُ َمَداِئِن الشَّاِم "يـَُقاُل هَلَا اْلغُ 

 إسناده واه.  (: 1552) ل صاحب الروض البسام # قا
يُّ ِمْن ِحْفِظِه بِبـَْيِت هَلْيَا، ثنا  ْضَرمِ َحدَّثـَنَا أَبُو اْلَقاِسِم َخاِلُد ْبُن َأيِب َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن مَحَْزَة احلَْ   -  990

َف اْلَمْهِديِّ  مْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن مَحَْزَة، َحدََّثِِن َأيِب، َعْن أَبِيِه ََيََْي ْبِن مَحَْزَة، قَاَل: َصلَّْيُت َخْلَجدِّي أِلُمِّي أَبُو َعْبِد اّللَِّ أَ 
اَل: َحدََّثِِن َأيِب، َعْن َجدِّي، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد  الرَّمْحَِن الرَِّحيِم فـَُقْلُت: َما َهَذا اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي؟ فـَقَ اْلَمْغِرَب، َفَجَهَر بِِبْسِم اّللَِّ 

يِم« فـَُقْلُت: اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي نَْثُِرهُ َعْنَك؟ قَاَل: اّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجَهَر بِِبْسِم اّللَِّ الرَّمْحَِن الرَّحِ 
 »نـََعْم« 

 
مَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن مَحَْزَة، َأْخَِبين أَبُو ِإْسَحاَق ْبُن ِسنَاٍن، َوحُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب، يف آَخرِيَن، قَالُوا: ثنا َأمْحَُد ْبُن حمَُ   -  991
 ِه ِمثـَْلهُ ِبِِْسنَادِ 

 (: 323-322) # قال صاحب الروض البسام 
 

ثـَنَا أَبُو اْلقَ   - 992 َثِِن َأيِب، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َكَتَب  َحدَّ ِإَلَّ اْلَمْهِديُّ اِسِم َخاِلُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا َجدِّي َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي، َحدَّ
َثِِن َأيِب، َعْن أَبِ ِبَعْهِدي،  يِه، َعْن َجدِِّه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َوأََمَرين َأْن ُأَصلَِّب يف احْلُْكِم، َوقَاَل يف ِكتَاِبِه ِإَلَّ: َحدَّ

َعا يف  الظَّاملِِ  ِمَن  »أَلَنْـَتِقَمنَّ  َوَجلَّ:  َعزَّ  اّللَِّ  َعِن  َوَسلََّم  فـََلْم َعَلْيِه  يـَْنُصَرهُ  َأْن  فـََقَدَر  َمظْلُوًما  رََأى  ِمَّْن  َوأَلَنْـَتِقَمنَّ  َوآِجِلِه،  ِجِلِه 
 ْرُه« يـَْنصُ 
 

 ، ِمثـَْلهُ ََي ْبِن مَحَْزةَ َأْخَِبين أَبُو ِإْسَحاَق ْبُن ِسنَاٍن، َوحُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن، يف آَخرِيَن قَالُوا: ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َيَْ  -  993
 إسناده ضعيف.  (:903-902) # قال صاحب الروض البسام 

ثَ   -  994 احْلََسِن َخيـْ أَبُو  ثـَنَا  ثنا ُموسَ َحدَّ ِبَواِسَط،  اْلَواِسِطيُّ  ْبُن َمْسَلَمَة  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  ثنا  َوِقَراَءًة،  ِإْماَلًء  ْبُن ُسَلْيَماَن  ى َمةُ 
، َوطُوََب ِلَمْن رََأى َمْن رَآين، ُس ْبُن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »طُوََب ِلَمْن رَآين الطَّوِيُل، ثنا َمْواَلاَن أَنَ 

 َوطُوََب ِلَمْن رََأى َمْن رََأى َمْن رَآين« 
 (: 1527) # قال صاحب الروض البسام 

ثَ   -  995 ، ثنا ُموسَ َحدَّثـَنَا أَبُو احْلََسِن َخيـْ ى الطَّوِيُل، ثنا َمْواَلَي َمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن ِإْماَلًء َوِقَراَءًة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة اْلَواِسِطيُّ
َها َأْجًرا ُحِشَر يـَْوَم ٍة اَل أََنُس ْبُن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأذََّن َسَنًة ِمْن نِيٍَّة َصاِدقَ   َيطُْلُب َعَليـْ

 َلُه: اْشَفْع ِلَمْن ِشْئَت "  اْلِقيَاَمِة، فَأُوِقَف َعَلى اَبِب اجْلَنَِّة، َفِقيلَ 
 حديث موضوع.  (: 256) # قال صاحب الروض البسام 
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َوَسلََّم: »َمْن أَْفطََر َعَلى َُتٍْر زِيَد يف َصاَلتِِه َأْربـَُعِمائَِة َصاَلٍة« مَلْ َيْذُكْر  َوِبِِْسنَاِدِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه    -  996
 ْصِل »َأْربـَُعِمائَِة َصاَلٍة« يف اأْلَ 

 (. 105/ 2(، وأقر ه السيوطي في "الآللئ" )194/ 2الحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" ) (: 576) # قال صاحب الروض البسام 
 َصِعَد، فـََقاَل: »آِمنَي« ُثَّ َصِعَد، فـََقاَل:  َوِبِِْسنَاِدِه، قَاَل: َصِعَد َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »آِمنَي« ُثَّ   -  997

ْبُن َجَبٍل: اَي َرُسوَل اّللَِّ َصِعْدَت فَآمَّْنَت َثاَلثً  ُمَعاذُ  ، قَاَل: " نـََعْم، ِإنَّ ِجِْبِيَل أَََتين آنًِفا، فـََقاَل ِل: اَي حُمَمَُّد  »آِمنَي« فـََقاَل لَهُ 
يَت َبنْيَ َيَدْيِه فـََلمْ  ُ َعزَّ َوَجلَّ، ُقْل: آِمنَي، فـَُقْلُت: آِمنَي، َوَمْن َأدْ َمْن ْسُِّ   َرَك َواِلَدْيهِ  ُيَصلِّ َعَلْيَك َفَماَت، َيْدُخِل النَّاَر، فَأَبْـَعَدهُ اّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ، فـَُقْل: آِمنيَ   فـَُقْلت: آِمنَي، َوَمْن َأْدَرَك َشْهَر رََمَضاَن َفَصاَمُه، َأْو َأَحَدُُهَا، فـََلْم َيَِبَُُّهَا َفَماَت َفَدَخَل النَّاَر، فَأَبْـَعَدهُ اّللَّ
ُ َعزَّ    َوَجلَّ، ُقْل: آِمنَي، فـَُقْلُت: آِمنَي " فـََلْم يـُتـََقبَّْل ِمْنُه، َفَماَت َفَدَخَل النَّاَر، فَأَبْـَعَدهُ اّللَّ

 (: 1243) # قال صاحب الروض البسام 
َن احْلَرَّاينُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َمْعَداَن، َِبَرَّاَن، ثنا أَبُو َأمْحََد زَكَ َحدَّثـَنَا أَبُو احْلََسِن َعلِ   -  999 رايَّ ْبُن يُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ

َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّ ُدوَ  أََنِس ْبِن  ثنا مُحَْيٌد الطَّوِيُل، َعْن  اْلِكْنِديُّ ََبََّراَن،  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َشِهَد َصاَلةَ ْيٍد  ى هللاُ 
ميَِنِي   َعْن  َأْو  َماِم،  اإْلِ ميَِنِي  َعْن  اأْلَوَِّل،  الصَّفِّ  يف  َصلَّى  ُثَّ  زَبَِد  اْلَفْجِر،  بَِعَدِد  َا  َأَنَّ َوَلْو  َسيِّئَاتِِه،  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ اّللَّ َغَفَر  اْلِمْحرَاِب 

 اْلَبْحِر« 
 حديث موضوع.  (: 251) ض البسام # قال صاحب الرو 

، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبِن ِإبْـَراِهيَم اْلُقَرِشيُّ، قَااَل: ثنا أَبُو َأْخَِباََن أَبُو زُْرَعَة حُمَمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن مَيَاٍن    -  1000 اْلُقَرِشيُّ
َلَة، َعْن ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمَة اْلَبَائِِريُّ، ثنا اْلُمَؤمَُّل ْبُن َسِعيٍد الرََّحِبُّ، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأيِب   َعِليٍّ ِإْْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلُعْذِريُّ،  َعبـْ

ُعوُد َكَما َبَدأَ، َفطُوََب لِْلُغَراَبِء« ِقيَل: اَي َرُسوَل َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسَقِع، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َبَدأَ اإْلِْساَلُم َغرِيبًا، َوَسيَـ 
، َوَمِن اْلُغَراَبُء؟ قَاَل: »الَِّذيَن ُيْصِلحُ   وَن ِإَذا َفَسَد النَّاُس« اّللَِّ

 . إسناده تالف  (: 1705) # قال صاحب الروض البسام 
 

َن احْلَرَّ   -  1001 َثِِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ اينُّ، َحدََّثِِن اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَاِهِليُّ، ِِبَْنطَاِكيََّة، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمَة، ثنا َحدَّ
َلَة، َعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسَقِع، َعنِ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:    النَِّبِّ َصلَّىُمَؤمَُّل ْبُن َسِعيِد ْبِن يُوُسَف الرََّحِبُّ، َعْن إِبْـَراِهيَم ْبِن َأيِب َعبـْ

 »بََدأَ اإْلِْساَلُم َغرِيبًا، َوَسيـَُعوُد َغرِيبًا« 
 . إسناده تالف  (: 1706) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا أَبُو اجلَْ   -  1002 ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ َماِهِر حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن التـَُّنوِخيُّ، َحدَّ
ُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »َلْو أُْهِدَي ِإَلَّ َكَراٌع َلَقبِْلُت، َوَلْو ُدِعيُت ثنا َسِعيُد ْبُن َبِشرٍي، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن أََنٍس، َأنَّ رَ 

  ُجوٍع«  َيَُْمُر اِبهْلَِديَِّة ِصَلًة َبنْيَ النَّاِس« قَاَل: »َلْو َقْد َأْسَلَم النَّاُس َقْد َتَاَدْوا ِمْن َغرْيِ ِإَل ِذرَاٍع أَلََجْبُت، وََكانَ 
(: "وفيه سعيد بن بشير، وقد وث قه جماعة،  146/ 4وقال الهيثمي )  سعيد ضعيٌف كما في "التقريب".  (: 713)   # قال صاحب الروض البسام 

 بقية رجاله ثقاٌت". وضع فه آخرون، و 



136 

 

ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا أَبُو    -  1003 اجْلََماِهِر، ثنا َسِعيُد ْبُن َبِشرٍي، ثنا قـَتَاَدُة، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب َحدَّ
 : »ُكْنُت َأوََّل النَِّبيِّنَي يف اْلَْلِق، َوآِخَرُهْم يف اْلبـَْعِث« ُهَريْـَرَة، َأنَّ َنِبَّ اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ 

 إسناده ضعيف.  (: 1399) # قال صاحب الروض البسام 
 

ثـَنَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حُمَمَُّد ْبُن َحْوَشِب ْبِن َأمْحََد ْبِن َأيِب َحِكيٍم اْلُقَرِشيُّ ِمْن ِحْفِظِه، َحدَّ   -  1004 ِِن أَبُو ُسَلْيَماَن َحْوَشُب ثَ َحدَّ
يُد ْبُن َبِشرٍي، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ْبُن َأمْحََد، ثنا أَبُو اجْلََماِهِر حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن، ثنا َسعِ 

ثـَيَاٍت ِمْن َحثـَيَاِت أُمَّيِت َسْبِعنَي أَْلًفا ِباَل ِحَساٍب َواَل َعَذاٍب، َمَع ُكلِّ أَْلٍف َسْبِعنَي أَْلًفا َوَثاَلَث حَ »َوَعَدين َريبِّ َأْن يُْدِخَل اجْلَنََّة ِمْن 
 َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ« 

 إسناده ضعيف.  (: 1774) # قال صاحب الروض البسام 
ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن مُحَْيِد ْبِن ُسَلْيَماَن، ث   -  1005 ثنا أَبُو اجْلََماِهِر َحدَّ مِبَْسَرااَب،  ِقَراَءًة َعَلْيِه  ْبِن َكِثرٍي،  ْبِن جلَْاَلِج  َأمْحَُد ْبُن ِضيَاِء  نا 

، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: ْبِد اّللَِّ ْبِن ذَْكَواَن َأيِب الّزاَِنِد، َعِن اأْلَْعَرجِ حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن، ثنا بَِقيَُّة، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َأيِب ُمِطيٍع، َعْن عَ 
 قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َحدََّث َحِديثًا فـََعَطَس ِعْنَدهُ فـَُهَو َحقٌّ« 

 [ (1220الروض البسام )] .وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. .رواه الطبراني في األوسط . (: 12913قال الهيثمي )# 
ِبَِيِب   -  1008 يـُْعَرُف  الضَّرِيُر  الرَّاِزيُّ  اّللَِّ  َعْبِد  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  احْلَُسنْيُ  َعِليٍّ  أَبُو  أَنْـبَأَ  َأيِب،  ْبُن  َأْخَِباََن  َمكِّيُّ  ثنا   ، اْلَقاصِّ ُعَليََّة   

َثِِن ُموَسى ْبُن ُعبـَْيَدَة، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن  ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن أََنٍس، َعْن َجدِِّه أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى  ِإبْـَراِهيَم اْلبـَْلِخيُّ، َحدَّ
 َأْذفـَُر«  آنَِيٌة ِمْثُل َعَدِد جُنُوِم السََّماِء، فََأْدَخْلُت َيِدي ِفيِه، فَِإَذا َعْنِبٌَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »رَأَْيُت َحْوِضَي، فَِإَذا َعَلى َحافـَتـَْيهِ 

 شيخ والد تم ام لم أظفر بترجمة له، وموسى ضعيف كما في "التقريب"، وشيخه مجهول الحال كما في "التقريب".  :( 1758# الروض البسام )
ثـَنَا أَبُو اْلرَْيِ زَُهرْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يـَْعُقوَب اْلَمْلِطيُّ يف َسَنِة ِستٍّ َوَأْربَِعنَي َوَثاَل   - 1009 ِثِاَئٍة، ثنا أَبُو يـَْعَلى حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن  َحدَّ

ََيََْي ْبِن الضَُّرْيِس اْلَفْيِديُّ ِبَفْيٍد، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن ُموَسى، ثنا َمْسَلَمةُ ْبُن رَاِشٍد،   ُعبـَْيِد اّللَِّ اأْلَْقَطُع السَُّلِميُّ مِبَْلِطَيَة، ثنا حُمَمَُّد ْبنُ 
اٍم اْلَِميَس ْهٍر َحرَ  حُمَمٍَّد، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َصاَم يف ُكلِّ شَ َعْن رَاِشٍد َأيِب 

 َواجْلُُمَعَة َوالسَّْبَت ُكِتَبْت َلهُ ِعبَاَدةُ ِتْسِعِماَئِة َسَنٍة« 
 

َبْكٍر َيَْ   -  1010 أَبُو  َثِِن  اْلبـَْغَداَحدَّ ْبُن ََيََْي َحاِمُل َكَفِنِه  أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد  ثنا  اْلَعْبَدِريُّ،  احْلَاِرِث  ْبِن  ْبُن َعْبِد اّللَِّ  ثنََي  ا ِديُّ، 
 حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبِن ُضَرْيٍس، َفذََكَر ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ 

لحديث باطٌل متًنا وتسلسًل، فيه غيُر واحٍد من المجاهيل، ومسلمة قال أبو  بالجملة: فهذا ا  (:590-589)  # قال صاحب الروض البسام
: ال ُيحتجُّ به. وهو من   قول راشد أشبه.  حاتم: إن ه مضطرُب الحديث. وقال األزَديُّ

 

َن احْلَرَّاينُّ، أَنْـبَأَ اْلَفْضلُ   -  1011  ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَاِهِليُّ، ثنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد رَبِِّه، ُمَؤذُِّن َحدَّثـَنَا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ
ْبُن َفَضالََة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   مِحَْص، ثنا َأمْحَُد ْبُن َأيِب النَّْضِر، ثنا اْلُمَفضَّلُ 

 َم َكاَن يـَْلَبُس ِمَن اْلَقاَلِنِس َذاَت اْْلَذاِن« َوَسلَّ 
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 لدارقطني. في إسناده: الفضل بن محمد الباهلي كذ به ابن عدي وا  (: 1038) # قال صاحب الروض البسام 
حُمَمَُّد    -  1014 اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا   ، اأْلَْذرَِعيُّ ِإبْـَراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  يـَْعُقوَب  أَبُو  َداُوَد َأْخَِباََن  ْبُن  ُموَسى  ثنا  اِبلرَّقَِّة،  َجْوَشٍن  ْبُن 

ُّ، ثنا َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ   َنهُ َوَبنْيَ  الضَّبِّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم »َصلَّى اِبْلَكْعَبِة َبنْيَ السَّارِيـََتنْيِ، بـَيـْ
 اَلثَِة َأْذرٍُع« اجلَِْداِر َقْدُر ثَ 

لم أر من ذكره.   (: 272)  # قال صاحب الروض البسام  البخاري )  ابن جوشن  ( من  967،  966/  2( ومسلم )579،  578/  1وفي صحيح 
 ديث ابن عمر عن بلل نحوه. ح

، ثنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس،  َحدَّثـَنَا َأيِب، َحدََّثِِن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن السَّْلِم الرَّقِّ   -  1017 يٍل الرَّقِّيُّ يُّ، ثنا َعِليُّ ْبُن مجَِ
 ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل يـَُؤذِّْن َلُكْم َمْن يُْدِغُم اهْلَاَء« َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب 

ا ( من طريق  87/  2( وابن الجوزي في الموضوعات )116/  2أخرجه ابن حبان في "المجروحين" )  (: 263)   لبسام # قال صاحب الروض 
 ابن حبان: "هذا خبر باطل موضوع ال شك  فيه". وقال ابن الجوزي: "قال أبو بكر بن أبي داود: هذا حديث منكر قال   علي بن جميل به.

ُر ْبُن َنْصٍر، ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َفَضالََة ْبِن َغْياَلَن ْبِن احْلَُسنْيِ السُّوِسيُّ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ َبَْ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد    -  1026
ثَُه، َعْن أَ  يِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن مَحَْزةَ ثنا اْبُن َوْهٍب، ثنا اْبُن هَلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َأنَّ ِعْمَراَن ْبَن َأيِب أََنٍس، َحدَّ

يَاِم يف السََّفِر، فـََقاَل: »َأيُّ َذِلَك أَْيَسُر َعَلْيَك فَافـَْعْل« ْبِن َعْمرٍو، أَنَّهُ َسَأَل َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ   َلْيِه َوَسلََّم َعِن الصِّ
( من طريق عبد الحميد بن جعفر عن عمران به، بلفظ: "إن شئت أن تصوَم  2299ي )أخرجه النسائ  (:571)  قال صاحب الروض البسام #

وسنده جي دٌ  فصم، وإن شئت أن ُتفِطَر فأفطر".  

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َحيَّاَن اْلَمدَ   -  1034 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل  اِئِِنُّ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
َر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َصلُّوا َعَلى َمْن قَاَل: اَل ِإلَهَ ْبِن َعِطيََّة، ثنا َساملٌ اأْلَْفَطُس، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن ُعمَ 

ُ، َوَصلُّوا َورَاَء َمْن قَاَل: اَل ِإلَ  ُ " ِإالَّ اّللَّ  َه ِإالَّ اّللَّ
 [ (293وض البسام )الر ] رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب.(: 2340الهيثمي )# 

 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحِبَِّ، ثنا أَبُ   -  1035 اأْلَْشَهِب، َعِن احْلََسِن،   وَأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
، أَنَّهُ َقِدَم َعَلى  َقِريِّ  َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََلمَّا رَآهُ قَاَل: »َهَذا َسيُِّد ِذي َوبٍَر« َعْن قـَْيِس ْبِن َعاِصٍم اْلِمنـْ

 إسناده تالف.  (: 1512) # قال صاحب الروض البسام 
َبَة، ثنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن عَ َأْخَِباََن أَ   -  1040 ْبِد اّللَِّ ْبِن الزُّبرَْيِ، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن ُموَسى ْبِن مْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َبكَّاُر ْبُن قـُتـَيـْ

ُ ُعبـَْيَدَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َثِبٍت، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا قَاَل الرَُّجُل أِلَِخيِه: َجَزاَك اّللَّ
 بْـَلَغ يف الثَـّنَاِء " َخرْيًا، فـََقْد أَ 

 الحديث ال يثبت إالَّ من رواية أسامة، وهللا أعلم. .. و إسناده ضعيف. (: 1595) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا ُمْسِلُم ْبُن  ُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحا   -  1045 ، ثنا أَبُو َعْمرٍو َحْفُص ْبُن ُعَمَر ْبِن الصَّبَّاِح الرَّقِّيُّ

أَبِيِه، قَاَل:   بـَُرْيَدَة، َعْن  ْبِن  َمْرَثٍد، َعْن ُسَلْيَماَن  ْبِن  ْبُن َعْجاَلَن، َعْن َعْلَقَمَة  َعَلْيِه َكاَن َرسُ َصاِلٍح، ثنا حُمَمَُّد  وُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ 
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ِبَك ِمْن َشرِّ َهِذِه السُّوِق َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل السُّوَق، قَاَل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِ َهِذِه السُّوِق، َوِمْن َخرْيِ َأْهِلَها، وَ  َأُعوذُ 
 « َخاِسَرًة، َأْو مَيِينًا فَاِجَرةً  َوَشرِّ َأْهِلَها، َوَأُعوذُ ِبَك َأْن ُأِصيَب َصْفَقةً 

 . إسناده ضعيف (: 1599) # قال صاحب الروض البسام 
ْبِن مَحَْزَة احلَْ   -  1052 ْبِن ََيََْي  ْبِن حُمَمَِّد  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َخاِلِد ْبِن ََيََْي  أَبُو اْلَقاِسِم َخاِلُد  هَلْيَا، ثنا َجدِّي َأْخَِباََن  بِبـَْيِت  ْضَرِميُّ 

َة، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن مَحَْزَة، ثنا َعْمُرو ْبُن َهاِشٍم، ثنا اْبُن هَلِيَعَة، َعْن ُعَمارََة ْبِن َغزِيَّ مِّي أَبُو َعْبِد اّللَِّ  أِلُ 
 َلْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْفَكِه النَّاِس« ُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: »َكاَن رَ 

 . إسناده ضعيف (: 1419) # قال صاحب الروض البسام 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َصاِلٍح اْلَوزَّاُن، ث  -  1054 احْلَُصنْيِ، ثنا  و ْبُن  نا َعْمرُ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ

َعَلْيِه َوسَ  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ  الرَّازِيُّ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن حُمَاِرٍب، َعْن َجاِبٍر،  اْلَعاَلِء  ْبُن  َفاَل ِبََْس ََيََْي  ُأِكَل حَلُْمهُ  لََّم قَاَل: »َما 
 بِبـَْولِِه« 

 إسناده تالف.  (: 138) # قال صاحب الروض البسام 
 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ِمْن َلْفِظِه، ثنا أَبُو َبْكٍر ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب اْلَواِسِطيُّ بِبـَْغَداَد،  -  1055 ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أَنْـبَأَ    َحدَّثـَنَا َخيـْ
عْ  ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: ْسَِ  ُهَريْـَرَة، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ُت َأابَ اأْلَْصَبُغ ْبُن زَْيٍد، َعْن ََيََْي ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ

َ ِمْن َحّرِِه "   يف َجَهنََّم َواِداًي يـَُقاُل لَُه: َلْمَلُم، ِإنَّ َأْوِديََة َجَهنََّم لََتْسَتِعيُذ اّللَّ
 إسناده واه.  (: 1767) # قال صاحب الروض البسام 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَنَاِجِر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُمْصَعٍب، ثنا مَحَّ َأْخِبََ   -  1056 اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأيِب اَن َخيـْ
نْـيَا َأْهَوُن َعَلى اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َمْن قـَْتِل رَُجٍل ُمْؤِمٍن،  َلَزَوااْلُمَهّزِِم، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: » ُل الدُّ

 َواْلُمْؤِمُن َأْكَرُم َعَلى اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمَن اْلَماَلِئَكِة الَِّذيَن ِعْنَدُه« 
ضعف، فيجبر بعضها بعًضا، ويرتقي  ديدة الضعاف غير ش  -باستثناء األخيرة-فهذه أربع طرق  (: ...  814)  # قال صاحب الروض البسام 

 الحديث بمجموعها إلى درجة الُحْسن. 
، ثنا أَبُو زُْرَعةَ َعْبُد الرَّمْحَِن  َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َمْعُروِف ْبِن َأيِب َنْصِر ْبِن َحِبيِب ْبِن َأاَبَن ْبِن ِإْْسَاِعيلَ   - 1058

َثِِن يَزِيُد ْبُن ُعبـَْيَدَة، َحدَّ َعْمرٍ ْبُن   َثِِن حُمَمَُّد ْبُن زُْرَعَة الرَُّعْيِِنُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُشَعْيٍب، َحدَّ َثِِن أَبُو اأْلَْشَعِث، َعْن َأْوِس ْبِن  و، َحدَّ
َع َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، أَنَّهُ ْسَِ  ُل: »يـَْنِزُل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ ِعْنَد اْلَمنَارَِة اْلبـَْيَضاِء َشْرِقيَّ ِدَمْشَق« يـَُقو َأْوٍس الثَـَّقِفيِّ

 إسناده قوي.  (: 1732) # قال صاحب الروض البسام 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد احْلَِميِد اْلبـَْهَراينُّ   -  1060 َثِِن حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ، َِبِ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ ْمَص َحدَّ

اأْلَْنَصاِريُّ، َعْن حمَُ  ْبُن َسِعيٍد  اْلَمِديَنِة ُهَو ََيََْي  َأْهِل  ِمْن  َأيِب، َعْن ََيََْي َشْيٌخ  َثِِن  ِإْسَحاَق، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعيَّاٍش، َحدَّ ْبِن  مَِّد 
َها يـَُهوِديُّ أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: ُأِتَ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَارِيٍَة ِمَن اأْلَْنَصاِر، َقْد َرضَّ َعْن  ِهَشاِم ْبِن زَْيِد ْبِن أََنٍس،  

، َورَُجَلنْيِ َمَعهُ ِمَن اْليَـ  ، قَاَل: وََكاَن اِبجْلَارِيَِة رََمٌق، فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى  ُهودِ َبنْيَ َحَجَرْيِن، َوانْـتـَزََع ُحِليًّا هَلَا، قَاَل: فَُأِتَ اِبْليـَُهوِديِّ
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  ي ملَْ ْت ِبَرْأِسَها َأْن اَل، ُثَّ أُوِتَ اِبْْلَخِر الَّذِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم هَلَا: َوَأْوَمأَ ِبََِحِد الرَُّجَلنْيِ الَِّذي مَلْ يـُتـََّهْم ِِبََذا: »َهَذا قـَتـََلِك؟« فََأَشارَ 
َِم فـََقاَل: »َهَذا قـَتـََلِك؟« قَاَلْت: نَـ  َعْم، قَاَل: فََأَمَر َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى يـُتـََّهْم " فـََقاَل: »َهَذا قـَتـََلِك؟« فـََقاَلْت: اَل، ُثَّ ُأِتَ اِبلَِّذي اتُّ

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُرضَّ َبنْيَ َحَجَرْيِن، َوَنُْن نـَْنظُرُ 
( بأخَصر من هذا من طريٍق عن شعبة  1299/ 3( ومسلم )204، 200/ 12الحديث أخرجه البخاري ) (:819)  روض البسامحب ال# قال صا

 عن هشام بن زيد عن جد ه. 
ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّاِئُغ، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن أاََبَن اْلَورَّاُق،  -  1063 َثَمةُ  ، َعْن    َأْخَِباََن َخيـْ ثنا أَبُو َبْكٍر النـَّْهَشِليُّ

َصلَّى   اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  ُعَمرْيٍ،  ْبِن  اْلَمِلِك  َدرََجةَ  َعْبِد  ُخُلِقِه  َِبُْسِن  ُلُغ  لَيـَبـْ الرَُّجَل  »ِإنَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ 
 الصَّائِِم اْلَقائِِم« 

 إسناده جي ٌد إن ثبت سماع عبد الملك من ابن عمر.  (: 1072) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزميَْ   -  1071 يِّ َة النـَّْيَسابُوِريُّ، ثنا حُمَمَُّد  َأْخَِباََن أَبُو َجْحوٍش حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب ُجُحوٍش اْلَُزميِْ

ثنا َعْلَقَمةُ ْبُن َمْرثٍَد، َعْن زَاَذاَن، َعِن اْلَِبَاِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ةُ ْبُن َسِعيٍد، َعْن َصَدَقَة ْبِن َأيِب ِعْمَراَن،  ْبُن َأيِب َصْفَواَن، ثنا َسَلمَ 
 ُقْرآَن ُحْسنًا« اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »زَيُِّنوا اْلُقْرآَن ِبَِْصَواِتُكْم، فَِإنَّ الصَّْوَت احْلََسَن يَزِيُد الْ 

 ه حسٌن، في صدقة ضعٌف يسيٌر. إسناد (: 1318) # قال صاحب الروض البسام 
الثَـّْوِريُّ، عَ   -  1077 ْبُن ُعْقَبَة، ثنا ُسْفيَاُن  ثنا قَِبيَصةُ  َأيِب َغَرزََة،  اْبُن  ثنا  ْبُن ُسَلْيَماَن،  َثَمةُ  ْبِن َحازٍِم، َعِن  َأْخَِباََن َخيـْ ْن َجرِيِر 
َصنْيِ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ  احْلََسِن،  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »اَل تـَُقوُم السَّاَعةُ ِإالَّ َعَلى ِشَراِر النَّاِس« َعْن ِعْمَراَن ْبِن احلُْ

 ( من حديث ابن مسعود. 2268/ 4الحديث أخرجه مسلم ) (: 1741) # قال صاحب الروض البسام 
احْلَسَ   -  1081 أَبُو  َن  َحدَّثـَنَا  ْبِن َعالَّ احْلََسِن  ْبُن  َعِليُّ  َعْنهُ  ِن  َيْكُتْب  َومَلْ  احْلَرَّاينُّ،  ْبُن طَاِهٍر  َأمْحَُد  َسِعيٍد  أَبُو  َثِِن  احْلَرَّاينُّ، َحدَّ

َماُم، ثنا خَمَْلُد ْبُن يَزِيَد، ثنا السَِّريُّ ْبُن ِإْْسَاِعيَل، َعْن َسيَّاٍر   ، َعْن َعْبِد َأيِب احْلََكِم، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهابٍ َغرْيِي، ثنا أَبُو ُعَمَر اإْلِ
نْـيَا ِإالَّ ِحْرًصا، َواَل  اّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْقرَتََبِت السَّاَعُة، َواَل يـَْزَدادُ   النَّاُس َعَلى الدُّ

ُهْم ِإالَّ   بـُْعًدا«  تـَْزَداُد ِمنـْ
 حديث ضعيف.  (: 1734) # قال صاحب الروض البسام 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َأيِب َقمَّاٍش، ِبَواِسَط، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن مُحَْيدِ   - 1083  ْبِن َكاِسٍب، َعْن حُمَمَِّد  َأْخَِباََن َخيـْ
، َعْن ُسفْ  ، َعْن زُبـَْيٍد اأْلايَ ْبِن َخاِلٍد اْلَمْخُزوِميِّ الثَـّْوِريِّ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَاَن  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  ، َعِن  َواِئٍل، َعْن َعْبِد اّللَِّ َأيِب  ، َعْن  ِميِّ

 قَاَل: »الصَِّْبُ ِنْصُف اإْلِميَاِن، َواْلَيِقنُي اإْلِميَاُن ُكلُُّه« 
 [ (15الروض البسام )قوف. ]دار الرشد: إسناده ضعيف، والصواب مو # قال محقق 

َن احْلَرَّاينُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَاَغْنِديُّ،  -  1084 ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ ،    َحدَّ ثنا حُمَمَُّد ْبُن َجاِمٍع اْلَمْوِصِليُّ
ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن قـَْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم، َحدََّثِِن ُمَعاٌذ، قَاَل:   ةُ ْبُن ِإبْـَراِهيَم، َعنْ ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو اْلَمْوِصِليُّ، ثنا ِعْكرِمَ 
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َ الَّ َث َمرَّاتٍ قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَاَل بـَْعَد اْلَفْجِر َثاَلَث َمرَّاٍت، َوبـَْعَد اْلَعْصِر َثاَل  ِذي اَل ِإلَهَ  : َأْستـَْغِفُر اّللَّ
 ِإالَّ ُهَو َوأَتُوُب ِإلَْيِه، َغَفْرُت ذُنُوبَُه، َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زَبَِد اْلَبْحِر " 

 . إسناده واهٍ  (: 1571) # قال صاحب الروض البسام 
 َعِليٍّ أَبُو الطَّيِِّب الطََِّبَاينُّ، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َسَلَمَة لَّبَّاُد، ثنا طَاِهُر ْبنُ َأْخَِباََن أَبُو ُعَمَر حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد ال  -  1086

َأيِب  َعْن  اْلَبْصِريُّ،  َعِديٍّ  ْبُن  ِمْسَمُع  ثنا  احْلِْمرَيِيُّ،  يَزِيَد  ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  احْلَجَّاُج  ثنا  أَ   اأْلَْشَقُر،  َعْن   ، اْلَعْبِديِّ َسِعيٍد َهارُوَن  يِب 
، َ َجَعَل احْلَقَّ َعَلى قـَْلِب ُعَمَر َوِلَسانِِه«  اْلُْدرِيِّ  َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »ِإنَّ اّللَّ

، وعائ  إسناده واه...والحديث (: 1462) # قال صاحب الروض البسام   شة. ثابٌت من رواية ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي ذرٍ 

ُسلَ   -  1087 أَيُّوَب  أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي،  احْلََلِبُّ  يَزِيَد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  َأمْحَُد  َجْعَفٍر  أَبُو  ثـَنَا  ْبِن َحدَّ اْلُمَعاىَف  ْبُن  ْيَماُن 
، َعْن ِعْمَراَن ْبِن طَِليِق  َلَب، ثنا َأيِب، ثنا ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ، َعْن زُ ُسَلْيَماَن قَاِضي رَْأِس اْلَعنْيِ َِبَ  َهرْيِ ْبِن ُمَعاِويََة، ثنا ُسَلْيَماُن التـَّْيِميُّ

َصنْيِ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »َمْلُعوٌن َمنْ    فـَرََّق، َوَُتَريََّ يف ُسوِق الرَِّقيِق« ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن ِعْمَراَن ْبِن احلُْ
في اإلسناد عمران بن طليق، وهو قلب الصواب: طليق بن عمران .. قال الدارقطني ال يحتج به ..    (:729)  احب الروض البسام # قال ص 

 وقال الذهبي: روايته عن عمران منقطعة. 
ْبُن    -  1090 َأمْحََد َعْمُرو  أَبُو  َثِِن  ِإْْسَاِعيَل السَّ َحدَّ ْبِن  ْبِن حُمَمَِّد  ْبِن َجْعَفِر  ثنا َعْبُد ُعْثَماَن  احْلَاِفُظ اِبلرَّْمَلِة،  اْلبـَْغَداِديُّ  ِبيِعيُّ 

بْ  َأِخي خُمَاِرُق  َثِِن  احْلَاِرِث، َحدَّ ْبُن  ثنا ََيََْي  َأْخَرَم،  َأمْحََد، اِبْلَبْصَرِة، ثنا زَْيُد ْبُن  ْبُن  َِبِْز ْبِن َحِكيٍم، َعْن ُن احلَْ اْلَكرمِِي  اِرِث، َعْن 
ْدَر« أَبِيِه، َعْن َجدِِّه   قَاَل: »َلَعَن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاِطَع السِّ

  # ( الحديث. (:  6274الهيثمي  هذا  يعني  حديثه،  يصح  العقيلي: ال  قال  الحارث  بن  يحيى  وفيه  الكبير  في  الطبراني  البسام الروض  ]   رواه 
(1229) ] 

 

ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ بْ   -  1091  ُن ُعَمَر اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن نُوٍح اجْلُْنَدْيَسابُورِيُّ، ثنا َعْبُد اْلُقدُّوِس ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبدِ َحدَّ
َثِِن َعمِّي  ِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َعْبُد اْلَقاِهِر ْبُن ُشَعْيٍب، ثنا َِبُْز ْبُن َحِكيٍم، َعْن أَبِياْلَكِبرِي ْبِن ُشَعْيِب ْبِن احْلَْبَحاِب، َحدَّ

ُ رَْأَسهُ يف النَّاِر«  ْدِر ُيَصوُِّب اّللَّ  اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »قَاِطُع السِّ
 إسناده حسن.  (: 1230) # قال صاحب الروض البسام 

 

نَ   -  1092 َثِِن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ احْلَرَّاينُّ احْلَاِفُظ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَاِهِليُّ اْلَعطَّاُر، ِِبَْنطَاِكيََّة، ثنا   َحدَّ
ِه َوَسلََّم َخَطَب، فـََقاَل:  ٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليْ حُمَمَُّد ْبُن ُقَداَمَة، ثنا ِإْْسَاِعيُل اْبُن ُعَليََّة، َعْن َِبِْز ْبِن َحِكي

 »َأمَّا بـَْعُد« 
 (. 448/ 4الفضل كذ به الدارقطني وابن عدي )اللسان:  (: 455) # قال صاحب الروض البسام 

ثـَنَا أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن اأْلَْنَصاِريُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َخاِلٍد    -  1093 مِبِْصَر، ثنا َأيِب، ثنا ِعيَسى ْبُن َحدَّ
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »زُْر ِغبًّا، تـَْزَدْد ُحبًّا«  يُوُنَس، َعْن َِبِْز ْبِن َحِكيٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى
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لغيره،  (:1209)  # قال صاحب الروض البسام يترج ح أن الحديث حسٌن  إذا ما ُضم ت إلى   الذي  فله طرق ضعاف غير شديدة الضعف، 
 . بعضها ارتقى بها الحديث إلى مرتبة الحسن

 

َأمحَْ   -  1094 َبْكٍر  أَبُو  ِسنَانٍ َأْخَِبين  ْبُن  ُغَزيُِّل  ثنا  مَحُْدوٍن،  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  َأرِْكنَي،  ْبُن  َحاِجُب  أَنْـبَأَ  النَّْصرِيُّ،  اّللَِّ  َعْبِد  ْبُن   ُد 
، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوٍس، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: قَ الْ  َل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  اَمْوِصِليُّ، ثنا َعِفيُف ْبُن َساملٍِ

َتِدُموا َوَلْو اِبْلَماِء«   َعَلْيِه َوَسلََّم: »ائـْ
 إسناده ضعيف.  (: 967) # قال صاحب الروض البسام 

اْلَطَّاِب اللَّْيِثيُّ،    -  1095 َأيِب  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمارََة  َأمْحَُد  احْلَاِرِث  أَبُو  ، َأْخَِباََن  ْبِن ُشَعْيِب ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبُن َهارُوَن  َوحُمَمَُّد 
ا أَبُو ُسَلْيَماَن أَيُّوُب اْلُمْكِتُب، ثنا اْلَولِيُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن قَااَل: أَنْـبَأَ أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم اْلُقَرِشيُّ، ثن

مِّي َوَعمِّي َفْعُت أِلَيِب َوأُ اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقيَاَمِة شَ ُعَمَر، َعْن  
 أَبُو طَاِلٍب َوَأٍخ ِل َكاَن يف اجْلَاِهِليَِّة« اْلَولِيُد ْبُن َسَلَمَة ُمْنَكُر احْلَِديِث " 

 حديث موضوع.  (: 1516) # قال صاحب الروض البسام 
رٍو، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا زَُهرْيُ ْبُن ُمَعاِويََة، ثنا َعبَّاُد  ، ثنا أَبُو زُْرَعَة َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعمْ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب اأْلَْذرَِعيُّ   - 1097

اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُسولُ ْبُن َكِثرٍي، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل رَ 
 اأْلَْصَحاِب َأْربـََعٌة، َوَخرْيُ السََّرااَي َأْربـَُعِمائٍَة، َوَخرْيُ اجْلُيُوِش أَْربـََعةُ آَْلٍف«  »َخرْيُ 

، بـََلُغوا اْثَِنْ    َعَشَر أَْلًفا ِإَذا اْجَتَمَعْت َكِلَمتُـُهْم« قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما غََلَب قـَْوٌم َقطُّ
وأخرجه    عب اد بن كثير هو الثقفي البصري متروك، قال أحمد: روى أحاديث كذب. كذا في "التقريب".   (: 869)  # قال صاحب الروض البسام 

داود )294/  1أحمد ) وأبو   )2611 ( والترمذي  "المنتخب" )1555(  في  حميد  بن  وعبد  يع652(  وأبو  خزيمة )2587لى )(  وابن   )2538 )
"المشكل"   في  )238/  1)والطحاوي  حبان  وابن   )1663( والحاكم  عليه  -(  101/  2و    443/  1(  وسكت  الشيخين،  شرط  على  وصح حه 

به، دون قوله: "إذا اجتمعت 156/  9والبيهقي )  -الذهبي  يزيد عن الزهري  أبيه عن يونس بن  ( من طريق وهب بن جرير بن حازم عن 
 ". كلمتهم

، ثنا يُوُسُف ْبُن يَزِيَد ْبِن َكاِمٍل اْلَقَراِطيِسيُّ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب اأْلَْذرَعِ   - 1098 ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن طَاِلٍب، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، ثنا  يُّ
ْبِن َْسَُرةَ  اْبَن َكاِهٍل، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن  يـَْعِِن  ، َعْن ِهصَّاَن  اْلَعَدِويِّ ْبِن ِهاَلٍل  ْبِن َجَبٍل، قَاَل: قَاَل ، َعْن مُ أَيُّوُب، َعْن مُحَْيِد  َعاِذ 

ُ خُمِْلًصا َدَخَل ِِبَا اجْلَنَّ   َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِر النَّاَس َأنَّ َمْن قَاَل: اَل ِإلََه ِإالَّ اّللَّ َة " قَاَل: فـَُقْلُت: أَْنَت َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي ُمَعاذُ َبشِّ
ْعَتهُ ِمْن ُمَعاٍذ؟ قَاَل: َأاَن ْسَِ   هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ْعُتهُ ِمْن ُمَعاٍذ َُيَدُِّث َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى ْسَِ

( وابن  3796( وابن ماجه ) 1139  -  1136( والنسائي في "عمل اليوم والليلة" )229/  5أخرجه أحمد ) (:2) # قال صاحب الروض البسام
أن ي رسول  به بلفظ: "ما على األرض نفٌس تموت ال تشرك باهلل شيًئا تشهُد   ( من طرق عن ُحميد بن هلل 6/  1( والحاكم )5  -حبان )موارد

 هللا، يرجع ذاكم إلى قلٍب موقٍن إال غفر هللا لها" 
ثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ اْلَورَّاُق ثنا أَبُو اْلَفْضِل َجْعَفُر بْ   -  1100 حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُرَشْيٍد  ُن  َحدَّ
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بَاينُّ، ثنا ُمَقاِتُل ْبُن َحيَّاَن، َعْن رِبْ اْلُكويفُّ، ثنا ُسَليْ  ِعيِّ ْبِن ِحَراٍش، َعْن َماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا أَبُو َعْمرٍو اَنِشُب ْبُن َعْمرٍو الشَّيـْ
َثْت بِِه أَنْـُفَسَها َما مَلْ يـََتَكلَُّموا بِِه« اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »ََتَاَوَز اَعْبِد اّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ َرُسوَل  ُ أِلُمَّيِت َعمَّا َحدَّ  ّللَّ

 إسناده ضعيف.  (: 800) # قال صاحب الروض البسام 
 

الرَّمْحَِن، ثنا اَنِشُب ْبُن َعْمرٍو، ثنا ُمَقاِتُل  ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد  َحدَّثـَنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيٍد، ثنا َجْعَفُر    -  1101
َثاَل   " قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َمْسُعوٍد،  اْبِن  َعِن  َسَكٍن،  ْبِن  قـَْيِس  َعْن  َحيَّاَن،  اْلِِبِّ: ِكْتَمانُ ْبُن  ِمْن ُكُنوِز   ٌث 

 ، َوَمْن بثَّ مَلْ َيْصِِبْ " اأْلَْوَجاِع، َواْلبـَْلَوى، َواْلُمِصيبَاتِ 
 ناشب قال البخاري: منكر الحديث، وضعفه الدارقطني.  (:478) # قال صاحب الروض البسام 

أَبِيِه، ثنا َأيِب ِإبْـَراِهيُم ْبُن  َراِهيَم اْلَعْبِسيُّ، ِمْن ِكتَاِب  َأْخَِبين أَبُو حُمْرٍِز َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن إِبْـ   -  1102
َثُم ْبُن َمْرَواَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن ُْسَْيٍع، ثنا ُمَعاِويَةُ بْ  ُن َسَلَمَة النَّْصرِيُّ اْلُكويفُّ، َعْن َسَلَمةَ َعْبِد اْلَواِحِد، ثنا َجدِّي أِلُمِّي اهْلَيـْ

عَ   ْبنِ  اأْلَْحَوِص،  َأيِب  َعْن  اْلَكِلِم ُكَهْيٍل،  فـََواِتَح  »َوأُْعِطيُت  قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َمْسُعوٍد،  ْبِن  اّللَِّ  َعْبِد  ْن 
 اِل« َوَخَواُتَُه، َوِإنَّ أَْمَلَك اْلِعْلِم بِِه َخَواُتَُه، َوِإنَُّكْم يف َخَوامتِِ اأْلَْعمَ 

/ أ( ولم يحك  274/ ق 10/ب و234/ق 2راهيم بن عبد الواحد وابنه ذكرهما ابن عساكر في التاريخ )إب  (:49)  # قال صاحب الروض البسام
 فيهما جرًحا وال تعديًل. 

 

يَم ْبِن َسْهِل ْبِن َحيََّة يف  رَّمْحَِن، َوحُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراهِ َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب، َوحُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد ال  -  1103
 ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن مُجَُعَة، قَاَل: أَنْـبَأَ َجدِّي آَخرِيَن، قَالُوا: ثنا أَبُو َجْعَفٍر احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن مُجَُعَة، ح، َوَأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ 

ْبِد ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة، ثنا مُحَْيٌد اأْلَْعَرُج، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث، َعْن عَ   َسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن مُجَُعَة،احلُْ 
، فـَتَْأُكُل   نََّك لَتـَْنظُُر ِإَل الطَّرْيِ يف اّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »إِ  اجْلَنَِّة، فـََتِخرُّ َبنْيَ َيَدْيَك َمْشوايًّ

 ِمْنهُ ُثَّ يَِطرُي« 
 إسناده ضعيف.  (: 1784) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا إِبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  ِإْسَحاَق  َأْخَِبين أَبُو حُمَمٍَّد ُشَعْيُب ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُشَعْيِب ْبِن ُشَعْيب ْبنِ   -  1104 اْلُقَرِشيُّ
َهاِل ُحبـَْيُش ْبُن ُعَمَر الدَِّمْشِقيُّ   َثِِن أَبُو اْلِمنـْ َوذُِكَر ِل أَنَّهُ َكاَن يَْطُبُخ لِْلَمْهِديِّ َعْبِد اْلَمِلِك، ثنا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، َحدَّ

َثِِن  ، َعْن َأيِب ُمَعاٍذ، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَبُو َعمْ َحدَّ »َشَرُف اْلُمْؤِمِن َصاَلتُهُ    رٍو اأْلَْوزَاِعيُّ
 اِبللَّْيِل، َوِعزُّهُ اْسِتْغنَاُؤهُ َعمَّا يف أَْيِدي النَّاِس« 

حبيش ذكر ابن عساكر هذا الحديث في ترجمته ولم يحك فيه جرحًا وال تعديًل، ولم يذكر عنه راويًا    (:396)  ام # قال صاحب الروض البس
 غير ابنته فهو مجهول. 

بْ   -  1107 َهاِشِم  ْبُن  َسِعيُد  ثنا  قَااَل:  احْلَرَّاينُّ،  َن  ْبِن َعالَّ احْلََسِن  ْبُن  َوَعِليُّ   ،ُ اّللَّ َرمِحَهُ  َأيِب  ثـَنَا  َمْرَثدٍ نِ َحدَّ َعْبُد      ثنا  الطََِّبَاينُّ، 
، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى الرَّمْحَِن ْبُن ِإبْـَراِهيَم ُدَحْيٌم، ثنا ُشَعْيُب ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ 

 فَِإنَّهُ َأْزَيُن هَلُنَّ َوَأْرَزُن« ِمْغَزَل، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعوُِّدوا ِنَساءَُكُم الْ 



143 

 

 [ (797)  الروض البسام] موضوع.# 
ُ، ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن اجْلَْعِد اْلَوَشا بِ   -  1108 ُن بـَْغَداَد، ثنا أَبُو َمْعَمٍر ِإْْسَاِعيُل بْ َحدَّثـَنَا َأيِب َرمِحَهُ اّللَّ

أَبِيِه، ِإْدرِيَس، َعْن  ْبُن  ثنا َعْبُد اّللَِّ   ، اْلَقِطيِعيُّ ،   ِإبْـَراِهيَم  اأْلَْشَعِريِّ َأيِب ُموَسى  ، َعْن  اأْلَْشَعِريِّ ْبِن َحْرٍب، َعْن ِعيَاٍض  َعْن ِْسَاِك 
ُ ِبَقْوٍم َيُِبـُُّهْم َوَيُِبُّونَُه{ ]الائدة:  قَاَل: قُرَِئْت ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }َفَسْوَف َيَِْت ا َأْهُل [ قَاَل: »ُهْم قـَْوُمَك  54ّللَّ

 اْلَيَمِن« 
 إسناده جيد.  (: 1337) # قال صاحب الروض البسام 

ُن َهارُوَن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َبكَّاِر ْبِن ِباَلٍل، ثنا َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن الزَّجَّاِج، ثنا أَبُو َبْكِر بْ   -  1109
َعبْ  ْبُن  َسْلَماُسَلْيَماُن  َعْن  اْبِن ِسريِيَن،  َعِن  ْبِن َحسَّاَن،  ِهَشاِم  َعْن  احْلِْمِصيُّ،  ُهَريْـَرَة  َأيِب  ْبُن  َهاِشُم  ثنا  الرَّمْحَِن،  َعاِمٍر ِد  ْبِن  َن 

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا ِّ  رَاِقًدا َعَلى ِفَراِشِه« ّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الصَّائُِم يف ِعبَاَدٍة، َوِإْن َكاَن الضَّبِّ
 [ (546الروض البسام )دار الرشد: حديث ضعيف. ]# قال محقق 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن، ثنا سُ   -  1110 اْلَفَزاِريُّ،  َلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاوِيََة  َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ
، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  هُ  : »َمْن َصلَّى الظُّْهَر يف مَجَاَعٍة َكاَنْت لَ ثنا ََيََْي ْبُن ُعبـَْيِد اّللَِّ

 َكفَّارًَة ِإَل اْلَغِد ِمْن َصاَلِة الظُّْهِر« 
 يحيى قال عنه الحافظ: متروك، وأفحش الحاكم فرماه بالوضع.  (: 243) ض البسام # قال صاحب الرو 

 

ثنا  -  1111  ، الرََّجِحيُّ ْبُن حُمَمٍَّد  يـَْعَلى َعبَّاُس  أَبُو  ثنا   ، ْبِن َحْذملٍَ ْبُن ُسَلْيَماَن  َأمْحَُد  ْبِن َحِبيِب ْبِن   َأْخَِبَ  إِبْـَراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق 
لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن اَل يـَْقُعُد يف  الشَِّهيِد، ثنا ََيََْي ْبُن مَيَاٍن، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر، َعْن أُمِّ حُمَمٍَّد، َعْن َعاِئَشَة: »َأنَّ النَِّبَّ صَ 

 َلهُ ِبِسَراٍج«  بـَْيٍت ُمظِْلٍم َحّتَّ ُيَضاءَ 
 إسناده تالف.  : (1224) # قال صاحب الروض البسام 

 

بْ   -  1127 َأمْحَُد  أَبُو يـَْعَلى  احْلَاِفُظ، أَنْـبَأَ  احْلَرَّاينُّ  َن  ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ احْلََسِن َعِليُّ  َثِِن أَبُو  ثنا َحدَّ ِقَراَءًة،  ْبِن اْلُمَثًنَّ  ُن َعِليِّ 
إِ  ْبُن  ِمْن قـُرَ حُمَمَُّد  ِمْن قـَْريٍَة   ، اْلَقاِضي، َعِن بْـَراِهيَم الشَّاِميُّ َأِخي َسوَّاٍر  اْبُن  ْبُن حُمَمٍَّد  َأمْحَُد  ثنا  ِبَعبَّاَداَن،  َعْنهُ  ى ِدَمْشَق َكتـَْبُت 

، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، عِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّ   لَتُـَزيَُّن ِمَن احْلَْوِل  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اجْلَنَّةَ اأْلَْوزَاِعيِّ
، فَِإَذا َدَخَل َشْهُر رََمَضاَن قَاَلِت احْلُوُر: ِإَل احْلَْوِل يف َشْهِر رََمَضاَن، َوِإنَّ احْلُوَر اْلِعنَي لَتُـَزيَُّن ِمَن احْلَْوِل ِإَل احْلَْوِل ِلَشْهِر رََمَضانَ 

ِعبَاِدَك َأْزَواًجا " قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َفَمْن َصاَم نـَْفَسهُ يف َشْهِر رََمَضاَن،  ُهمَّ اْجَعْل لَنَا يف َهَذا الشَّْهِر ِمْن اللَّ 
ُ تـَبَاَركَ مَلْ َيْشَرْب ِفيِه ُمْسِكًرا، َومَلْ يـَْقُف ِفيِه ُمْؤِمنًا بِبُـْهتَاٍن، َومَلْ يـَْعمَ  َلٍة ِماَئَة َحْورَاَء، َوَبًَن    ْل ِفيِه َخِطيَئًة َزوََّجهُ اّللَّ َوتـََعاَل يف ُكلِّ لَيـْ

نْـيَا ُكلََّها ُجِعَلْت يف َذِلَك اْلَقصْ  نْـيَا، َوَمْن  ِر َلَكاَن ِفيَها َكَمْربَ َلهُ َقْصًرا يف اجْلَنَِّة ِمْن لُْؤلٍُؤ َواَيقُوٍت َوزَبـَْرَجٍد، َلْو َأنَّ الدُّ ِط َعْنٍز يف الدُّ
ُ َعَمَلُه، فَاتَـُّقوا َشْهَر رَمَ َشِرَب ِفيِه مُ  ُ  ْسِكًرا َأْو قـََفا ِفيِه ُمْؤِمنًا بِبُـْهتَاٍن، أَْو َعِمَل ِفيِه َخِطيَئًة َأْحَبَط اّللَّ َضاَن، فَِإنَّهُ َشْهٌر َجَعَل اّللَّ

 َمَضاَن، فَاتَـُّقوا َشْهَر رََمَضاَن، فَِإنَّهُ َشْهُر اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« ِه َوَتْشَربُوَن، َوَجَعَل لِنـَْفِسِه َشْهَر رَ َلُكْم َأَحَد َعَشَر َشْهًرا َتَُْكُلوَن ِفي
 محمد بن إبراهيم هو ابن العلء الشامي كذبه الدارقطني.  (:549) # قال صاحب الروض البسام 
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َثِِن اْلَفْضُل ْبُن  ُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِلِح ْبِن  َأْخَِباََن أَبُو ِإْسَحاَق إِبْـَراِهي  -  1128 ِسنَاٍن، ثنا أَبُو زُْرَعَة َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ
ِد ْبِن ِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد احْلَِميأَبُو عَ َسْهٍل اأْلَْعَرُج، ح، َوَحدَّثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُفطَْيٍس، وَ 

بُو اْلَعبَّاِس اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل، ثنا َخاِلٍد، قَااَل: ثنا أَبُو ََيََْي ُجنـَْيُد ْبُن َخَلِف ْبِن َصاِحِب ْبِن اْلَولِيِد ْبِن ُجنـَْيٍد السََّمْرقـَْنِديُّ، ثنا أَ 
، قَاَل: َمَرْرُت  َواِحِد النَّْصِريُّ، ِمْن َوَلِد عَ اأْلَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، أَنْـبَأَ َعْبُد الْ  ْبِد اّللَِّ ْبِن ُبْسٍر، َحدََّثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو اأْلَْوزَاِعيُّ

َك َِبَِديٍث َيُسرَُّك،  َعْبَد الرَّمْحَِن، َأاَل ُأَحدِّثُ ِِبَدُِّكْم َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن بُْسٍر، َوَأاَن غَاٍز َوُهَو أَِمرٌي َعَلى مِحَْص، فـََقاَل: ايَ 
قَالَ  بُْسٍر،  ْبُن  اّللَِّ  َعْبُد  َأيِب  َثِِن  قَاَل: َحدَّ بـََلى،  قـُْلُت:  قَاَل:  اْلُواَلَة؟  َا َكَتْمُتهُ  َلُرمبَّ َعَلْيِه فـََواّللَِّ  َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  بِِفنَاِء  : ُكنَّا 

نَا َوَسلََّم يـَوْ  ُ، ِإنَّهُ لََيُسرُّاَن مَ ًما ُجُلوًسا ِإْذ َخَرَج َعَليـْ ا نـََرى ِمْن ُمْشرِقًا يـَتـََهلَُّل، قَاَل: فـَُقْمنَا يف َوْجِهِه، فـَُقْلنَا: اَي َرُسوَل اّللَِّ َسرََّك اّللَّ
َ َعزَّ  ْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِجِْبِيَل َعلَ ِإْشَراِق َوْجِهَك َوَتطَلُِّقِه، قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيِه السَّاَلُم َأََتين آنًِفا فـََبشََّرين َأنَّ اّللَّ

، َأيف َبِِن َهاِشٍم َخاصًَّة؟ قَاَل: »اَل« قـُْلنَ  قَاَل: »اَل« ا: َأيف قـَُرْيٍش َعامًَّة؟  َوَجلَّ َقْد َأْعطَاين الشََّفاَعَة« قَاَل: فـَُقْلنَا: اَي َرُسوَل اّللَِّ
َقِلنَي« قَاَل أَبُو اْلَعبَّاِس: »َذَهَب َعَليَّ َكاَل قـُْلنَا: َأيف أُمَِّتكَ  ٌم َوِفيِه« }َما َعَلى ؟ فـََقاَل: »َوُهَو يـَُعُدُهنَّ ِهَي يف أُمَّيِت اْلُمْذنِِبنَي اْلُمثـْ

 [ 91اْلُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيٍل{ ]التوبة: 
النصري متأخر يروي عن األوزاعي ولم أعرفه، وبقية رجاله    دالواح عبد  الطبراني في الكبير واألوسط وفيه  رواه  (:  18517الهيثمي )# قال  
 [ (1763الروض البسام )] ثقات.

 

َعبْ   -  1129 ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  احْلَاِفُظ،  اْلبـَْغَداِديُّ  بَاينُّ  الشَّيـْ اّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَفْضِل  أَبُو  ثـَنَا  ثنا َحدَّ َِبِْمَص،  الطَّاِئيُّ،  اّللَِّ  ِد 
، َعْن ََيََْي ْبِن ُعبـَْيِد ِإْْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد أَبُو َهارُوَن اجلِِْْبِيِِنُّ، ثنا َروَّاُد ْبُن اجْلَرَّا  ِح، ثنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد يـَْعِِن اْلَوَّاَص، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ

، َعْن أَبِيِه، َعْن أَ  نْـيَا َجعَ اّللَِّ ُ َلهُ ِلَساَننْيِ  يِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكاَن َذا ِلَساَننْيِ يف الدُّ َل اّللَّ
 يف النَّاِر« 

 . إسناده واهٍ  (: 1119) # قال صاحب الروض البسام 
 

َثِِن حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى بْ   -  1130 ، َواحْلََسُن ْبُن ُمِنرٍي،  َحدَّ ، َوَعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن َعْبِد الصََّمِد السَُّلِميُّ قَالُوا: ثنا ِن إِبْـَراِهيَم اْلُقَرِشيُّ
، َعْن َمْيُموِن َصدَ َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َهارُوَن الصَّبَّاِحيُّ، ثنا ُعَمُر ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُُمَاِلٍد، ثنا َمْسَعَدُة، ثنا اْبُن   َقَة، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ

َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  اْبِن َعبَّاٍس،  ِمْهَراَن، َعِن  لِنـَْفِسِه، َواَل   ْبِن  الدِّيَن  َعزَّ َوَجلَّ اْسَتَخصَّ َهَذا   َ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ اّللَّ
 وهُ ِِبَِما: السََّخاُء، َوُحْسُن اْلُُلِق، َوِإنَّ ِمْن َُتَاِم ُحْسِن اْلُُلِق َكَرَم اجْلَِواِر " َيْصُلُح ِإالَّ ِبَْصَلَتنْيِ، فََأْكرِمُ 

 إسناده تالف.  (: 1075) الروض البسام  # قال صاحب
ُدَحْيٌم، ثنا َأيِب أَبُو احْلََسِن َعْمُرو ْبُن ُدَحْيٍم، ثنا   َأْخَِباََن أَبُو َسِعيٍد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرِو ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِإبْـَراِهيمَ   -  1138

بَاينُّ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمٍَّد،حُمَمَُّد ْبُن ُمَصفًّى، ثنا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِ  َعْن َأيِب    يِد، ثنا أَبُو زُْرَعَة اْلِفَلْسِطيِِنُّ َوُهَو ََيََْي ْبُن َأيِب َعْمرٍو السَّيـْ
»ِإْدرِ  قَاَل:  َأْسَلُم؟  اْلُمْسِلِمنَي  َأيُّ  اّللَِّ  َرُسوَل  اَي  قـُْلُت:  قَاَل:  َذرٍّ،  َأيِب  َعْن   ، اْلَْواَلينِّ َوَيِدِه« يَس  ِلَسانِِه  ِمْن  النَّاُس  َسِلَم   َمْن 
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دََّثِِن أَبُو احْلََسِن َعْمُرو ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِإبْـَراِهيَم ُدَحْيٌم َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، حَ   -  1139
 ِمثـَْلهُ 

بن دحيم ولم يحك فيه جرحًا وال    نعبد الرحمأخرجه ابن عساكر في ترجمة عمرو بن    (:1110-1109)  ام# قال صاحب الروض البس
 تعديل. وابن مصفى وبقية معروفان بتدليس التسوية.

 

، ثنا َعاِمُر    -  1140 ، ثنا ُشَعْيُب ْبُن َعْمرٍو، ثنا يَزِيُد ْبُن  َأْخَِباََن أَبُو اْلَولِيِد َبْكُر ْبُن ُشَعْيِب ْبِن َبْكِر ْبِن حُمَمٍَّد اْلُقَرِشيُّ ْبُن ُخَرميٍْ
يِه، َعْن َعاِئَشَة: »َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  َهارُوَن، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِ 

َبُذ َلهُ يف تـَْوٍر   ِمْن َشَبٍة« يـُنـْ
 إسناده ضعيف.  (: 1005) # قال صاحب الروض البسام 

 

زَّاُز، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِقريَاٍط، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمةَ َحدَّثـَنَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َسْهِل ْبِن َحيَّةَ اْلبَـ   -  1141
اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  أََنٍس،  ْبُن  َماِلُك  ثنا  ْبُن ُموَسى،  َسِعيُد  ثنا  َوَسلََّم:  اْلَبَائِرِيُّ،  َعَلْيِه   َصلَّى هللاُ 

 ةُ اّللَِّ ِإَل اْلُمْسِلِم السَّائُِل َعَلى اَبِب َدارِِه« »َهِديَّ 
 الخبائري مجمٌع على تركه، وكذَّبه ابن الُجنيد.  (: 532) # قال صاحب الروض البسام 

 

َسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا َعْبُد السَّاَلِم  َحدَّثـَنَا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َهاِشٍم اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا أَبُو احلَْ   -  1142
 َعَلْيِه  َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ثنا َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ   ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَُمِويُّ، ثنا
 ِن السَّائُِل َعَلى اَبِبِه« َوَسلََّم: »َهِديَّةُ اْلُمْؤمِ 

الروض البسام  صاحب  قال  قال    (: 533)  #  األموي،  السلم  مناكير.  عبد  صاحب  الخطيب:  وقال  جًدا.  ضعيٌف  منكر الحديث،  الدارقطني: 
 (. 17/ 4)اللسان: 
ثـَنَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َحيََّة، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبنُ   -  1143  ِقريَاٍط، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمَة، ثنا َسِعيُد ْبُن ُموَسى، ثنا  َحدَّ

 نَاِبِر اَلْحرَتََق َأْهُل اْلُقَرى«  أََنٍس، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْواَل َأْهُل اْلمَ َماِلُك ْبنُ 
 [ (449) الروض البسام ] دار الرشد: موضوع.  محقق# قال 

 

الزَّايَُّت، احْلَُسنْيِ ْبِن َهاِشٍم، ثنا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصِريُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َكاِمِل ْبِن َمْيُموٍن  َأْخَِبين َعِليُّ ْبُن    -  1144
اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَْو   أََنٍس، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسولُ ثنا زَْيُد ْبُن احْلََسِن، ثنا َماِلُك ْبُن  

النَّ  ِإَل  َوِإمَّا  اجْلَنَِّة،  ِإَل  ِإمَّا  نِيَِّتِه،  َعَلى   ُ اّللَّ َحَشَرهُ  َلهُ  لَيـْ َوقَاَم  ََنَارَُه،  َصاَم  رَُجاًل  قِ َأنَّ  قَاَل:  اِر«  َذِلَك؟  َوملَ   ، اّللَِّ َرُسوَل  اَي  يَل: 
 »بِِنيَّاِتِْم« 

 إسناده ضعيف.  (: 1674) ب الروض البسام # قال صاح
ْقِرُئ، ثنا ِإبْـَراِهيُم  ْلُقوٍم اْلمُ َأْخَِباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ِإبْـَراِهيُم ْبُن َأمْحََد ْبِن َحْسُنوَن، ثنا أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن حُ   -  1146
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ُسبُّوا ْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل تَ ْبُن ِهَشاٍم اْلَغسَّاينُّ، ثنا ُسَوْيُد ْبُن عَ 
َ ُهَو الدَّْهُر«   الدَّْهَر، فَِإنَّ اّللَّ

 إسناده تالف.  (: 1135) صاحب الروض البسام # قال 
، ثنا أَبُو تـَْوبَةَ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ ا  -  1151 الرَّبِيُع   حْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اأْلَْشَعِث الدَِّمْشِقيُّ

،  ْبُن اَنِفٍع احْلََلِبُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبنُ  ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى   ُمَهاِجٍر، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َمْرمَيَ، َعْن َأيِب ُعبـَْيِد اّللَِّ َعْن َأيِب الدَّ
، فـَيُـَقاُل: ِإنََّك اَل َتْدرِي َما َأْحَدَث هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَلُْلَفنِيَّ َما نُوزِْعُت َأَحًدا ِمْنُكْم َعَلى احْلَْوِض، فَأَقُوُل: َهَذا ِمْن َأْصَحايِب 

ُهْم« بـَْعَدَك " قَاَل أَبُو الدَّ  ُهْم قَاَل: »َلْسَت ِمنـْ َ َأْن اَل ََيَْعَلِِن ِمنـْ  ْرَداِء: اَي َنِبَّ اّللَِّ ادُْع اّللَّ
 إسناده جيد قوي.  (: 1509) # قال صاحب الروض البسام 

َثَمةُ ْبنُ  - 1157 َعْوٍن، َعْن طَْلَحةَ    ُسَلْيَماَن، ثنا إِبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب اْلَْيَِبِيِّ اْلُكويفُّ اْلَقصَّاُر، أَنْـبَأَ َجْعَفُر ْبنُ َأْخَِباََن َخيـْ
اُل َعَلى اْلرَْيِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ْبِن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ  : »ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدقٌَة، َوالدَّ

ُ َيُِبُّ ِإغَاثََة اللَّْهَفاِن«   َكَفاِعِلِه، َواّللَّ
ا من وجه آخر كما تقدَّم في الحديثين قب   إسناده واه.   (: 1281)  # قال صاحب الروض البسام  لهما غير  وحديث ابن عب اس وبريدة قد صح 

 . اللهفان"، وقد رويت عن جماعة من الصحابة فقرة: "وهللا يحبُّ إغاثة
، َوأَبُو اْلَمْيُموِن ْبُن رَاشِ  - 1164 َبَة، َأْخَِباََن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن السََّفِر، َوَأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ ٍد، قَالُوا: ثنا َبكَّاُر ْبُن قـُتـَيـْ

، ثنا َحامِتُ ْبُن َأيِب َصِغريََة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعِن اْلَِبَاِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل: أَََتاَن َرُسوُل اّللَِّ ْبُد اّللَِّ ْبُن َبْكٍر السَّْهمِ ثنا عَ   َصلَّى يُّ
َعُكْم فـََقاَل: »اَي َمْعَشَر التُّجَّارِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَنُْن نـَتـَبَاَيُع يف السُّوِق َوُنَسمَّى السََّماِسَرَة،    ِإنَُّكْم ُتْكِثُروَن احْلَِلَف، فَاْخِلطُوا بـَيـْ

 َهَذا ِبَصَدقٍَة« َفَسمَّااَن يـَْوَمِئٍذ التُّجَّارَ 
 إسناده صحيح لوال انقطاعه.  (: 664) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا حمَُ   -  1166 مَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُسْفيَاَن، بَِرْبِض الرَّاِفَقِة، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ
بَاينُّ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، عَ  أَ  ْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـََوضَّ اْلَمِلِك، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ الشَّيـْ

 َمرًَّة َمرًَّة« 
في إسناده سعيد بن عبد الملك الحر اني قال أبو حاتم: يتكلمون فيه، روى أحاديث كذب. وقال   (:170)  قال صاحب الروض البسام #

وفيه عنعنة ابن إسحاق (.37/ 3لسان: )ال  الدارقطني: ضعيف ال يحتج به.  

1168  -    ،  ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَِضِر ْبِن َعِليٍّ أَبُو َجْعَفٍر اْلبـَزَّاُز، اِبلرَّقَِّة، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبنِ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب اأْلَْذرَِعيُّ
َبرْيِ، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ  اْلَعْبِديُّ، َواأْلَْشَعُث ْبُن َسِعيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ زُرَارََة، ثنا مَحَّاُد أَبُو ِبْشٍر  

ُ َعَلْيِه ا ْدِر، َوقَاَل: »َمْن َقطََع ِسْدرًَة َصبَّ اّللَّ  ْلَعَذاَب َصبًّا« َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعْن َقْطِع السِّ
ر من هذا كله أن طرق الح   ..إسناده ضعيف.  (:1231)  # قال صاحب الروض البسام ديث ال يثبُت منها شيء سوى حديث بهز بن  وتحر 

م، وهللا أعلم.  ه المتقد   حكيم عن أبيه عن جد 
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ثنا    -  1169 قَالُوا:  َوَغرْيُهُ   ، يـَْعُقوَب اأْلَْذرَِعيُّ أَبُو  ثنا  َأْخَِباََن  الرَّمْحَِن،  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد  ْبُن َعْمرٍو،  الرَّمْحَِن  أَبُو زُْرَعَة َعْبُد 
َُمااْلوَ  َعا ِباَلَل ْبَن َسْعٍد، َيَُ   لِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن اْلَعاَلِء ْبِن زَْبٍر، َوَغرْيُُه، أَنَّ دُِّث، َعْن أَبِيِه  ْسَِ

اَل: »ِمْثُل الَِّذي َوِلَ ِإَذا َعَدَل يف احْلُْكِم َوَقَسَط يف اْلَبْسِط َورَِحَم َذا  َسْعٍد، قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل اّللَِّ َما لِْلَخِليَفِة ِمْن بـَْعِدَك؟ قَ 
وَ  ِمِنِّ  فـََلْيَس  َذِلَك  َغرْيَ  فـََعَل  َفَمْن  َفَخفََّف،  اْلَمْعِصَيِة« الرَِّحِم  يف  َواْلَمْعِصَيَة  الطَّاَعِة،  يف  الطَّاَعَة  »يُرِيُد  قَاَل:  ِمْنُه«   َلْسُت 

 
ثَ   -  1170 ، َحدَّ َثِِن أَبُو الطَّيِِّب َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب زُْرَعَة َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْمرٍو النَّْصِريِّ و ْبُن  ِِن َعمِّي أَبُو َسِعيٍد َعْمرُ َحدَّ

َعا ِباَلَل ْبَن َسْعٍد،    َأيِب زُْرَعَة، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا  َُما ْسَِ َعْبُد اّللَِّ ْبُن اْلَعاَلِء ْبِن زَْبٍر، َوَغرْيُُه، َأَنَّ
 َُيَدُِّث، َعْن أَبِيِه، َفذََكَر ِمثـَْلهُ 

 
أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم اْلُقَرِشيُّ،     أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َوَغرْيُُه، قَااَل: ثناَأْخَِبانَ   -  1171

 ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َفذََكَر ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ 
 إسناده صحيح.  (:918-916) سام # قال صاحب الروض الب 

َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُدَحْيٍم، ثنا َعمِّي أَبُو ِإْسَحاَق إِبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن   َأْخَِباََن أَبُو َسِعيٍد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرِو ْبنِ   -  1172
ْصِريُّ، قَااَل: ثنا  أَبُو زُْرَعَة حُمَمَُّد، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد، أَبْـنَا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َأيِب ُدَجانََة النَّ ْبِن ُدَحْيٍم، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ح، َوَأْخَِباََن  

َثِِن أَبُو الطَّيِِّب َأمْحَُد ْبُن   ْبِن َأيِب زُْرَعَة، ثنا إِبْـَراِهيُم ْبُن  حُمَمَِّد  ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُدَحْيٍم، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ح َوَحدَّ
ْبُن   َخاِلٍد، ثنا َعْمُرو ْبُن َشَراِحيَل، َعْن ِباَلِل ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل  ُدَحْيٍم، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ثنا َصَدقَةُ 

؟ قَاَل: »ُثَّ اْلَقْرُن الثَّاين« قـُْلنَا: ُثَّ اّللَِّ َأيُّ أُمَِّتَك َخرْيٌ؟ قَاَل: »َأاَن َوأَقـْرَ  ؟ قَاَل:  اين« قـُْلنَا: ُثَّ َماَذا اَي َرُسوَل اّللَِّ َماَذا اَي َرُسوَل اّللَِّ
َيُكوُن قـَْوٌم ََيِْلُفوَن َواَل ُيسْ  ؟ قَاَل: »ُثَّ  َماَذا اَي َرُسوَل اّللَِّ الثَّاِلُث« قـُْلنَا: ُثَّ  اْلَقْرُن  ُيْسَتْشَهُدوَن،  »ُثَّ  َوَيْشَهُدوَن َواَل  َتْحَلُفوَن، 

 َويـُْؤَُتَُنوَن َواَل يـَُؤدُّوَن« 
 إسناده صحيح.  (: 1530) روض البسام # قال صاحب ال

 

اْلُمَعلَّى، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ِإْْسَاِعيَل، ثنا َعْبُد السَّاَلِم  َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا َأمْحَُد ْبُن  - 1173
ُ،  ْبُن َعْبِد اْلُقدُّوِس، َأْخَِبين َأيِب، فـََقاَل: ثنا ِباَلُل ْبُن َسْعٍد السَُّكوينُّ، َعْن أَبِيِه قَاَل: َدَخْلُت َعَلى ُمَعاِويََة ْبِن َأيِب ُسْفيَاَن َرمِحَهُ اّللَّ

ْعُت رَ  َد حَتْرميِِه مَلْ يـَُتْب َومَلْ يـَْنزِْع، فـََلْيَس ِمِنِّ  ُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َشِرَب خُمَمًَّرا ُمْسِكًرا ُمْسَتِحالًّ لَهُ بـَعْ ْسَِ
 َواَل َأاَن ِمْنهُ يـَْوَم اْلِقيَاَمِة« 

 إسناده تالف.  (: 994) # قال صاحب الروض البسام 
ثـَنَا أَبُو زُْرَعَة، َوأَبُو َبْكٍر: حُمَمٌَّد َوَأمْحَُد، ابْـنَا َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْبِد اّللَِّ   -  1174 ، َوأَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعزِيِز  َحدَّ  ْبِن َعْمرٍو النَّْصرِيِّ

َكاَن َضرِيًرا، قَالُوا: ثنا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن حُمَمٍَّد اْلُمَؤذُِّن ِبَدارايَّ َوِدَمْشَق، وَ 
أَ  الزُّ ثنا  ُعَمرْيٍ، َعِن  ْبِن  اْلَمِلِك  ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعْبِد  تَِليُد  ثنا  اأْلَْنَصارِيُّ،  ْبُن ُموَسى  ِإْسَحاُق  َمالِ بُو ُموَسى  ، َعْن  ْبِن ْهِريِّ ِك 
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ُهْم َلمَّ  ُ َعنـْ ا اْسُتْخِلَف، َفَجاَء َعِليُّ َيطُْلُب بَِنِصيِب فَاِطَمَة، َوَجاءَ َأْوِس ْبِن احْلََدَثِن، قَاَل: أََتى اْلَعبَّاُس َوَعِليُّ َأاَب َبْكٍر َرِضَي اّللَّ
ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَن يف َيِدِه ِنْصُف َخْيَِبَ َِثَانَِيَة َعَشَر َسْهًما، وََكاَنْت اْلَعبَّاُس َيطُْلُب َعَصبـََتهُ ِمَّا َكاَن يف َيِد َرُسوِل اّللَِّ َصلَّ 

َوثَ  اّللَِّ صَ ِستًّا  َرُسوَل  ِإنَّ  َذِلَك  َأَرى  اَل  َبْكٍر:  أَبُو  هَلَُما  فـََقاَل  َوَفَدُك،  قـَُرْيظََة  َبِِن  َوَأْرُض  َسْهًما،  َعَلْيهِ اَلِثنَي  َوَسلََّم َكاَن   لَّى هللاُ 
فـََقامَ  فـَُهَو َصَدَقٌة«  تـَرَْكنَا،  َما  نـَُورَُّث  اَل  اأْلَْنِبيَاِء  َمَعاِشَر  »ِإانَّ  َفَشِهُدوا يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َأْصَحاِب  ِمْن  قـَْوٌم   

يف َيِد َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: اَل َأَرى َذِلَك َأاَن اْلَواِل ِمْن ِبَذِلَك، قَااَل: َفَدْعَها َتُكوُن يف أَْيِدينَا َعَلى َما َكاَن  
َعَلْيِه َوَسلََّم َيضَ بـَْعِدهِ  َأَضُعَها يف َمَواِضِعَها الَِّذي َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  ِبَذِلَك ِمْنُكَما  َوَأاَن َأَحقُّ  ِفيِه، فََأََب ،  يَْدَفَع ِإلَْيِهَما    ُعَها  َأْن 

ئًا، فـََلمَّا َوِلَ ُعَمُر أَتـَيَاُه، قَاَل: فَِإيّنِ لَِعْنَد ُعَمَر َوَقْد أَ  ََتهُ َماٌل، قَاَل: فـََقاَل: ُخْذ َهَذا اْلَماَل فَاْقِسْمهُ يف قـَْوِمَك َبِِن ُفاَلٍن، ِإَذا  َشيـْ
َل: َعِليُّ ْصَحاِب َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: اْئَذْن، َفَدَخُلوا قَاَل: ُثَّ َأََتهُ فـََقاَجاَء اْْلِذُن، فـََقاَل: اِبْلبَاِب أاَُنٌس ِمْن أَ 

ُتَماهُ   ِإَلَّ، َقْد طََلبـْ ِبُكَما  َما َجاَء  اْئَذْن هَلَُما، َفَدَخاَل، فـََقاَل ُعَمُر:  إِلَْيُكَما، قَاَل: ِمْن َأيِب َواْلَعبَّاُس اِبْلبَاِب، فـََقاَل:  َفَدفـََعهُ   َبْكٍر 
، َوِميثَاَقهُ َأْن تـَْعَماَل ِفيَها َكَما َكاَن يـَْعَمُل  َفرَتَدَُّدوا َعَلْيِه، َوَلمَّا رََأى َذِلَك، قَاَل: َأْدفـَُعَها ِإلَ  ْيُكَما َعَلى َأْن آُخَذ َعَلْيُكَما َعْهَد اّللَِّ

َعَلْيهِ  َصلَّى هللاُ  اّللَِّ  اْخَتَصمَ َرُسوُل  َُما  ِإَنَّ ُ، ُثَّ  اّللَّ َشاَء  َما  َمَكثَا  ُثَّ  فـََقَبَضاَها  فََأْعطَاُُهَا  َفُخَذاَها،  َوَسلََّم،  ِفيَها،   نـَُهَما  بـَيـْ ِفيَما  ا 
ُ َعزَّ َوَجلَّ  َفَجاَءا ِإَل ُعَمَر، َوِعْنَدهُ أاَُنٌس ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاْخَتصَ  َما َبنْيَ يََدْيِه، َوقَااَل: َما َشاَء اّللَّ

النَِّبِّ  َأْصَحاِب  بـَْعُض  فـََقاَل  يـَُقواَل،  ِمْن َأْن  ُهَما  ِمنـْ َواِحٍد  َوَأرِْح ُكلَّ  نـَُهَما  بـَيـْ اْقِض  اْلُمْؤِمِننَي  َأِمرَي  اَي  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى   
َها فـَُردَّاَها ِإَلَّ  َصاِحِبِه، فـََقاَل: »َواّللَِّ  ُتُه، فَِإْن َعَجْزُُتَا َعنـْ َكَما َدفـَْعتُـَها ِإلَْيُكَما« َوقَاَما ِمْن   اَل أَْقِضي ِفيَها أَبًَدا ِإالَّ َقَضاًء َقْد َقَضيـْ

ِفيَها، َوأاََن ِعْنَدُه، فـََقاَل: »أاََن َأْوَل، َوأَ  أَتـَيَاهُ  بَِيِد ِعْنِدِه فـََلمَّا َوِلَ ُعْثَماُن  َأَخَذ  َع اْبُن َعبَّاٍس  يًعا« فـََلمَّا ْسَِ ِمْنُكَما مجَِ َأَحقُّ ِِبَا  اَن 
ُه، فـََقاَل َلُه:  ا، فـََقاَل: أَْيَن تُِقيُمِِن؟ قَاَل: بـََلى قُْم ُأَكلُِّمَك، فَِإْن قَبِْلَت َوِإالَّ رََجْعَت ِإَل َمَكاِنَك، فـََقاَم َمعَ أَبِيِه، فـََقاَل: قُْم َهُهنَ 

، فـََلْم تـََزْل يف  ْعَها َتُكوُن يف يَِد اْبِن َأِخيَك، فـَُهَو َخرْيٌ َلَك ِمْن َأْن َتُكوَن يف بـَْعِض َبِِن أَُميََّة، َفَخالَّ دَ  َها اْلَعبَّاُس َوَدفـََعَها ِإَل َعِليٍّ
 َيِد َوَلِدِه َحّتَّ انْـتـََهْت ِإَل َعْبِد اّللَِّ 

( من طريق  1379  -  1377/  3( ومسلم )198  -  197/  6وقد أخرجه البخاري )  إسناده تالف...  (:897)  # قال صاحب الروض البسام
 مالك عن الزهري بسياٍق مخالٍف. 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو ِقاَلبََة َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمٍَّد، بِبـَْغَداَد، ثنا ُعَمُر ْبُن عَ   -  1175 ْفٍص التَّمَّاُر، ثنا اِمٍر أَبُو حَ َأْخَِباََن َخيـْ
، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعِن ابْ  ِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َعِليٍّ اهْلَاِشِيُّ

 لَُه« َأَخَذ ِبرَِكاِب رَُجٍل، اَل يـَْرُجوهُ َواَل خَيَافُهُ ُغِفَر 
 [ (1112) الروض البسام ] محقق دار الرشد: حديث ضعيف.# قال 

  مَِّد ْبِن َفَضاَلَة، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن اْلُمَراِديُّ، ثنا أَبُو َحازٍِم َعْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن احْلََسِن ْبنِ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن حمَُ   - 1177
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اطْلُُبوا ّللَِّ ِدينَاٍر، َأْخَِبين َداُوُد ْبُن َأيِب ِهْنٍد، َعْن َأيِب َنْضَرَة، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْلُْدرِيِّ

يِت، َواَل َتطْلُُبوَها ِمَن اْلَقاِسَيِة قـُُلوُِبُْم، فَِإنَّ ِفيِهْم َسَخِطي« َهَكَذا يف اْلَفْضَل ِعْنَد الرُّمَحَاِء، تَِعيُشوا يف َأْكنَاِفِهْم، فَِإنَّ ِفيِهْم َرمحَْ 
 اهُ َغرْيُهُ فََأْدَخَل َبنْيَ َأيِب َحازٍِم َوَداُوَد رَُجاًل " ِكتَاِب اْبِن َفَضالََة، َوَقْد َروَ 

 (: ضعيف. 1577السلسلة الضعيفة )# 
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أَبُو احلَْ   -  1178 َأمْحََد  َحدَّثـَنَا  ْبُن  ْبِن َحْسُنوَن اأْلَْزِديُّ، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ  ْبِن احْلََسِن ْبِن َعِليِّ  َأمْحََد  الصَّنَّاِم    ْبنِ َسِن ِإبْـَراِهيُم ْبُن 
ْبُن َعْبِد اّللَِّ اْلَبْصِريُّ، ثنا   ، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َهاِنٍئ النـَّْيَسابُوِريُّ، ثنا َحامِتُ  ٌم أَبُو اْلُمْنِذِر، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد، َعْن الرَّْمِليُّ َسالَّ

َوَسلََّم َكَتَب ِإَل ُعمَّاِلِه يف َسَنِة الصََّدقَاِت: »َأنَّ يفَ َأْربَِعنَي َشاًة َشاًة ِإَل ِعْشرِيَن   أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 
ُ َأعْ َوِماَئٍة« َوذَ   َلمُ َكَر َحِديَث الصََّدقَاِت، يـَُقاُل: ِإنَّ َداُوَد ْبَن َأيِب ِهْنٍد اَل َيِصحُّ َلهُ َعْن أََنٍس َغرْيُ َهَذا، َواّللَّ

يق في 317/  3الحديث أخرجه البخاري )  (:521)  # قال صاحب الروض البسام  ( من طريق ثمامة بن عبد هللا عن أنس عن أبي بكر الصدِ 
 كتابه في الصدقات. 

: ثنا أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعبـَْيٍد،  َحدَّثـَنَا أَبُو زُْرَعَة، َوأَبُو َبْكٍر حُمَمٌَّد، َوَأمْحَُد ابْـنَا َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيِب ُدَجانََة، قَااَل   - 1181
وَب،  السَّْرِح، ثنا َخاِل أَبُو رََجاٍء َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َساملٍِ اْلَمْهِريُّ، ثنا ََيََْي ْبُن أَيُّ ثنا أَبُو الطَّاِهِر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن 

َ َعزَّ َوَجلَّ َبًَن اْلِفْرَدْوَس بَِيِدِه، ِن َأيِب ِهْنٍد، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ َعْن َداُوَد بْ   اّللَّ
 َوَحظََرَها َعَلى ُكلِّ ُمْشِرٍك، وَُكلِّ ُمْدِمِن اْلَْمِر ِسكِّرٍي« 

 
 حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم، أَنْـبَأَ أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك، ثنا أَبُو الطَّاِهِر، ِمثـَْلهُ َأْخَِباََنهُ   - 1182

 . ويحيى بن أيوب الغافقي في توثيقه خلف.إسناده منقطع .  (:57-56) البسام  # قال صاحب الروض
ْبِن عُ   -  1186 ْبِن َسِعيِد  ْبُن حُمَمَِّد  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  َأيِب  َأْخَِباََن  ْبِن  ْبُن َعْبِد اّللَِّ  َوأَبُو زُْرَعَة حُمَمَُّد  اْلَورَّاُق،  ْبِن ُفطَْيٍس  بـَْيِد اّللَِّ 
، ثنا أَبُو ُعبـَْيِد اّللَِّ ُدَجانَةَ  َراِهيَم ْبِن َعْرَعَرَة،  ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـ  النَّْصرِيُّ، قَااَل: ثنا أَبُو اللَّْيِث السَّْلُم ْبُن ُمَعاِذ ْبِن السَّْلِم ْبِن التَِّميِميِّ

، َعْن  ، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َأيِب ِإْسَرائِيَل، ثنا اْلَولِيُد، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ قـُرََّة، َعِن الزُّْهِريِّ
ُروا َصاَلَة اْلَمْغِرِب َحّتَّ َتْشَتِبَك النُُّجوُم« قَاَل أَبُ   اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْن تـََزالَ  : أُمَّيِت َعَلى اْلِفْطَرِة َما مَلْ يـَُؤخِّ و ُعبـَْيِد اّللَِّ

 »اَل نـَْعَلُم َأَحًدا ََتبـََعهُ َعَلْيِه« 
 إسناده ضعيف.  (: 247) # قال صاحب الروض البسام 

اّللَُّ   -  1188 َأيِب َرمِحَهُ  أَبُو َعْبِد اّللَِّ َأمْحَدُ َحدََّثِِن  َثِِن  اْلَفْضِل الرَّاِفِقيُّ، َحدَّ ْبِن  اْلَعبَّاِس حَمُْموُد ْبُن حُمَمَِّد  أَبُو  َثِِن  َأيِب ، َحدَّ  ْبُن 
، َعْن َحسَّ  ْبِن َعبَّاٍس، َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  اَن ْبِن َعِطيََّة، َعْن طَاُوٍس، َعِن اَغنَائٍِم الرَّاِفِقيُّ، ثنا اْلِفْراَييِبُّ، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ
 َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َحسََّن ظَنَّهُ اِبلنَّاِس َكثـَُرْت َنَداَمُتُه« 

 إسناده واه.  (: 1168) # قال صاحب الروض البسام 
و ُشَرْحِبيَل ِعيَسى ْبُن َخاِلِد ْبِن اَنِفِع ْبِن َأِخي َأيِب اْلَيَماِن احْلََكِم ْبِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َفَضاَلَة، ثنا أَبُ  َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ َأمْحَدُ  - 1190

، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، َعْن َأيِب عُ  ، قَاَل:  ْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ بَـ اَنِفٍع، ثنا أَبُو اْلَيَماِن، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ
 اَن اْلُمَقفَّى، َوَأاَن َنِبُّ التـَّْوبَِة« قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِل َأْْسَاٌء، أاََن َأمْحَُد، َوَأاَن حُمَمٌَّد، َوأاََن احْلَاِشُر، َوأَ 

يين، وشيخه كوفي، وقد وهم فيه فجعله من  اعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشامإسم   (:1402)  # قال صاحب الروض البسام 
 مسند ابن مسعود، والصواب أنه من مسند أبي موسى األشعري. 
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أَبُو    -  1191 ثنا  اْلَقاِضي،  احْلََلِبُّ  يَزِيَد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  َأمْحَُد  َجْعَفٍر  أَبُو  ثـَنَا  ْبِن َحدَّ اْلُمَعاىَف  ْبُن  ُسَلْيَماُن  أَيُّوَب 
، َعْن َعْبِد اّللَِّ بْ سُ  ِن َعاِمٍر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َلْيَماَن قَاِضي رَْأِس اْلَعنْيِ َِبََلَب، ثنا َأيِب، ثنا ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ

 ًعا، فـََعِطَبْت، فـََلْيَس َعَلْيِه َبَدٌل، َوِإْن َكاَنْت َنْذرًا فـََعَلْيِه اْلَبَدُل« َسلََّم قَاَل: »َمْن َأْهَدى بََدنًَة َتطَوُّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
البسام الروض  صاحب  قال  هللا   (:606)  #  أنه    عبد  والصواب  الحديث،  رفع  في  أخطأ  وقد  ضعفه،  على  أجمعوا  قد  األسلمي:  عامر  بن 

 موقوف.
 ْبُن َصاِلِح ْبِن ِسنَاٍن، أَنْـبَأَ احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َخَلٍف الصَّْيَداَلينُّ، ح، َوَحدََّثِِن أَبُو َعِليٍّ َأْخَِباََن أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْـَراِهيمُ   -  1193

َمْنُصو  ْبُن  اأْلَْنَصاِريُّ، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ  ْبِن ُشَعْيٍب  ْبُن َهارُوَن  أُمِّ َحِكيٍم، قَااَل حُمَمَُّد  اْبُن ٍر الصَّبَّاُغ، يف ُسوِق  ْبُن َخاِلٍد  ثنا حُمَمَُّد   :
 َم قَاَل: »النََّدُم تـَْوبٌَة« َعْثَمَة اهْلَاِشِيُّ، ثنا َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

 . إسناده تالف  (: 1697) البسام  # قال صاحب الروض
اْلُمطَهَِّر، ثنا أَبُو  أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َفَضاَلَة السُّوِسيُّ، ثنا َعمُّ َأيِب ِعيَسى ْبِن َغْياَلَن، ثنا َحاِضُر ْبُن  َأْخَِبانَ   -  1194

اأْلَ  َعاِمٌر  ثنا   ، اْلَكاِهِليُّ ْبُن َكِثرٍي  ََيََْي  أُنـَْيَسَة، َعنِ النَّْضِر  َأيِب  ْبُن  َوََيََْي  يـَُقوُل:  ْحَوُل،  الزَُّبرْيِ،  ْبَن  ُعْرَوَة  ْعُت  قَاَل: ْسَِ  ، الزُّْهرِيِّ  
ْعُت َعاِئَشَة تـَُقوُل: »َأَمَر َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن نـَْقَبَل َما ُعِفَي ِمْن َأْمَواهلِِ   « ْم َوَأْخاَلِقِهمْ ْسَِ

 . إسناده ضعيف (: 1341) # قال صاحب الروض البسام 
الذََّهِب، أَنْـبَأَ َأيِب أَبُو زَْيٍد ََيََْي    َأْخَِباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبِن أَيُّوَب ْبِن َأيِب ِعَقاٍل ِقَراَءًة َعَلْيِه يف َدارِِه َِبََجرِ   -  1200

ْبِن َحَسِن ْبِن ُأَساَمَة ْبِن زَْيِد ْبِن َحارِثََة ْبِن َشَراِحيَل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن  ِد  ْبُن أَيُّوَب ْبِن َأيِب ِعَقاٍل، َواْسُم َأيِب ِعَقاٍل ِهاَلُل ْبُن زَيْ 
َثِِن َعمِّي زَْيُد حَ ا فـََلْم َيِع َعْنهُ قَاَل: فَ اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َعاِمِر ْبِن نـُْعَماِن ْبِن رُفـَْيَدَة ْبِن ثـَْوِر ْبِن َكْلٍب، َأنَّ َأاَبهُ َحدَّثَُه، وََكاَن َصِغريً  دَّ
نَـ  َبِِن  ِمْن  اِبْمَرأٍَة  طَيٍِّئ  ِإَل  تـََزوََّج  َحارِثََة  َأنَّ  ثُوهُ  َحدَّ آاَبَءَه  َأنَّ  أَبِيِه،  َعْن  ِعَقاٍل،  َأيِب  َوزَْيًدا، ْبُن  َوُأَساَمَة  َجبـََلَة  فََأْوَلَدَها  َهاَن،  بـْ

ِهْم، فـََقاَل: َما ِعْنَداَن َخرْيٌ هَلُْم، َفرَتَاضَ ِهمْ َوتـُُوفَِّيْت أُمُُّهْم، َوبـَُقوا يف ِحْجِر َجدِّ  ِهْم، َوَأرَاَد َحارِثَةُ مَحَْلُهْم، فَأََتى َجدُُّهْم أِلُمِّ ْوا ِإَل   أِلُمِّ
َعَلى   فََأغَاَرْت  فـََزارََة،  ِمْن  ِتَاَمَة  ِمْن  َخْيٌل  َفَجاَءْت  زَْيًدا،  َوَخلََّف  َوُأَساَمَة  َجبـََلَة  مَحََل  ِإَل طَيِّ َأْن  بِِه  َفَصارُوا  زَْيًدا،  َفَسَبْت  ٍئ، 

َعَث، فـََقاَل ِلَِدََيَة: »اَي َخِدََيُة، رَ  يـُبـْ َأْن  ِمْن قـَْبِل  َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  ِمْن ِصَفِتِه ُعَكاٍظ، فـََرآهُ  أَْيُت يفَ السُّوِق ُغاَلًما 
فـََقاَل هَلَا َومَجَااًل، َوَلْو َأنَّ ِل َمااًل اَلْشرَتَيْـُتُه« فََأَمَرْت َخِدََيةُ َورَقََة ْبَن نـَْوَفٍل فَاْشرَتَاهُ ِمْن َماهِلَا،    ابً َكْيَت وََكْيَت، َيِصُف َعْقاًل َوَأدَ 

فَـ  نـَْفِسِك«  ِمْن  ِبِطيِبٍة  اْلُغاَلَم  َهَذا  َهِب ِل  َخِدََيُة،  َوَسلََّم: »اَي  َعَلْيِه  َوِضيئًا،  قَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  ُغاَلًما  َأَرى  ِإيّنِ  حُمَمَُّد،  اَي  اَلْت: 
هُ  َوُأِحبُّ َأْن أَتـَبـَنَّاهُ َوَأَخاُف َأْن تَِبيَعهُ َأْو َأْن َتَِبَه" فـََقاَل: »اَي ُمَوفـََّقُة، َما َأرَْدُت ِإالَّ َأْن   أَتـَبـَنَّاَه« فـََقاَلْت: ِبِه ُفِديَت اَي حُمَمَُّد، فـََرابَّ

، فـََنظََر ِإَل زَْيٍد فـََعَرَفُه، فـََقاَل َلُه: أَْنَت زَْيُد ْبُن َحارِثََة؟ قَاَل: اَل هُ  َوتـَبـَنَّا ، َأاَن زَْيُد ْبُن حُمَمٍَّد، فـََقاَل: َبْل  ِإَل َأْن َجاَء رَُجٌل ِمَن احْلَيِّ
 وا اأْلَْبَداَن، َوأَنْـَفُقوا اأْلَْمَواَل يف َسْبِيِك، فـََقاَل: بُ أَْنَت زَْيُد ْبُن َحارِثََة، ِإنَّ أاََبَك َوُعُموَمَتَك َوِإْخَوَتَك َقْد أَتـْعَ 

 ]البحر الطويل[ 
 أَِلْكِِن ِإَل قـَْوِمي َوِإْن ُكْنُت اَنئِيًا ... َوِإيّنِ َقِطنُي اْلبـَْيِت ِعْنَد اْلَمَشاِعرِ 

 ْرِض َنصَّ اأْلاََبِعرِ أْلَ َفُكفُّوا ِمَن اْلَوْجِد الَِّذي َقْد َشَجاُكُم ... َواَل تـَْعَمُلوا يف ا
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 فَِإيّنِ َِبَْمِد اّللَِّ يف َخرْيِ ُأْسَرٍة ... ِخيَاِر َمْعٍد َكاِبٍر بـَْعِد َكاِبرٍ 
 َفَمَضى الرَُّجُل َفَخِبََّ َحارِثََة، َوحِلَارِثََة ِفيِه َأْشَعاٌر بـَْعُضَها: 

 ]البحر الطويل[ 
 .. َأَحيُّ يـَُرجَّى َأْم أََتى ُدونَهُ اأْلََجلْ  .َبَكْيُت َعَلى زَْيٍد َومَلْ َأْدِر َما فـََعلْ 

 َوواّللَِّ اَل َأْدِري َوِإيّنِ َلَسائُِل ... َأغَاَلَك َسْهُل اأْلَْرِض أَْم غَاَلَك اجْلََبلْ 
نْـيَا رُُجوُعَك يف َِبَلْ   َواَي لَْيَت ِشْعِري َهْل َلَك الدَّْهَر رَْجَعٌة ... َفَحْسِب ِمَن الدُّ

 يِه الشَّْمُس ِعْنَد طُُلوِعَها ... َوتـَْعِرُض ِذْكَراهُ ِإَذا َعْسَعَس الطِِّفلْ ُرنِ ُتذَكِّ 
 َوِإْن َهبَِّت اأْلَْرَواُح َهيَّْجَن ِذْكَرهُ ... فـَيَا طُوَل َأْحَزاين َعَلْيِه، َواَي َوَجلْ 

ِبلْ تَّ َفَسَأْعَمُل َنصَّ اْلَعْيِش يف اأْلَْرِض َجاِهًدا ... َواَل َأْسَأُم ال  ْطَواَف، َأْو َيْسَأُم اإْلِ
 َحيَاِت َأْو َتَِْت َعَليَّ َمِنيَّيِت ... وَُكلُّ اْمِرٍئ فَاٍن َوِإْن َغرَّهُ اأْلََملْ 

النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  َوبـَْعِض َعِشريَتِِه، فََأَصاَب  َوَوَلِدِه  ِإْخَوتِِه  ِإَل َمكََّة يف  َبَل  أَقـْ َحارِثََة  ِإنَّ  ِمْن  لَ  عَ ُثَّ  نـََفٍر  اْلَكْعَبِة يف  بِِفنَاِء  َوَسلََّم  ْيِه 
ُهْم ِإْجاَلاًل ِمْنهُ لَِرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َأْصَحابِِه َوزَْيًدا ِفيِهْم، فـََلمَّا َنظَُروا ِإَل زَْيٍد َعَرفُوهُ َوَعَرفـَُهْم، فـََقالُوا َلُه: اَي زَْيُد، فـََلْم َيُِ  بـْ

النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َهُؤاَلِء اَي زَْيُد؟« فـََقاَل:  َواَوَسلََّم   ِلَرْأيِِه، فـََقاَل لَهُ  ، َهَذا َأيِب، َوَهَذاِن  ْنِتظَارًا ِمْنهُ  اَي َرُسوَل اّللَِّ
هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  لَهُ  فـََقاَل  َعِشريِت،  َوَهُؤاَلِء  َأِخي  َوَهَذا  َعَلْيِهْم عَ   َعمَّاَي،  َفَسلََّم  فـََقاَم  زَْيُد«  اَي  َعَلْيِهْم  َفَسلِّْم  »قُْم  َوَسلََّم:  َلْيِه 

 ِداَيٍت،  مِ حُمَمَُّد، ِإانَّ ُمْعطُوَك ِِبََذا اْلُغاَل َوَسلَُّموا َعَلْيِه، َوقَالُوا: اْمِض َمَعنَا اَي زَْيُد، قَاَل: َما أُرِيُد بَِرُسوِل اّللَِّ َبَداًل، فـََقالُوا لَُه: اَي  
ُ، َوِإيّنِ  أَنْـبـَيَائِِه َوُرُسِلِه« فَأَبـَْوا َوتـََلكَّأُوا  َفَسمِّ َما ِشْئَت، فَِإانَّ َحاِمُلوَها ِإلَْيَك، قَاَل: »َأْسأَُلُكْم َأْن َتْشَهُدوا َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اّللَّ  َخامَتُ 

اَي حُمَمَُّد؟ فـََقاَل هَلُْم: »َهُهنَا َخْصَلٌة َغرْيُ َهِذِه، َقْد َجَعْلُت َأْمَرهُ ِإلَْيِه، ِإْن َشاَء فـَْليـَُقْم،  َك  َوتـََلْجَلُجوا َوقَالُوا: تـَْقَبُل َما َعَرْضنَا َعَليْ 
ُْم َقْد َصارُوا ِمْن زَْيٍد ِإَل حَ  قَالُوا: اَي زَْيُد، َقْد َأِذَن َلَك   ْم،اَجِتهِ َوِإْن َشاَء فـَْلرَيَْحْل« قَالُوا: َقَضْيَت َما َعَلْيَك اَي حُمَمَُّد، َوظَنُّوا َأَنَّ

َوالِ  َعَلْيِه  أُوثُِر  َواَل  بََداًل،  اّللَِّ  بَِرُسوِل  أُرِيُد  َما  َهاَت  َهيـْ َهاَت  َهيـْ قَاَل:  َمَعنَا،  فَاْنطَِلْق  َوَأاَلُصوهُ حُمَمٌَّد،  فَأََذارُوهُ  َوَلًدا،  َواَل  ًدا 
ُة،  َءُهْم، فََأََب، َوَحَلَف َأْن اَل َيْصَحبـَُهْم، فـََقاَل َحارِثَُة: أَمَّا َأاَن فَِإيّنِ ُمْؤِتَك بِنـَْفِسي، فَآَمَن َحارِثَ رَاَواْستـَْعطَُفوُه، َوذََكُروا َوْجَد َمْن وَ 

َجبـََلَة رََجَع فَآَمَن اِبلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ  َأَخاهُ  ِإنَّ  اْلَِبِّيَِّة، ُثَّ  ِإَل  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  لَ َوَأمَّا اْلبَاقُوَن فـََرَجُعوا  ِلَواٍء َعَقَدهُ  َوَأوَُّل  ْيِه َوَسلََّم، 
َشَر  عَ   َوآِخُر ِلَواٍء َعَقَدهُ بَِيِدِه أِلَُساَمَة َعَلى اْثَِنْ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه ِإَل الشَّاِم ِلَزْيٍد، َوَأوَُّل َشِهيٍد َكاَن مِبُْؤتََة زَْيٌد َوَثنِيِه َجْعَفٌر الطَّيَّارُ 

نَا َفَصبِّْحَها َصبَا بِيُـبـْ ؟ قَاَل: »َعَلْيَك  ِفيِهْم ُعَمُر فـََقاَل: ِإَل أَْيَن اَي َرُسوَل اّللَِّ النَّاِس  َفَك، أَْلًفا ِمَن  ًحا، فـََقطِّْع َوَحرِّْق َوَضْع َسيـْ
َز ِإَل َأْن َصاَر ِإَل قَاَوُخْذ بِثَْأِر أَبِيَك« َواْعَتلَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ  َل: »َجهُِّزوا َجْيَش ُأَساَمَة، أَْنِفُذوا َجْيَش ُأَساَمَة« َفُجهِّ

فـََرَجَع َفَدَخَل َعَلى ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُرِيُدكَ اجْلُُرِف، َواْشَتدَّْت ِعلَّةُ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَبـََعَث ِإَل أَُساَمَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى 
َبَل يـَْرَفُع يََدْيِه ِإَل السََّماِء، ُثَّ  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد أُْغِمَي َعَلْيِه، ُثَّ أَفَاَق َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََنظََر  ِإَل ُأَساَمَة، فَأَقـْ

َا يَْدُعو َلُه، ُثَّ قُِبَض َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكاَن ِفيَمْن َغسََّلهُ اْلَفْضُل ْبُن ارَ يـُْفرُِغَها َعَلْيِه، قَالُوا: فـَعَ  ْلَعبَّاِس، َوَعِليُّ ْبُن فـْنَا أَنَّهُ ِإَّنَّ
أِلَيِب َبْكٍر: َما تـََرى يف ِلَواِء ُأَساَمَة؟ قَاَل: َما َأُحلُّ  ُر  َأيِب طَاِلٍب، َوُأَساَمةُ َيُصبُّ َعَلْيِه اْلَماَء، فـََلمَّا ُدِفَن َعَلْيِه السَّاَلُم، قَاَل ُعمَ 

َوَلْواَل َحاَجيِت ِإَل َمُشورَِتَك َلَما َحلَْلُتَك َعْقًدا َعَقَدهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواَل َُيَلُّ ِمْن َعْسَكرِِه رَُجٌل ِإالَّ َأْن َتُكوَن أَْنَت،  
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ُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َكرِِه، اَي ُأَساَمُة، َعَلْيَك اِبْلِميَاِه، يـَْعِِن اْلبـََواِدَي، وََكاَن مَيُرُّ اِبْلبـََواِدي فـَيـَْنظُُروا ِإَل َجْيِش رَ سْ ِمْن عَ 
بُـُتوا َعَلى َأْداَيَِنِْم ِإَل َأْن َصاَر ِإَل َعِشريَتِِه َكْلٍب، َفكَ  ْت حَتَْت ِلَوائِِه ِإَل َأْن َقِدَم الشَّاَم َعَلى ُمَعاِويََة، فـََقاَل َلهُ ُمَعاوِيَُة: اْخرَتْ انَ فـَيـَثـْ

َتَطَع ِفيَها ُهَو َوَعِشريَتُُه، َوَقْد قَاَل الشَّاِعُر: َوُهَو َأْعَوُر َكْلبٍ   : َلَك َمْنزاًِل، فَاْختَاَر اْلِمزََّة، َواقـْ
 ]البحر الطويل[ 

 َأْرٌض لَِقْوٍم بِِنْعَمٍة ... فـَبـَْلَدةُ قـَْوِمي تـَْزَدِهي، َوَتِطيبُ  تْ ِإَذا ذُِكرَ 
َتِجْعَها لِلرََّشاِد ُيِصيبُ  ْفَضاُل َواْلرَْيُ َوالنََّدى ... َفَمْن يـَنـْ  ِِبَا الدِّيُن َواإْلِ

َتِجْع َأْرًضا ِسَواَها فَِإنَّهُ ... َسيـَْنَدُم يـَْوًما بـَْعَدَها َوخيَِ   يبُ َوَمْن يـَنـْ
 ََتَتَّى هَلَا َخاِل ُأَساَمةُ َمْنزاًِل ... وََكاَن َلرَْيِ اْلَعاَلِمنَي َحِبيبُ 
 َحِبيُب َرُسوِل اّللَِّ َواْبُن رَِديِفِه ... لَهُ أُْلَفٌة َمْعُروَفٌة َوَنِصيبُ 

 يبُ فََأْسَكنـََها َكْلبًا فََأْضَحْت بِبـَْلَدٍة ... هَلَا َمْنِزٌل رَْحُب اجْلَنَاِب َخصِ 
 فَِنْصٌف َعَلى بـَرٍّ َوَشْيٍخ َونـُْزَهٍة ... َوِنْصٌف َعَلى ََبٍْر َأَغرَّ َرِطيُب، 

َ ِِبَا، َوَخَلَف يف اْلِمزَِّة ابْـَنًة لَ  َعٍة َلُه، فـَتُـُويفِّ ِقيَمًة ِإَل َأْن مُ  ُه، يـَُقاُل هَلَا: فَاِطَمةُ فـََلْم تـََزلْ ُثَّ ِإنَّ ُأَساَمَة َخَرَج ِإَل َواِدي اْلُقَرى ِإَل َضيـْ
هلََ  َوقَاَل  ِفيِه،  َعَدَها  َوأَقـْ َُمِْلِسِه  ِمْن  فـََقاَم  َعَلْيِه،  َفَدَخَلْت  َفَجاَءْت  اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  قَاَلْت:  َوِلَ  فَاِطَمُة؟  اَي  َحَواِئُجِك  ا: 

 حَتِْمُلِِن ِإَل َأِخي، َفَجهََّزَها َومَحََلَها 
 

و زَْيٍد ََيََْي ْبُن أَيُّوَب أَبُو اْلَمْيُموِن ْبُن رَاِشٍد، َوأَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَااَل: ثنا أَبُ   َوَأْخَِبانَ   -  1201
ِإبْـ  ْبُن  احْلَِديَث َوزَاَد حُمَمَُّد  َأيِب ِعَقاٍل يف َدارِِه َِبََجِر الذََّهِب، َفذََكَر  َبِِن الشَّْجِب يف رَ ْبِن  ِمْن  َوَخَلَفْت قـَْوَمَها  اِهيَم يف َحِديِثِه، 

َعِتَها ِإَل َأْن َقِدَم احْلََسُن ْبُن ُأَساَمَة فـَبَاَعَها   َضيـْ
 . رجال إسناده مجهولون   (:1498-1497) # قال صاحب الروض البسام 

و َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعمَّاِر ْبِن َنْضِر ْبِن َمْيَسَرَة ْبِن أاََبَن السَُّلِميُّ اْبُن َأِخي أَبُ َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن ْبُن رَاِشٍد، ثنا   - 1203
ْبِن ُحبـَْيٍش، قَاَل: أَتـَْيُت رِّ  َة، َعْن زِ ِهَشاِم ْبِن َعمَّاٍر، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا َسْعَداُن أَبُو ََيََْي، ثنا أَبُو َسْعٍد َمْوَل ُحَذيْـفَ 

هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوُل  »َأَمَراَن  فـََقاَل:  اْلُفَّنْيِ،  َعَلى  اْلَمْسِح  َعِن  َحدِّْثِِن  فـَُقْلُت:  َعسَّاٍل،  ْبَن  ٍم  َصْفَواَن  أايَّ بَِثاَلثَِة  َوَسلََّم  َعَلْيِه   
َلٍة   ُمِقيِم ِإالَّ ِمْن َجنَابٍَة« لِْلَولَيَالِيِهنَّ لِْلُمَساِفِر، َويـَْوٍم َولَيـْ

/ أ( ولم يحك فيه جرًحا وال تعديًل، وأبو  103/ ق  2ابن أخي هشام ذكره ابن عساكر في تاريخه )  (: 187)  # قال صاحب الروض البسام 
 سعد لم أر من ذكره. 

ٍن، َوأَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَااَل: ثنا ْبِن ِسنَاَأْخَِباََن أَبُو ِإْسَحاَق إِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِلِح  - 1204
َثِِن حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َكَراَمةَ  ، ثنا ُعبـَْيُد ا  أَبُو طَاِلٍب َعْبُد اّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َسَواَدَة اْلبـَْغَداِديُّ، َحدَّ  ُموَسى، أَنْـبَأَ  ّللَِّ ْبنُ اْلِعْجِليُّ

َواثَِلَة   اْلَولِيِد، َعْن  َمْوَل  أَُميََّة، َعْن ُجنَاٍح  َبِِن  َمْوَل  ، َعْن مَحَّاٍد  اْلُقَرِشيُّ ْبُن َسِعيٍد  َبَسةُ  ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َعنـْ اأْلَْسَقِع، قَاَل: ْسَِ ْبِن 
 ، َولِْلَعاِهِر احْلََجُر« لِْلِفرَاشِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اْلَوَلُد 
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ثـَنَا أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبِن َمْنَدهْ  - 1205 َِبْصبـََهاَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن    َحدَّ

َبَسَة، َعْن مَحَّاٍد َمْوَل َبِِن أَُميََّة، َعْن َجنَاٍح َمْوَل اْلَولِيِد، َعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسَقِع، قَالَ ُموَسى، عَ  ْبِن َكَراَمَة، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبنُ  :  ْن َعنـْ
 قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثـَْلهُ 

 اتر.والحديث متو  ... واهإسناده  (:812-811) # قال صاحب الروض البسام 
َثِِن  - 1206 حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ  َأْخَِباََن إِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمٍَّد، َوحُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم، قَااَل: ثنا أَبُو طَاِلِب ْبُن َسَواَدَة، َحدَّ

َبَسةُ ْبُن َسِعيٍد، َعْن مَحَّاٍد َمْوَل   َعْن ُجنَاٍح َمْوَل اْلَولِيِد، َعْن َواثَِلَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َبِِن أَُميََّة،  ْبُن ُموَسى، ثنا َعنـْ
ئًا ِمْن َماهِلَا ِإالَّ ِبِِْذِن زَْوِجَها«  َتِهَك َشيـْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَْيَس لِْلَمْرأَِة َأْن تـَنـْ

 إسناده واه.  (: 796) # قال صاحب الروض البسام 
أَبُو طَاِلبِ َحدَّثـَنَ   -  1207 ثنا  قَااَل:  إِبْـَراِهيَم،  ْبُن  حُمَمَُّد  اّللَِّ  َعْبِد  َوأَبُو  ْبُن حُمَمٍَّد،  ِإبْـَراِهيُم  ِإْسَحاَق  أَبُو  َسَواَدَة، َحدََّثِِن    ا  ْبُن 

َبَسةُ ْبُن سَ  اٍد َمْوَل َبِِن أَُميََّة، َعْن َجنَاٍح َمْوَل اْلَولِيِد، َعْن َواثَِلَة، ِعيٍد، َعْن مَحَّ حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن ُموَسى، أَنْـبَأَ َعنـْ
ئًا ِإالَّ  ُ إِلَْيِه َمَلَكنْيِ   قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن ُمْسِلٍم َوِلَ ِمْن أَْمِر اْلُمْسِلِمنَي َشيـْ ا نـََوى ُيَسدَِّدانِِه مَ   بـََعَث اّللَّ

: َما َرَوى احْلَقَّ ُثَّ اتَـَّفَقا، فَِإَذا نـََوى اجْلَْوَر َعَلى َعْمٍد وُِكَل ِإَل   نـَْفِسِه "  احْلَقَّ، َوقَاَل أَبُو َعْبِد اّللَِّ
 

، َأنَّ َعْبَد اّللَِّ   -  1208 ُبَخاِريَّ، َحدَّثـَُهْم، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ احْلُْلَواينُّ،  ْبَن َصاِلٍح الْ   َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَمكِّيُّ
َبَسةُ ْبُن َسِعيٍد، ثنا مَحَّاٌد َمْوَل َبِِن أَُميََّة، َحدََّثِِن َجنَاٌح َمْوَل  ْسنَاِدهِ  اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك، َوذََكَر ِبِِ   ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أَنْـبَأَ َعنـْ

 َلهُ ِمثْـ 
 إسناده واه.  (:927-926) # قال صاحب الروض البسام 

و طَاِلِب ْبُن َسَواَدَة، َحدََّثِِن حُمَمَُّد  َأْخَِباََن أَبُو ِإْسَحاَق إِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمٍَّد، َوأَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم، قَااَل: ثنا أَبُ  - 1209
َبَسةُ ْبُن سَ ْبُن ُعْثَماَن، ثنا ُعبَـ  ِعيٍد، َعْن مَحَّاٍد َمْوَل َبِِن أَُميََّة، َعْن َجنَاٍح َمْوَل اْلَولِيِد، َعْن َواثَِلَة، قَاَل: ْيُد اّللَِّ ْبُن ُموَسى، أَنْـبَأَ َعنـْ

ُ اْلُمَخنَِّثنَي ِمَن الّرَِجالِ  ْن بـُُيوِتُكْم، فََأْخَرَج  ، َواْلُمذَكََّراِت ِمَن النَِّساِء َأْخرُِجوُهنَّ مِ قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلَعَن اّللَّ
 النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأجْنََشَة، َوَأْخَرَج ُعَمُر ُفاَلاًن« 

 إسناده واه.  (: 1240) # قال صاحب الروض البسام 
 

أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَّ   -  1210 ْبُن ِإبْـَراِهيَم، َوحُمَمَُّد ْبُن  َأْخَِباََن  ْبُن ُد  أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد  ْبِن َخاِلٍد، قَااَل: ثنا  ْبِن َعْبِد احْلَِميِد  حُمَمَِّد 
َبَسةُ ْبُن َسِعيٍد، ثنا مَحَّ نْـ حَمُْموِد ْبِن ُصبـَْيِح ْبِن ُمَقاِتٍل اهْلََرِويُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ احْلُْلَواينُّ، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أَ  اٌد َمْوَل َبِِن  بَأَ َعنـْ

اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  اأْلَْسَقِع،  ْبِن  َواثَِلةَ  َعْن  اْلَمِلِك،  َعْبِد  ْبِن  اْلَولِيِد  َمْوَل  َجنَاٍح  َعْن  »َخرْيُ أَُميََّة،  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى   
 َشبََّه ِبَشبَاِبُكْم« ُكُهوِلُكْم، َوَشرُّ ُكُهوِلُكْم َمْن تَ َشبَاِبُكْم َمْن َتَشبََّه بِ 
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ْبِن مَ   -  1211 ْبُن ََيََْي  أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد  ْبُن َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب، َحدََّثِِن  أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد  َِبْصبـََهاَن،  َحدَّثـَنَا  ْنَدِه اأْلَْصبـََهاينُّ 

َثِِن حُمَمَّدُ  َبَسَة، َعْن مَحَّاٍد َمْوَل َبِِن أَُميََّة، َعْن َجنَاٍح، َفذََكَر ِبِِ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن    َحدَّ ْسنَاِدهِ َكَراَمَة، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن ُموَسى، َعْن َعنـْ
 ِمثـَْلهُ 

 إسناده واه...والحديث ضعيف. (: 1654-1653) # قال صاحب الروض البسام 
اّللَِّ َأْخَِباََن حمَُ   -  1212 َعْبِد  ْبُن  َعْبِد مَُّد  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  اأْلَْشَعِث،  ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  اّللَِّ  َعْبُد  ثنا  احْلَاِفُظ،  السَّاِمِريُّ  َخاِلٍد  ْبِن   

ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقُ  َماُم َضا اْلَمِلِك، َعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسَقِع، قَاَل: ْسَِ ِمٌن، َواْلُمَؤذُِّن ُمْؤَُتٌَن، اللَُّهمَّ وُل: »اإْلِ
 اْغِفْر لِْلُمَؤذِِّننَي َواْهِد اأْلَئِمََّة« 

 [ (267)  الروض البسام]# 
 

ْبُن عُ   -  1213 ثنا حُمَمَُّد  َمْنَدْه،  ْبِن  ْبُن ََيََْي  ثنا حُمَمَُّد  ْبُن َهارُوَن،  أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد  ثـَنَا  ْبِن  َحدَّ ْبُن ْثَماَن  ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ  َكَراَمَة، 
َبَسَة، َعْن مَحَّاٍد َمْوَل َبِِن أَُميََّة، َعْن َجنَاٍح َمْوَل اْلَولِيِد، َعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسقَ  ِع، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُموَسى، َعْن َعنـْ

 َؤذُِّن ُمْؤَُتٌَن« َجنَاٌح َهَذا أَبُو َمْرَواَن، َوَرْوٌح اْبَِنْ َجنَاٍح " اِمٌن، َواْلمُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اإْلَِماُم ضَ 
 إسناده واه، حم اد تركه األزدي، وعنبسة ضعيف تركه بعضهم.  (: 268) # قال صاحب الروض البسام 

ِج الشَّْيُخ الثَِّقُة، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن  ْبِن الزَّجَّا َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث    -  1214
َل:  أَُماَمَة، قَايٍم، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأيِب َبكَّاِر ْبِن ِباَلٍل، ثنا أَبُو أَيُّوَب ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا ِبْشُر ْبُن َعْوٍن، ثنا َبكَّاُر ْبُن ُتَِ 
يـُْعطُوا اجْلِْزيََة، َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن،    قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلِقتَاُل ِقتَااَلِن: ِقتَاُل اْلُمْشرِِكنَي َحّتَّ يـُْؤِمُنوا َأوْ 

 َوَجلَّ، فَِإَذا فَاَءْت أُْعِطَيِت اْلَعْدَل " اّللَِّ َعزَّ َوِقتَاُل اْلِفَئِة اْلبَاِغَيِة َحّتَّ َتِفيَء ِإَل أَْمِر 
 إسناده تالف...والحديث موضوع. (: 870) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ث - 1215 َعْوٍن، ثنا َبكَّاُر ْبُن ا ِبْشُر ْبُن نَأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ
اجْلَنَ  ِمَن  اْلُغْسِل  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوِل  َعْن  أَُماَمَة،  َأيِب  َعْن  َمْكُحوٍل،  َعْن  ُثَّ َُتِيٍم،  َوفـَْرَجُه،  »يـَْغِسُل َكفَّْيِه  ابَِة: 

 ُضوَء َعَلْيِه« َتِسُل َواَل وُ يـَتـََوضَّأُ ُوُضوَءهُ لِلصَّاَلِة، ُثَّ يـَغْ 
 حديث موضوع.  (: 207) # قال صاحب الروض البسام 

 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن، ثنا ُسَلْيَماُن، ثنا ِبْشٌر، ثنا َبكَّاٌر، َعْن َمْكُحو  -  1216 ٍل، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل:  َأْخَِباََن ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ
َمْهَرَها، وَ   َزوََّج َرُسولُ  َأْدَخَلَها َعَلْيِه، ُثَّ قَاَل:  اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل ِمْن َأْصَحاِبِه َعَلى َسْبِع ُسَوٍر ِمَن اْلُمَفصَِّل َجَعَلهُ 

 »َعلِّْمَها« قَاَل: »َوَزوََّج ُأْخَرى َعَلى اْلُمَفصَِّل« 
 تالف.  ه إسناد (: 772) # قال صاحب الروض البسام 

ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمَة، ثنا   َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثنا أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم،  -  1226
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، َعْن َعْمرِو ْبِن حُمَمَُّد ْبُن ُشَعْيِب ْبِن َشابُوَر، ثنا يَزِيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، َعِن الْ  ، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن َأْوىَف النَُّمرْيِيِّ َولِيِد ْبِن ِهَشاٍم اْلُمَعْيِطيِّ
 ْن فـَْيِح َجَهنََّم« َعَبَسَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »أَْبرُِدوا ِبَصاَلِة الظُّْهِر، فَِإنَّ ِشدََّة احْلَرِّ مِ 

(: "وفيه سليمان بن سلمة الخبائري، وهو ُمجمٌع على ضعفه".  307/  1قال الهيثمي في المجمع )  (:244)  الروض البسام  ب# قال صاح 
 أهـ. قلت: وكذ به ابن الُجنيد.

ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمَة، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن   َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم، ثنا  -  1227
احْلَنَ  ُمْدِرٍك  ْبُن  أَيُّوُب  ثنا  ثَِقًة،  اْلُقَرِشيُّ وََكاَن  َعَلْيِه ُمَعاِويََة َشَْعَلةُ  َواثَِلَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َمْكُحوٌل، َعْن  ِفيُّ، ثنا 

َ َعزَّ َوَجلَّ َجَعَلَها َمتَاًعا لِْلُمْقوِيَن، َوِقوَ َوَسلََّم: »اَل َُتْنـَُعوا عِ   َتْضَعِفنَي« اًما لِْلُمسْ بَاَد اّللَِّ َفْضَل َماٍء، َواَل َكََلٍ، َواَل اَنٍر، فَِإنَّ اّللَّ
 حديث موضوع.  (: 709) # قال صاحب الروض البسام 

 

يـَْعُقوَب،    -  1228 ْبُن  َعِليُّ  اْلَقاِسِم  أَبُو  اَنِفٍع َأْخَِباََن  ْبِن  يُوُنَس  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  َسَلَمَة،  ْبُن  ُسَلْيَماُن  ثنا  اْلَمِلِك،  َعْبِد  أَبُو  ثنا 
ثنا   َمْرَو،  َأْهِل  ، ِمْن  َمَع قـَْوٍم يف سَ التـَّْيِميُّ ْبِن اأْلَْسَقِع، قَاَل: " َخَرْجُت  َواثَِلَة  َمْكُحوٌل، َعْن  ، ثنا  احْلََنِفيُّ ُمْدِرٍك  َفٍر،  أَيُّوُب ْبُن 

َلُة، َفَصلَّى ُكلُّ قـَْوٍم اَنِحَيًة، فَأَتـَُوا النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ  َيْت َعَلْيِهُم اْلِقبـْ ُ َعزَّ  َأخْ فـَُعمِّ َلِة، فَأَنْـَزَل اّللَّ َِبُوهُ اِبْخِتاَلِفِهْم يف اْلِقبـْ
{ ]البقرة: َوَجلَّ َعَلى َرُسوِلِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ   [ يـَْعِِن الدِّيَن " 115َم }فَأَيْـَنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجهُ اّللَِّ

 . إسناده تالف  (: 1328) # قال صاحب الروض البسام 
ُد ْبُن يُوُنَس، ثنا أَيُّوُب ْبُن َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمَة، ثنا َأمحَْ   -  1229

، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسَقِع، َوأَ  َنِس ْبِن َماِلٍك، قَااَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل  ُمْدِرِك ْبِن اْلَعاَلِء احْلََنِفيُّ
نْـيَا َحّتَّ َيْستـَْغِِنَ النِّ  نـَُهنَّ« َتْذَهُب الدُّ َحاُق زاَِن النَِّساِء ِفيَما بـَيـْ  َساءُ اِبلنَِّساِء، َوالّرَِجاُل اِبلّرَِجاِل، َوالسِّ

 سناده تالف. إ (: 830) # قال صاحب الروض البسام 
َة، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا أَيُّوُب ْبُن َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلمَ   -  1230

هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َواثَِلَة،  َعْن  َمْكُحوٍل،  َعْن  نـََها ُمْدِرٍك،  بـَيـْ لَْيَس  الّرَِجاِل،  َبنْيَ  اْلَمْرأَةُ  َماَتِت  »ِإَذا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   
نـَُهْم حَمَْرٌم تـَتـََيمَُّم َكَما  يـَتـََيمَُّم َصاِحُب الصَِّعيِد«  َوبـَيـْ

وأيوب بن مدرك متروك كذبه ابن في إسناده سليمان بن سلمة الخبائري متروك كذبه ابن الجنيد،    (:494)  # قال صاحب الروض البسام 
 معين. 

 

َماُن ْبُن َسَلَمَة، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا أَيُّوُب ْبُن َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك، ثنا ُسَليْ   -  1231
النَِّبَّ  »َأنَّ  َواثَِلَة:  َعْن  َمْكُحوٍل،  َعْن  ثِْنيَتْ ُمْدِرٍك،  َعَلى  َوأَْنَكَح  الرتَُّْس،  يـَْعِِن   ، اْلِمَجنِّ َِثَِن  َعَلى  أَْنَكَح  َوَسلََّم  َعَلْيِه   َصلَّى هللاُ 

 ِمْن ِفضٍَّة، َوُهَو آِخُر َما أَْنَكَح« َعْشَرَة ُوِقيًَّة 
 إسناده تالف.  (: 771) # قال صاحب الروض البسام 

 ُن َعاِصمٍ ُقوَب، ثنا زََكرايَّ ْبُن ََيََْي، ثنا اجْلَرَّاُح ْبُن خَمَْلٍد، َوِإبْـَراِهيُم ْبُن اْلُمْسَتِمرِّ، قَااَل: ثنا َعْمُرو بْ َأْخَِباََن َعِليُّ ْبُن يـَعْ   -  1240
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رَ  قَاَل  قَاَل:  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن  احْلََسُن،  ثنا  احْلَُصنْيِ،  أَبُو  احْلََكِم  ْبُن  مُحَْيُد  ثنا   ، َوَسلََّم:  اْلُِبْمجُِيُّ َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  ُسوُل 
 »َغِنيَمتَاِن َمْغبُوٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمَن النَّاِس الصِّحَّةُ َواْلَفَراُغ« 

 [ (1661الروض البسام ) ]رواه البزار، والطبراني في األوسط، وفيه حميد بن الحكم، وهو ضعيف. (: 18088هيثمي )ال# قال 
اْلَفْضلِ   -  1241 ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  اْلَمَداِئِِنُّ،  ِحبَّاَن  ْبِن  َعْبِس  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َثَمةُ  َخيـْ ثنا  َأْخَِباََن  َعِطيََّة،  ْبِن  ُسَلْيَماُن   

، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ صَ  َواَل التـَّْيِميُّ  ُ لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلقِّنُوا َمْوََتُكْم اَل إَِلَه ِإالَّ اّللَّ
 َُتَلُّوُهْم« 

 ( من حديث أبي هريرة وأبي سعيد دوَن قوله: "وال تملوهم". 631/ 2لم )الحديث أخرجه مس   (:489) # قال صاحب الروض البسام 
َثَمةُ ْبُن    -  1242 ، ثنا َعْبُد اْلَواِرِث، َعْن يُونُ َأْخَِباََن َخيـْ َس،  ُسَلْيَماَن، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّاِئُغ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَقَصِبِّ

 « ْسَوِد ْبِن َسرِيٍع، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَطَب فـََقاَل: »أَمَّا بـَْعدُ َعِن احْلََسِن، َعِن اأْلَ 
 رجاله ثقات، إالَّ أن الحسن مدلس ولم ُيصْرِح بالسماع.  (: 453) # قال صاحب الروض البسام 

ْبِن َسوَّاٍر، أنْـبَأَ َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن اجْلَْعِد، بِبـَْغَداَد، ثنا الصَّْلُت ْبُن َأْخَِباََن يُوُسُف ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن يوُسَف ْبِن فَاِرِس    -  1245
، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَالَ  يٍل الدَِّمْشِقيُّ  َعَلْيِه : قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َمْسُعوٍد، ثنا َسَلَمةُ ْبُن رََجاٍء، ثنا اْلَولِيُد ْبُن مجَِ

 َوَسلََّم: »َمْن رَِحَم َولَْو َذبِيَحًة َرمِحَهُ اّللَُّ« 
 إسناده ال بأس به، ففي الوليد وشيخه كلٌم يسيٌر.  (: 1293) # قال صاحب الروض البسام 

َعَة، ثنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ْبِن ِباَلٍل، ثنا َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن ْبُن رَاِشٍد، ثنا أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبنِ   -  1248  رُقـْ
َلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا  اْلَمْغرَاِء اأْلَْزِديُّ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  

 َها، َوَأْغرُِموا اجلِْريَاَن« طََبْختُْم فََأْكِثُروا َماءَ 
(: "ورجال البز ار فيهم: عبد الرحمن بن مغراء، وث قه أبو زرعة وجماعٌة، وفيه  19  /5قال الهيثمي )  (:1269)   # قال صاحب الروض البسام

، وبقي ة رجاله رجال الصحيح"  ( من رواية أبي ذرٍ  مرفوًعا. 2025/ 4والحديث أخرجه مسلم )   ... كلم ال يضرُّ
حُمَمَِّد ْبِن احْلَاِرِث اْلُقَرِشيُّ اْلَقزَّاُز، ثنا أَبُو ُحَصنْيٍ حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َأمْحََد ْبِن    -  1250

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ اْلَُراَساينُّ ا  َنٍس، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن لزَّاِهُد، ثنا ُموَسى ْبُن ِإبْـَراِهيَم اْلَمْرَوزِيُّ، ثنا َماِلُك ْبُن أَ حُمَمٍَّد التَِّميِميُّ
اْلِيَ  الّرَِجاِل  ِمَن  اأْلَبْـَراِر  »َعَمُل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْبِن َسْعٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  اأْلَبْـرَ َسْهِل  َوَعَمُل  النَِّساِء اطَُة،  ِمَن  اِر 

 اْلِمْغَزُل« 
 .. ( بسنده ومتنه من "فوائد تمام".154/ 2ه السيوطي في "الآللئ المصنوعة" )الحديث ذكر  (: 669) # قال صاحب الروض البسام 

 

اٍد، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن ُموَسى اْلَُراَساينُّ، َعِن َأْخَِباََن َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلِكْنِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس، ثنا زَُهرْيُ ْبُن َعبَّ   -  1252
َأيِب َحِبيٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى   ْبِن َسْعٍد، َعْن يَزِيَد ْبِن  َأَكَل اللَّْيِث  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن  هللاُ 

 ِمْنهُ ِمَن الدَّاِء ِمثـُْلَها«  اْلُفولََة بِِقْشرَِها َخَرجَ 
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القيم في "المنار المنيف" )ص    (:991)  # قال صاحب الروض البسام ( كمثال على أن  سماجَة الحديث وكونه مم ا  55الحديث ذكره ابن 
 يسخر منه علمٌة على وضعه، ثم قال: "لعن هللُا واِضَعه! ". 

 

اْلَعْبِسيُّ، أنْـبَأَ حُمَمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن اْلَولِيِد اْلَغسَّاينُّ، ثنا حُمَمَُّد  ْبِن اْلَولِيِد ْبِن َصاِلِح ْبِن ُعَمَر  َأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس    -  1253
، َحدََّثِِن َعْبُد اّللَِّ ْبُن ِدينَاٍر، ى هللاُ َعَلْيِه  َعِن اْبِن ُعَمَر: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ   ْبُن اْلَولِيِد، ثنا َخاِلُد ْبُن خَمَْلٍد، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اّللَِّ

 َوَسلََّم اْجتـََلى َعاِئَشَة يف َأْهِلَها قـَْبَل َأْن َيْدُخَل ِِبَا« 
 [ (787الروض البسام )] بن عمر وهو متروك. عبد هللا الطبراني وفيه القاسم بن  (: رواه15292الهيثمي )# 

َعْبِد اْلَمِلِك، ِقَراَءًة َعَلْيِه، أَنْـبَأَ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْزيٍَد اْلَبرْيُوِتُّ، ثنا حُمَمَُّد  يٍّ احْلََسُن ْبُن َحِبيِب ْبِن  َأْخَِباََن أَبُو َعلِ   -  1255
َأْخَِبَُه، َعْن َأيِب سَ  رِو ْبِن اْلَعاِص، َعْن َرُسوِل اّللَِّ  ِعيٍد، َوَعْبِد اّللَِّ ْبِن َعمْ ْبُن ُشَعْيٍب، َأْخَِبين يَزِيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، َعْن قـََزَعَة، أَنَّهُ 

احْلَرَ  اْلَمْسِجِد  َمَساِجَد:  َثاَلثَِة  ِإَل  ِإالَّ  الّرَِحاُل  ُتَشدُّ  اَل  قَاَل: "  أَنَّهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َوَمْسِجِدي  َصلَّى هللاُ  اأْلَْقَصى،  َواْلَمْسِجِد  اِم، 
 ْوٍم ِإالَّ َمَع َزْوِجَها َأْو ِذي حَمَْرٍم ِمْن َأْهِلَها "َساِفُر اْلَمْرَأةُ َمِسريََة يَـ َهَذا، َواَل تُ 

( من طريق محمَّد بن شعيب به دون قوله: "وال تسافر ... " إلخ. وسنده  1410أخرجه ابن ماجه )  (:603)  # قال صاحب الروض البسام 
 جي ٌد.

، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن اْلُمَراِديُّ، ثنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َفَضالَ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ َأمحَْ  - 1258 َة ْبِن َغْياَلَن احْلِْمِصيُّ
ْيِه َوَسلََّم َومَلْ  َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ثنا لَْيُث ْبُن َسْعٍد، َحدََّثِِن ََيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قـَْيِس ْبِن قـَْهٍد أَنَُّه: »َصلَّى  

اَم فـَرََكَع رَْكَعيتَِ اْلَفْجِر، َوَرُسوُل اّللَِّ يـَْنظُُر َيُكْن رََكَع رَْكَعيتَِ اْلَفْجِر، فـََلمَّا َسلََّم َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسلََّم َمَعُه، ُثَّ قَ 
 ْم يـُْنِكْر َذِلَك َعَلْيِه« ِإلَْيِه فـَلَ 

 (: 378) ل صاحب الروض البسام # قا
َل: ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، ثنا ُعَمُر ْبُن ُمَضَر، َوَبْكُر ْبُن َسْهٍل ِإَماُم َجاِمِع ِدْميَاَط، قَا  -  1260

ْبُن مُحَيْ  َثُم  اهْلَيـْ أَبُو َجْعفَ يُوُسَف، ثنا  َوَأْخَِباََن  ثنا ٍد، ح،  تـَْوبََة،  أَبُو  اْلِكْنِديُّ، ثنا  ثنا َأمْحَُد ْبُن ُخَلْيٍد  احْلََلِبُّ،  ِإْسَحاَق  ْبُن  َأمْحَُد  ٍر 
َسيَّاٍر   ْبُن  ِإْسَحاُق  يـَْعُقوَب  أَبُو  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َثَمةُ  َخيـْ ثـَنَا  َوَحدَّ مُحَْيٍد، ح،  ْبُن  َثُم  َعْبُد اّللَِّ اهْلَيـْ ثنا  َعِن   النَِّصيِبُّ،  يُوُسَف،  ْبُن 

ا  َأيِب ُموَسى، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ْبِن َغْياَلَن، َعْن طَاُوٍس، َعْن  ُمَعْيٍد َحْفِص  َأيِب  ْبِن مُحَْيٍد، َعْن  َثِم  َعَلْيِه َوَسلََّم:  اهْلَيـْ ّللَِّ َصلَّى هللاُ 
اْلِقيَامَ  يـَْوَم  ُم  اأْلايَّ َعُث  َعثُ »تـُبـْ َوتـُبـْ َئِتَها،  َهيـْ َعَلى  ِإَل َكرميَِها،   ِة  ُتَْدى  ِِبَا َكاْلَعُروِس  ََيُفُّوَن  َأْهُلَها  َعُث  َويـُبـْ ُمِنريًَة،  زَْهَراَء  اجْلُُمَعةُ 

خيَُ  َيْسطَُع َكاْلِمْسِك،  َوِرَُيُهْم  بـَيَاًضا،  أَْلَواَُنُْم َكالثَـّْلِج  َضْوئَِها،  يف  مَيُْشوَن  هَلُْم،  اْلَكافُورِ ُتِضيءُ  ِجبَاِل  يف  ِإلَْيِهُم وُضوَن  يـَْنظُُر   ،
 وَن« الثَـَّقاَلِن، اَل يَْطرِفُوَن تـََعجُّبًا، َحّتَّ َيْدُخُلوا اجْلَنََّة، اَل خُيَاِلطُُهْم ِإالَّ اْلُمَؤذِّنُوَن اْلُمْحَتِسبُ 

غيلن، وقد وث قهما قوم، عن الهيثم بن حميد عن حفص بن  وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير  (:437) # قال صاحب الروض البسام 
 وضع فهما آخرون، وهما محتجٌّ بهما". 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثنا أَبُو َأمْحََد الزَُّبرْيِيُّ، ثنا ُسْفيَاُن الثَـّ   -  1262 ثـَنَا َخيـْ  ْوِريُّ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبنِ َحدَّ
ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأيِب َبِشرٍي، َعْن َعْبِد   ْعُت اْبَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: ْسَِ يـَُقوُل: »لَْيَس  اّللَِّ ْبِن اْلُمَساِوِر، قَاَل: ْسَِ

 اْلُمْؤِمُن الَِّذي َيْشَبُع، َوَجارُهُ َجائٌِع ِإَل َجْنِبِه« 
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 وعمر إلى طرق حديث ابن عباس صار الحديث حسًنا إن شاء هللا.  إذا ُضمَّ حديث أنس (: 1270) م # قال صاحب الروض البسا
َعا  -  1263 ِبَصنـْ بَِريُّ،  ْبِن َعبَّاٍد الدَّ ِإبْـَراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثنا  ْبُن ُسَلْيَماَن،  َثَمةُ  احْلََسِن َخيـْ أَبُو  ثـَنَا  ثنا  َحدَّ الرَّزَّاِق،  َء، َعْن َعْبِد 

، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َسْلَماَن،  يَاُن  ُسفْ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ الثَـّْوِريُّ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زاَِيِد ْبِن أَنْـَعَم اأْلَْفرِيِقيِّ
مْحَِن الرَِّحيِم، َهَذا ِكتَاٌب ِمَن اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِلُفاَلِن اْبِن ُفاَلٍن، َأْدِخُلوهُ  الرَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل يَْدُخُل َأَحٌد اجْلَنََّة ِإالَّ ِِبََواِز ِبْسِم اّللَِّ 

 َجنًَّة َعالَِيًة ُقطُوفـَُها َدانَِيٌة« 
 

ْبُن    -  1264 َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  ثنا  ِإبْـَراِهيَم،  ْبِن  يـَْعُقوَب  ْبُن  َعِليُّ  اْلَقاِسِم  أَبُو  َعِليٍّ حَمْمُ َأْخَِباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  اهْلََرِويُّ،  وٍد 
َعاينُّ، ثنا َعْبُد الرَّازَِّق، َفذََكَر ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ   الصَّنـْ

 .إسناده ضعيف (: 1771-1770) # قال صاحب الروض البسام 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو    -  1266 َفَة حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب ِبَعْسَقاَلَن، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، ثنا ِقْرَصا َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، عَ  َم قَاَل: َوَسلَّ ِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َعْمُرو ْبُن َجرِيٍر اْلَبَجِليُّ
َذَهٍب، ِمْن  َوأَْقاَلٌم  ِفضٍَّة  ِمْن  َمَعُهْم ُصُحٌف  َماَلِئَكًة  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ اّللَّ بـََعَث  اْلَِميِس  يـَْوُم  َلةَ   »ِإَذا َكاَن  َولَيـْ اْلَِميِس  يـَْوَم  َيْكتُـُبوَن 

 لََّم« ِه َوسَ اجْلُُمَعِة َأْكثـََر النَّاِس َصاَلًة َعَلى حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَليْ 
 إسناده تالف.  (: 1575) # قال صاحب الروض البسام 

ْبنُ   -  1269 بَِقيَّةُ  ثنا  َِبِْمَص،  احلَِْجازِيُّ  اْلَفَرِج  ْبُن  َأمْحَُد  َبَة  ُعتـْ أَبُو  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َثَمةُ  َخيـْ ْبُن   َحدَّثـَنَا  ِهَشاُم  ثنا  اْلَولِيِد، 
نَا َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »َعَلْيُكْم اِبْلبَاَءِة، َفَمنْ َنِس بْ َحسَّاَن، َعِن احْلََسِن، َعْن أَ  مَلْ   ِن َماِلٍك، قَاَل: َخَرَج َعَليـْ

يَاِم، فَِإنَّهُ لَهُ ِوَجاٌء«   َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه اِبلصِّ
 ة هشام بن حسان عنه فيها مقال، قيل: لم يسمع منه. بالسماع، ورواي الحسن مدلس ولم يصرح  (:730) # قال صاحب الروض البسام 

 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْوٍف، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ُعْلَواَن،  - 1270 َعْن ثـَْوٍر، َعْن َخاِلِد ْبِن    َحدَّثـَنَا َخيـْ
ْم اَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُعوُدوا َمْرَضاُكْم، َوَسُلوُهْم َأْن يُْدُعوا َلُكْم، فَِإنَّ ُدَعاَءهُ َة، قَاَل: قَ َمْعَداَن، َعْن َأيِب أَُمامَ 

 يـَْعِدُل ُدَعاَء اْلَماَلِئَكِة« 
 (: 481) # قال صاحب الروض البسام 

ْبُن ُِهْيَاَن  َأْخَِباََن أَبُو احْلَُسنْيِ    -  1274 ْبُن حُمَمَُّد  ثنا زَائَِدةُ  ْبُن اْلَولِيِد،  َبْدٍر ُشَجاُع  ثنا أَبُو  ْبُن َعَرَفَة،  ثنا احْلََسُن  اْلبـَْغَداِديُّ، 
ْعُت َمْنُصورًا، َُيَدُِّث َعْن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوَسَجَة، َعنِ  قَاَل: قَاَل   اْلَِبَاِء ْبِن َعاِزٍب،  ُقَداَمَة، قَاَل: ْسَِ

اْلمُ  ُ َوْحَدهُ اَل َشرِيَك َلُه، َلهُ  احْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَاَل: اَل ِإلََه ِإالَّ اّللَّ ْلُك َوَلهُ 
 َمٍة " َقِديٌر َعْشَر َمرَّاٍت ُكنَّ َكِعْدِل َنسَ 

 (: صحيح. 142الصحيح المسند )قال الوادعي في # 
ْبُن َعْلَقَمَة،  -  1278 اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمزِيٍد، أَنْـبَأَ ُعْقَبةُ  ْبُن ُسَلْيَماَن، أنْـبَأَ  َثَمةُ  َثِِن َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز،   َأْخَِباََن َخيـْ َحدَّ
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َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإيّنِ رَأَْيُت َعُموَد اْلِكتَاِب  َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبنِ  َعْن َعِطيََّة ْبِن قـَْيٍس،
 قـََعِت اْلِفنَتُ اِبلشَّاِم« نَّ اإْلِميَاَن ِإَذا وَ انْـُتزَِع ِمْن حَتِْت ِوَساَدِت، فـََنظَْرُت فَِإَذا ُهَو نُوٌر َساِطٌع ُعِمَد بِِه ِإَل الشَّاِم، َأاَل َوإِ 

 (: 1549) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا أَبُو زُْرَعَة َعْبُد الرَّمْحَِن ْبِن َعْمرٍو، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن،  -  1283 ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن اْلُمَؤمَّلِ   َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب اأْلَْذرَِعيُّ

 يف ُحْسِنِه، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َدَخَل اْلبـَْيَت َدَخلَ َعِن اْبِن حُمَْيِصٍن،  
 َوَخَرَج ِمْن َسيِِّئِه َمْغُفورًا َلُه« 

البسام الروض  صاحب  قال  "ال  (: 641)  #  في  الهيثمي  ) قال  عبد 293/  3مجمع"  "وفيه  وفيه    (:  وغيره،  سعد  ابن  وث قه  المؤم ل،  بن  هللا 
 ضعف".
، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا أَ  - 1284 بُو اجْلََماِهِر حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن،  َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ

َهاَر َواَل الشَّْمَس  َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َتُسبُّوا اللَّْيَل َواَل النـَّ   ِعيُد ْبُن َبِشرٍي، َعنْ ثنا سَ 
َا َرمْحٌَة لَِقْوٍم َوَعَذاٌب ِْلَخرِيَن«   َواَل اْلَقَمَر َواَل الّرِيَح، فَِإَنَّ

ثقات، ورواه أبورواه ا(:  13001الهيثمي )#   يعلى    لطبراني في األوسط وفيه سعيد بن بشير وثقه جماعة وضعفه جماعة وبقية رجاله 
 [ (1136الروض البسام )] بإسناد ضعيف.

 

يُد ْبُن َبِشرٍي، َعِن اأْلَْعَمِش،  بُو اجْلََماِهِر، ثنا َسعِ َأْخَِباََن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا أَ   -  1285
لسََّماِء، فَِإْن َكاَن َصاحِلًا ُوِضَع يف َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِلُكلِّ َعْبٍد ِصيٌت يف ا

 ِض« يِّئًا ُوِضَع يف اأْلَرْ اأْلَْرِض، َوِإْن َكاَن سَ 
 إسناده ضعيف.  (: 1670) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا أَبُو اجْلََماِهرِ   -  1287 ، ثنا َسِعيُد ْبُن َبِشرٍي، َعْن َأْخَِباََن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ
َثِِن َعُن قـَتَاَدةَ ُموَسى،   َحدَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قـَْوِل اّللَِّ َعزَّ  أَنَّهُ  َأيِب ُهَريْـَرَة، َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َنْضَرَة، َعْن  َأيِب  َوَجلَّ: ، َعْن 

ًعا ِمَن اْلَمثَاين{ ]احلجر:   نَاَك َسبـْ  [ قَاَل: »فَاحِتَةُ اْلِكتَاِب« 87}َوَلَقْد آتـَيـْ
( عن أبي هريرة مرفوًعا:  381/ 8ويغني عنه ما أخرجه البخاري ) سناده ضعيف كما بيَّنه المنذري.إ (:1347) قال صاحب الروض البسام #

 القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم"  "أمُّ 

َجْعَفٍر    -  1291 أَبُو  ثنا  يـَْعُقوَب،  ْبُن  َعِليُّ  اْلَقاِسِم  أَبُو  بْ َأْخَِباََن  ِإْْسَاِعيَل  ْبِن  َعْمرِو  ْبُن  ثنا  َأمْحَُد  اْلُمْقَعُد،  اْلَفاِرِسيُّ  ُعَمَر  ِن 
بَاُن ْبُن فـَرُّوَخ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن مُحَْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ  َع   َشيـْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن ْسَِ

 « لنَِّداَء فـََلْم َيُِْب َفاَل َصاَلَة َلهُ ا
 (: 286) # قال صاحب الروض البسام 

ُسلَ   -  1293 ْبُن  حُمَمَُّد  َجْعَفٍر  أَبُو  أَنْـبَأَ  اْلُقَرِشيُّ،  َصاِلٍح  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  ِإبْـَراِهيُم  ِإْسَحاَق  أَبُو  اْلَبْصِريُّ  َأْخَِباََن  ِهَشاٍم  ْبِن  ْيَماَن 
َثِِن ِبِدَمْشَق، ث ، قَاَل: »َمرَّ النَِّبُّ  نا أَبُو ُمَعاِويََة الضَّرِيُر، َحدَّ ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْلُْدِريِّ  ِهاَلُل ْبُن َمْيُموٍن، َعْن َعطَاِء ْبِن يَزِيَد اللَّْيِثيِّ
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ُفُخ ِفيَها« ٍخ، َوُهَو َيْسُلُخ َشاًة، َوُهَو يـَنـْ ا، َوَدَخَس َبنْيَ ِجْلٍد َوحَلِْمَها  فـََقاَل َلُه: »لَْيَس ِمنَّا َمْن َغشَّنَ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسالَّ
 َومَلْ مَيَسَّ َماًء« 

 إسناده واه.  (: 682) # قال صاحب الروض البسام 
ُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمَداِئِِنُّ   -  1298 َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َحيَّاَن، ثنا َسالَّ ُن ُعَمَر، َعْن ، ثنا َوْرقَاءُ بْ َأْخَِباََن َخيـْ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َحَضَر اْلِعَشاءُ َوالصَّاَلةُ فَاْبَدُءوا  لَْيِث ْبِن َأيِب ُسَلْيٍم، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ 
 اِبلصَّاَلِة«  

 َهَكَذا َوَقَع يف ِكتَايِب، َوُهَو َخطَأٌ 
 سلم ضعيف كما في التقريب، وابن أبي سليم مختلط والخطأ من أحدهما.  (: 250) حب الروض البسام # قال صا
و اْلبَاِهِليُّ، ثنا يُوُسُف ْبُن َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن ُعَمَر، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍ   -  1307

ِه َوَسلََّم َيَُْخُذ الرَُّطَب بَِيِميِنِه، َواْلِبطِّيَخ بَِيَسارِِه فـََيْجَمُع  ِطيََّة، َعْن َمطٍَر، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن أََنٍس، قَاَل: »َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ عَ 
نـَُهَما، وََكاَن َأَحبَّ اْلَفاِكَهِة ِإلَْيِه«   بـَيـْ

 إسناده واه.  (: 985) # قال صاحب الروض البسام 
ث  -  1311 طَْرطُوَس،  ِمْن  نَا  َعَليـْ َقِدَم  النـَّْيَسابُورِيُّ،  ُعْثَماَن  َأيِب  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َأمْحَُد  َسِعيٍد  أَبُو  ْبِن َأْخَِباََن  حُمَمَِّد  ْبُن  َحاِمُد  نا 

، قَااَل: ثنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة، َعْن َأيِب َهاِشٍم يـَْعِِن الرُّمَّاينَّ، ِهيَم اْلَمْوِصلِ ُشَعْيٍب، ثنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب اْلَمَقاِبرِيُّ، َوَأمْحَُد ْبُن ِإبْـَرا يُّ
ِبُّ  اجْلَنَِّة؟ النَّ ُكْم ِبرَِجاِلُكْم ِمْن َأْهلِ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأاَل ُأْخِِبُ 

دِّيُق يف اجْلَنَِّة، َوالشَِّهيُد يف اجْلَنَِّة، َواْلَمْولُوُد يف اجْلَنَِّة، َوالرَُّجُل يـَُزورُ  َأَخاهُ يف اَنِحَيِة اْلِمْصِر اَل يـَُزورُهُ ِإالَّ ّللَِِّ َعزَّ    يف اجْلَنَِّة، َوالصِّ
اجلَْ  َأْهِل  ِمْن  َوِنَساؤُُكْم  اْلَوُدودُ َوَجلَّ،  َزْوِجَها،  نَِّة  َيِد  يف  َيَدَها  َتَضَع  َحّتَّ  َجاَءْت  َغِضَب  ِإَذا  الَّيِت  َزْوِجَها  َعَلى  اْلَعئُوُد  اْلَولُوُد   

 َوتـَُقوُل: »اَل َأُذوُق ُغْمًضا َحّتَّ تـَْرَضى« 
 [ ( 747م )الروض البسا ]  .رواه الطبراني وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب(: 7664الهيثمي )# 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا جنَِيُح ْبُن ِإبْـَراِهيَم النََّخِعيُّ، اِبْلُكوفَِة، ثنا اْلَعاَل  - 1312 ءُ ْبُن َعْمرٍو، ثنا احْلَُسنْيُ ُهَو  َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
زَاذَ  َعْن  َهاِشٍم،  َأيِب  َعْن  َخاِلٍد،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  ُعْلَواَن،  َسْلَمااْبُن  َعْن  َوَسلََّم: اَن،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َن، 

َ َعزَّ َوَجلَّ مَلْ يـَُعلِّْمُكُم ااِلْسِتْغَفاَر ِإالَّ َوُهَو يُرِيُد َأْن يَـ   ْغِفَر َلُكْم« »َعَلْيُكْم اِباِلْسِتْغَفاِر، فَِإنَّ اّللَّ
 . مسلسل بالمتهمين والضعفاءسناده تالف إ (: 1570) # قال صاحب الروض البسام 

بْـَراِهيَم اْلِكنَاينُّ اْليَافُوينُّ بِيَافَا، َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َمْعُروٍف، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن إِ   -  1315
، ثنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد، َمْوَل َبِِن َهاِشٍم،   ْرُسويفُّ،ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعبَّاٍد اأْلُ  َسنْيِ ْبِن ُعْلَواَن اْلَكْلِبِّ ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، َعِن احلُْ

ى يـَْوٍم َكفَّارَةُ َسَنٍة، َومُحَّى يـَْوَمنْيِ قَاَل: »مُحَّ َعْن َأيِب َهاِشٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  
ٍم َكفَّارَةُ َثاَلِث ِسِننَي«   َكفَّارَةُ َسنـََتنْيِ، َومُحَّى َثاَلثَِة َأايَّ

 إسناده تالف.  (: 479) # قال صاحب الروض البسام 
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َعِليِّ ْبِن َحْسُنوَن اأْلَْزِديُّ، ثنا أَبُو اْلُمْنِذِر حُمَمَُّد ْبُن ُسْفيَاَن ْبِن   َسِن ْبنِ َحدَّثـَنَا أَبُو احْلَُسنْيِ إِبْـَراِهيُم ْبُن َأمْحََد ْبِن احلَْ   -  1316
 ََيََْي ْبُن ِدينَاٍر،  بُو َهاِشمٍ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا أَ  اْلُمْنِذِر الرَّْمِليُّ اِبلرَّْمَلِة، ثنا اْلَولِيُد ْبُن يَزِيَد ْبِن َأيِب طَْلَحَة، ثنا بَِقيَُّة، ثنا َعْبُد اْلَغُفورِ 

تـََرْوا شَ  َأْن  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »تُوِشُكوَن  َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  اْبِن َعبَّاٍس،  َأَحُدُهُم َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  َيْسَمُع  اإْلِْنِس،  يَاِطنَي 
ُفُسهُ عَ  ُفُسهُ َعَلى َأِخيِه، فـَيـَنـْ ِه، فـََيُصدُّ النَّاَس َعِن اْسَتَماِعِه ِمْن َصاِحِبِه الَِّذي َحدََّث« ُثَّ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َلى َغريِْ احْلَِديَث، فـَيـَنـْ

 »ُربَّ َحِديٍث اَل أاَُبِل َأْن َأْْسََعُه« قَاَل اْلَولِيُد: َأُظنُّ بَِقيََّة قَاَل: »ُكلُّ َحِديٍث َمْشُهوٍر َمْعُروٌف« 
(: "وفيه عبد الغفور أبو الصباح وقد أجمعوا على ضعفه". أهـ.  180/  1قال الهيثمي في المجمع )  (: 118)  سام # قال صاحب الروض الب 

 قلت: اتهمه ابن حبان بالوضع. 
، أَنْـبَأَ أَبُو َعْبِد ا   -  1317 ، ثنا ْلَمِلِك أَ َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُقَرِشيُّ مْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم اْلُقَرِشيُّ

، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: »اَل  ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا أَبُو َصْخٍر َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َصْخٍر احْلِْمِصيُّ، ثنا ُخَصْيٌف، َعْن ُُمَاِهدٍ 
َا تـَبَ ِبََْس اِبلتـََّبسُِّم يف الصَّاَلِة، َوَلرُ   سََّم َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم«مبَّ

 إسناده ضعيف.  (: 358) # قال صاحب الروض البسام 
حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن َأيِب    َنْصُر ْبنُ  َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم، أَنْـبَأَ أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم، ثنا  - 1318

 ْبِن َعبَّاٍس، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َأرَْدُت َأْن  َضْمَرَة احْلِْمِصيُّ، ثنا َأيِب، ثنا َداُوُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اّللَِّ 
ِلَمْيُمونََة اهلِْاَللِيَِّة، فَأَتـَيْـ   َأْعِرَف َصاَلَة َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َفِقيَل:  َلِتِه،  لَيـْ اللَّْيِل، َفَسأَْلُت َعْن  ِمَن  ِإيّنِ َعَلْيِه َوَسلََّم  تُـَها، فـَُقْلُت: 

َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوُل  َصلَّى  فـََلمَّا  احْلُْجَرِة،  َجاِنِب  ِل يف  فـََفَرَشْت  الشَّْيِخ،  َعِن  اْلِعَشاِء  تـََنحَّْيُت  َصاَلَة  ِبَِْصَحابِِه  َوَسلََّم   
ي فـََقاَل: »اَي مَ  ُفِك؟« قَاَلْت: اْبُن َعمَِّك اَي َرُسوَل اّللَِّ َعْبُد اّللَِّ ْبُن َعبَّاٍس، اْْلِخَرَة، َدَخَل ِإَل َمْنزِِلِه، َفَحسَّ ِحسِّ ْيُمونَةُ َمْن َضيـْ

ُفِق السََّماِء َلْيِه َوَسلََّم ِإَل ِفَراِشِه، َوَلمَّا َكاَن يف َجْوِف اللَّْيِل َخَرَج ِإَل احْلُْجَرِة، فـََقلََّب يف أُ قَاَل: فَآَوى َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ 
ُ َحيُّ قـَيُّوٌم« ُثَّ رََجَع ِإَل ِفَراِشِه، فـَلَ  ا َكاَن يف ثـُُلِث اللَّْيِل اْْلَخِر، َخَرَج  مَّ َوْجَهُه، ُثَّ قَاَل: »اَنَمِت اْلُعيُوُن َوغَاَرِت النُُّجوُم، َواّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َحيُّ قـَيُّوٌم« ُثَّ َعَمَد ِإَل ِقْربٍَة ِإَل احْلُْجَرِة، فـََقلََّب يف أُُفِق السََّماِء َوْجَههُ َوقَا َل: »اَنَمِت اْلُعيُوُن َوغَاَرِت النُُّجوُم، َواّللَّ
هُ وََكِبََّ، فـََقاَم َحّتَّ قـُْليف اَنِحَيِة احْلُْجَرِة َفحَ  ُت: َلْن يـَرَْكَع، ُثَّ رََكَع، فـَُقْلُت:  لَّ ِشنَاقـََها، ُثَّ تـََوضَّأَ فََأْسَبَغ ُوُضوَءُه، ُثَّ قَاَم ِإَل ُمَصالَّ

َجَلَس، فـَُقْلُت: َلْن يـَُعوَد، ُثَّ َسَجَد فـَُقْلُت: َلْن يـَُقوَم، ُثَّ َلْن يـَْرَفَع ُصْلَبُه، ُثَّ رََفَع ُصْلَبهُ ُثَّ َسَجَد، فـَُقْلُت: َلْن يـَْرَفَع رَْأَسُه، ُثَّ  
َتنْيِ اِبلتَّْسِليِم، َوَصلَّى َثاَلًث َأْوتـََر ِِبِنَّ بـَْعَد  قَاَم َفَصلَّى َِثَاَن رََكَعاٍت، ُكلُّ  َلَها، يـَْفِصُل يف ُكلِّ ثِنـْ اَم ااِلثْـنـََتنْيِ، َوقَ  رَْكَعٍة ُدوَن الَّيِت قـَبـْ

قـَنَ  رُُكوِعِه  ِمْن  قَائًِما  فَاْعَتَدَل  اْْلِخَرَة،  الرَّْكَعَة  رََكَع  فـََلمَّا  اأْلُوَل،  اْلَواِحَدِة  ِعْنِدَك يف  ِمْن  َرمْحًَة  َأْسأَُلَك  »اللَُّهمَّ ِبَِيّنِ  فـََقاَل:  َت، 
َبيِت، َوتـُزَكِّي ِِبَا َعَمِلي، َوتـُْلِهُمِِن ِِبَا ُرْشِدي، َتِْدي ِِبَا قـَْلِب، َوََتَْمُع ِِبَا أَْمِري، َوتـَُلمُّ ِِبَا َشَعِثي، وَ  تـَُردُّ ِِبَا أُْلَفيِت َوحَتَْفُظ ِِبَا َعيـْ

، َويَِقينًا لَْيَس بـَْعَدهُ ُكْفٌر، َوَرمْحًَة ِمْن ِعنْ َوتَـ  نْـيَا  ِدَك أاََنُل ِِبَا  ْعِصُمِِن ِِبَا ِمْن ُكلِّ ُسوٍء، َأْسأَُلَك ِإميَااًن اَل يـَْرَتدُّ َشَرَف َكرَاَمِتَك يف الدُّ
الشَُّهَداءِ  َوَمنَاِزَل  اْلَقَضاِء،  ِعْنَد  اْلَفْوَز  َأْسأَُلَك  ِإيّنِ   َواْْلِخَرِة،  اللَُّهمَّ  الدَُّعاِء،  ُْسَْيُع  إِنََّك  اأْلَْنبِيَاِء،  َوُمَرافـََقَة  السَُّعَداِء،  َوَعْيَش 

شَ  َواَي  اأْلُُموِر،  قَاِضَي  اَي  اْلقُ َأْسأَُلَك  َنِة  ِفتـْ َوِمْن  السَِّعرِي،  َعَذاِب  ِمْن  َتُِريينَ  َأْن  اْلُبُحوِر  َبنْيَ  َتُِرُي  الصُُّدوِر، َكَما  َوَدْعَوةِ  ايفَ  ُبوِر 
َخْلِقكَ  ِمْن  َأَحًدا  َوَعْدَتَا  َخرْيٍ  ِمْن  َمْسأََليِت  ُلْغهُ  تـَبـْ َومَلْ  َعَمِلي،  َعْنهُ  َقُصَر  َما  اللَُّهمَّ  ِعبَاِدَك   ،الثُـُّبوِر،  ِمْن  َأَحًدا  ُمْعِطيِه  أَْنَت  َأْو 
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الْ  ِإلَْيَك ِفيِه َربَّ  َوأَْرَغُب  ُمِضلِّنَي، ِسْلًما أِلَْولِيَاِئَك، الصَّاحِلِنَي فََأْسأَْلَكاُه،  ُمْهَتِديَن َغرْيَ َضالِّنَي َواَل  اْجَعْلنَا ُهَداًة  اللَُّهمَّ  َعاَلِمنَي، 
أِلَْعَداِئَك، نُِبُّ  اجلَْ   َحْراًب  اْلَكِرمِي ِذي  ِبَوْجِهَك  َأْسأَُلَك  ِإيّنِ  اللَُّهمَّ  َخاَلَفَك،  َمْن  ِبَعَداَوِتَك  َونـَُعاِدي  الشَِّديَد  َِبُبَِّك،  احْلَْبِل  اَلِل 

اِبْلُعُهودِ  َواجْلَنََّة يـَْوَم اْلُُلوِد َمَع اْلُمَقرَِّبنَي الشُُّهوِد، اْلُموِفنَي  اللَُّهمَّ  اأْلَْمَن يـَْوَم اْلَوِعيِد،  َما تُرِيُد،  ، ِإنََّك رَِحيٌم َوُدوٌد، ِإنََّك تـَْفَعُل 
اإْلَِجابَُة،   َوَعَلْيَك  الدَُّعاُء،  َْسِْعي  َهَذا  يف  نُورًا  ِل  اْجَعْل  اللَُّهمَّ  ِبَك،  ِإالَّ  َة  قـُوَّ َواَل  َحْوَل  َواَل  التُّْكاَلُن،  َوَعَلْيَك  اجْلَْهُد  َوَهَذا 

ُهمَّ اْعِطِِن نُورًا، َوزِْدين  ، َوَعْظِمي، َوَشْعِري، َوَبَشِري، َوِمْن َبنْيِ َيَديَّ، َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن مَيِيِِن، َوَعْن ِشَاِل، اللَّ َوَبَصِري، َوخمُِّي
َبِغي نُورًا، َوزِْدين نُورًا« ُثَّ قَاَل: »ُسْبَحاَن َمْن لَِبَس اْلِعزَّ َواَلَق ِبِه، ُسْبَحاَن الَِّذي تـََعطَّ  َف اْلَمْجَد َوَتَكرََّم ِبِه، ُسْبَحاَن َمْن اَل يـَنـْ

 َشْيٍء ِبِعْلِمِه، ُسْبَحاَن ِذي اْلَفْضِل َوالطَّْوِل، ُسْبَحاَن ِذي اْلَمنِّ َوالنَِّعِم، ُسْبَحاَن ِذي التَّْسبِيُح ِإالَّ لَُه، ُسْبَحاَن َمْن َأْحَصى ُكلَّ 
َواْلَكَرِم« ُثَّ َسجَ  اْلَفْجِر،اْلُقْدرَِة  رَْكَعيتَِ  َوْقَت  ِوْترِِه  ِمْن  فـََراُغهُ  َفَكاَن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  َمْنزِلِِه، ُثَّ   َد  فـَرََكَع يف 

 َخَرَج، َفَصلَّى ِبَِْصَحاِبِه َصاَلَة الصُّْبحِ 
 نصر بن محمد ضعيف كما في التقريب.  (:408) # قال صاحب الروض البسام 

أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َحدَّثـَنَا أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك ِهَشاُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ِهَشاٍم اْلِكْنِديُّ اْبُن بِْنِت َعَدبٍَّس، ثنا    -  1319
َبَة، ثنا اْلُمَؤمَُّل يـَْعِِن اْبَن ِإْْسَاِعيَل، ثنا عُ  ْبُن زَاَذاَن، َعْن َثِبٍت، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ مَ ُخرَّزَاَذ، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُعتـْ ارَةُ 

َاَب«   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْحثُوا يف ُوُجوِه اْلَمدَّاِحنَي الرتُّ
 إسناده ضعيف.  (: 1163) # قال صاحب الروض البسام 

 

َحاَق ْبِن حُمَمَِّد ْبِن يَزِيَد احْلََلِبُّ، ثنا أَبُو َمْعَشٍر اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْوُدوِد ْبُن مَحَّاٍد،  سْ َأْخَِباََن أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن إِ   -  1320
ْبُن زَاَذاَن، َعْن َثِبٍت، َعْن أََنٍس، قَاَل:    َمارَةُ َأُخو َأيِب َعُروبَةَ احْلَرَّاينُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب بـَزََّة، ثنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِإْْسَاِعيَل، ثنا عُ 

َاَب«   قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْحثُوا يف ُوُجوِه اْلَمدَّاِحنَي الرتُّ
 إسناده ضعيف.  (: 1164) # قال صاحب الروض البسام 

ثنَا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن    -  1322 َن احْلَاِفُظ، أَنْـبَأَ اْلُمَفضَُّل ْبُن حُمَمٍَّد اجْلََنِديُّ، ثنا َعِليُّ ْبُن زاَِيٍد اللَّْحِجيُّ، َحدَّ ْبِن َعالَّ
ِن َعبَّاٍس َعِن اْبِن َعبَّاٍس، ْن َمْعَمٍر، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعْكرَِمَة، َمْوَل ابْ ثنا أَبُو قـُرََّة، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، ثنا ِإْْسَاِعيُل يـَْعِِن اْبَن ُعَليََّة، عَ 

َعزَّ َوَجلَّ   ُلوُه، َواَل تـَُعذِّبُوا بَِعَذاِب اّللَِّ أَنَُّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن بَدََّل ِديَنهُ َأْو رََجَع َعْن ِديِنِه فَاقـْتُـ 
 َأَحًدا« يـَْعِِن النَّارَ 

 َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلُمثـَْلِة«  قَاَل: »َوََنَى
 الشطر الثاني: )نهى عن المثلة( فلم َأر من خرجه عن ابن عب اس غير تمام، وإسناده جي ٌد.   (:838) # قال صاحب الروض البسام 

ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِعْصَمَة اأْلُْطُروُش، اِبلرَّْمَلِة، ثنا َسوَّاُر ْبُن ُعَمارََة،  أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َفَضالََة،  َأْخَِبانَ   -  1325
عْ  ، قَاَل: ْسَِ ، َعْن َعْمرِو ْبِن قـَْيٍس اْلِكْنِديِّ قَاَل َرُسوُل ُت َعْبَد اّللَِّ ْبَن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، يـَُقوُل:  ثنا َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن ُعَمَر اأْلَيِْليُّ

َي َواْلَمثـْنَا ُة« قَاَل: قـُْلنَا: َوَما اْلَمثـْنَاُة؟ قَاَل: »اْلُكُتُب« اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم اِبْلُقْرآِن، تـََعلَُّموُه، َوتـََفقَُّهوا ِفيِه، َوِإايَّ
َلنَا«اَل َعْبُد اجْلَبَّاِر: »ِقَراَءةُ اْلُكُتِب الَّيِت َكا قَ   َنْت قـَبـْ
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 إسناده ضعيف.  (: 1314) # قال صاحب الروض البسام 
ْبِن عَ   -  1326 ْبِن َشْيِخ  ْبِن َصاِلِح  ْبُن ُموَسى  ِبْشُر  ثنا  ْبِن ُسَلْيَماَن،  ْبُن مُحَْيِد  أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَُّد  ْبُن  ِمريَ َأْخَِباََن  ثنا حُمَمَُّد  َة، 

ْيِه َوَسلََّم: ََي ْبِن مَيَاٍن، َعْن َعاِئِذ ْبِن ُنَسرْيٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ َسِعيٍد اأْلَْصبـََهاينُّ، ثنا َيَْ 
ُ عَ   زَّ َوَجلَّ، َومَلْ َُيَاِسْبُه« »َمْن َماَت يف طَرِيِق َمكََّة مَلْ يـَْعِرْضهُ اّللَّ

 إسناده ضعيف.  (: 600) # قال صاحب الروض البسام 
بْ   -  1327 َعِليُّ  ثنا  السَّوَّاُق،  ٍم  َسالَّ ْبُن  احْلََسُن  َعِليٍّ  أَبُو  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َثَمةُ  َخيـْ احْلََسِن  أَبُو  ُسْفيَاُن  َحدَّثـَنَا  ثنا  قَاِدٍم،  ُن 

بـَُرْيَدةَ  ْبِن  ُسَلْيَماَن  َعْن  َمْرَثٍد،  ْبِن  َعْلَقَمَة  َعْن  َأنَّ الثَـّْورِيُّ،  أَبِيِه،  َعْن  َمرًَّة«   ،  َمرًَّة  »تـََوضَّأَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ   َرُسوَل 
 

، ِبَواِسطَ   -  1328 ، ثنا حَمُْموُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَواِسِطيُّ يِصيُّ َبَة، ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َرِشيُق ْبُن َعْبِد اّللَِّ اْلِمصِّ  َشيـْ
  ْبُن قَاِدٍم، ثنا ُسْفيَاُن، َفذََكَر ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ ثنا َعِليُّ 

البسام  الروض  صاحب  قال  قوي   (: 171-172)  #  جيِ ٌد  )..  .   إسناده  البخاري  أخرجه  مرة  مرة  الوضوء  ابن  258/  1وحديث  حديث  من   )
 عباس.

 
ْبُن سَ   -  1334 َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  الْ َأْخَِباََن  ْبِن ُعْثَماَن  ْبِن زََكرايَّ اأْلَاَيِديُّ  ْهِل  ْبِن زاَِيِد  ْبُن َعْبِد اّللَِّ  َأمْحَُد  أَبُو َعِليٍّ  ثنا  ِقنِّْسرِيِِنُّ، 

، قَااَل: َحدََّث َعبَّاُد ْبُن  مِحَايََة الرََّحِبِّ   ِِبَبـََلَة، ثنا يَزِيُد ْبُن قـُبـَْيٍس، ثنا اجْلَرَّاُح ْبُن َمِليٍح، َعْن َأْرطَاَة ْبِن اْلُمْنِذِر، َوِإبْـَراِهيَم ْبِن ِذي
أَنَّهُ قَاَل: »َمْن بـَلََّغ ِكتَاَب اّللَِّ غَازاًٍي َكِثرٍي، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  

َأْهلِ يف َسِبيِل اّللَِّ َعزَّ  ِإَل  َعزَّ َوَجلَّ ِكتَابَ  َوَجلَّ   ُ اّللَّ َوَأْعطَاهُ  ِعْتُق رَقـََبٍة،  ِمْنهُ  ِبُكلِّ َحْرٍف  َلهُ  ِإلَْيِه َكاَن  َأْهِلِه  َأْو ِكتَاَب  بَِيِميِنِه، ِه  هُ 
 وََكَتَب َلهُ بـََراَءًة ِمَن النَّاِر« 

 "التقريب". ضعيف كما في  عباد بن كثير هو الشامي  (: 853) # قال صاحب الروض البسام 
 

ْبنُ   -  1335 يَزِيُد  ثنا  اأْلَاَيِديُّ،  اّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  َعِليٍّ  أَبُو  ثنا  َسْهٍل،  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  َعْن َأْخَِباََن  اجْلَرَّاُح،  ثنا  قـُبـَْيٍس،   
ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »تـََزوَُّجوا     أََنِس ْبنِ َأْرطَاَة، َوإِبْـَراِهيَم، َعْن َأاَبَن ْبِن َأيِب َعيَّاٍش، َعنْ  َماِلٍك، قَاَل: ْسَِ

ُكْم َواْلَعَواِقَر، فَإِ  يـَْوَم اْلِقيَاَمِة، َوِإايَّ اْلَولُوَد ِمَن النَِّساِء، فَِإيّنِ ُمَكاثٌِر النَِّبيِّنَي  َمَثَل َذِلَك َكمَ اْلَوُدوَد  بِْئٍر َثِل رَُجٍل  نَّ  قـََعَد َعَلى رَْأِس 
ُبُت، َواَل َعنَاهُ َيْذَهُب«   َيْسِقي َأْرًضا َسِبَخًة، َفاَل َأْرُضهُ تـَنـْ

 إسناده واه.  (: 742) # قال صاحب الروض البسام 
 

اأْلايَ   -  1336 اّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  َسْهٍل،  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  يَ َأْخَِباََن  ثنا  َأْرطَاَة،  ِديُّ،  َعْن  اجْلَرَّاُح،  ثنا  قـُبـَْيٍس،  ْبُن  زِيُد 
، َعِن ال نَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه، قَاَل: "  َوِإبْـَراِهيَم، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ

ِلَمٌة تُِعنُي َزْوَجَها اَلثَِة َأْصنَاٍف: ِصْنٌف َكاْلِوَعاِء حَتِْمُل َوَتَضُع، َوِصْنٌف َكاْلُعرُّ َوُهَو اجْلََرُب، َوِصْنٌف َوُدوٌد َولُوٌد ُمسْ َساءُ َعَلى ثَ النِّ 
 َعَلى ِإميَانِِه، َفِهَي َخرْيٌ لَهُ ِمَن اْلَكْنِز " 
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 ضعيف. إسناده  (: 743) # قال صاحب الروض البسام 
 

، ثنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى، ثنا يَزِيُد ْبُن قـُبـَْيٍس، ثن  -  1337 ا اجْلَرَّاُح ْبُن َمِليٍح،  َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأْلَْذرَِعيُّ
، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْبِن أَ   َعْن َأْرطَاَة ْبِن اْلُمْنِذِر، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعطَاءِ  يِب راََبٍح، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ

 ْبُن ِدينَاٍر  ْبُد اّللَِّ رْيٌ لَهُ ِمَن اْلَكْنِز »عَ أَنَّهُ قَاَل: " النَِّساءُ َعَلى َثاَلثَِة َأْصنَاٍف: ِصْنٌف َوُدوٌد َولُوٌد ُمْسِلَمٌة تُِعنُي َزْوَجَها َعَلى ِإميَانِِه خَ 
 ُهَو احْلِْمِصيُّ« 

 إسناده ضعيف.  (: 744) # قال صاحب الروض البسام 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب الّراَِيِحيُّ،  -  1339 ثـَنَا َخيـْ َرْوُح  ثنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، ثنا   َحدَّ

ْعُت  ُن اْلَقاِسِم، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة، َعْن ُعَمَر ْبِن َعطَاٍء َأيِب اْلَُواِر، َعْن ُعبـَْيِد ْبِن ُجَرْيٍج، َعنِ بْ   احْلَاِرِث ْبِن اْلَِبَْصاِء، قَاَل: ْسَِ
ئًا ِمْن َماِل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم بَِيِمنٍي  َتنْيِ  َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو مَيِْشي َبنْيَ مَجْرَ  ِمَن اجْلَِماِر، َوُهَو يـَُقوُل: »َمْن َأَخَذ َشيـْ

تًا يف النَّاِر«   فَاِجَرٍة فـَْليـَتـَبـَوَّْأ بـَيـْ
 إسناده صحيح.  (: 938) # قال صاحب الروض البسام 

ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُِثَاَمَة، ثنا أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك َأمْحَُد ْبُن إِبْـَراِهيَم اْلُقَرِشيُّ، ثنا  َهارُوَن ْبِن ُشَعْيِب َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن  - 1345
، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن اْلُمِغريَِة، َعِن اْلُمَعلَّى ْبِن ِهاَلٍل، َعْن ِهَشاِم ْبِن   َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت:    ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه،زَُهرْيُ ْبُن َعبَّاٍد الرَُّواِسيُّ

 َوَسلََّم« »َكاَن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـََرى يف الظُّْلَمِة َكَما يـََرى يف الضَّْوِء َصلَّى هللاُ َعَلْيِه 
 إسناده تالف.  (: 1430) # قال صاحب الروض البسام 

 

،   يـَْعُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثنا أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم، ثنا ُسَلْيَماُن ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبنُ  َأْخَِباََن أَبُو - 1346
ْت: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ ، َعْن َعاِئَشَة، قَالَ ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ِمْهَراَن، َعْن ُعبـَْيِد ْبِن جنَِيٍح، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوةَ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعاِقُبوا َأرِقَّاءَُكْم َعَلى َقْدِر ُعُقوهِلِْم« 
 إسناده واه.  (: 728) # قال صاحب الروض البسام 

مَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َمْيُموٍن أَبُو َعْبِد اّللَِّ الرَّازِيُّ، ثنا  احْلَاِرِث ْبِن الزَّجَّاِج، ثنا حمَُ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن    -  1348
  ِد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َجاِبِر ْبنِ ّللَِّ ْبِن حُمَمَّ حُمَمَُّد ْبُن اْلَعاَلِء أَبُو ُكَرْيٍب، ثنا ُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ اجْلُْعِفيُّ، ثنا زَائَِدةُ ْبُن قَُداَمَة، َعْن َعْبِد ا 

ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأمَ  ، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب َرِضَي اّللَّ َرهُ َأْن يـُنَاِدَي يف النَّاِس: »َمْن َشِهَد َأْن َعْبِد اّللَِّ
ُ َدَخَل اجْلَنَّ   َة« اَل ِإَلَه ِإالَّ اّللَّ

 إسناد المصنف محمَّد بن إبراهيم بن ميمون لم أر من ترجمه، في  (: 3) # قال صاحب الروض البسام 
اْلَقاِسُم    -  1354 الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  أَنْـبَأَ  احْلَرَّاينُّ،  َن  ْبِن َعالَّ احْلََسِن  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  َنْصٍر  َحدَّثـَنَا  ْبِن  ََيََْي  َأِخي  ْبُن  اْبُن 

َأيِب ُهَريْـَرَة،   بِيُع ْبُن ثـَْعَلٍب، ثنا أَبُو ِإْْسَاِعيَل اْلُمَؤدُِّب، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيٍد، َعنْ َسْعَداَن ْبِن َنْصٍر، ثنا الرَّ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ رَْأَسهُ رَْأَس ِمُن َأَحدُُكْم َأْن يـَْرَفَع رَْأَسهُ قَـ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما يـُؤْ  َماِم َأْن َُيَوَِّل اّللَّ ْبَل اإْلِ

 َكْبٍش« 
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اْلُمَؤدُِّب،  -  1355 ِإْْسَاِعيَل  أَبُو  ثنا  ثـَْعَلٍب،  ْبُن  الرَّبِيُع  ثنا  الدُّوِريُّ،  َخَلٍف  ْبُن  َثُم  اهْلَيـْ ثنا  َأيِب،  ِمثـَْلهُ َفذَ   َحدَّثـَنَا  ِبِِْسنَاِدِه  َكَر 

 ا خَيَْشى« َوقَاَل: »أَمَ 
 (، وفيه رأس حمار بدل رأس كبش[ 427]الحديث في صحيح مسلم ) إسناده حسن.  (:302-301) # قال صاحب الروض البسام 

َبَة، ثنا أَبُو    - 1367 لضَّحَّاُك ْبُن خَمَْلٍد، َعْن َعاِصٍم ا َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن السََّفِر، ثنا َبكَّاُر ْبُن قـُتـَيـْ
اَنِء ِإَذا َوَلَغ ِفيِه قَاَل: قَاَل َرسُ قـُرََّة ْبِن َخاِلٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة،   وُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »طَُهوُر اإْلِ

 اهْلِرَّةُ َمرًَّة أَْو َمرََّتنْيِ« 
صححه الطحاوي والدارقطني، ونقل الثاني عن شيخه أبي بكر النيسابوري قوله: كذا رواه أبو عاصم   (:138) لروض البسام# قال صاحب ا
 غيره عن قرة: ولوغ الكلب مرفوًعا، وولوغ الهر موقوًفا.مرفوًعا، ورواه  

ا يُوُسُف ْبُن ُموَسى اْلَمْرَورُوِذيُّ، ثنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، ثنا ِإْسَحاُق  َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن إِبْـَراِهيَم، ثن  -  1368
مَّيِت طَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن َحِفَظ َعَلى أُ ْبُن جنَِيٍح، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن عَ 

 ْربَِعنَي َحِديثًا ِمَن السُّنَِّة ُكْنُت لَهُ َشِفيًعا يـَْوَم اْلِقيَاَمِة« أَ 
 إسحاق بن نجيح هو الملطي كذاب خبيث.  (: 100) # قال صاحب الروض البسام 

 

ْبُن ُسْفيَاَن الرَّْمِليُّ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمَة َحدَّثـَنَا أَبُو احْلَُسنْيِ ِإبْـَراِهيُم ْبُن َأمْحََد ْبِن َحْسنُوَن، ثنا أَبُو اْلُمْنِذِر حُمَمَُّد    -  1369
ثـَنَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ  ، قَااَل: ثنا ِإْسَْ اْلَبَائِرِيُّ ح َوَحدَّ ، َوَهارُوُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َهارُوَن اْلَمْوِصِليُّ اِعيلُ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َمَزارِيَب اْلُقَرِشيُّ

أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ ْبِن ِقريَاٍط، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمَة اْلَبَائِِريُّ، ثنا اللَّْيُث، َعْن ُعَمَر ْبِن َشاِكٍر، َعْن ْبُن حُمَمَِّد 
 ُ  يـَْوَم اْلِقيَاَمِة فَِقيًها َعاِلًما« َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن مَحََل ِمْن أُمَّيِت َأْربَِعنَي َحِديثًا بـََعَثهُ اّللَّ

البسام  الروض  صاحب  قال  بن   (:101)  #  وعمر  واحد،  غير  كذ به  متروك  التقريب.   الخبائري  في  كما  ضعيف   شاكر 
 ... ماء ولهذا الحديث طرق كثيرة لكنها ال تخلو من الكذابين والمتروكين، فكثرتها ال تزيد الحديث إال وهًنا، وقد ضعف الحديث جماهير العل

 

ثنا حمَُ   -  1370 اْلبـَْغَداِديُّ،  َمْهِديٍّ  ْبِن  اْلَقاِسِم  ْبُن  َأمْحَُد  اْلَفَرِج  أَبُو  ثـَنَا  ْبُن َحدَّ ثنا طَْلُق  َأيِب،  ثنا  ْبِن ُسَلْيَماَن،  الرَّبِيِع  ْبُن  مَُّد 
نَا أََنَس ْبَن َماِلٍك، قَاَل جِلَارِيَِتِه: َقدِِّمي أِلَْصَحابِنَا َوَلْو ِكْسَرةً  السَّْمِح، َعْن ََيََْي ْبِن أَيُّوَب، َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيِل، قَاَل: ُكنَّا إِ  َذا أَتـَيـْ

 « ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ َمَكارَِم اأْلَْخاَلِق ِمْن َأْعَماِل َأْهِل اجْلَنَّةِ فَِإيّنِ ْسَِ 
 [ (1080الروض البسام )] (: منكر. 1280السلسلة الضعيفة )# 

َثَمةُ ْبُن    -  1380 ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َحيَّاَن اِبْلَمَداِئِن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
، َعْن ُمَعاوِ  َلْيِه َوَسلََّم: »َكِم اْلُمْرَسلُوَن؟«  يََة ْبِن قـُرََّة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ عَ ْبِن َعِطيََّة، َعْن زَْيٍد اْلَعمِّيِّ

ةُ َأْصَحاِب بَْدٍر«   قَاَل: »َثاَلُِثِاَئٍة َوِستََّة َعَشَر، ِعدَّ
وتحرير المقال في هذا   ..بوه كما في "التقريب"، وشيخه ضعيف.في إسناده محمد بن الفضل وقد كذ   (:1431)  # قال صاحب الروض البسام

 تعددت طرقه؛ ألن أكثرها شديد الضعف فل تنجبر وهللا أعلم. الحديث أنه ضعيف وإن 
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َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى، اِبْلَمَداِئِن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل،    -  1381 َعْن ُمْسِلٍم، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك،  َأْخَِباََن َخيـْ
 اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيَِبَ اِبلنِّْصِف« قَاَل: »َأْعَطى َرُسوُل 

مسلم هو ابن َكْيسان الملئي ضعيف تركه بعضهم، وفي إسناد تمام: محمَّد بن الفضل بن عطية    (: 701)  # قال صاحب الروض البسام 
 . قد ُتوبع وهو كذاب لكنه

، ثنا أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبنِ َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمحَْ  - 1388  ِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد اْلَبَجِليُّ
، ثنا َجدِّي حُمَمَُّد ْبُن بَ  ِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ كَّاٍر، ثنا َسِعيُد ْبُن َبِشرٍي، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن أََنِس بْ َبكَّاِر ْبِن ِباَلٍل اْلَعاِمِليُّ

َعُث ِعبَاَدَك« ِقِِن َعَذاَبَك يَـ  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َأَوى ِإَل ِفَراِشِه َوَضَع َيَدهُ اْلُيْمًَن حَتَْت َخدِّهِ اأْلَمْيَِن، ُثَّ قَاَل: »َربِّ   ْوَم تـَبـْ
 [ (1577ام ) الروض البس] إسناده ضعيف، والحديث صحيح.# 

زايَ   -  1394 َأيِب  َعْن  َأْشَعَث،  َعْن  َأيِب،  ثنا  َحْفٍص،  ْبُن  ُعَمُر  ثنا  زُْرَعَة،  أَبُو  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َأمْحَُد  َعِن َأْخَِباََن   ، التـَّْيِميِّ ٍد 
 َوَسلََّم: »اْلَْيُل َمْعُقوٌد يف نـََواِصيَها اْلرَْيُ ِإَل يـَْوِم اْلِقيَاَمِة« ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه النـُّْعَماِن ْبِن َبِشريٍ 

م  ( ومسل633، 54/ 6لكن  الحديَث ثابٌت من غير هذا الوجه: فقد أخرجه البخاري )  إسناده ضعيف... (:865) # قال صاحب الروض البسام
 فرد البخاري بإخراجه عن أنس، ومسلم عن جرير بن عبد هللا. ( من حديث ابن عمر وعروة البارقي، وان 1494 - 1492/ 3)

ثنا مُ   -  1399 ِإْماَلًء،  الرَّقَِّة  ِإَماُم  ْبُن ََيََْي  أَبُو َعْبِد اّللَِّ َسْعُد  ثنا  اأْلَْذرَِعيُّ،  أَبُو يـَْعُقوَب  ْبُن َعبْ َأْخَِباََن  الزَُّبرْيِيُّ، ْصَعُب  ِد اّللَِّ 
َثِِن َعْبُد اْلَعزِ  ، َعْن َعاِئَشَة زَْوِج  يِز، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َأيِب الزُّبرَْيِ اْلَمكِّيِّ َمْوَل َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ َحدَّ

يَاَنُكْم؟ َعَلْيُكْم  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى َصبِ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ  يًّا َقْد أُْعِلَق َعْنُه، فـََقاَل: »َعاَلَم تـَْقتُـُلوَن ِصبـْ
 اِبْلُكْسِت اهْلِْنِديِّ اِبْلَماِء، ُثَّ ُتْسِعطُُه« 

ِمْحَصن وللحديث شاهد من حديث أم قيس بنت    ..هو مدل س. سنده حسن لوال عنعنة أبي الز بير ف  (:1026)  # قال صاحب الروض البسام
 (. 1735، 1734/ 4(، ومسلم ) 167/ 10األسدي ة عند البخاري )

اْلبـَزَّاُز اِبلرَّقَّةِ   -  1401 اْلَِضِر  ْبِن  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ  ، ثنا  اأْلَْذرَِعيُّ ِإْسَحاُق  َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب  ْبُن َعْبِد اّللَِّ أَبُو  ، ثنا 
، ِمْن ِكتَاِبِه، ثنا ُهَشْيٌم، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ يـَْعُقوَب اْلَِبْقِ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:   يُّ

قَاَمِة يف    اْلَمْغِرِب ُسنٌَّة« »ُجُلوُس اْلُمَؤذِِّن َبنْيَ اأْلََذاِن َواإْلِ
 إسناده ضعيف.  (: 265) # قال صاحب الروض البسام 

َبٍل، مِبَكَّةَ  َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن إِبْـَراِهيَم ْبِن َشاِكٍر، ثنا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن َعْبُد اّللَِّ   -  1404  ْبُن َأمْحََد ْبِن َحنـْ
َثِِن ُسَرْيجُ َسَنَة َثاَلٍث وَ  ، َِثَاِننَي َوِمائـََتنْيِ َحدَّ ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ  ْبُن يُوُنَس، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ُُمَاِلٍد، َعْن ُُمَاِلٍد، َعِن الشَّْعِبِّ

َغْمَرِة َجَهنََّم ِإَل َضْحَضاٍح   بُـوَُّتَك؟ قَاَل: »نـََعْم، َأْخَرَجْتهُ ِمنْ قَاَل: ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأيِب طَاِلٍب َهْل نـََفَعْتهُ نُـ 
َها«   ِمنـْ

َا َماَتْت قـَْبَل اْلَفَراِئِض َوَأْحَكاِم اْلُقْرآِن قَاَل: »أَْبَصْرُتَا يف اجْلَنَِّة يف  اَل بـَْيٍت ِمَن اْلَقَصِب اَل َصَخَب ِفيِه، وَ   َوُسِئَل َعْن َخِدََيَة، ِإَنَّ
 َنَصَب« 

 نـَْوَفٍل، قَاَل: »أَْبَصْرتُهُ يف بُْطنَاِن اجْلَنَِّة َعَلْيِه السُّْندُس« َوُسِئَل َعْن َورََقَة ْبِن 
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َعُث أُمًَّة َوْحَدُه«   َوُسِئَل َعْن زَْيِد ْبِن َعْمرِو ْبِن نـَُفْيٍل فـََقاَل: »يـُبـْ
 إسناده ضعيف.  (: 1519) # قال صاحب الروض البسام 

َجْعَفٍر    -  1412 أَبُو  ْبنُ َأْخَِباََن  َأمْحَُد  اّللَِّ  ُعبـَْيِد  أَبُو  ثنا  اْلُكويفُّ،  ِمْهَراَن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  اّللَِّ  َعْبِد  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  احْلََسِن   َأمْحَُد 
ِن َأيِب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، ُسْفيَاَن، َعْن ُسَهْيِل بْ السَُّكوينُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن بَُدْيٍل، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز يـَْعِِن اْبَن َأاَبَن، َعْن  

 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْعطُوا اأْلَِجرَي َأْجَرهُ قـَْبَل َأْن َيَِفَّ َعَرقُُه« 
 صحيح، رجاله ثقات.  . وله إسناد آخر.روك وكذ به ابن معين وغيره. عبد العزيز بن أبان مت   (:704) # قال صاحب الروض البسام 

الرَّ   -  1414 تـَْوبََة  أَبُو  ثنا  اْلَنَاِجِر،  َأيِب  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  ْبُن َحِبيٍب،  احْلََسُن  أَبُو َعِليٍّ  ثنا َأْخَِباََن  احْلََلِبُّ،  اَنِفٍع  ْبُن  بِيُع 
ْبُن ُعَليٍّ   أَتـََلفَُّت  اّللَِّ يـَْعِِن اْبَن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: رَآين النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأانَ ، َعْن ُعبـَْيِد  َمْسَلَمةُ 

ُتُه، فََأانَ  ، رَُجٌل َأْحبـَبـْ ؟« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اّللَِّ َقاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا   َأطْلُُبُه، فَـ فـََقاَل ِل: »َما ِلَك اَي َعْبَد اّللَِّ
ِه َواْسِم أَبِيِه َوِعِشريَتِِه َوَمْنزِِلِه، فَِإْن َمِرَض ُعْدَتُه، َوِإْن َكاَن   َتُه، َوِإْن َكاَن غَائِبًا َحِفْظتَ َأْحبـَْبَت رَُجاًل فَاْسأَْلهُ َعِن اْسِْ هُ يف َحاَجٍة َأَعنـْ

 « يف َأْهِلهِ 
 إسناده واه.  (: 1204) # قال صاحب الروض البسام 

َن احْلَرَّاينُّ، أَنْـبَأَ احْلَُسنْيُ ْبُن َتِقيِّ ْبِن َأيِب    -  1415 َثِِن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ ، ثنا َجدِّي أَبُو َتِقيٍّ ِهَشاُم َحدَّ تَِقيِّ
بَِقيَّةُ ْبُن َعْبِد اْلَملِ  اَنِفٍع، َعِن اْبِن  ِك، ثنا  ْبِن ُعَمَر، َعْن  الرَّمْحَِن، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ  ْبُن َعْبِد  َثِِن ُعْثَماُن  ْبُن اْلَولِيِد، َحدَّ ُعَمَر، َعِن   

َلٍة، وَ  َلَتنْيِ« ِإَذا غَاَب بـَعْ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »ِإَذا غَاَب قـَْبَل الشََّفِق فـَُهَو لَِليـْ  َد الشََّفِق فـَُهَو لَِليـْ
 [ (553الروض البسام )دار الرشد: حديث ضعيف. ]# قال محقق 

 

رََِئِب ِِبَبـََلَة، ثنا  ِن  َعْبِد اّللَِّ بْ َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َسْهِل ْبِن َأيِب َسِعيٍد التـَُّنوِخيُّ اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن    -  1416
َثِِن َمْنُصوُر ْبُن َأيِب   اأْلَْسَوِد، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن جَنَْدَة، ثنا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، ثنا ُُمَاِشُع ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ

َبُع اْلَمَساِجَد« ّللَِّ اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَُيَصلِّ الرَُّجُل يف اْلَمْسِجِد يَِليِه َواَل يـَتـْ
 إسناده واه.  (: 280) # قال صاحب الروض البسام 

ُن ََيََْي، ثنا َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم اْلَواِسِطيُّ، َعْن َأيِب   بْ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َفَضالََة، ثنا أَبُو َغسَّاَن َماِلكُ   -  1423
، قَاَل: " اَنَدى ِفينَا ُمنَاِدي َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْلُْدِريِّ َوَسلََّم: »َأنَّ َمْن َأْدرََكهُ اْلَفْجُر َفاَل    َهارُوَن اْلَعْبِديِّ

 ِوتـَْر َلُه« 
وإسناده صحيح على   وللحديث طريٌق آخر   ..متروك متهم.  -واسمه: عمارة بن ُجوين-أبو هارون    (:393)  ل صاحب الروض البسام# قا

 . شرط مسلم
َأمْحَدُ   -  1424 َجْعَفٍر  أَبُو  ثنا  اْلِكْنِديُّ،  ِهَشاٍم  ْبِن  َجْعَفِر  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َجْعَفُر  اّللَِّ  َعْبِد  أَبُو  ِإْْسَاِعيَل َأْخَِباََن  ْبِن  َعْمرِو  ْبُن   

ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ   ْبُن َسِعيٍد،  ُمْصَعُب  َثَمَة  أَبُو َخيـْ ثنا  اْلَمْقَعُد،  ْبِن َعْوٍف  اْلَفاِرِسيُّ  اْلَقاِسِم  أُنـَْيَسَة، َعِن  ْبِن َأيِب  ْبُن َعْمرٍو، َعْن زَْيِد 
، َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسنْيٍ، َعْن أُمِّ  بَاينِّ  : قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن قُِتَل ُدوَن َمالِِه فـَُهَو َشِهيٌد« ز  َسَلَمَة، قَالَتْ الشَّيـْ
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( من حديث عبد هللا بن  125  - 124/  1( ومسلم )123/  5وقد أخرجه البخاري )  إسناده ضعيف...   (:821)  صاحب الروض البسام  # قال
 عمرو. 

 

، ثنا مَحَّاُد ْبُن َماِلٍك اأْلَْشجَ َأْخِبََ   - 1425 ِعيُّ، ثنا َسِعيُد ْبُن َبِشرٍي،  اَن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا يَزِيُد ْبُن َأمْحََد السَُّلِميُّ
َعَلْيِه   هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  أََتى  رَُجاًل،  َأنَّ  أََنٍس،  َعْن  قـَتَاَدَة،  فـَقَ َعْن  َماَتْت، َوَسلََّم،  َحّتَّ  تـُْفِطْر  فـََلْم  َجْهٌد،  َأَصاَِبَا  أُمِّي  ِإنَّ  اَل: 

َها، فَِإنَّ أُمََّك قـَتـَلَ  َها؟ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْذَهْب َفَصلِّ َعَليـْ  ْت نـَْفَسَها« أَفَُأَصلِّي َعَليـْ
 سناده ضعيف. إ (: 572) # قال صاحب الروض البسام 

ِبِدَمْشَق    -  1429 اْلَمْرَورُوِذيُّ،  ُموَسى  ْبُن  يُوُسُف  ثنا  إِبْـَراِهيَم،  ْبِن  يـَْعُقوَب  ْبُن  َعِليُّ  اْلَقاِسِم  أَبُو  َوَِثَاِننَي  َأْخَِباََن  اثْـنـََتنْيِ  َسَنَة 
َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى   ُمْسِلٍم اأْلَْعَوِر،َوِمائـََتنْيِ، ثنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، ثنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن  

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اْلَميَِّت َيْسَمُع َخْفَق نَِعاهِلِْم ِحنَي تـَُولُّوَن َعْنُه« 
ت: كذا قال ومسلم هو ابن كيسان األعور  (: "رجاله ثقات". أهـ. قل 54/ 3قال الهيثمي في "المجمع" )   (:508) # قال صاحب الروض البسام 

 ضعيف مجمٌع على ضعفه! 
ُ، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب ْبِن ََيََْي ْبِن الضَُّرْيِس، َوأَبُو عَ   -  1437 ارََة، ْبِد اّللَِّ َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن وَ َحدَّثـَنَا َأيِب َرمِحَهُ اّللَّ

الرِّيَّ، أَنْـبَأَ أَبُو َماِلٍك اجْلَْنِبُّ  َأمْحَُد ْبُن ُمْدِرِك ْبِن َزجْنََلَة الرَّازِيُّوَن، قَالُوا: ثنا أَيُّوُب ْبُن ُعْرَوَة اْلُكويفُّ، وََكاَن َيْسُكُن  َوأَبُو َعْبِد اّللَِّ 
َر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل ِنَكاَح ِإالَّ  اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعمَ َعْمُرو ْبُن َهاِشٍم، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن ُعَمَر، َعنْ 

 »  ِبَوِلٍّ
 [ ( 762الروض البسام )]  إسناده لين.# 

َن    -  1438 يُّ، ثنا ِبْشُر ْبُن ِدْحَيَة، ثنا أَبُو أَُميَّةَ احْلَرَّاينُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َجرِيٍر الطَِّبَِ َحدََّثِِن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ
 َصلَّى هللاُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ  ْبُن يـَْعَلى، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ََيََْي ْبِن ُعبَاَدَة، َعْن ُعبَاَدَة يـَْعِِن اْبَن الصَّاِمِت،

« َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل ِنَكاَح ِإالَّ    ِبَوِلٍّ
 إسناده ضعيف جدا.  (: 763) # قال صاحب الروض البسام 

ْبُن ُسَلْيَماَن ِمْن لَْفِظِه ِإْماَلًء، ثنا أَبُو ََيََْي َعْبُد اّللَِّ ْبُن َأيِب مَ   -  م1440 َثَمةُ  ثـَنَا أَبُو احْلََسِن َخيـْ ُد ْبُن  َسرَّةَ َحدَّ ، مِبَكََّة، ثنا َخالَّ
َهاََيََْي، أَنْـبَأَ حمَُ  َها أَتـَتـْ اْمَرأٌَة ُمْشَتِمَلٌة َعَلى مَيِيِنَها    مَُّد ْبُن زاَِيٍد، ثنا َمْيُموُن ْبُن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َعاِئَشَة، َرمْحَةُ اّللَِّ َعَليـْ

فـَقَ  ِِبَا،  َتِفُع  تـَنـْ اَل  ُشلَّْت  ُأْخِِبُكِ َقْد  قَاَلْت:  َلِك؟  َما  َعاِئَشُة:  هَلَا  أُمِّي  اَلْت  وََكاَنْت  اْلَمْعُروِف،  ِمْعطَاًء َكِثرَي  َأيِب  اِبْلَعَجِب َكاَن   
َلَها ِبَزَماٍن، ُثَّ َماَتْت ِهَي بـَْعُد، فَأُْعرِجَ  ُروِحي، َفَخَرَجْت فَِإَذا َأاَن ِبَِيِب قَائٌِم   بِ ُِمِْسَكًة، اَل َيَكاُد خَيُْرُج ِمْن َيِدَها َخرْيٌ، َفَماَت َأيِب قـَبـْ

قُِبَضْت؟  َعلَ  َوَقْد  قَاَل:  أُمِّي؟  َجاَءْتُكْم  َهْل  أَبَْه،  اَي  َلُه:  فـَُقْلُت  َأْدبـََر،  َوَمْن  َبْل  أَقـْ َمْن  َيْسِقي  َحْوٍض  َما  ى  قَاَل:  نـََعْم،  قـُْلُت: 
مَ  َذاِت الشِّ اْلَتِمِسيَها يف  َوَلِكِن  قَائِمَ َجاَءتـْنَا،  ِِبَا  َأاَن  فَِإَذا  َفَخَرْجُت،  قَاَلْت:  ِِبَا  اِل،  َواَرْت  ُخَريْـَقٌة،  ِإالَّ  َها  َعَليـْ لَْيَس  ُعْراَينًَة،  ًة 

َها، َوَبنْيَ َيَديْـَها ََنٌَر ََتْرِ  نَاِدي: َواَعَطَشاُه، َواَعَطَشاُه، ي، َوِهَي تُـ َعْوَرَتَا، يف يَِدَها ُشَحْيَمٌة َتْدِلُك ِِبَا رَاَحتـََها، ُكلََّما َنَدَبْت حَلََستـْ
َقِة، َوَهِذِه الشَُّحْيَمِة، فـَُقْلُت اَي أُمَّْه، َما َلِك؟ قَاَلْت: َأْي بـُنـَيَُّة، َدِعيِِن فَِإيّنِ مَلْ أَُقدِّْم لِنـَْفِسي َخرْيًا َقطُّ َغرْيَ َهِذِه اْلِرْ   فـَُقْلُت هَلَا:
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اْلمَ  ِمْن َهَذا  مَيْنـَُعِك  َما  أُتـَْرُك وَ هَلَا:  ِمْنُه؟ قَاَلْت: اَل  َتْشَريِبَ  َأْن  بـََلى، فـََغَرْفُت َغْرَفةً  اِء  َأْسِقيِك؟ فـََقاَلْت:  أََفاَل  ُه، فـَُقْلُت هَلَا:  ِإايَّ
َقْظُت َوَأاَن َكَما تـَرَ  تُـَها، فـَنَاَدى ُمنَاٍد ِمَن السََّماِء: ُشلَّْت ميَِنُي َمْن َسَقاَها، فَاْستـَيـْ ْيَن، فـََلمَّا َجاَء َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ بَِيِدي َفَسَقيـْ

َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يـََرُه، َوَمْن  َلْيِه َوَسلََّم ِمَن اْلَمْسِجِد َقصَّْت َعَلْيِه اْلِقصََّة، فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمنْ عَ   يـَْعَمْل ِمثـْ
َقاَل َذرٍَّة   َشرًّا يـََرُه« يـَْعَمْل ِمثـْ

البسام  الروض  صاحب  قال  ح   (:1372)  #  والفل س  هذا  معين  وابن  أحمد  كذ به  فقد  ان  الطح  زياد  بن  محمد  به  والمت هم  موضوٌع،  ديٌث 
 . والجوزجاني وأبو ُزرعة والنسائي والدارقطني وابن الَبْرقي

ُ، ثنا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َحامتٍِ الرَّاِزيُّ، اِبل   -  1443 ، ثنا احْلَجَّاُج ْبُن مَحَْزَة، ثنا ِعْمَراُن ْبُن َأْخَِباََن َأيِب َرمِحَهُ اّللَّ رِّيِّ
ُت، َعْن َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن َأيِب   الزَّايَّ َنْضَرَة، َعْن َأيِب َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأاَبَن الطَّحَّاُن، ثنا مَحَْزةُ 

َها َِبُُدوِدَها، َوَوفَّاَها ُسنـَنـََها فـَُهَو ُمْؤِمٌن« »الصَّاَلةُ َعَلُم اإْلِنْ   َساِن، َمْن فـَرََّغ هَلَا قـَْلَبُه، َوقَاَم َعَليـْ
 إسناده واه.  (: 238) # قال صاحب الروض البسام 

 

يْـنـََوِريُّ، َوحُمَمَُّد ْبُن    -  1444 َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب، قَااَل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأْخَِباََن أَبُو َسِعيٍد َعْمُرو ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي الدَّ
ْضَرِميُّ اْلُكويفُّ، ثنا ََيََْي ْبُن َداُوَد، ث ْرَداِء،  ُسَلْيَماَن احلَْ َوَة، َعْن أُمِّ الدَّ نا ِإبْـَراِهيُم ْبُن يَزِيَد، ثنا رَقـََبةُ ْبُن َمْصَقَلَة، َعْن رََجاِء ْبِن َحيـْ

ْرَداِء، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »َلْن يَِلَج الدَّرََجاِت اْلُعَلى َمْن َتَكهَّنَ َعْن   َأْو رََجَع ِمْن َسَفٍر  َأْو ُتُكِهنَّ   َأيِب الدَّ  لَهُ 
ًا«   َتَطريُّ

 الحديث بهذه الطرق حسن إن شاء هللا.  (:1031) # قال صاحب الروض البسام 
، َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو يـَْعُقوَب يُوُسُف ْبُن ُموَسى اْلَمْرَورُوِذيُّ ِبِدَمْشَق، ثن  -  1448 ا َصاِلُح ْبُن َعِديٍّ

نَا َرُسوُل اّللَِّ  ِن، عَ ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اْلُمْؤِمِن اأْلَْزِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َواِسٍع، َعِن احْلَسَ  ْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َخَرَج َعَليـْ
، قَاَل: »ِإنَّ يف َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يـَْوٍم، فـََقاَل: »َأاَل ُأْخِِبُُكْم ِبغَُرِف اجْلَنَِّة؟« قَالُوا: بـََلى، ِِبَبِينَا أَ  نَا اَي َرُسوَل اّللَِّ   ْنَت َوَأمِّ

َن النَِّعيِم َوالثَـَّواِب َواْلَكَراَمِة َما اَل َعنْيٌ نَِّة َلغَُرفًا ِمْن أَْلَواِن اجْلَْوَهِر ُكلِِّه، يـَُرى ظَاِهُرَها ِمْن اَبِطِنَها، َواَبِطنُـَها ِمْن ظَاِهُرَها، ِفيَها مِ اجلَْ 
َعْت« قَاَل: قـُْلنَا: ِِبَبِينَا أَْنَت َوأَ  نَ رََأْت َواَل أُُذٌن ْسَِ يَاَم، َوَأْطَعَم مِّ ، ِلَمْن تِْلَك؟ قَاَل: »ِلَمْن أَْفَشى السَّاَلَم، َوَأَداَم الصِّ ا اَي َرُسوَل اّللَِّ

، َوَمْن يُِطيُق َذِلَك؟ قَاَل: »  َوَسُأْخِِبُُكْم َعْن  ِلَك،  أُمَّيِت تُِطيُق ذَ الطََّعاَم، َوَصلَّى َوالنَّاُس نِيَاٌم« قَاَل: قـُْلُت: ِبَِيِب َوأُمِّي اَي َرُسوَل اّللَِّ
َأْهلَ  َأْطَعَم  َوَمْن  أَْفَشى السَّاَلَم،  َفَسلََّم َعَلْيِه فـََردَّ َعَلْيِه السَّاَلَم، فـََقْد  َلِقَي َأَخاهُ  َمْن  يُْشِبَعُهْم،  َذِلَك،  ِمَن الطََّعاِم َحّتَّ  َوِعيَاَلهُ  هُ 

رََمَضاَن، َوَمْن َصاَم  َأْطَعَم الطََّعاَم،  َواْلَغَداَة يف َوِمنْ   فـََقْد  اْْلِخَرَة  اْلِعَشاَء  َوَمْن َصلَّى  يَاَم،  َأَداَم الصِّ فـََقْد  ٍم،  أايَّ َثاَلثًَة  َشْهٍر   ُكلِّ 
 مَجَاَعٍة، فـََقْد َصلَّى َوالنَّاُس نِيَاٌم ِمَن اْليـَُهوِد َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوِس« 

 . إسناده ضعيف (: 1780) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا أَبُو َغسَّاَن َماِلُك ْبُن ََيََْي الدَّمِ  -  1450 ريِيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن َهاِشٍم، ثنا َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َفَضالََة احْلِْمِصيُّ

، َعْن َجدِّ  ، َعْن أَبِيِه َعِليٍّ َسنْيِ، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب ِرْضَواُن اّللَِّ َعَلْيِه، قَاَل: قَاَل  هِ احلُْ أَبُو َخاِلٍد اْلَواِسِطيُّ، َعْن زَْيِد ْبِن َعِليٍّ
 بـََعَثِِن ِإَل يـَْوِم اْلِقيَاَمِة«  َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَن َشِفيٌع ِلُكلِّ َأَخَوْيِن حَتَاابَّ يف اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ُمْنذُ 
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 حديث موضوع.  (: 1203) ب الروض البسام قال صاح# 
ثـَنَا أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ ْبُن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن ُعمَ   -  1458 َر، قَاَل: ِقيَل لِلنَِّبِّ َصلَّى  َحدَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ« ًَت ابِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْحَسُن َصوْ  ْعَت ِقَراَءَتهُ رَأَْيَت أَنَّهُ خَيَْشى اّللَّ  ْلُقْرآِن؟« قَاَل: »َمْن ِإَذا ْسَِ
فالحديث بهذه الطرق إن لم يكن صحيًحا فهو على أقل األحوال حسٌن، ال سيَّما أن طريًقا منها    ...  (: 1319)  # قال صاحب الروض البسام

 أن تكون حسنًة لذاتها، وهللا أعلم. ريَّة ب ح -وهي طريق مرزوق الباهلي-
ُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُرَشْيٍد َحدَّثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُفطَْيٍس اْلَورَّاُق، ثنا َجْعَفُر بْ   -  1459

ِن، ثنا اَنِشُب ْبُن َعْمرٍو، ثنا ُمَقاِتُل ْبُن َحيَّاَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْبِد الرَّمحَْ اْلُكويفُّ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن  
َ َعَلى  َما َكاَن ِمنْ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن يـَْنظُُر ِإَل َصاِحِب َباَلءٍ   َباَلئِِه، فـََيْحَمُد اّللَّ

ُ عَ  َتُه، َوَُتِّْم َعَليَّ نِْعَمَتَك ِإالَّ َعافَاهُ اّللَّ تـََلى ِبِه أََبًدا " َعاِفَيِتِه، ُثَّ يـَُقوُل: اللَُّهمَّ َعاِفِِن ِمَّا ابْـتـََليـْ  زَّ َوَجلَّ ِمْن َذِلَك اْلَباَلِء فـََلْن يـُبـْ
ا )اللسان:    (:1592)   لروض البسام# قال صاحب  الدارقطني.  البخاري: منكر الحديث. وضع فه  ( وجعفر بن محمَّد لم  143/  6ناشب قال 
 أظفر بترجمٍة له. 

، َوَجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد    -  1460 اْلُقَرِشيُّ الرَّمْحَِن  ْبِن َعْبِد  إِبْـَراِهيَم  ْبُن  أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد  ْبِن ْلِكْنِديُّ، وَ ا َأْخَِباََن  ْبُن َهارُوَن  حُمَمَُّد 
ْرَجاينُّ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َخاِلٍد اْلَيَّاُط، ُشَعْيٍب يف آَخرِيَن، قَالُوا: ثنا حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا أَبُو حُمَمَِّد ْبُن َأيِب َأمْحََد اجلُْ 

ِن احْلَاِرِث، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن زاَِيِد ْبِن َجارِيََة، َعْن َحِبيِب ْبِن َمْسَلَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ اْلَعاَلِء بْ   ثنا ُمَعاوِيَةُ ْبُن َصاِلٍح، َعنِ 
ُنوا اهْلَِجنَي، لِْلَفَرِس َسْهَماِن، َولِ   ٌم« ْلَهِجنِي َسهْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »يـَْوَم ُحَننْيٍ َعرَّبُوا اْلَعَريِبَّ، َوَهجِّ

 [ (889الروض البسام )] (: ضعيف. 3860السلسلة الضعيفة )# 
ُف ْبُن ُموَسى اْلَمْرَورُوِذيُّ،  َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َشاِكٍر اهْلَْمَداينُّ، ثنا أَبُو يـَْعُقوَب يُوسُ   -  1463

يٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ُن ُدُرْسَت، ثنا َعِليُّ ْبُن رَبِيٍع، َعْن َِبِْز ْبِن َحكِ ثنا أَبُو زََكرايَّ ََيََْي بْ 
قْ  َولُوٌد َخرْيٌ ِمْن َحْسنَاَء اَل تَِلُد، ِإيّنِ ُمَكاثٌِر ِبُكُم اأْلَُمَم َحّتَّ السِّ لَُه:    ُط يََظلُّ حُمْبـَْنِطئًا َعَلى اَبِب اجْلَنَِّة، فـَيُـَقالُ َوَسلََّم: " َسْوَداءُ 

َلُه: اْدُخِل اجْلَنََّة، فـَيـَُقوُل: َأاَن َوأَبـََواَي،    اْدُخِل اجْلَنََّة، فـَيـَُقوُل: أاََن َوأَبـََواَي، فـَيُـَقاُل َلُه: اْدُخِل اجْلَنََّة، فـَيـَُقوُل: َأاَن َوأَبـََواَي، فـَيُـَقالُ 
  َلُه: اْدُخْل أَْنَت َوأَبـََواَك " فـَيُـَقالُ 

 
أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن بُو َعْبِد اّللَِّ احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن َأمْحََد ْبِن َحِبيٍب اْلَكْرَماينُّ، ِقَراَءًة َعَلْيِه ِبِدَمْشَق، ثنا َأْخَِباََن أَ  - 1464

َثِم، ثنا  يَزِيَد الدَّرَِقيُّ ِبطََرُسوَس، ثن َِبُْز ْبُن َحِكيٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ ا ََيََْي ْبُن ُدُرْسَت، ثنا َعِليُّ ْبُن اهْلَيـْ
 « َفذََكَر َنَْوهُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسْوَداءُ َولُوٌد َخرْيٌ ِمْن َحْسنَاَء اَل تَِلُد، ِإيّنِ ُمَكاثٌِر ِبُكُم اأْلَُممَ 

 [( 746-745البسام )الروض (: ضعيف. ]3267السلسلة الضعيفة )# 
َعْبَدَة اْلَقاِضي، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن    َأْخَِباََن َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفَرِج ْبِن َمْهِديٍّ اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا أَبُو ُعبـَْيِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبنُ   -  1465

، ثنا َعِديُّ ْبُن اْلَفْضِل، َعْن ِإْسَْ احلَْ  اِعيَل ْبِن أَُميََّة، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: »َسنَّ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه جَّاِج السَّاِميُّ
 َوَسلََّم ِلُكلِّ ُأْسُبوٍع رَْكَعَتنْيِ« 
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 تروك كما في التقريب. عدي بن الفضل م (:640) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا أَبُو اْلَقاِسِم َمْنصُ   -  1466 وُر ْبُن َعْبِد اّللَِّ اْلَورَّاُق، َحدََّثِِن َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُقَرِشيُّ

 َعِطيََّة، ثنا َأيِب، َعْن ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأيِب َسِعيٍد، قَاَل:  َسنْيُ ْبُن َحَسِن ْبنِ َعِليُّ ْبُن َجاِبِر ْبِن ِبْشٍر اأْلَْوِديُّ، ثنا حُ 
َلُكْم رَُجٌل ُمْسِرٌف َعَلى نـَْفِسِه وََكانَ  َمهُ اَن ِإَذا َأَكَل طََعا ُمْسِلًما، كَ   قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكاَن ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ

َها َعاِبٌد، فَِإْن َوَجَد ِكْسَرًة َأَكَلَها، َوِإْن َوجَ  َد بـَْقَلًة َأَكَلَها، َوِإْن َوَجَد َعْرقًا تـََعرََّقُه« طََرَح ثـََفاَلةَ طََعاِمِه َعَلى َمْزبـََلٍة، َفَكاَن َيَِْوي ِإلَيـْ
النَّاَر ِبُذنُوِبِه، َفَخَرَج اْلَعاِبُد ِإَل الصَّْحَراِء ُمْقَتِصًرا َعَلى  َعزَّ َوَجلَّ ذَ قَاَل: فـََلْم يـََزْل َكَذِلَك َحّتَّ قـََبَض اّللَُّ  ِلَك اْلَمِلَك فََأْدَخَلهُ 

َ َعزَّ َوَجلَّ قـََبَض َذِلَك اْلَعاِبَد، فـََقاَل: َهْل أِلََحٍد ِعْنَدَك َمْعُروٌف تُ  ، قَاَل: َفِمْن اِفئُُه؟ قَاَل: اَل ايَ كَ َمائَِها َوبـَْقِلَها، ُثَّ ِإنَّ اّللَّ  َربِّ
تُـَها، َوِإْن َوَجْدُت بـَْقَلًة َأَكْلتُـَها، أَْيَن َكاَن َمَعاُشَك؟ َوُهَو َأْعَلُم ِبَذِلَك، قَاَل: ُكْنُت آِوي ِإَل َمْزبـََلِة َمِلٍك، فَِإْن َوَجْدُت ِكْسَرًة َأَكْل

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبَذِلَك اْلَمِلِك، فَُأْخرَِج  َقَبْضَتُه، َفَخَرْجتُ َوِإْن َوَجْدُت َعْرقًا تـََعرَّقـْتُُه، فَـ   ِإَل اْلَِبِيَِّة ُمْقَتِصًرا َعَلى بـَْقِلَها َوَمائَِها، فََأَمَر اّللَّ
َفُض، فَأُِعيَد َكَما َكاَن، فـََقاَل: اَي َربِّ َهَذا الَِّذي ُكْنُت آُكُل ِمْن َمزْ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه: ُخْذ بـََلِتِه، قَاَل: َوقَاِمَن النَّاِر مَجَْرًة يـُنـْ َل اّللَّ

 النَّاَر "  بَِيِدِه فََأْدِخْلهُ اجْلَنََّة ِمْن َمْعُروٍف َكاَن ِمْنهُ إِلَْيَك مَلْ يـَْعَلْم بِِه، َأَما لَْو َعِلَم ِبِه َأْدَخْلُتهُ 
 إسناده واه.  (: 1296) # قال صاحب الروض البسام 

 

اْلُمقَ َأْخِبََ   -  1467 اْلَولِيِد  ْبِن  اْلَعبَّاِس  ْبُن  َعِليُّ  أَنْـبَأَ  ْبِن َسوَّاٍر،  ْبِن فَاِرِس  ْبِن يوُسَف  اْلَقاِسِم  يُوُسُف ْبُن  بَِفائَِدِة اْبِن  اَن  انِِعيُّ، 
ْعتُهُ ِإالَّ ِمْنُه، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َنْصِر ْبِن ُمَزاحِ   ْبُن ِعيَسى اْلُعْكِليُّ، َعْن ُحَصنْيِ ْبِن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن، ٍم، ثنا َخاِلدُ ُعْقَدَة، َوقَاَل: َما ْسَِ

َوَة، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، قَالَ  ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعْن ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، َعْن َأْشَعَث ْبِن َأيِب الشَّْعثَاِء، َعْن رََجاِء ْبِن َحيـْ : ْسَِ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َما يف يََدْيِه َعْنُكمْ َلْيِه َوَسلَّمَ عَ  َفُد،  يـَُقوُل: »اَل تـَْبَخُلنَّ َعَلى ِإْخَواِنُكْم ِبَذاِت أَْيِديُكْم، مُيِْسُك اّللَّ ، فَِإنَّ َما ِعْندَُكْم يـَنـْ

ُ ُدَعاءَُكْم، فَِإنَّ ِمَن اْلَقَرابَِة اْلَقرِيَبِة َغًدا اْلَمْشَي يف  َوَما ِعْنَد اّللَِّ اَبٍق، َفاَل َُتْنـَُعوُهُم اْلَمُعونََة ِِبَنْـُفِسُكْم، َأوِ  َحَواِئِجِهْم فـََيْحُجُب اّللَّ
اجْلَاِئَع السَّْغبَاَن، َوَمِن اْلَوِسيَلِة ِإَل  ، َوالزُّْلَفى َلَدْيِه ِإْطَعاُم الرَُّجِل ِمْنُكْم َأَخاهُ  ثـَْواًب،  ُسَو َأَحدُُكمْ رَبُِّكْم َغًدا َأْن َيكْ   ِعْنَد اّللَِّ  َأَخاهُ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ُخَضِر اجْلَنَِّة، َغًدا، َوِإنَّ ِمْن ُمَقدَِّماِت اْلرَْيِ ِبُكْم ِإَل رَبُِّكْم َأنْ   َيْسِقَي َأَحدُُكْم َأَخاُه، َويـَْرِويَِه ِمَن اْلَماِء، َيْكُسوهُ اّللَّ
الْ  الرَِّحيِق  ِمَن   ُ اّللَّ اْلُمتـَنَاِفُسوَن{ ]الطففني: َمْخُتوِم« ُثَّ َيْسِقَيهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: }َويف َذِلَك فـَْليـَتـَنَاَفِس  َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ   قـََرأَ 

26 ] 
إسناده ضعيف منقطع: الحسين بن نصر واالثنان فوقه لم أعثر على ترجمة لهم. ورجاء روايته   (:1295)  # قال صاحب الروض البسام

. عاذ مرسلة كما قعن م  ال الِمز ي 
اّللَِّ   -  1468 َعْبِد  ْبُن  إِبْـَراِهيُم  ُمْسِلٍم  أَبُو  ثنا  اْلَبْصرِيُّ،  اْلَواِرِث  َعْبِد  ْبُن  ُمَزاِحُم  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن َأْخَِباََن  َسِعيُد  ثنا  اْلَبْصِريُّ،   

ٍم، ثنا ُموَسى ْبُن ُعبـَْيَدَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َثبِ  ُهَريْـَرَة، َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإَذا قَاَل الرَُّجُل  ٍت، َعْن َأيِب َسالَّ
ُ َخرْيًا، فـََقْد أَبْـَلَغ يف الثَـّنَاِء "   أِلَِخيِه: َجَزاَك اّللَّ

  أعلم. رواية أسامة، وهللا الحديث ال يثبت إالَّ من و  .. إسناده ضعيف. (: 1596) # قال صاحب الروض البسام 

ْلَمْرَورُوِذيُّ ِبِدَمْشَق يف َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َشاِكٍر، ثنا أَبُو يـَْعُقوَب يُوُسُف ْبُن ُموَسى ا - 1471
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هْلَاُث ْبُن ُجَبرْيٍ، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، أَنْـبَأَ اأْلَْوزَاِعيُّ، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب يـَْعُقوَب، ثنا دَ َسَنِة اثْـنـََتنْيِ َوَِثَاِننَي َوِمائـََتنْيِ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  
ُفِسنَا َما اَل ََّنِْلُكهُ  ْلتـَنَا ِمْن أَنْـ نََّك َسأَ راََبٍح، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُعو فـَيـَُقوُل: »اللَُّهمَّ إِ 

َها َما يـُْرِضيَك َعنَّا«   ِإالَّ ِبَك، اللَُّهمَّ فََأْعِطنَا ِمنـْ
 إسناده واه.  (: 1611) # قال صاحب الروض البسام 

 

َلْيِه، أَنْـبَأَ أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن  َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُقَرِشيُّ ِقَراَءًة عَ  - 1472
ا  ْبُن َعْبِد  ِإبْـَراِهيُم  أَبُو ِإْسَحاَق  ، ثنا  اْلُقَرِشيُّ ، ُبْسٍر  ، َوالزُّْهِريِّ اأْلَْوزَاِعيِّ ْبُن اْلَعاَلِء، َعِن  ْبِن اْلَعاَلِء ْبِن زَْبٍر، ثنا َأيِب َعْبُد اّللَِّ  ّللَِّ 

َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َعْمَرَة اأْلَنْ قَ  َثِِن َأيِب، قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل  َصاِريُّ، َحدَّ ااَل: ثنا اْلُمطَِّلُب يـَْعِِن اْبَن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َحْنَطٍب، َحدَّ
النَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم يف َغْزَوٍة َغَزاَها، فََأَصاَب  َعَلْيِه َوَسلََّم يف َنِْر  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  النَّاُس َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  اَس خَمَْمَصٌة، فَاْستَْأَذَن 

ُ َعْنُه: َأرَ بـَْعِض ظَْهرِِهْم، فـََهمَّ َرُسوُل اّللَِّ  أَْيَت اَي َرُسوَل اّللَِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيََْذَن هَلُْم، فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب َرِضَي اّللَّ
ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما تـََرى اَي ُعَمُر؟« قَاَل: أََرى ِإَذا َنَْراَن ظََهْراَن ُثَّ لَِقينَا َعُدوَّاَن َغًدا، َوَنُْن ِجيَاٌع رَِجاٌل؟ فـََقاَل رَُسوُل اّللَِّ َصلَّ 

َا َكانَ َأْن َتْدُعَو النَّاَس بِبـََقااَي َأْزَواِدِهْم، ُثَّ  ُ، قَاَل: َفَكَأَّنَّ َ َسيُـبـَلِّغُنَا ِبَدْعَوِتَك ِإْن َشاَء اّللَّ  َعَلى َرُسولِ    َتْدُعَو ِفيَها اِبْلَِبََكِة، فَِإنَّ اّللَّ
َواِدِهْم« قَاَل: َفَجاُءوا مِبَا َكاَن ِعْنَدُهْم، قَاَل: اّللَِّ ِغطَاٌء َفُكِشَف، قَاَل: »َفَدَعا بِثـَْوٍب، ُثَّ َأَمَر ِبِه فـَُبِسَط، ُثَّ َدَعا النَّاَس بِبـََقااَي َأزْ 

َوِمنْـ  َيِة،  ِمَن الطََّعاِم َأِو احْلَثـْ اِبحْلَْفَنِة  النَّاِس َمْن َجاَء  َعَلْيِه َفَمِن  ِبِه َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  اْلبـَْيَضِة، قَاَل: »فَأََمَر  مِبِْثِل  َمْن َجاَء  ُهْم 
ُ َأْن يـََتَكلََّم بِِه، ُثَّ انَ َوَسلََّم، فـَُوِضعَ  ْيِش، ُثَّ أََمَرُهْم فََأَكُلوا  َدى يف اجلَْ  َعَلى َذِلَك الثَـّْوِب، ُثَّ َدَعا ِفيِه اِبْلِبَََكِة، ُثَّ َتَكلََّم مِبَا َشاَء اّللَّ

َعْت َبنْيَ َيَدْيِه، ُثَّ َدَعا ِبَشْيٍء ِمْن َماٍء َفُصبَّ ِفيَها، ُثَّ َمجَّ ِفيِه، َوَتَكلََّم َوطَِعُموا، َوَمَلُئوا َأْوِعيـَتـَُهْم، َوَمزَاِوَدُهْم، ُثَّ َدَعا رَْكَوًة فـَُوضِ 
ُ َأْن يـََتَكلََّم   َوَسلََّم تـَْفُجُر يـَنَابِيُع ِمَن ِبِه، َوَأْدَخَل َكفَّهُ ِفيَها« فَأَْقَسَم اِبّللَِّ َلَقْد »رَأَْيُت َأَصاِبَع َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ مِبَا َشاَء اّللَّ

َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحّتَّ َبَدْت نـََواِجُذُه« ُثَّ  اْلَماِء، ُثَّ َأَمَر النَّاَس َفَشرِبُوا َوَمَلُئوا ِقَرَِبُْم َوَأَدَواِتِْم« قَاَل: »ُثَّ َضِحكَ 
َ َعزَّ َوَجلَّ ِِبَِما أَ قَاَل: »َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه إِ  ُ َوْحَدهُ اَل َشرِيَك لَُه، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدهُ َوَرُسولُُه، اَل يـَْلَقى اّللَّ ِقيَاَمِة ِإالَّ  َحٌد يـَْوَم الْ الَّ اّللَّ

 َدَخَل اجْلَنََّة َعَلى َما َكاَن ِمْن َعَمٍل« 
 

 حُمَمَِّد ْبِن َصاِلِح ْبِن ِسنَاٍن، َوأَبُو احْلَاِرِث َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعَمارََة يف آَخرِيَن، قَالُوا: َأْخَِباََن أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْـَراِهيُم ْبنُ   - 1473
أَبُو ِهَشاٍم عَ  ْبنِ ثنا  اْلَعاَلِء  ْبِن  ْبُن َعْبِد اّللَِّ  ثنا ِإبْـَراِهيُم  اْلِِبَْذْوِن،  ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبِن  الرَّمْحَِن  ْبُن    ْبُد  َثِِن َأيِب َعْبُد اّللَِّ  زَْبٍر، َحدَّ

َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن بْ  ثـَنَا اْلُمطَِّلُب، َحدَّ َثِِن َأيِب، قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اّللَِّ  اْلَعاَلِء، َحدََّثِِن الزُّْهِريُّ، َحدَّ ُن َأيِب َعْمَرَة اأْلَْنَصاِريُّ، َحدَّ
ْث ِبِه   مَلْ َُيَدِّ َم يف َغْزَوٍة َفذََكَر ِمثـَْلهُ »َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب َكِثرٌي ِمْن َحِديِث َعْبِد اّللَِّ ْبِن اْلَعاَلِء َعِن الزُّْهِريِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

يَْذُكِر ا ، َومَلْ  اْلَْلُق َعْنهُ فـََلْم َيْذُكُروا اأْلَْوزَاِعيَّ إِبْـَراِهيُم، فـََرَواهُ  ، َورَُجٌل آَخُر، َوَقْد ِإالَّ ابْـُنهُ  أْلَْوزَاِعيُّ ِإالَّ أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ
ُهَما َأمْحَُد ْبُن ُعَمرْيِ ْبِن ُجوَصا   « َحدََّث ِبِه َعنـْ

 إسناده صحيح.  (:1411-1410) # قال صاحب الروض البسام 
، قَااَل: ثنا َأْخَِباََن احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َدا  -  1475 ثـَنَا يُوُسُف ْبُن اْلَقاِسِم، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثًنَّ ُوَد ح َوَحدَّ
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السَّامِ  احْلَجَّاِج  ْبُن  َعنْ ِإبْـَراِهيُم  اْلُمَسيِِّب،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن   ، الزُّْهِريِّ َعِن   ، اأْلَْوزَاِعيِّ َعِن  اْلَعوَّاِم،  ْبُن  اْلُمَزاِحُم  ثنا  ُهَريْـَرَة،    يُّ،  َأيِب 
 ِسرياَُن َهَذا يف اْلِكتَاِب السَّاِبِق؟ قَاَل: »نـََعْم« قَاَل: قـُْلنَا: ِلَرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم ُحَننْيٍ، َواْلَْيُل َُتْزَُع بِنَا: َأَكاَن مَ 

/  2( والذهبي في "المشتبه" )241/  7ِجم فقد ذكره ابن ماكوال في "اإِلكمال" )رجال إسناده ثقات إال الُمَرا  (:35)  # قال صاحب الروض البسام 
 وال تعديًل. ( ولم يحكوا فيه جرًحا 1289/ 4( والحافظ في "تبصير المنتبه" )583

َعْبِد    -  1476 ْبِن  اّللَِّ  َعْبِد  ْبِن  َجبـََلَة  ْبِن  اّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  ِمْن  َأْخَِباََن  نَا  َعَليـْ َقِدَم  اْلبـَْغَداِديُّ  اْلُمَضِريُّ  الرَّمْحَِن 
 اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن حُمَرٍَّر، َعْن قـَتَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن طََرطُوَس، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِبُّ، ثنا أَبُو نـَُعْيمٍ 

 ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِلٍّ َوَشاِهَدْي َعْدٍل« ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ 
ر )في األصل: محرز(، وهو متروك". 287/  4قال الهيثمي في "المجمع" ) (: 765) الروض البسام # قال صاحب   (: "وفيه عبد هللا بن محر 

ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  و اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلُكويفُّ احْلَاِفُظ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن النِّرِييُّ، ثنا حُمَمَُّد  َحدََّثِِن أَبُ   -  1478
ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغْزَواَن، ثنا ِضَماُم ْبُن ِإْْسَاِعيَل، َعْن َأيِب قَِبيٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلعَ  اِص، قَاَل: ْسَِ

ُ َعْنهُ " يـَُقوُل: " أَََتين ِجِْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم، فـَقَ  َ َعزَّ َوَجلَّ َيَُْمُرَك َأْن َتْسَتِشرَي أاََب َبْكٍر َرِضَي اّللَّ  اَل ِل: اَي حُمَمَُّد ِإنَّ اّللَّ
 إسناده تالف.  (: 1457) ض البسام # قال صاحب الرو 

ْضَرِميُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه بِبـَْيِت هَلْيَا يف  َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َخاِلُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َخاِلِد ْبِن ََيََْي ْبِن    -  1479 حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن مَحَْزَة احلَْ
َوَثاَلِثِائَةٍ  َوَأْربَِعنَي  اْبُن هلَِ َسَنِة ََخٍْس  ثنا  ْبُن َهاِشٍم،  ْبِن مَحَْزَة، ثنا َعْمُرو  ْبِن ََيََْي  ْبُن حُمَمَِّد  َأمْحَُد  َثِِن َجدِّي أِلُمِّي  يَعَة، َعْن  ، َحدَّ

ثَُه، َعْن أَبِيِه، »َأنَّ َرسُ  َد ْبَن السَّاِئِب، َحدَّ َبَة ْبِن َأيِب َوقَّاٍص، َأنَّ َخالَّ وَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َحْفِص ْبِن َهاِشِم ْبِن ُعتـْ
 ِإَذا َدَعا َجَعَل رَاَحتـَْيِه ِإَل َوْجِهِه« 

 [ (1606لبسام )الروض ا] إسناده ضعيف.# 
 

احْلَسَ   -  1480 ْبُن  َوَعِليُّ  ُشَعْيٍب،  ْبِن  َهارُوَن  ْبُن  حُمَمَُّد  َعِليٍّ  َوأَبُو   ،ُ اّللَّ َرمِحَهُ  َأيِب  ثـَنَا  َسِعيٍد  َحدَّ أَبُو  ثنا  قَالُوا:  َن  َعالَّ ْبِن  ِن 
، َعْن اْلُمَفضَُّل ْبُن حُمَمٍَّد اجْلََنِديُّ مِبَكََّة، َحدََّثِِن أَبُو ُمَعاٍذ   َصاِمُت ْبُن ُمَعاٍذ، ثنا َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن ُسْفيَاَن الثَـّْوِريِّ

، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َعدِ  ، َعِن الصُّنَاَِبِيِّ لََّم: " َما  يِّ ْبِن َعِديٍّ
َشبَابِِه ِفيَما أَْباَلُه، َوَعْن َمالِِه ِمْن أَْيَن   تـَُزوُل َقَدَما َعْبٍد يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َحّتَّ ُيْسَأَل، َعْن َأْربَِع ِخَصاٍل: َعْن ُعُمرِِه ِفيَما أَفـْنَاُه، َوَعنْ 

 يِه "اْكَتَسَبهُ َوِفيَما أَنْـَفَقُه، َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَما َعِمَل فِ 
 إسناده لين.  (: 1748) # قال صاحب الروض البسام 

َءًة َعَلْيِه، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق اْلَبْصِريُّ، مِبِْصَر، ثنا َعْبُد اّللَِّ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َحبِيِب ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك، ِقَرا - 1483
ُهرَ  َأيِب  َعْن  َأيِب َصاِلٍح،  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  اْلَُرْيِبُّ،  َداُوَد  تـَْنظُُرواْبُن  قَاَل: »اَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوَل  َأنَّ  يف    يْـَرَة، 

 َعُم اّللَِّ َعَلْيُكْم« ُدنْـيَاُكْم ِإَل َمْن فـَْوَقُكْم، َوَلِكِن اْنظُُروا ِإَل َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمْنُكْم، فَِإنَّهُ َأْجَدُر َأْن َُتَدََّد نِ 
مش به بلفظ: ( من طريق أبي معاوية ووكيع عن األع2275/  4وأخرجه مسلم )  ... إسناده صحيح  (: 1642)  البسام# قال صاحب الروض  

 "انظروا إلى من أسفل منكم، وال تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم". 
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ْبُن َحبِيٍب، ثنا َأمْحَُد ْبُن    -  1484 احْلََسُن  َأيِب، ثنا يـَْعلَ َأْخَِباََن  َثِِن  الرَّاِهُب، َحدَّ اْلُمّرِيُّ  ْبِن ُخَرميٍْ  ْبُن ِبْشٍر َأيِب َحارِثََة َكْعِب  ى 
 يِنِه: اْلََفاِجيُّ، َعْن اَنِبَغَة َبِِن َجْعَدَة، قَاَل: أَْنَشْدُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأاََن َعْن ميَِ 

 ]البحر الطويل[ 
 ا ي ِبَِْرطَاِل اللَُّجنْيِ ُسيُوفـَنَا ... َونـَْعُلو ِِبَا يـَْوَم اهْلَيَاِج السَّنـَوُّرَ ُنَلِّ 

 َعَلْواَن اْلِعبَاَد ِعفًَّة، َوَتَكرًُّما ... َوِإانَّ لَنـَْرُجو فـَْوَق َذِلَك َمْظَهَرا 
، قَاَل: »َأجَ قَاَل: فـََقاَل ِل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَل أَ  ْل ِإْن ْيَن اَل أُمَّ َلَك؟« قَاَل: قـُْلُت: ِإَل اجْلَنَِّة اَي َرُسوَل اّللَِّ

َلى« ُثَّ أَْنَشْدتُُه:  ُ اَي َأاَب لَيـْ  َشاَء اّللَّ
 َواَل َخرْيَ يف ِحْلٍم ِإَذا مَلْ َيُكْن َلهُ ... بـََواِدُر حَتِْمي َصْفَوهُ َأْن يَُكدَّرَا، 

 يف َجْهٍل ِإَذا مَلْ َيُكْن َلهُ ... َحِليٌم ِإَذا َما أَْورََد اأْلَْمَر َأْصَدرَا  َواَل َخرْيَ 
فَاَك« قَاَل: »فـََلَقْد رَأَيْـُتهُ فَـ   ُ ُض اّللَّ يـَُفضِّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَجْدَت اَل  َوِماَئِة َسَنٍة، َوِإنَّ   َقاَل ِل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ   بـَْعَد ِعْشرِيَن 

 أِلَْسنَانَِه َأَشٌر َكأَنَّهُ اْلَِبَُد« 
 [ (1513محقق الروض البسام )]بن األشدق وهو ضعيف.  رواه البزار، وفيه يعلى (: 13338الهيثمي )# قال 

ريَايفُّ، اِبْلَبْصَرِة، -  1488 َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعِليِّ ْبِن ِهَشاٍم السِّ َوَأمْحَُد ْبُن اأْلَْسَوِد احْلََنِفيُّ،   َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا،  اٍز الطَُّفاِويُّ أَبُو َأمْحََد، ثنا ُعَمُر ْبنُ قَااَل: ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َكرَ   ُصْهبَاَن اأْلَْسَلِميُّ

 َواللَّْفُظ هلَِِشاِم ْبِن َعِليٍّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اطْلُُبوا احْلََواِئَج ِعْنَد ِحَساِن اْلُوُجوِه«
 إسناده واه.  (: 1288) روض البسام # قال صاحب ال

، ثنا َسْعُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَبرْيُوِتُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبنُ   -  1497 ، ثنا   َأْخَِبَ َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن أَيُّوَب ْبِن َحْذملٍَ اْلُمتـَوَكِِّل ْبِن َأيِب السَِّريِّ
َثِِن  ، َعْن َثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ ََيََْي ْبُن ُسَلْيٍم، َحدَّ َصلَّى هللاُ    اأْلَْزَوُر ْبُن غَاِلٍب، َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ

َويـَوْ  مُجَُعٍة،  َلِة  لَيـْ ُكلِّ  يف  َوَجلَّ  َعزَّ  ّللَِِّ  »ِإنَّ  َوَسلََّم:  عَ َعَلْيِه  أَْلِف  ِستَِّماَئِة  مُجَُعٍة  النَّاَر« ِم  اْستـَْوَجُبوا  َقِد  ُكلُُّهْم   ِتيٍق، 
 

ْلبـَْلِخيُّ، ثنا َعِليُّ ْبُن ُحْشَرٍم،  َوَحدَّثـَنَا ُعْثَماُن ْبُن احْلَُسنْيِ اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن حَمُْموِد ْبِن بُوِر ْبِن َعمَّاٍر أَبُو َبْكٍر ا -  1498
 َوقَاَل: »يف ُكلِّ يـَْوِم مُجَُعٍة« ا ََيََْي ْبِن ُسَلْيٍم، ِمثـَْلهُ ثن
 

َبَة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ا  - 1499 ، ِمثـَْلهُ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َجْعَفٍر الرَّازِيُّ اِبلرَّْمَلِة، ثنا اْبُن قـُتـَيـْ  لسَِّريِّ
 [ ( 438الروض البسام )]  ا.(: ضعيف جد614السلسلة الضعيفة )# 

ِمِذيُّ حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل، ثنا ْخَِباََن أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَُّد ْبُن مُحَْيِد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن اْلِكاَليِبُّ، ثنا أَبُو ِإْْسَاِعيَل الرتِّْ أَ   -  1503
َثِِن اللَّْيُث،   َوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرٍو، َعْن  َعْن ِإْسَحاَق َأيِب َعْبِد الرَّمحَْ َعْبُد اّللَِّ ْبُن َصاِلٍح، َوَحدَّ ِن، َعْن رََجاِء ْبِن َحيـْ
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َ، وَ اِبْلَمرْ َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " قَِليُل اْلِفْقِه َخرْيٌ ِمْن َكِثرِي اْلِعبَاَدِة، وََكَفى   َكَفى اِبْلَمْرِء ِء ِفْقًها ِإَذا َعَبَد اّللَّ
َا النَّاُس رَُجاَلِن: ُمْؤِمٌن َوَجاِهٌل، َفاَل تـُْؤِذ اْلُمْؤِمَن َواَل َُتَاِوِر اجلَْ   اِهَل " َجْهاًل ِإَذا َعِجَب ِبَرْأيِه، ِإَّنَّ

 [ (95الروض البسام )] (: ضعيف. 2524السلسلة الضعيفة )# 
أَ َحدَّثـَنَ   -  1507 ثنا  ْبِن ََيََْي ْبِن الضَُّرْيِس الرَّاِزيُّ،  أَيُّوَب  أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن  ُ، ثنا  اّللَّ َأيِب َرمِحَهُ  بُو َعْوٍن حُمَمَُّد ْبُن َعْوٍن ا 

، قَا ْعُت احلَْ الّزاَِيِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ذَْكَواَن، َعْن ُُمَاِلٍد، َعِن الشَّْعِبِّ َسَن، َُيَدُِّث َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َْسَُرَة، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َل: ْسَِ
ُ َعْبًدا رَِعيًَّة فـََلْم َُيِْظَها اِبلنَِّصيَحِة ِإالَّ َحرَّ  ُ َعَلْيِه اجْلَنََّة« َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا اْسرَتَْعى اّللَّ  َم اّللَّ

بالقوي. وقد وهم فيه ابن ذكوان    (:910)  البسام قال صاحب الروض  #   أو  -ابن ذكوان ضعيف كما في "التقريب"، وشيخه مجالد ليس 
 . فجعله من مسند عبد الرحمن بن سمرة، والصواب أنه من مسند َمْعِقل بن يسار  -شيخه

 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو اْلَفضْ   -  1508 ِل َصاِلُح ْبُن حُمَمٍَّد الرَّاِزيُّ بِبـَْغَداَد، ثنا َعْبُد اْلَواِرِث، ثنا حُمَمَُّد َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
َثِِن ُُمَاِلُد ْبُن َسِعيٍد، َعْن َعاِمٍر   ْعُت احْلََسَن ْبَن َأيِب احْلََسِن، َُيَدُِّث، َوَنْنُ ْبُن ذَْكَواَن َمْوَل اْلَمَهالَِبِة، َحدَّ ، قَاَل: ْسَِ  ِعْنَد  الشَّْعِبِّ

ْعُت ال ُقوُل: »َمِن  نَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَـ اْبِن ُهَبرْيََة، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َْسَُرَة َصاِحُب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ْسَِ
  َعَلْيِه اجْلَنََّة« اْسرَتَْعى رَِعيًَّة فـََلْم َُيِْظَها اِبلنَِّصيَحِة َحرََّم اّللَُّ 

بالقوي. وقد وهم فيه ابن ذكوان    (:911)  # قال صاحب الروض البسام  أو  -ابن ذكوان ضعيف كما في "التقريب"، وشيخه مجالد ليس 
 . ، والصواب أنه من مسند َمْعِقل بن يسار فجعله من مسند عبد الرحمن بن سمرة  -شيخه

ُن ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َمْعُروِف ْبِن َأاَبَن ْبِن َأيِب َنْصٍر، ثنا أَبُو زُْرَعَة َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو، ثنا احْلَسَ   َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَدُ   -  1514
َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل   ِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوَعطَاٍء، َعنْ ْبُن ِبْشٍر، ثنا احْلََكُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن قـَتَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َوسَ 

ُمْؤِمٌن، فَِإْن فـَعَ  َوُهَو  يـَْزين  ُمْؤِمٌن، َواَل  َوُهَو  َيْسِرُق السَّاِرُق  َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل  اإْلِميَاُن ِمْن اّللَِّ َصلَّى هللاُ  بَِرَئ  ِمْن َذِلَك  ئًا  َل َشيـْ
ُ َعَلْيهِ قـَْل  « ِبِه، فَِإْن ََتَب ََتَب اّللَّ
 [ (18الروض البسام )] إسناده ضعيف.# 

ُقوَب النـَّْيَسابُوِريُّ، ثنا حُمَمَُّد  َأْخَِباََن أَبُو اْلَفْتِح ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأمْحََد ْبِن َعاِصِم ْبِن الرَّوَّاِس، ثنا يُوُسُف ْبُن يـَعْ   - 1515
ٍم، ثنا  ْبُن   ، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: ذُكِ ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن ُمَقدَّ َر ُعبـَْيُد ْبُن َواِقٍد، َحدََّثِِن أَبُو ُمَضَر النَّاِجيُّ

 ُجٌل طََلَب َأْمًرا فََأْدرََكُه« َحامِتٌ الطَّاِئيُّ ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »َذاَك رَ 
 إسناده ضعيف.  (: 1521) صاحب الروض البسام  # قال 

ْجِزيُّ، ثنا  َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب ِمْن َوَلِد ُِثَاَمَة ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن أََنٍس، ثنا َز   -  1516 َكرايَّ ْبُن ََيََْي السِّ
ثنا  َشيْـ   ، اأْلُبـُلِّيُّ ْبُن فـَرُّوَخ  َعَليْ بَاُن  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ  ْبُن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  َمْيُموُن  ثنا  اْلَمْيُموينُّ،  ِه َوَسلََّم  مُحَْيُد ْبُن زاَِيٍد 

َفاِن ِمْن أُمَّيِت ِإَذا َصَلَحا َصَلَح النَّاُس، َوِإَذا َفَسدَ   َلَماءُ " ا َفَسَد النَّاُس: السُّْلطَاُن، َواْلعُ قَاَل: " ِصنـْ
 إسناده تالف...والحديث موضوع.   (: 901) # قال صاحب الروض البسام 

 احْلَْضَرِميُّ، َحدََّثِِن َأيِب، َعْن أَبِيِه َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن مَحَْزةَ  -  1517
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اأْلَْوزَاِعيِّ َيَْ  ْبِن َعْمرٍو  الرَّمْحَِن  ْبِن مَحَْزَة، َعْن َعْبِد  ْبِن َحِبيٍب ََي  ِإَل ُسَلْيَماَن  يـَُردُّهُ   ، اْلُمَحاِريِبِّ اْلَولِيِد ْبِن َسرِيٍع  ِمَن  َأَصابَهُ  أَنَّهُ   ،
ْبنِ  ، َعْن ُعْرَوَة  الزُّْهِريِّ ْبِن ِشَهاٍب  ، َعْن حُمَمَِّد  َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّىاْلُمَحاِريِبِّ الزُّبرَْيِ، َعْن  َعَلْيِه َوَسلََّم:      هللاُ 

ُر ُجبَاٌر، َويف الرَِّكاِز اْلُُمُس«   »اْلَعْجَماءُ ُجبَاٌر، َواْلَمْعِدُن ُجبَاٌر، َواْلِبئـْ
 َعَلْيِه َوَسلََّم: »فـََقَضى َرُسوُل  ى قـَْوٍم يف َحَواِئِطِهْم، فـَتـََقاَضْوا ِإَل َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َوَأنَّ اَنقًَة ِْلِل اْلَِبَاِء ْبِن َعاِزٍب أَْفَسَدْت َعلَ 

اْلَمَواشِ  َأْهِل  َوَعَلى  اِبلنـََّهاِر،  َحَوائِِطِهْم  ِحْفُظ  احْلََواِئِط  َأْهِل  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  َمَواِشياّللَِّ  ِحْفُظ  َوذََكَر ي  اِبللَّْيِل«  ِهْم 
 َحِديثًا ِفيِه طُولٌ 

 إسناده واه.  (: 711) # قال صاحب الروض البسام 
َعْبدِ   -  1518 ْبِن  اّللَِّ  َعْبِد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  اْلَقاِسِم َسِعيُد  أَبُو  ثنا  َهارُوَن،  ْبُن  َأمْحَُد  َعِليٍّ  أَبُو  بْ   َأْخَِباََن  ُشَرْحِبيَل  ْبِن  ِن  الرَّمْحَِن 

يُّ، ثنا ُعَفرْيُ ْبُن َمْعَداَن، َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ  َشَراِحيَل الرتََّْخُِيُّ َِبِْمَص، ثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح اْلُوَحاظِ 
 ُخُلِقِه َدرََجَة السَّاِهِر اِبللَّْيِل الظَّاِمِئ اِبهْلََواِجِر« َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الرَُّجَل لَُيْدِرُك َِبُْسِن 

 إسناده ضعيف.  (: 1073) صاحب الروض البسام  # قال 
ث  -  1519 ِدَمْشَق،  َقِدَم  طََِبِيَّةُ  َوَمْسَكنُهُ  اْلبـَْغَداِديُّ،  َعْبَداَن  ْبِن  َسِعيِد  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَفَرِج  أَبُو  َثِِن  حَ َحدَّ أَبُو  ْبُن نا  ُعَمُر  ْفٍص 

ثنا َعامِ  اْلَقاِضي،  احْلََلِبُّ  َنْصٍر  ْبِن  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ احْلََسِن  اْلُقدُّوِس، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  ثنا َعْبُد  ْبُن َسيَّاٍر،  ُر 
يف ِعْلِمِه َأَشدُّ ِمْن   اْلِعْلِم، َواَل َيْكُتُم بـَْعُضُكْم بـَْعًضا، فَِإنَّ ِخيَانََة الرَُّجلِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي َمْعَشَر ِإْخَواين تـَنَاَصُحوا يف  

 ِخيَانَِتِه يف َمالِِه« 
 [ (106الروض البسام )] (: موضوع.783السلسلة الضعيفة )# 

َن ْبِن عَ   -  1520 َثِِن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَغفَّاِر  ْبِد الرَّمْحَِن احْلَرَّاينُّ احْلَاِفُظ، ثنا احْلََسُن ْبُن  َحدَّ
 َرُسوُل ، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َخَرجَ ْبِن َجاِبٍر اْلَمْوِصِليُّ، ثنا َجدِّي َعْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن َجاِبٍر، قَاَل: ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن ُعَمَر، َعْن اَنِفعٍ 

ِد، فَِإَذا قـَْوٌم يـََتَحدَّثُوَن َوَيْضَحُكوَن، فـََقاَل: »اذُْكُروا اْلَمْوَت، أََما َوالَِّذي بـََعَثِِن اِبحْلَقِّ َلْو اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَل اْلَمْسجِ 
ُتْم َكِثريً   ا« تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَِلياًل َولََبَكيـْ

 وجده لم أقف على ترجمتها.  ر الغفاعبد الحسن بن أحمد بن  (:484) # قال صاحب الروض البسام 
بـَْيِط ْبِن  ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْـَراِهيَم ْبِن نُـ   َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد السَّاَلِم اْلَبرْيُوِتُّ، ثنا َأمْحَُد ْبنُ   - 1524

َثِِن َأيِب ِإْسَحاُق ْبنُ َشرِيٍط، اِبجْلِيَزةِ يف ِذي احلِْجَِّة سَ  إِبْـَراِهيَم،   َنَة ََخٍْس َوَِثَاِننَي َوِمائـََتنْيِ، َوذََكَر َأنَّ َمْوِلَدهُ َسَنَة َسْبِعنَي َوِماَئٍة، َحدَّ
ْبِن َشرِيطٍ  نـُبـَْيِط  أَبِيِه  ِإبْـَراِهيَم، َعْن  أَبِيِه  َعَلْيِه وَ َعْن  ًدا فـَْليـَتـَبـَوَّْأ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُمتـََعمِّ َسلََّم: »َمْن َكَذَب َعَليَّ 

 َمْقَعَدهُ ِمَن النَّاِر« 
ط (: "رواه الطبراني في الصغير، وشيخه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبي 146/  1قال الهيثمي )  (:130)  # قال صاحب الروض البسام

 نهم إال الصحابي". أهـ. كذ به صاحب الميزان، وبقية إسناده لم أر من ذكر أحًدا م
 



177 

 

ثـَنَا أَبُو َبْكٍر ََيََْي ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن الزَّجَّاِج، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَقاِضي، ثن  -  1525 ا حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، ثنا ِحبَّاُن  َحدَّ
، َعْن َحارِثََة ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَل: قُـ   ْبنُ  ْلُت هَلَا: َكْيَف َكاَن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َخاَل؟  َعِليٍّ

 َم« َسَن النَّاِس ُخُلًقا، وََكاَن َضحَّاًكا َبسَّاًما َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ فـََقاَلْت: »َكاَن رَُجاًل ِمْن رَِجاِلُكْم، ِإالَّ أَنَّهُ َكاَن َأْكَرَم النَّاِس، َوَأحْ 
 إسناده ضعيف.  (: 1418) # قال صاحب الروض البسام 

ُن أََنِس ْبِن َماِلٍك، ثنا أَبُو َمْسَلَمةَ  َأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َخاِلٍد اْلَفَزاِريُّ، ثنا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد بْ   -  1526
، َعْن َعْمرِو ُكوِن، َعْن َأيِب ُمْسِلٍم يـَْعِِن َسَلَمَة ْبَن اْلَعيَّاِر، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن هَلِيَعَة، َعْن ِمْشَرِح ْبِن َعاَهانَ ِإْسَحاُق ْبُن َسِعيِد ْبِن اأْلُْر 

لَّ، َفَمْن َنَصَب هَلَا َحْراًب، أَْو َمْن َحارََِبَا اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »قـَُرْيٌش َخاِلَصةُ اّللَِّ َعزَّ َوجَ   ْبِن اْلَعاِص، قَاَل: قَاَل َرُسولُ 
نْـيَا َواْْلِخَرِة«   ُسِلَب، َوَمْن َأرَاَدَها ِبُسوٍء ُخِزَي يف الدُّ

 إسناده واه.  (: 1539) # قال صاحب الروض البسام 
 

َثِِن َعْبُد  َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن َضحَّاُك ْبُن يَزِيَد السَّْكَسِكيُّ بِبَـ   - 1527 ْيِت هَلْيَا، ثنا أَبُو َهاِشٍم َوزِيَرةُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَغسَّاينُّ، َحدَّ
ثنا ُسْفيَاُن ْبنُ  اْلَمِلِك،  ْبُن َعْبِد  إِبْـَراِهيَم، ثنا حُمَمَُّد  ، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَ   اْلَعِظيِم ْبُن  الزُّْهِريِّ ْبِن َسْعٍد، َعِن  َنَة، َعْن زاَِيِد  اَل  ُعيـَيـْ

ُوا لُِنطَِفُكْم«   َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َُتَريَّ
(:  146/  3في "التلخيص" )الحديث قال الخطيب: كل طرقه واهية. وضع فه ابن الجوزي، وقال الحافظ    (: 741) # قال صاحب الروض البسام

 موسى الطلحي، والحارث بن عمران الجعفري، وهو حسن". "مداره على أناس ضعفاء رووه عن هشام، أمثلهم: صالح بن 
، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَقاِضي، ثنا ُسَويْ   -  1533 ُد ْبُن َسِعيٍد، ثنا اْبُن َأيِب  َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َسْهِل ْبِن ُعْثَماَن التـَُّنوِخيُّ

ِديِننَا يِب َروَّاٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن قَاَل يف الّرَِجاِل، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن أَ 
تُـُلوُه«   ِبَرْأيِه فَاقـْ

 حديث موضوع.  (: 117) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا مَحَّاُد ْبُن َماِلٍك َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن    -  1538 حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ِهَشاٍم اْلِكْنِديُّ، ثنا يَزِيُد ْبُن َأمْحََد السَُّلِميُّ

اَل: ِإنَّ أُمِّي َأَصاَِبَا َجْهٌد  َنٍس، َأنَّ رَُجاًل، أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَقَ اأْلَْشَجِعيُّ، ثنا َسِعيُد ْبُن َبِشرٍي، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن أَ 
َها؟ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْذَهْب َفَصلِّ  َها، فَِإنَّ فـََلْم تـُْفِطْر َحّتَّ َماَتْت، أَفَُأَصلِّي َعَليـْ  أُمََّك قـَتـََلْت نـَْفَسَها« َعَليـْ

 إسناده ضعيف.  (: 572) # قال صاحب الروض البسام 
ثنا ََيََْي ْبُن اْلَفْضِل اْلَعَنِزيُّ،  َأْخَِباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َجْيٍش اْلَفْرغَاينُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َسِعيٍد اْلَقاِضي، - 1539
، َعْن َعِليٍّ  َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ، ثنا َهارُوُن ْبُن ِإبْـَراِهيَم اأْلَْهَواِزيُّ، عَ   ثنا أَبُو ْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن مُحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن احْلِْمرَيِيِّ

يـَُقولُ  َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  ْعُت  َعْنُه، قَاَل: ْسَِ  ُ يـَْوًما مَ َرِضَي اّللَّ بَِغيَضَك  َيُكوَن  َأْن  ا،  : »َأْحِبْب َحِبيَبَك َهْواًن َما َعَسى 
 َوأَْبِغْض بَِغيَضَك َهْواًن َما َعَسى َأْن َيُكوَن َحِبيَبَك يـَْوًما َما« 

 
، ثنا حُمَمَّ   -  1540 يُّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، ثنا ََيََْي ْبُن اْلَفْضِل َأْخَِباََن أَبُو َجْحَوٍش حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب َجْحَوٍش اْلَُزميِْ
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، َعْن  يُّ، ثنا أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ، ثنا َهارُوُن ْبُن إِبْـَراِهيَم اأْلَْهَواِزيُّ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن مُحَيْ اْلَِرقِ  ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن احْلِْمرَيِيِّ
 ، ْعُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َفذَكَ َعِليٍّ  َر ِمثـَْلهُ قَاَل: ْسَِ

 [ (1190-1189الروض البسام ) إسناده ضعيف.# 
 

الرَُّواِسيُّ   -  1541 حُمَمٍَّد  ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  ِقاَلبََة  أَبُو  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َثَمةُ  َخيـْ احْلََسِن  أَبُو  ثنا  َأْخَِباََن  ِإبْـَراِهيَم،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا   ،
، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ احْلََسُن ْبُن َأيِب َجْعَفٍر، عَ   َصلَّى هللاُ ْن أَيُّوَب، َعْن مُحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن احْلِْمرَيِيِّ

َهْواًن َما َعَسى َأْن َيُكوَن َحِبيَبَك يـَْوًما   ْواًن َما َعَسى َأْن َيُكوَن بَِغيَضَك يـَْوًما َما، َوأَْبِغْض بَِغيَضكَ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْحِبْب َحِبيَبَك هَ 
 َما« 
 

ثنا    -  1542 َجْحَوٍش،  أَبُو  َوَأْخَِباََن  َسِعيٍد ح،  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  َجْيٍش،  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ْبِن  َأْخَِباََن  ِإْسَحاَق  ْبُن  حُمَمَُّد 
 ِل، ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْـَراِهيَم، ثنا احْلََسُن ْبُن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن أَيُّوَب، َفذََكَر ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهُ ُخَزمْيََة، قَااَل: ثنا ََيََْي ْبُن اْلَفضْ 

 [ ( 1192-1191الروض البسام )] إسناده ضعيف.# 
َمْيِك  بُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َجبـََلَة الطََّرُسوِسيُّ اْلُمَضِريُّ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن طَاَأْخَِباََن أَ   -  1546 ِهِر ْبِن َأيِب الدُّ

يِل ْبِن زَْيٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ اْلَعوَّاِم، َعْن مجَِ   بِبـَْغَداَد، ثنا َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َصاِلٍح أَبُو الصَّْلِت، ثنا َعبَّاُد ْبنُ 
َك َهْواًن َما َعَسى َأْن َيُكوَن َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْحِبْب َحِبيَبَك َهْواًن َما َعَسى َأْن َيُكوَن بَِغيَضَك يـَْوًما َما، َوأَْبِغْض بَِغيضَ 

 ََيََْي اْلَبكَّاُء، َعِن اْبِن ُعَمرَ  يـَْوًما َما« َرَواهُ  َحِبيَبكَ 
 إسناده واه.  (: 1196) # قال صاحب الروض البسام 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسْعٍد اْلَعْويفُّ اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا َأيِب، ثنا ََيََْي ْبُن    -  1548 ِن يُّ، َعْن اَيِسنَي بْ اْلَعاَلِء الرَّازِ َأْخَِباََن َخيـْ
، َعِن اْبٍن أِلََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه قَاَل: »اْحَتَجَم َرُسوُل   اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَسْبَع  ُمَعاٍذ، َعْن أَيُّوَب ْبِن حُمَمٍَّد اْلِعْجِليِّ

َلًة َخَلْت ِمْن رََمَضاَن« بـَْعَدَما قَاَل:  َواْلَمْحُجوُم«  »أَْفطََر احْلَاِجمُ  َعْشَرَة لَيـْ
 .. وياسين متروك..يحيى بن العلء متروك باتفاق   (:556) # قال صاحب الروض البسام 

ِن ُرَشْيٍد حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر بْ ُن  َحدَّثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُفطَْيٍس اْلَورَّاُق، ثنا َجْعَفُر بْ   -  1555
بَاينُّ، ثنا ُمَقاتُِل ْبُن َحيَّاَن، َعْن َعْمرِو ْبِن   اْلُكويفُّ أَبُو اْلَفْضِل، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا أَبُو َعْمرٍو اَنِشُب ْبُن َعْمرٍو الشَّيـْ

قَاَل:   َجدِِّه،  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َصلَّ ُشَعْيٍب،  اّللَِّ  َرُسوُل  َِثَِنِهنَّ، »ََنَى  َوَأْكِل  َوِشَرائِِهنَّ،  اْلُمَغنِّيَاِت،  بـَْيِع  َعْن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  ى 
 وََكْسِبِهنَّ« 

 إسناده ضعيف.  (: 675) # قال صاحب الروض البسام 
َأيِب َسِعيٍد ا   -  1558 ْبِن  ْبُن َسْهِل  َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  اْلَقطَّاُن،  َحدَّثـَنَا  اأْلاََيِديُّ  لتـَُّنوِخيُّ  ْبِن زاَِيٍد  ْبُن َعْبِد اّللَِّ  ثنا أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد 

قَاَل: قَاَل   ريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة،ِِبَبـََلَة، ثنا يَزِيُد ْبُن قـُبـَْيٍس، ثنا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َهارُوَن، َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّاَن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن سِ 
  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا رَاَح َأَحدُُكْم ِإَل اجْلُُمَعِة فـَْليـَْغَتِسِل اْغِتَساَلهُ ِمَن اجْلَنَابَِة« َرُسوُل اّللَِّ 
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اني ضعيٌف كذ به الدارقطني. كذا في  (: 225) # قال صاحب الروض البسام   التقريب. في إسناده عبد الرحيم بن هارون الغس 
أَ   -  1560 اْبُن زِْبرِيَأْخَِباََن  الزُّبـَْيِديُّ احْلِْمِصيُّ  اْلَعاَلِء  إِبْـَراِهيَم ْبِن  ِإْسَحاَق ْبِن  ْبِن  َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو  َأْخَِبين  بُو  ِبِدَمْشَق،  َق 

، ثنا ََيََْي ْبنُ  َلَة، قَاَل: بـََعَثِِن َعْبُد َسِعيٍد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إِ  َأيِب، ثنا ُمْسِلُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك احْلَْضَرِميُّ ْسَحاَق، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأيِب َعبـْ
جَّاِج َصلَّى َمَعُه،  ةُ َوُهَو يف َعْسَكِر احلَْ اْلَمِلِك ْبُن َمْرَواَن ِإَل احْلَجَّاِج، َوُهَو حُمَاِصٌر اْبَن الزَُّبرْيِ فـََرأَْيُت اْبَن ُعَمَر ِإَذا قَاَمِت الصَّاَل 

ِإنَّ َوِإَذا   َمَع َهُؤاَلِء؟ فـََقاَل:  ُتَصلِّي  الرَّمْحَِن،  أاََب َعْبِد  اَي  الزَُّبرْيِ فـَُقْلُت:  اْبِن  َمَع  اْلبـَْيَت َصلَّى  َعَلْيِه َحَصَر   َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ 
ِق« فـَُقْلُت: َما تـَُقوُل يف َأْهِل الشَّاِم؟ قَاَل: َما أاََن هَلُْم َِبَاِمٍد، وُهْم يف َمْعِصَيِة اْلَالِ َوَسلََّم قَاَل: »َصلُّوا َمَعُهْم َما َصلَّْوا، َواَل ُتِطيعُ 

ُ، بـََعَثِِن  اْلَمَرِق، قـُْلتُ قـُْلُت: فََأَهُل َمكََّة؟ قَاَل: " َما أاََن هَلُْم بَِعاِذٍر، يـُْقتـَُلوَن يـَتـََهافـَُتوَن يف النَّاِر َتَاُفَت الذُّاَبِب يف   : َرمِحََك اّللَّ
»ِفيَما يـَُلقِّنُـنَا  وََكاَن  َوالطَّاَعِة،  السَّْمِع  َعَلى  نـُبَاِيُع  ِإانَّ ُكنَّا  قَاَل:  ُمْكَرٌه،  َوأاََن  اْلَمِلِك،  ُتِطيُعوا   َعْبُد  »اَل  يـَُقوُل:  وََكاَن  اْسَتطَْعُتْم« 

 اْلَمْخلُوَق يف َمْعِصَيِة اْلَاِلِق« 
/ ب(، ولم يحك فيه  407/ ق  15ن ال ُيعرف: شيخ تمام ذكره ابن عساكر في "تاريخه" )في إسناده م  (: 915)  لروض البسام # قال صاحب ا

 جرًحا وال تعديًل، وأبوه عمرو وشيخه مسلم لم أقف على ترجمٍة لهما، وابن إسحاق مدل س ولم ُيصر ح بالسماع. 
َثِِن احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َخَلٍف الصَّْيَداَلينُّ، ثنا  ُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعبْ َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَّ   -  1561 ِد الرَّمْحَِن اْلُقَرِشيُّ، َحدَّ

ُسوِل اّللَِّ  ، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َعْن رَ ولٍ ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا ِبْشُر ْبُن َعْوٍن اْلُقَرِشيُّ، ثنا َبكَّاُر ْبُن َُتِيٍم اْلُقَرِشيُّ، َعْن َمْكحُ 
َراٍع َواَل ِديبَاٍج، َوَأْن ُيْسَلَم ِمْن أَْيِديِهْم  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل يـُبَاُع اْلَعُدوَّ َشْيٌء يـَتـََقوَّْوَن ِبِه َعَلى اْلُمْسِلِمنَي ِمْن ِساَلٍح َواَل كُ 

 ا يـَتـََقوَّْوَن« ُكلُّ َما ُقِدَر َعَلْيِه ِمَّ 
 حديث موضوع.  (: 674) روض البسام # قال صاحب ال

 

ْبُن َها  -  1562 َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  ثنا  الثَِّقُة،  احْلَاِرِث الشَّْيُخ  ْبِن  ْبُن َعْبِد اّللَِّ  َبْكٍر ََيََْي  أَبُو  ْبِن َأْخَِباََن  ْبِن َبكَّاِر  ْبِن حُمَمَِّد  رُوَن 
الرَّمْحَِن، ثنا ِبْشُر ْبُن َعْوٍن، ثنا َبكَّاُر ْبُن َُتِيٍم، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل: َمرَّ اْبُن  أَبُو أَيُّوَب ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد  ِباَلٍل، ثنا  

َزرِِه،  ٌل مُجََّتهُ فـََقاَل: »نِْعَم اْلَفَّت  اْلَعاِص َعَلى َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْسِبٌل ِإزَارَُه، ُمْسبِ  اْبُن اْلَعاِص لَْو شََّر ِمْن ِمئـْ
 َوَقصََّر ِمْن ِلمَِّتِه« قَاَل: »َفَحَلَق رَْأَسهُ َوَقصََّر َورََفَع ِإزَارَهُ ِإَل الرُّْكَبِة« 

 . ابن العاص وقد ُروي الحديث في غير  إسناده تالف...  (: 1036) # قال صاحب الروض البسام 
 

 ْبِن اْلُمْنِذِر َسنْيِ إِبْـَراِهيُم ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َحْسُنوَن، ثنا أَبُو اْلُمْنِذِر حُمَمَُّد ْبُن ُسْفيَانَ َأْخَِباََن أَبُو احلُْ   -  1563
حُمَمٍَّد، َعْن مُحَْيٍد، َعْن أََنٍس، َأنَّ رَُجاًل َكَتَب َبنْيَ   ْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبنِ اِبلرَّْمَلِة، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َأيِب َخَلٍف، ثنا ُعْثَماُن ْبُن عَ 

 وُن َأذَْكَر َلَك« َم َعَلى أُُذِنَك َيكُ َيَدِي النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل لَهُ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َضِع اْلَقلَ 
 إسناده تالف.  (: 1222) ام # قال صاحب الروض البس

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمتـَوَكِّ  - 1564 ، ثنا يُوُسُف  َأْخَِباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ِإبْـَراِهيُم ْبُن َأمْحََد، ثنا أَبُو اْلُمْنِذِر الرَّْمِليُّ ِل يـَْعِِن اْبَن َأيِب السَِّريِّ
َا َعِطيََّة، ثنا َمْرزُوٌق أَبُو َعْبِد اّللَِّ اْبُن   حْلِْمِصيُّ، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأميُّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ يـَْوَم اْلِقيَ  انِشٍئ َنَشأَ يف طََلِب اْلِعْلِم َواْلِعبَاَدِة، َحّتَّ َيْكُِبَ َوُهَو َعَلى َذِلكَ   اَمِة ثـََواَب اثْـَننْيِ َوَسْبِعنَي ِصدِّيًقا« أَْعطَاهُ اّللَّ
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 إسناده واه.  (: 1652) # قال صاحب الروض البسام 
ِإْْسَاِعيلَ   -  1567 ْبِن  َعْمرِو  ْبُن  َأمْحَُد  َجْعَفٍر  أَبُو  ثنا  يـَْعُقوَب،  ْبُن  َعِليُّ  اْلَقاِسِم  أَبُو  ثنا  َأْخَِباََن  اْلُمْقَعُد،  اْلَفاِرِسيُّ  ُعَمَر  ْبِن   

بَاُن ْبُن فـَرُّوَخ، ثنا اَنِفٌع أَبُو ُهْرُمَز، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ شَ  َسلََّم: َمْن آُل حُمَمٍَّد؟ فـََقاَل: »ُكلُّ  يـْ
 َتِقيٍّ ِمْن أُمَِّة حُمَمٍَّد« 

 [ (1648الروض البسام )]  (: ضعيف جدا.1304سلة الضعيفة )السل# 
و، ثنا ُسْفيَاُن الثَـّْورِيُّ، َعِن  َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَنَاِجِر، ثنا َخاِلُد ْبُن َعْمرٍ   - 1570

، َعْن َعْبِد   ، َعْن َأيِب بـَْرزَ اجْلَُرْيِريِّ قَاَمةُ يف اْلَمْسِجِد« اّللَِّ ْبِن َشِقيٍق اْلُعَقْيِليِّ ، قَاَل: »ِمَن السُّنَِّة اأْلََذاُن يف اْلَمنَارَِة، َواإْلِ  َة اأْلَْسَلِميِّ
كٌر، لم يروه غير خالد  ( من طريق خالد بن عمرو به، وقال: "هذا حديٌث من 425/  1أخرجه البيهقي )  (:264) # قال صاحب الروض البسام

 .. بن عمرو، وهو ضعيف منكر الحديث".

، ثنا أَبُو َخِليَفَة اْلَفْضُل ْبُن احْلُبَاِب،  -  1575 ثنا اْلَقْعَنِبُّ َعْبُد اّللَِّ ْبُن   َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب الثَُّماِميُّ
قـَْعَنٍب، عَ  ْبِن  َماِلكٍ َمْسَلَمَة  ْبِن  أََنِس  َعْن  َوْرَداَن،  ْبِن  َسَلَمَة  ِعبَاًدا ْن  »ِإنَّ ّللَِِّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل:   ،

يـَوْ  اِبلنَّاِر، فَِإَذا َكاَن  يـَُعذَِِّبُْم  َأْن اَل  نـَْفِسِه  النَّاِس، آَل َعَلى  ِلَقَضاِء َحَواِئِج  َمَع اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َيَُ اْخَتصَُّهْم  اْلِقيَاَمِة َخَلْوا  دِّثـُُهْم ُم 
 َوَُيَدِّثُونَُه، َوالنَّاُس يف احلَِْساِب« 

 إسناده واه.  (: 1284) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا  اْلَقطَّاُن، بِبـَْغَداَد اِبْلَكْرِخ َداِر اْلُقْطِن، ثنا َعاِصمُ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن، ثنا احْلََسُن ْبُن َعَلوِيََّة  - 1576  ْبُن َعِليٍّ

َلى، َعْن ُمَعاذِ  ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َعْبُد احْلَِكيِم ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُعَمرْيٍ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَيـْ  ْبِن َجَبٍل، قَاَل: ْسَِ
، َوِجَداَل ُمنَاِفٍق اِبْلُقْرآِن، َوُدنْـيَا تـُْفَتُح َعَلْيُكْم " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " ِإيّنِ َأَخاُف َعَلى   أُمَّيِت َثاَلًث َوِهَي َكائَِنٌة: زَلََّة َعاملٍِ

الحكيم بن منصور، وهو متروك الحديث" أهـ. قلت: (: "وفيه عبد  186/ 1قال الهيثمي في المجمع )  (:109)  # قال صاحب الروض البسام
 (. 1972/  5في الكامل البن عدي )كذ به ابن معين كما 

 

ثنا ِضَماُم   ُن َسِعيٍد احْلََدَثينُّ،َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن، ثنا أَبُو َعِليٍّ ِإْْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلُعْذِريُّ، ثنا ُسَوْيُد بْ   -  1577
 َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتَاُدوا حَتَابُّوا«  ْبُن ِإْْسَاِعيَل، َعْن ُموَسى ْبِن َوْرَداَن، َعنْ 

البسام الروض  صاحب  قال   #  (712 :)  ( "التلخيص"  في  الحافظ  نه  )ص  70/  3حس  و"البلوغ"  "تخريج 116(  في  العراقي  الحافظ  وقال   ،)
( أهـ.  40/  2اإِلحياء"  جي ٌد".  "سنده  )ص  (:  "المقاصد"  في  السخاوِى  قال  .. 166وكذا   ).  ( الطيالسي  )2333وأخرجه  وأحمد   )2  /405 )
 د عن أبي هريرة مرفوًعا: "تهادوا فإن  الهدية ُتذِهُب َوَحَر الصدر". ( من طريق أبي معشر عن سعي 656( والقضاعي )2130والترمذي )
حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفٍر اْلِكْنِديُّ، ثنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن ِإْْسَاِعيَل اْلَفاِرِسيُّ اْلَورَّاُق    َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبنُ   -  1579
، ، ثنا َأمْحَُد ْبُن النـُّْعَماِن، ثنا ََيََْي ْبُن اْلَيَماِن، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب جَ اْلُمْقَعدُ  ْعَفٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ

َواُك ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبَْنزِلَ   ِة اْلَقَلِم ِمَن اْلَكاِتِب« قَاَل: »َكاَن السِّ
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( من طريق يحيى  2692/  7) وابن عدي في الكامل  -( 71/ 1كما في التلخيص )-أخرجه الطبراني    (:156)  # قال صاحب الروض البسام 
د به يحيى بن اليمان. موضع القلم من أذن الكاتب. قال الطبراني:  -صلى هللا عليه وسلم  -بن اليمان بلفظ: كان السواك من أذن النبي     تفر 

 قلت: هو صدوق تغي ر حفظه بعد ما ُفلج، ولذا ضعَّفه اإِلمام أحمد والنسائي وغيرهما. 
 

ثنا ِهَشاُم ْبُن   ،َقاِضي أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذملٍَ ِمْن َلْفِظِه، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمدِ َأْخَِباََن الْ   -  1580
َواْبنُ  ْبِن زَْبٍر،  اْلَعاَلِء  ْبُن  ثنا َعْبُد اّللَِّ  ُمْسِلٍم،  ْبُن  اْلَولِيُد  ثنا  اْلَعطَّاُر،  أَبُو   ِإْْسَاِعيَل  َثِِن  اأْلَْسَوُد، َحدَّ ٍم  أَبُو َسالَّ ثنا  َجاِبٍر، قَااَل: 

ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َبٍخ َبٍخ ِلَْمٍس َما أَثْـَقَلُهنَّ َسْلَمى، رَاِعي َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم قَاَل: ْسَِ
، َواْلَوَلُد الصَّاِلُح يـُتـََوىفَّ يف اْلِميزَانِ  ، َواحْلَْمُد ّللَِِّ ُ َأْكَِبُ، َوُسْبَحاَن اّللَِّ ُ، َواّللَّ ْلَمْرِء اْلُمْسِلِم، فـََيْحَتِسُبُه« َوَرَواهُ َغرْيُُه، لِ  اَل إَِلَه ِإالَّ اّللَّ

ٍم اأْلَ   ْسَوِد، َعْن ثـَْواَبنَ َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن اْلَعاَلِء ْبِن زَْبٍر، َعْن َأيِب َسالَّ
 إسناده صحيح.  (: 1558) # قال صاحب الروض البسام 

 

 ْبِن َمْعُروِف ْبِن َأيِب َنْصٍر، ثنا أَبُو زُْرَعَة َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن َعْبِد َحدَّثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسمِ   - 1581
ٍم اأْلَْسَوِد، َأْخَِبين ثـَْواَبُن َمْوَل َرُسوِل اّللَِّ َصلَّ   اّللَِّ ْبنِ  َثِِن َأيِب، َعْن َأيِب َسالَّ ْعُت اْلَعاَلِء ْبِن زَْبٍر، َحدَّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ْسَِ

، َواْلَوَلُد الصَّاِلُح  َرُسوَل اّللَِّ يـَُقوُل: " َبٍخ َبٍخ، ََخٌْس َما أَثْـَقَلُهنَّ يف اْلِميَزاِن: اَل إِ  ُ َأْكَِبُ، َواحْلَْمُد ّللَِِّ ، َواّللَّ ُ، َوُسْبَحاَن اّللَِّ لَهَ ِإالَّ اّللَّ
  فـََيْحَتِسُبهُ " َوَقْد ََتبََع ِإبْـَراِهيَم مَجَاَعةٌ يـُتـََوىفَّ لِْلَمْرءِ 

 [ (1559الروض البسام )] لعظيم الباشاني، لم أعرفه. ، إال أن شيخه: العباس بن عبد ارواه البزار وحسن إسناده (: 16844الهيثمي )# 
 

ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم، ثنا أَبُو زُْرَعَة، ثنا    -  1582 أَبُو ُمْسِهٍر، َوحُمَمَُّد ْبُن اْلُمبَاَرِك، قَااَل: ثنا َخاِلُد ْبُن يَزِيَد اْلُمرِّيُّ، َحدََّثِِن َحدَّ
اَل: »َما ِمْن ُمْسِلٍم  اِريِبُّ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َحِبيٍب، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َساملُ ْبُن َعْبِد اّللَِّ اْلُمحَ 

َها طَاِهًرا«   ُيْصرَُع َصْرَعًة ِمْن َمَرٍض ِإالَّ بُِعَث ِمنـْ
 إسناده صحيح.  (: 474) # قال صاحب الروض البسام 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمَعاِويََة اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا ُسَلْيمَ   -  1583 ، ثنا اْبُن مَيَاٍن،  َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ اُن الشَّاذَُكوينِّ
يِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الدَّالُّ َعَلى ْن أَبِ َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بـَُرْيَدَة، عَ 

ُ َيُِبُّ ِإغَاثََة اللَّْهَفاِن«   اْلرَْيِ َكَفاِعِلِه، َواّللَّ
اَذُكوني متروك، كذ به عبد الرز اق وابن معين وأحمد   (: 1282)  # قال صاحب الروض البسام  تالٌف: الشَّ وحديث ابن    َجَزرة.   وصالح  إسناده 

من   جماعة  عن  رويت  وقد  اللهفان"،  إغاثة  يحبُّ  "وهللا  فقرة:  غير  قبلهما  الحديثين  في  م  تقدَّ كما  آخر  وجه  من  ا  صح  قد  وبريدة  عب اس 
 .الصحابة

ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْـَراِهيُم ْبُن ُسَلْيَماَن ا  -  1584 َثَمةُ  ِميُّ اْلُكويفُّ، ثنا ُقْطَبةُ ْبُن اْلَعاَلِء اْلَغَنِويُّ، ثنا  لنـَّهْ َأْخَِباََن َخيـْ
َم: " َصْوُم يـَْوِم َعَرَفَة يـَْعِدُل َسنـََتنْيِ: ُعَمُر ْبُن َذرٍّ، َعْن ُُمَاِهٍد، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

َرًة " تـََقبـَّ َسَنًة مُ   َلًة، َوَسَنًة ُمتََأخِّ
 إسناده ضعيف.  (: 584) # قال صاحب الروض البسام 
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َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ جنَِيُح ْبُن ِإبْـَراِهيَم النََّخِعيُّ اْلُكويفُّ، ثنا َمعْ   -  1585 َحدََّثِِن ُعْثَماُن  َمُر ْبُن َبكَّاٍر،  َأْخَِباََن َخيـْ
َعَلْيهِ ْبنُ  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  راََبٍح،  َأيِب  ْبِن  َعطَاِء  َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  َأْن   اجْلََفاِء  ِمَن  »ِإنَّ  َوَسلََّم:   

بَاِل َمْن َمرَّ َأَماَمُه، َوَأْن َيَُْكَل َمَع رَُجٍل لَْيَس ِمْن َأْهِل ِديَِتِه، َواَل َوَأْن ُيَصلَِّي َواَل يُـ مَيَْسَح الرَُّجُل َجِبيَنهُ قـَْبَل َأْن يـَْفرَُغ ِمْن َصاَلتِِه،  
 ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب يف ِإاَنٍء َواِحٍد« 

 إسناده تالف.  (: 362) # قال صاحب الروض البسام 
َثِِن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احلَْ   -  1588 َن احلَْ َحدَّ رَّاينُّ، أَنْـبَأَ َعْبُد اّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َحسَّاَن، َسِن ْبِن َعالَّ

قَا قَاَل:  ُحَذيْـَفَة،  َعْن  ِحَراٍش،  ْبِن  رِْبِعيِّ  َعْن  ُعَمرْيٍ،  ْبِن  اْلَمِلِك  َعْبِد  َعْن  احْلَجَّاِج،  ْبُن  حُمَمَُّد  اّللَِّ َصلَّى    لَ ثنا  َعَلْيِه  َرُسوُل  هللاُ 
 َوَسلََّم: »أَََتين ِجِْبِيُل اِبهْلَرِيَسِة ِمَن اجْلَنَِّة أِلَُشدَّ ِِبَا ظَْهِري ِلِقيَاِم اللَّْيِل« 

اج". وقال ابن عدي: "هذا الحديث موضوع، مما وضعه محمد بن  إسناده تالف...  (: 987) # قال صاحب الروض البسام   الحج 
 

أَبُو عَ   -  1589 اأْلَْنطَاِكيُّ،  َأْخَِباََن  ْبِن مَحَّاٍد  ِإْدرِيَس  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  اْلِكْنِديُّ،  َجْعَفٍر  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َجْعَفُر  اّللَِّ  ْبُن ْبِد  حُمَمَُّد  ثنا 
ُغ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلَجَّاِج اْلُمَصغَُّر،  ْبِد اْلَعزِيِز، ثنا َداُوُد ْبُن ِمهْ ِعيَسى ْبِن اْلُمبَاَرِك ْبِن يَزِيَد ْبِن ِسنَاٍن، َمْوَل ُعَمَر ْبِن عَ  رَاَن الدَّابَّ

، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  ِْبِيُل اهْلَرِيَسةَ َسلََّم قَاَل: »َأْطَعَمِِن جِ ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُعَمرْيٍ، َعْن رِْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش، َعْن َعِليٍّ
يـَْرِو َهَذا احْلَِديَث ِإالَّ حُمَمَُّد ْبُن احْلَجَّاِج، َوَقِد اْختُِلفَ ِمَن اجْلَنَِّة   الثَِّقةُ َعْنُه،   أِلَُشدَّ ِِبَا ظَْهِري ِلِقيَاِم اللَّْيِل« مَلْ  َعَلْيِه ِفيِه، َوَرَواهُ 

لَ فـََقاَل: َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، عَ   ى، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُمْرَسٌل َوُهَو َأْشَبهُ ِبِه " ْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَيـْ
 إسناده تالف.  (: 988) # قال صاحب الروض البسام 

ِقَراَءًة    -  1595 اْلَمِلِك  ْبِن َعْبِد  ْبُن َحِبيِب  احْلََسُن  أَبُو َعِليٍّ  ُمْنقِ َأْخَِباََن  ْبُن  ِإبْـَراِهيُم  ثنا  ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َعَلْيِه،  اْلُعْصُفِريُّ،  ٍذ 
َعْمرٍو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى  َوْهٍب، َحدََّثِِن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َعْبِد اّللَِّ ْبِن  

َواْلعُ   هللاُ  ُأْخِلَف َعَلْيِهْم،  َعَلْيِه َوَسلََّم: »احْلَاجُّ  نـََفُقوا  َوِإْن  ُأِجيُبوا،  َوِإْن َدَعْوا  أُْعطُوا،  ِإْن َسأَلُوا  َوْفُد اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ،  َوالَِّذي  مَّاُر 
ٌ َعلَ  َقِطَع ى َشَرٍف ِمَن اأْلَْشَراِف ِإالَّ َهلَّ نـَْفُس َأيِب اْلَقاِسِم بَِيِدِه، َما َأَهلَّ ُمِهلٌّ، َواَل َكِبََّ ُمَكِبِّ َل َما َبنْيَ َيَدْيِه وََكِبََّ بَِتْكِبريِِه َحّتَّ يـَنـْ

َاِب«  َلُغ الرتُّ  َمبـْ
 ... إسناده ضعيف، ابن أبي حميد ضعيٌف منكر الحديث (: 597) # قال صاحب الروض البسام 

ْبُن    -  1596 احْلََسُن  َعِليٍّ  أَبُو  ْبنُ َأْخَِباََن  ِإْسَحاُق  يـَْعُقوَب  أَبُو  ثنا  اَنِصٍح َحِبيٍب،  ْبُن  ُموَسى  ثنا  مِبِْصَر،  الطَّحَّاُن  احْلََسِن   
، ثنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعْن ُعَمَر ْبِن اَنِفٍع، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ   أِلَيِب َبْكٍر، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   اْلَواِسِطيُّ

 ُ ُهَما: »اَل يـَتََأمََّرنَّ َعَلْيُكَما َأَحٌد بـَْعِدي« َوُعَمَر َرِضَي اّللَّ  َعنـْ
 إسحاق هذا لم أظفر بترجمة له، وشيخه ذكره ابن حبان في الثقات .. .  (:1472) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا َعْمُرو ْبُن َأيِب َسَلَمَة،  حُمَمَِّد ْبِن َفَضالََة، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن    -  1598  ْبِن َعْبِد الرَِّحيِم اْلَِبِْقيُّ
، ثنا َنْصُر ْبُن َعْلَقَمَة، َعْن َأِخيِه، َعِن اْبِن َعاِئٍذ، َحدََّثِِن َعْمُرو ْبُن اأْلَ  َوِد، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َأنَّ النَِّبَّ  سْ ثنا َصَدَقةُ ْبُن َعْبِد اّللَِّ

 ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »أَبْـَغُض اْلَْلِق ِإَل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َلَمْن آَمَن ُثَّ َكَفَر« َصلَّ 
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 إسناده ضعيف.  (: 836) # قال صاحب الروض البسام 
ُسَلْيَماَن،    -  1602 ْبُن  َثَمةُ  َخيـْ اجْلُبـَْيِليُّ َأْخَِباََن  اْلَقاِسِم  ْبُن  َوزِيُر  ثنا  جَنَْدةَ    ِإْماَلًء،  ْبُن  اْلَوهَّاِب  َعْبُد  ثنا  َِبُبـَْيٍل،  اْلَقاِسِم،  أَبُو 

  ، الشَّاِميِّ ُنَصْيٍح  َعْن   ، َعاينِّ الصَّنـْ اْلِمْقَداِد  ْبِن  اْلُمْطِعِم  َعِن  َعيَّاٍش،  ْبُن  ِإْْسَاِعيُل  ثنا   ، رَْكبٍ احْلَْوِطيُّ قَاَل َعْن  قَاَل:   ، اْلِمْصِريِّ  
َقَصٍة، َوَذلَّ يف نـَْفِسِه ِمْن َغرْيِ َمْسَكَنٍة، َوأَنْـ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َفَق َمااًل مَجََعهُ ِمْن   َعَلْيِه َوَسلََّم: »طُوََب ِلَمْن تـََواَضَع ِمْن َغرْيِ َمنـْ

َواْلَمسْ  َأْهَل الذُّلِّ  َمْعِصَيٍة، َورَِحَم  اْلِفْقِه َواحلِْْكَمِة، طُ َغرْيِ  َأْهَل  نـَْفِسِه، َوطَاَب َكْسُبُه، َوَصُلَحْت َكَنِة، َوَخاَلَط  ِلَمْن َذلَّ يف  وََب 
 ْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن قـَْولِِه« ِمْن َماِلِه، َوأَ َسرِيَرتُُه، وََكُرَمْت َعاَلنِيـَُتُه، َوَعَزَل َعِن النَّاِس َشرَُّه، طُوََب ِلَمْن َعِمَل ِبِعْلِمِه، َوأَنْـَفَق اْلَفْضَل 

 إسناده ضعيف.  (: 1690) سام # قال صاحب الروض الب 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا اْلَفْضُل ْبُن يُوُسَف اْلَقْصبَاينُّ، اِبْلُكوفَِة، قَاَل:  -  1603 أَنْـبََأاَن حُمَمَُّد ْبُن ُعكَّاَشَة،   َأْخَِباََن َخيـْ
، َعْن  َعْن َسْيِف ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُأْخِت ُسْفيَاَن، َعْن ُسفْ  َخاِلِد ْبِن َسْعِد ْبِن ُعبـَْيٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل  يَاَن الثَـّْوِريِّ

ْعُت َرُسوَل اّللَِّ  َوَسلََّم يـَُقوُل: »ُكلُّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب، َوَخَطَب أُمَّ ُكْلثُوٍم ِإَل َعِليٍّ ِرْضَواُن اّللَِّ َعَلْيِهَما: ِإيّنِ ْسَِ
َقِطٌع ِإالَّ َنَسِب َوِصْهِري«   َنَسٍب َوِصْهٍر ُمنـْ

 وبالجملة فالحديث ثابت من رواية عمر، وابن عباس، والِمسور، وهللا أعلم.  إسناده تالف...  (: 1487) # قال صاحب الروض البسام 
بْ   -  1606 بـَرََكةُ  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َأمْحَُد  اْلفَ َأْخَِباََن  ُعْثُكٌل  َنِشيٍط  ْبُن  ُن  اْلُمَعاىَف  ثنا  ْبِن َعمَّاٍر،  اّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  ْرغَاينُّ، 

َوَة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُعَمَر بْ  ْبُن َحيـْ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  ِن اْلَطَّاِب، َأنَّ  ِعْمَراَن، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َأيِب َداُوَد، ثنا رََجاءُ 
ُلُغ اْلَمْرءُ َصرِيَح اإْلِميَاِن َحّتَّ َيرْتَُك اْلَكِذَب، َواْلِمَزاَح، َوُهَو َصاِدٌق،  عَ  َوَحّتَّ َيرْتَُك اْلِمَراَء َوُهَو َصاِدٌق َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل يـَبـْ

 حمُِقٌّ« 
 إسناده ضعيف.  (: 1121) # قال صاحب الروض البسام 

 

ْبُن مَحَْزَة، َعْن   َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َسْعُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَبرْيُوِتُّ، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن مُحَْيِد ْبِن َكاِسٍب، ثنا ُسْفيَانُ َأْخَِباََن    -  1607
ا َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  أَبِيِه،  َعْن   ، اْلُْدِريِّ َسِعيٍد  َأيِب  اْبِن  َعِن  زَْيٍد،  ْبِن  يـَْوَم ّللَِّ َصلَّى  َكِثرِي  لِْلُمَهاِجرِيَن  »يُوَضُع  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ 

َها َقْد َأِمُنوا اْلِعَقاَب« ُثَّ يـَُقوُل أَبُو َسِعيٍد: »َواّللَِّ َلْو َحبـَْوُت   ِِبَا َأَحًدا حَلَبـَْوُت ِِبَا قـَْوِمي« اْلِقيَاَمِة َمنَاِبُر ََيِْلُسوَن َعَليـْ
 . في إسناده ضعف  (: 1523) لبسام # قال صاحب الروض ا

، ثنا ُمَضُر بْ   -  1609 ُن حُمَمٍَّد اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا زَْيُد  َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد اْلَبَجِليِّ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ  ْبِن  ْبُن احْلَرِيِش، ثنا أَبُو َُهَّاٍم، َعْن َمْرَواَن   ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبْـَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد اّللَِّ َساملٍِ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَقـَْرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِإَل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِإَذا َسَجَد« 
( من حديث 350/ 1لكن الحديث أخرجه مسلم ). رماه الساجي وغيره بالوضع َساِلٍم متروكاَن ْبِن َمْروَ  (:336) # قال صاحب الروض البسام

 أبي هريرة. 

لرَّمْحَِن ْبُن ُد ا لنَّاِقُد، ثنا َعبْ َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن ْبُن رَاِشٍد، ثنا ُمَضُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َخاِلٍد اأْلََسِديُّ، ثنا ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد ا  -  1611
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: »اَل يـُْبِغُض َأاَب َبْكٍر  عااِه َوَسلَّمَ َماِلِك ْبِن ِمْغَوٍل، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليْ 
 َوُعَمَر ُمْؤِمٌن، َواَل َيُِبـُُّهَما ُمنَاِفٌق« 

 إسناده تالف.  (: 1473) م البسا# قال صاحب الروض 
، ثنا أَبُو اأْلَْصُبِع حُمَمَُّد ْبُن َعبْ   -  1612 اِبلرَّقَِّة،   ِد الرَّمْحَِن اْلَقْرقَاينُّ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َهاِشٍم اأْلَْذرَِعيُّ

، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر اْلَُزاِميُّ،   َل:  ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َوْهٍب، َأْخَِبين َجرِيُر ْبُن َحازٍِم، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ
 آِخُر َمَساِلِح أُمَّيِت ِبِساَلٍح ِمْن َخْيَِبَ«  قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيُكونُ 

 ( بلفظ مختلف.[ 4299، 4250]أخرجه أبو داود )  إسناده قوي.  (:1733) روض البسام # قال صاحب ال
، ثنا يُوُسُف ْبُن يَزِيَد، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َعْبِد احْلََكِم،  -  1614 ، َعْن ََيََْي ْبِن    َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب اأْلَْذرَِعيُّ ثنا َمْسَلَمةُ ْبُن ُعَليٍّ

ِبِل َأْن ُتْشَرَب« َسِعيٍد، َعْن أَ   َنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: »رَخََّص َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف أَبْـَواِل اإْلِ
ويغني عنه حديث أنس في قصة العرنيين في    متروك.في إسناده مسلمة بن علي الخشني وهو    (:139)  # قال صاحب الروض البسام 

 الصحيحين.
ٍم، اَن أَبُو يـَْعُقوَب اأْلَْذرَِعيُّ، ثنا أَبُو زُْرَعَة َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن  َأْخِبََ   -  1615 ُمْصَعِب ْبِن َسالَّ

َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأْكَرَم    َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَالَ   َعِن احْلَجَّاِج، َعِن اْلَقاِسِم ْبنِ 
َا يُْكرُِم رَبَُّه«   الرَُّجُل َأَخاُه، فَِإَّنَّ

الروض  ]يفان وقد وثقا، وبقية رجاله رجال الصحيح.  رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطاة ومصعب بن سلم وهما ضع(:  12628الهيثمي ) #  
 [ ( 1278البسام )

 

َماُم، ثنا أَبُو ُعَمَر ْبُن َأيِب مَحَّاٍد، ثنا اْبنُ   -  1616  َكاِسٍب، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن  َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم احْلََسُن ْبُن َمْنُصوٍر احْلِْمِصيُّ اإْلِ
َعِن   النَِّبِّ ُمَعاٍذ،  َمَع  َجاِلًسا  رَُجاًل َكاَن  َأنَّ  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن   ، فـََقبـََّلهُ  الزُّْهِريِّ فََأَخَذهُ  لَهُ  اْبٌن  َفَجاَء  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   َصلَّى هللاُ 

ِإَل َجْنِبِه،   فََأَخَذَها فََأْجَلَسَها  لَهُ  ابْـَنٌة  َجاَءِت  ِحْجرِِه، ُثَّ  َعَدْلَت  َوَأْجَلَسهُ يف  »فـََهالَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  فـََقاَل 
 نـَُهَما«بـَيْـ 

 إسناده حسن.  (: 1263) # قال صاحب الروض البسام 
ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد اْلَبْصرِيُّ، ثنا ِإبْـَراِهيُم ْبُن نُوٍح َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِهَشاٍم اْلِكْنِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  - 1617

لَّى هللاُ َعَلْيِه و ْبُن َعْبِد اْلَغفَّاِر، ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن ُُمَاِهٍد، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ صَ اْلَمْوِصِليُّ، ثنا َعْمرُ 
ئًا ِمْن هَلْوُِكْم ِإالَّ الّرَِهاَن َوالنَِّضاَل« َوَسلََّم: »اَل تَ   ْشَهُد اْلَماَلِئَكةُ َشيـْ

 [ (868الروض البسام )]  جدا.إسناده ضعيف # 
َبَة، يـَُقوُل: ثنا َداُوُد ْبُن رُ   -  1618 ْعُت َنْصَر ْبَن قـُتـَيـْ ٍد، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َشيْ َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، قَاَل: ْسَِ

، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكْيَف ِبُكْم  َعْن َصَدَقَة ْبِن يَزِيَد، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثريٍ 
ُتْم ِمْن ِديِنِكْم َكُرْؤيَِة اهلِْ   اَلِل« ِإَذا ُكنـْ
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 إسناده ضعيف.  (: 1720) # قال صاحب الروض البسام 
ثـَنَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ  - 1622 َمْن رََأى، ُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َجبـََلَة الرَّوَّاُد اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحامتِِ ْبِن َماَهاَن اْلَقاِضي، ِبُسرَّ َحدَّ

ْبُن َعبَّادٍ  ْبِن ُمرََّة، َعْن عَ ثنا حُمَمَُّد  َبِِن َهاِشٍم، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعْمرِو  ْبِن َأيِب ، ثنا أَبُو َسْعٍد، َمْوَل  ْبِد اّللَِّ ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ 
َبِغي ِلَعْبٍد َأْن يـَُقوَل: أاََن خَ  َ يف الظُُّلَماِت " طَاِلٍب، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يـَنـْ  رْيٌ ِمْن يُوُنَس ْبِن َمّتَّ َسبََّح اّللَّ

ثنا   (:1443)  # قال صاحب الروض البسام عبد هللا بن َسِلمة وث قه العجلي ويعقوب بن شيبة، وقال عمرو بن مرة الراوي عنه: كان يحد 
د  فيعرف وينكر. وقال أبو حاتم والنسائي: يعرف وُينكر. وقال   البخاري: ال يتابع في حديثه. وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به. وقد تفر 

 بزيادة: "سب ح هللا في الظلمات". 
 

اْلَعزِيِز َسِعيدٌ   -  1623 ْبِن رَاِشٍد، ثنا َعْبُد  ْبِن ُعَمَر  اْلَمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ  أَبُو  ، ثن  َأْخَِباََن  َأيِب اهْلَاِشِيُّ ْبُن  ا حُمَمَُّد 
، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبِن يُوُسَف  ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َساَلٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َساَلٍم، السَِّريِّ

ْيِه َوَسلََّم  َماَن ْبِن َعفَّاَن، َعَلْيِه َدِقيٌق ُحوَّاَرى َوَْسٌْن َوَعَسٌل، فَأَََتَها النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعلَ قَاَل: َقِدَمْت ِعرٌي ِمْن طََعاٍم ِفيَها مَجٌَل لُِعثْ 
ِقيِق وَ  ، ُثَّ ُعِصَد َحّتَّ َنَضَح أَْو َكاَد  السَّْمنِ َفَدَعا ِفيَها اِبْلَِبََكِة، ُثَّ َدَعا ِبُِبَْمٍة فـَُنِصَبْت َعَلى النَّاِر، َوَجَعَل ِفيَها ِمَن اْلَعَسِل َوالدَّ

يِه فَاِرُس اْلَِبيَص« فََأَكَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  يـَْنَضُج، ُثَّ أُْنِزَل، فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم: »ُكُلوا، َهَذا َشْيٌء ُتَسمِّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَكْلنَا 

 . إسناده ضعيف (: 986) الروض البسام  # قال صاحب
َحْسُنوَن اْلَفِقيهُ اإْلِْسَكْنَدرَاينُّ، ثنا َصاِلُح ْبُن ُشَعْيٍب اْلَبْصرِيُّ، ثنا ُسَلْيَماُن َأْخَِباََن أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن    - 1625

، َأْخَِبين َعْمٌرو، َعِن اْلَمقْ  َقِريُّ، َعِن الدَّرَاَوْرِديِّ ، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ ْبُن َداُوَد اْلِمنـْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: ُِبِيِّ
تَِلي َعْبَدهُ اْلُمْؤِمَن اِبلسُّْقِم َحّتَّ خُيَفَِّف َعْنهُ ُكلَّ َذْنٍب«  َ َعزَّ َوَجلَّ لَيـَبـْ  »ِإنَّ اّللَّ

اذكوني متروٌك متهم.  (: 475) # قال صاحب الروض البسام   سليمان هو الشَّ
 

  ى ْبِن َأمْحََد ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ اْلَقْزِويِِنُّ احْلَاِفُظ، َوَمْسَكُنهُ بِبـَْيِت هَلْيَا، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّدُ َأْخَِباََن أَبُو ُعَمَر حُمَمَُّد ْبُن ِعيسَ   -  1626
ْضَرِميُّ اِبْلُكوفَِة ُمَطنيٌَّ، ثن ، قَاَل: ا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن اْلَفرَّاُء، ثنا اْبُن قَـ ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُسَلْيَماَن احلَْ َثِِن َأيِب قـَْنَِبٍ، َعْن َعِليٍّ ْنَِبٍ، َحدَّ

اُؤُهُم الَِّذيَن ِإَذا َغِضُبوا رََجُعوا« وَ  َ قَاَل أَبُو  َقْد رََجْعُت َوَأاَن أَ قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِخيَاُر أُمَّيِت َأِجدَّ ْستـَْغِفُر اّللَّ
 ْب َعْنهُ َغرْيَهُ َجْعَفٍر: مَلْ َأْكتُ 

 (: "وفيه َيْغَنُم بن سالم بن قنبر، وهو كذ اب". 168/ 8قال الهيثمي ) (: 1092) # قال صاحب الروض البسام 
َن احْلَرَّاينُّ   - 1629 ، ثنا ُجبَارَةُ ْبنُ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ اْلُمغَلِِّس، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد،   ، ثنا َأمْحَُد ْبُن اْلُمَثًنَّ

 َثاَلًث،  ِبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَوْيٍد اْلَعَدِويُّ، َعْن ََيََْي ْبِن يـَْعُمَر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر َأنَّ رَُجاًل اَنَدى النَّ 
 ْيَك لَبـَّْيَك« ُكلُّ َذِلَك َكاَن يـَُردُّ َعَلْيِه »لَبـَّ 

 إسناده ضعيف.  (: 1210) # قال صاحب الروض البسام 
ْيَماَن ْبِن ِهَشاٍم اْلَبْصِريِّ اْبُن  َأْخَِباََن أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِلِح ْبِن ِسنَاٍن، أَنْـبَأَ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ُسلَ   -  1630
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ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى ْشَق، ثنا ََيََْي ْبُن آَدَم، ثنا أَبُو اأْلَْحَوِص، َعِن اأْلَ بِْنِت َمطٍَر ِبِدمَ  ْعَمِش، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: ْسَِ
 ْشِرِق َويف رَبِيَعَة َوُمَضَر« هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اإْلِميَاُن يف َأْهِل احلَِْجاِز، َواْلَقْسَوةُ َوِغَلُظ اْلُقُلوِب ِقَبَل اْلمَ 

.  :(1547) # قال صاحب الروض البسام ( من رواية أبي الزبير عن جابر مثله، لكن ه لم يذكر: "وفي  73/ 1وأخرجه مسلم ) إسناده جي د قويٌّ
 ( من حديث أبي مسعود. 71/ 1( ومسلم )526/ 6ربيعة وُمَضر". وهي عند البخاري )

أَبُ   -  1634 اَأْخَِباََن  يَزِيَد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  َأمْحَُد  َجْعَفٍر  َنْصٍر  و  ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  ُعَمُر  َحْفٍص  أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي،  حْلََلِبُّ 
، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن  اْلَقاِضي، ثنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِإَهاٍب اْلَمكِّيُّ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن اْلُمِغريَِة اْلِمْصِريُّ، َعْن ُسْفيَاَن ا  لثَـّْوِريِّ

 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللَّْيُل َوالنـََّهاُر َمِطيـَّتَاِن«  َعبَّاٍس،
 إسناده ضعيف.  (: 1683) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمتـَوَكِّ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ بْ   - 1635 ِل ْبِن  ُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن إِبْـَراِهيَم اْلبـَْغَداِديُّ ْبُن اْلَمَقاِبِريِّ
، ثنا ََيََْي بْ  ْمَساُر، ثنا اْبُن َأيِب لَيْـ َمْيُموٍن َمْوَل َعْبِد الصََّمِد ْبِن َعِليٍّ اهْلَاِشِيِّ َلى، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأيِب َسِعيٍد، قَاَل:  ُن َهاِشٍم السِّ

، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِِبَ تـَْعِرُف أُمََّتَك يـَْوَم اْلِقيَاَمِة؟ قَاَل: »ُغرٌّ حُمَجَّ   ُلوَن ِمْن آَثِر اْلُوُضوِء« ِقيَل: اَي َرُسوَل اّللَِّ
اشم السمسار، كذَّبه ابن معين وأبو حاتم، واتهمه بالوضع العقيلي وابن عدي  في إسناده يحيى بن ه  (: 160)  صاحب الروض البسام   # قال 

 (. 218 - 217/ 1ُويغني عن هذا حديث أبي هريرة وحذيفة في صحيح مسلم ) ...  ( 280 - 279/ 6والنق اش، وتركه غيرهم. )اللسان: 
اَن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْثمَ   َأْخَِباََن أَبُو  -  1642

َبَسَة ْبِن َعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن اْلُعْثَماينُّ، َوَمْوِلُدهُ اِبْلَبْصَرةِ َسَكَن دِ  ْكَرٍم، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن  َمْشَق، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن مُ َعنـْ
ْرَداِء، ُعَمَر ْبِن َأاَبَن ُمْشَكَدانَُة، ثنا أَبُو ُمَعاِويََة الضَّرِيُر، َعْن ُموَسى الصَِّغرِي، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعْن   ْرَداِء، َعْن َأيِب الدَّ أُمِّ الدَّ

َتِغَي    قَاَلْت: ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـُْلُت َلُه: َما مَيْنـَُعَك َأْن تـَبـْ َتِغي الّرَِجاُل أِلَْضيَاِفِهْم؟ قَاَل: ْسَِ أِلَْضيَاِفَك َما يـَبـْ
َقُلوَن« َوَأاَن أُرِيدُ    َأْن َأَُتَفََّف لِتِْلَك اْلَعَقَبِة " يـَُقوُل: »ِإنَّ َأَماَمُكْم َعَقَبًة َكُؤوًدا اَل ََيُوزَُها اْلُمثـْ

 إسناده قوي.  (:1622) ال صاحب الروض البسام # ق
 

، ثنا َعْبُد اّللَِّ   -  1643 الرَّْمِليُّ ْبِن احْلَاِرِث  ْبِن َعْبِد اّللَِّ  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن  أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَُّد  ْبِن  َأْخَِباََن  ْبُن حُمَمَِّد  الرَّْمِليُّ   َنْصٍر 
، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريِّ احْلَاِفُظ، ثنا ُمِغريَةُ ْبُن ُمغِ  ْعُت َأيِبَ ُمِغريَُة، َُيَدُِّث َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبِن  ريََة الرَّْبِعيُّ، قَاَل: ْسَِ

يف َهِذِه اأْلُمَِّة ََخٌْس َحلَّ ِِبَا ََخٌْس: ِإَذا أُِكَل   اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َفَشا اْلُمَسيِِّب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسولُ 
َواْلَْسُف، َوِإَذا َجاَر السُّْلطَاُن َقَحَط اْلَمطَُر، َوِإَذا تـُُعدَِّي َعَلى َأْهِل الذِّمَّ  ْولَُة، َوِإَذا ُمِنَعِت الزََّكاةُ  ِة َكاَنِت الالّراَِب َكاَنِت الزَّلَّةُ  دَّ

 ئُِم، َوِإَذا َكثـَُر الّزاَِن َكاَن اْلَمْوُت " َماَتِت اْلبـََها
 [ (520الروض البسام )] (: منكر جدا.4/165اإلمام الذهبي في ميزان االعتدال )# قال 

ْبِن ِإْسَحاَق اْلُعْذِريُّ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َسِعيٍد اجْلَُهِِنُّ، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَِّد    َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرْيِ ْبِن َأمْحََد ْبنِ   - 1645
، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْلُْدرِ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َعمَّاٍر، ثنا اْبُن َعيَّاٍش، ثنا بـُْرٌد يـَْعِِن اْبَن ِسنَاٍن، َعْن َأيِب َهارُوَن اْلَعْبِديِّ  َصلَّى هللاُ يِّ

 دَُكْم َأْن ُيَصلَِّي يف ثـَْوٍب َواِحٍد ُمْشَتِماًل، َوْليـَْعِقْد طَْرفَهُ يـَتـََفرَّْغ ِلَصاَلتِِه« َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َيُضرُّ َأحَ 
 [ (353الروض البسام )]  إسناده ضعيف جدا.# 
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، ثنا َأمْحَُد ْبُن    َأْخَِباََن أَبُو اْلَفْتِح ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأمْحََد ْبِن َعاِصِم ْبِن الرَّوَّاِس، ثنا  -  1646 َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيٍب النََّساِئيُّ
، َعْن ِباَلِل ْبِن َأيِب  الصَّبَّاِح الرَّاِزيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسِعيٍد ُهَو اْبُن َساِبٍق، ثنا َعْمٌرو وَ  ُهَو اْبُن َأيِب قـَْيٍس، َعْن ُمطَرٍِّف، َعِن الشَّْعِبِّ

 قَ يـَْعِِن اْلَمْشرِ  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »خَيُْرُج الدَّجَّاُل ِمْن َهُهنَا، َأْو ِمْن َهُهنَا أَْو ِمْن َهُهنَا« ُهَريْـَرَة، َعْن أَبِيِه، َعنِ 
 [ (1727الروض البسام )دار الرشد: صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ]# قال محقق 

ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َبكَّاِر ْبِن ِباَلٍل، ثنا  َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر ََيََْي  - 1648
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا ِبْشُر ْبُن َعْوٍن، ثنا َبكَّاُر ْبُن َُتِيٍم، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأيِب أَُماَمَة اْلبَ   ْبنُ  اِهِليِّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »ََيُْرُم ِمَن الرََّضاِع َما ََيُْرُم ِمَن النََّسِب« 
 إسناده تالف.  (: 754) ض البسام # قال صاحب الرو 

، ثنا َضْمَرُة، َعْن َأْخَِباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ِإبْـَراِهيُم ْبُن َأمْحََد، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ  -  1650 ، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َهاِنٍئ اْلُعَقْيِليُّ  ْبُن َأمْحََد الرَّْمِليُّ
 َحَضٍر، َواَل   يف اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن َأْهِل َثاَلثَِة أَبْـيَاتٍ َمَسرََّة ْبِن َمْعَبٍد، َعْن 

 َسَفٍر اَل تـَُقاُم ِفيِهُم الصَّاَلةُ ِإالَّ اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَاُن« 
 [ (287الروض البسام )]  ن حديث أبي الدرداء.إسناده ضعيف، والحديث صحيح م# 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيسَ   - 1651 ى ْبِن َحيَّاَن اْلَمَداِئِِنُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َعِطيََّة، َعْن  َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ
، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُـ  َعَلى    َرأْ رََّة، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " أَََتين اْلَمَلَكاِن، فـََقاَل َأَحُدُُهَا: اقْـ زَْيٍد اْلَعمِّيِّ

َعِة َأْحُرٍف، قَاَل: َحْرٍف " فـََقاَل اْْلَخُر: زِْدُه، فـَُقْلُت: زِْدين، َفَما زَاَل َيْسَأُل الّزاَِيَدَة ِمْن َصاِحِبِه، َوَأاَن َأْسأَلُ  هُ َحّتَّ انْـتـََهى ِإَل َسبـْ
 [ قَاَل اْلَمَلُك: آِمنَي " 7َواَل الضَّالِّنَي{ ]الفاحتة:  َوأَقـَْرَأين أُمَّ اْلِكتَاِب فـََلمَّا بـََلَغ }َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ 

 "التقريب": كذَّبوه. وشيخه ضعيف.محمد بن الفضل قال في  (: 1323) # قال صاحب الروض البسام 
َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اْلَفْضُل ْبُن يُوُسَف اْلَقْصبَاينُّ ا   -  1653 ْلُكويفُّ، ثنا إِبْـَراِهيُم ْبُن زاَِيٍد، ثنا أَبُو َبْكِر  َأْخَِباََن َخيـْ

، َما اْلِغًَن؟ قَاَل: »اإْلِاَيُس ِمَّا يف ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد   اّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قـُْلنَا: َأْو ِقيَل: اَي َرُسوَل اّللَِّ
 َشى ِمْنُكْم ِإَل َمْطَمٍع فـَْلَيْمِش رَُوْيًدا« أَْيِدي النَّاِس، َوَمْن مَ 

 إسناده واه.  (: 1643) # قال صاحب الروض البسام 
 

ثـَنَا اْبُن ِسنَاٍن، ثنا َز   -  1661 َثِِن ُنَصرْيُ ْبُن َكرايَّ ْبُن ََيََْي، َحدَّ َأْخَِباََن أَبُو َعْبِد اّللَِّ َأمْحَُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم، ثنا زََكرايَّ ْبُن ََيََْي ح َوَحدَّ
ث اْلَغسَّاينُّ،  ْبُن ِعيَسى  ثنا َعِليُّ  اْلبَاِلِسيُّ الدَّقَّاُق،  َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: َكاَن  َأيِب ُعْقَبَة  اأْلَْعَرِج، َعْن  الّزاَِنِد، َعِن  َأيِب  َماِلٌك، َعْن  نا 

ِلَساِن   لََّم قَاَل: »اْسَتْكِثْر ِمَن النَّاِس ِمْن ُدَعاِء اْلرَْيِ َلَك، فَِإنَّ اْلَعْبَد اَل َيْدِري َعَلىآِخُر َما َأْوَصاين ِبِه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ اْلُمْسِلِمنَي ُشَفَعاَء بـَْعِضِهْم لِبـَْعٍض«   َمْن ُيْسَتَجاُب َلهُ َأْو يـُْرَحُم، َوِلَذِلَك َجَعَل اّللَّ

 [  ( 1602الروض البسام )حديث موضوع. ] :دار الرشد  # قال محقق
رايَّ ْبُن ََيََْي، ثنا اْلَفْتُح ْبُن َنْصِر َأْخَِباََن ِإبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِسنَاٍن، َوحُمَمَُّد ْبُن إِبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَااَل: ثنا زَكَ   -  1662

َثِِن َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن َكاَن َيْسُكُن ِمْصَر، ثنا َحسَّاُن بْ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَفاِرِسيُّ،   ُن غَاِلٍب، َحدَّ
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َعَليْ  ِجِْبِيُل  " َكاَن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ْبِن َكْعٍب،  ُأيبَِّ  َعْن  السَّاَل اْلُمَسيِِّب،  ُعَمَر ِه  َفْضَل  يَُذاِكُرين  ُم 
َلْغُت َلَك َفْضَل ُعَمَر، َوَماَذا  َلُه: اَي ِجِْبِيُل َما بـََلَغ ِمْن َفْضِل ُعَمَر؟ قَاَل: اَي حُمَمَُّد، َلْو لَِبْثُت َما لَِبَث نُوٌح يف قـَْوِمِه َما بَـ فـَُقْلتُ 

 ْبِكنَيَّ اإْلِْساَلُم ِمْن بـَْعِد َمْوِتَك َعَلى َمْوِت ُعَمَر "َلْيِه السَّاَلُم: اَي حُمَمَُّد، لَيَـ َلهُ ِعْنَد اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، قَاَل ِل ِجِْبِيُل عَ 
 حديث موضوع.  (: 1463) # قال صاحب الروض البسام 

 

ََيََْي، ثنا اْلَفْتُح ْبُن َنْصٍر، ثنا  ااَل: ثنا زََكرايَّ ْبُن  َأْخَِباََن أَبُو ِإْسَحاَق ْبُن ِسنَاٍن، َوحُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَ   -  1663
َثِِن َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن ُأيبَِّ ْبِن   َكْعٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َحسَّاُن ْبُن غَاِلٍب، َحدَّ

َلٍة ُعويفَ ِمْن أَنْـَواِع اْلَباَلِء« َم: »َمْن َسرََّح رَْأَسهُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ، َوحِلْيـََتهُ يف ُكلِّ لَيـْ
 إسناده تالف، والخبر َكِذٌب مختَلٌق. (: 1053) # قال صاحب الروض البسام 

 

ْبِن َعْبِد اّللَِّ اِبلرَّْمَلةِ   -  1670 ْبُن َجْعَفِر  احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ْبُن احلَْ َأْخَِباََن  ثنا حُمَمَُّد  ثنا ،  َمْوَهٍب،  ْبُن  يَزِيُد  ثنا  َبَة،  ْبِن قـُتـَيـْ َسِن 
ْبِن َماِلٍك،   ، َعْن أََنِس  التـَّْيِميِّ الّزِْبرِقَاِن، َعْن ُسَلْيَماَن  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، َعْن َداُوَد ْبِن 

الْ َعَلْيِه وَ  اَنَم  ِإَذا  ِعْنِدي َوَجَسدُ َسلََّم: "  ِإَل َعْبِدي رُوُحهُ  قَاَل: »اْنظُُروا  َماَلِئَكَتهُ  ِبِه  َعزَّ َوَجلَّ   ُ هُ يف  َعْبُد يف ُسُجوِدِه اَبَهى اّللَّ
 طَاَعيِت« 

 ا. داود متروك وكذ به األزدي كما في التقريب، فالحديث ضعيف جدً  (: 343) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا يَ  - 1673 زِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد،  َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْرَفَجَة ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد اْلُقَرِشيُّ

نا َخاِلُد ْبُن َمْعَداَن، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، ثثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح اْلُوَحاِظيُّ، ثنا مُجَْيُع ْبُن ثـَْوٍب الرََّحِبُّ 
إِ  الدُّنْـيَا،  احْلَرِيِر يف  لِبَاَس  َأَحٌد  َيرْتُُك  اَل  َوِعزَّتِِه  ِبُقوَّتِِه  َعزَّ َوَجلَّ   ُ اّللَّ قَاَل: »َحَلَف  ِإايَّ أَنَّهُ   ُ اّللَّ أَْلَبَسهُ  َحِظريَةِ هُ  الَّ  اْلِقيَاَمِة يف  يـَْوَم 
ُ إِ  َها ِإالَّ أَْلَبَسهُ اّللَّ ُُهَا يـَْوَم اْلِقيَاَمِة يف َحِظريَِة اْلُقُدِس، َواَل  اْلُقُدِس، َواَل يرَْتُُك لِبَاَس الذََّهِب َواْلِفضَِّة يف الدُّنْـيَا َوُهَو يـَْقِدُر َعَليـْ ايَّ

ُ يـَْوَم اْلِقيَاَمِة يف َحِظريَِة اْلُقُدِس« الدُّ َيرْتُُك ُشْرَب اْلَْمِر يف   نْـيَا ِإالَّ َسَقاهُ اّللَّ
 إسناده واه.  (: 1037) # قال صاحب الروض البسام 

 

يٌع، ثنا َخاِلٌد، َعْن  ٍح،  َأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْرَفَجَة، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا ََيََْي ْبُن َصالِ   -  1674 ثنا مجَِ
، َأْعظَُم َأْجًرا، ِمْن رَُجٍل مَجََع َكْعبـَْيِه يف فَاِتِح َشْهٍر َصاَمهُ    َأيِب أَُماَمَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اْلُمَراِبُط يف َسبِيِل اّللَِّ

 َوقَاَمُه« 
 إسناده واه.  (: 847) # قال صاحب الروض البسام 

ثـَنَا مُجَْيٌع، ثنا َخاِلٌد، َعْن َأيِب أُ   - 1675 َماَمَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ََيََْي، َحدَّ
 َصاَلٍة، َونـََفَقةُ الدِّينَاِر َوالدِّْرَهِم ِفيِه أَْفَضُل ِمْن َسْبِعِمائٍَة ِفيَمْن يـُْنِفُقهُ يف َغرْيِِه« ِة َوَسلََّم قَاَل: »َصاَلةُ اْلُمَراِبِط تـَْعِدُل ََخَْسِمائَ 

 إسناده واه.  (: 848) # قال صاحب الروض البسام 
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الصََّمِد، ثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، ثنا مُجَْيُع ْبُن ثـَْوٍب، ثنا   ْبدِ َأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْرَفَجَة، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن عَ   -  1676
ِبطًا َورَاَء بـَْيَضِة اْلُمْسِلِمنَي َأَحبُّ ِإَلَّ ِمْن  َخاِلٌد، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »أَلَْن َأْحُرَس َثاَلَث لَيَاٍل ُمَرا

َلةُ اْلَقْدِر يف َأَحِد اْلَمْسِجَدْيِن اْلَمِديَنِة َوبـَْيِت اْلَمْقِدِس«  َأنْ   ُتِصيَبِِن لَيـْ
 إسناده واه.  (: 845) # قال صاحب الروض البسام 

َخاِلٌد، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى   َأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، ثنا مُجَْيٌع، ثنا  -  1677
ُ َقَدَمْيِه ِمَن النَّاِر يـَْوَم اْلِقيَاَمِة« هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمْن رَُجٍل يـَْغبَارُّ َوْجُههُ يف َسبِيِل اّللَِّ    ِإالَّ َأمََّن اّللَّ

 [ ( 844البسام ) الروض]  (: ضعيف جدا.4484السلسلة الضعيفة )# 
 

َعْن َأيِب أَُماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ   َأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، ثنا مُجَْيٌع، ثنا َخاِلٌد،  -  1678
َنِة اْلَقِْبِ« َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َماَت ُمَراِبطًا يف َسبِ  ُ ِمْن ِفتـْ  يِل اّللَِّ َأمََّنهُ اّللَّ

 إسناده واه.  (: 846) # قال صاحب الروض البسام 
 

يٌع، ثنا َخاِلٌد، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َأنَّ النَّ َأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن    -  1679 ِبَّ َصلَّى َأمْحََد، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، ثنا مجَِ
  ِنَكاًحا َوَجَبْت لَهُ اجْلَنَُّة« هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َصلَّى اجْلُُمَعَة، َوَصاَم يـَْوَمُه، َوَعاَد َمرِيًضا َوَشِهَد َجنَازًَة، َوَشِهدَ 

 إسناده واه.  (: 782) # قال صاحب الروض البسام 
 ْبِن َعْرَفَجَة، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، ثنا مُجَْيُع ْبُن ثـَْوٍب، ثنا َأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ   -  1680
َل َمْسِجِدِه َأْو رَاَح اَل يُرِيُد ِإالَّ َأْن َعْن َأيِب أَُماَمَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن تـََوضَّأَ يف َأْهِلِه، ُثَّ َغَدا إِ َخاِلٌد،  

ِكتَاِب اْبِن َعْرَفَجَة، َحّتَّ ِإَذا تـََوسََّط قَاَل: »اللَُّهمَّ أَْنزِْلِِن َمْنزاًِل ُمبَارًَكا،   يـَتـََعلََّم َأْو يـَُعلَِّم، ُكِتَبْت َلهُ ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َحَسَنٌة، انْـَقطََع ِمنْ 
 ُمْنزِِلنَي ُكِتَب لَهُ َأْجُر ِعْتِق رَقـََبٍة« َوأَْنَت َخرْيُ الْ 

 إسناده واه.  (: 67) # قال صاحب الروض البسام 
 

يٌع، ثنا َخاِلٌد، َعْن َأيِب   -  1681 لَّى  أَُماَمَة، َأنَّ النَِّبَّ صَ َأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، ثنا مجَِ
ِإالَّ حَتَفََّفْتهُ الرَّمْحَةُ ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب َما َجَلَس ِعْنَدُه، فَِإَذا َخَرَج    هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمْن رَُجٍل يـَُعوُد َمرِيًضا، فـََيْجِلُس ِعْنَدهُ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ َلهُ َأْجَر ِصيَاِم يـَْوٍم«   ِمْن ِعْنِدِه َكَتَب اّللَّ
 إسناده واه.  (: 482) ل صاحب الروض البسام # قا

يُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، ثنا مُجَْيٌع، ثنا َخاِلٌد، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى َأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، ثنا يَزِ   -  1682
  رَآين، َوِلَمْن رََأى َمْن رَآين، َولَِمْن رََأى َمْن رََأى َمْن رَآين« هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »طُوََب ِلَمنْ 

قال الذهبي في "التلخيص": "فيه ُجميع بن ثوب، وهو واٍه". أهـ. وُجميع قال البخاري والدارقطني:    (:1526)  ض البسام # قال صاحب الرو 
 (. 134/ 2منكر الحديث. وتركه النسائي. )اللسان: 

، َعْن أَُماَمَة،  ْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، ثنا مُجَْيٌع، َعْن َحِبيِب ْبِن ُعبَـ أَ   -  1683 ْيٍد الرََّحِبِّ
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أُ  ِمْن  رَِجاٌل  »َسَيُكوُن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  َيَْ قَاَل:  الشََّراَب، مَّيِت  أَْلَواَن  َوَيْشَربُوَن  الطََّعاِم،  أَْلَواَن  ُكُلوَن 
 َويـَْلَبُسوَن أَْلَواَن الثِّيَاِب، َويـََتَشدَّقُوَن اِبْلَكاَلِم، فَأُولَِئَك ِشَراُر أُمَّيِت« 

 إسناده واه.  (: 1632) # قال صاحب الروض البسام 
 

، َعْن َأيِب أَُماَمَة، حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد،  َأْخَِباََن    -  1684 يٌع، َعْن َأيِب رَاِشٍد التـَُّنوِخيِّ ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، ثنا مجَِ
 ٍط« اَل ُقِحطُوا ِإالَّ ِبَسخَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ُمِطَر قـَْوٌم َقطُّ ِإالَّ ِبَرمْحٍَة، وَ 

 إسناده واه.  (: 465) # قال صاحب الروض البسام 
ْبِن َخَُ   -  1685 يَزِيَد  ثنا مُجَْيٌع، َعْن  ْبُن َصاِلٍح،  ثنا ََيََْي  ْبُن حُمَمٍَّد،  يَزِيُد  ثنا  َأمْحََد،  ْبُن  َأنَّ  َأْخَِباََن حُمَمَُّد  أَُماَمَة،  َأيِب  رْيٍ، َعْن 

 َسلََّم َكاَن ِإَذا بـََعَث َأِمريًا، قَاَل: »اْقُصِر اْلُطَْبَة، َوأَِقلَّ اْلَكاَلَم، فَِإنَّ ِمَن اْلَكاَلِم ِسْحًرا«  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ َرُسوَل اّللَِّ 
 [ (459الروض البسام )] (: إسناد ضعيف جدا. 4177السلسة الضعيفة )# 

 

،   َأْخَِباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد، ثنا يَزِيُد ْبُن حُمَمَّدِ   -  1686 ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، ثنا مُجَْيٌع، َعْن َأيِب ُسْفيَاَن الرَُّعْيِِنِّ
اَل  َعَلْيِه َوَسلََّم  أَُماَمَة، قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َأيِب  َويـُْرِخَي هَلَا َعَذبًَة ِمنْ َعْن  يـَُعمَِّمُه،  َوالِيًا َحّتَّ  يـَُولِّ  اأْلَمْيَِن    َجاِنِب 

 َِبَْذِو اأْلُُذِن«  
َها ِإالَّ ِمْن َهَذا الطَّرِيِق "   َهِذِه ُنْسَخٌة َغرِيَبٌة َعزِيَزٌة، َومُجَْيٌع َهَذا مِحِْصيُّ، مَلْ َنْكتُـبـْ

 إسناده واه.  (: 928) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا أَبُو ُموَسى َهارُوُن ْبُن َكاِمِل ْبِن يَزِيَد اْلُقَرِشيُّ مِبِْصَر، اِهيَم ْبِن َهاِشٍم اأْلَْذرَِعيُّ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـرَ  -  1688

، َعْن حُمَمَِّد بْ  ،  ِن اْلُمْنَكِدِر، عَ ثنا أَبُو َصاِلٍح َعْبُد اّللَِّ ْبُن َصاِلٍح، َكاَتُب اللَّْيِث، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َهرٍِم اْلُقَرِشيُّ ْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ
نَا َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َخَرَج ِمْن ِعْنِدي َخِليِلي ِجِْبِيُل فـََقالَ قَ  : اَي حُمَمَُّد َوالَِّذي بـََعَثِِن اِبحْلَقِّ  اَل: َخَرَج ِإلَيـْ

َ تـَبَاَرَك َوتـََعاَل َلَعْبًدا ِمْن عِ  َ ََخَْس ِمئَ ِإنَّ ّللَّ ِة َسَنٍة َعَلى رَْأِس َجَبٍل يف اْلَبْحِر، َعْرُضهُ َوطُولُهُ َثاَلثُوَن ِذرَاًعا يف َثاَلِثنَي بَاِدِه َعَبَد اّللَّ
ُ تـَبَاَرَك َوتـََعاَل  نًا َعْذبًَة ِبَعْرِض اِذرَاًعا، َواْلَبْحُر حمُِيٌط بِِه َأرْبـََعةُ آاَلِف فـَْرَسٍخ ِمْن ُكلِّ اَنِحَيٍة، َوَأْخَرَج اّللَّ إْلِْصَبِع، تَِبضُّ مِبَاٍء  لَهُ َعيـْ

يـَْومَ  فـَتُـَغذِّيِه  رُمَّانًَة،  َلٍة  لَيـْ يف ُكلِّ  ُُتْرُِج  رُمَّاٍن  َوَشَجَرَة  اجْلََبِل،  َأْسَفِل  يف  فـََيْستـَْنِقُع  ِمَن َعْذٍب،  فََأَصاَب  نـََزَل،  َأْمَسى  فَِإَذا  ُه، 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َساِجًدا،  َك الرُّمَّانََة فََأَكَلَها، ُثَّ اْلُوُضوِء، َوَأَخَذ تِْل  قَاَم ِلَصاَلتِِه، َفَسَأَل رَبَّهُ َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَد َوْقِت اأْلََجِل َأْن يـَْقِبَضهُ اّللَّ

َعثَُه، َوهُ  يـَبـْ َعَلْيِه َسبِياًل َحّتَّ  يـُْفِسُدهُ  ِلَشْيٍء  ِلَْلَْرِض َواَل  َوِإَذا َعَرْجنَا  َو َساِجٌد فـََفَعَل، فـََنْحُن َّنَُ َوَأْن اَل ََيَْعَل  ِإَذا َهَبْطنَا  رُّ َعَلْيِه 
َلهُ   فـَيـَُقوُل  َوتـََعاَل،  تـَبَاَرَك  اّللَِّ  يََدِي  َبنْيَ  فـَُيوَقُف  اْلِقيَاَمِة،  يـَْوَم  َعُث  يـُبـْ اْلِعْلِم،  يف  ِبَرمْحَيِت فـََنِجُدهُ  اجْلَنََّة  َعْبِدي  َأْدِخُلو   : ،  الرَّبُّ

اْلَبصَ فـَيـَُقوُل: َبْل بَِعَمِلي، فـَيـَقُ  تـَبَاَرَك َوتـََعاَل لِْلَماَلِئَكِة: قَاِيُسوا َعْبِدي نِْعَميِت َعَلْيِه ِبَعَمِلِه، فـَُتوَجُد نِْعَمةُ   ُ ِر َقْد َأَحاَطْت وُل اّللَّ
اجْلََسِد َفْضاًل َعَليْ  النَّاَر، قَاَل: فـَُيَجرُّ ِإَل النَّاِر، فـَيُـنَاِدي: َربِّ   ِه، فـَيـَُقوُل: َأْدَخُلوا َعْبِديَ ِبِعبَاَدِة ََخِْس ِمَئِة َسَنٍة، َوبَِقَيْت نِْعَمةُ 

ئًا؟ فـَيـَُقوُل: أَْنتَ ِبَرمْحَِتَك َأْدِخْلِِن اجْلَنََّة، فـَيـَُقوُل: رُدُّوُه، فـَُيوَقُف َبنْيَ َيَدْيِه، فـَيـَُقوُل: اَي َعْبِدي َمْن َخَلَقَك َوملَْ  ،     َتُك َشيـْ اَي َربِّ
؟ فـَيـَُقوُل: أَْنَت اَي  َك ِمْن ِقبَِلَك أَْم ِبَرمْحَيِت؟ فـَيـَُقوُل: َبْل ِبَرمْحَِتَك، فـَيـَُقوُل: َمْن قـَوَّاَك لِْلِعبَاَدِة ََخَْس ِمَئِة َسَنةٍ فـَيـَُقوُل: َأَكاَن َذلِ 

، فـَيـَُقوُل: َمْن أَنـَْبَت اجْلََبَل يف َوَسِط اْلَبْحِر، َوَأْخَرجَ  َا   َلَك اْلَماَء اْلَعْذَب ِمَن الْ َربِّ َلٍة رُمَّانًَة، َوِإَّنَّ َماِء اْلَماِلِح، َوَأْخَرَج َلَك ُكلَّ لَيـْ
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  ، أَْنَت اَي َربِّ ِبَك؟ فـَيـَُقوُل:  أَْقِبَضَك َساِجًدا، فـََفَعْلُت َذِلَك  َوَسأَْلَتِِن َأْن  َمرًَّة يف السََّنِة،  ِبَرمحَْ َُتُْرُج  َوِبَرمْحَيِت فـَيـَُقوُل: َهَذا  يِت، 
ُ تـَبَاَرَك َوتـَعَ أُْدِخُلَك اجلَْ  اَل اجْلَنََّة، قَاَل ِجِْبِيُل َصلَّى هللاُ  نََّة، َأْدِخُلوا َعْبِدي اجْلَنََّة ِبَرمْحَيِت فَِنْعَم اْلَعْبُد ُكْنَت اَي َعْبِدي، فََأْدَخَلهُ اّللَّ

َا اأْلَْشيَاءُ بَِرمحَْ   ِة اّللَِّ اَي حُمَمَُّد " َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإَّنَّ
 إسناده ضعيف.  (: 1666) احب الروض البسام # قال ص 
ِح ْبِن ُصبـَْيٍح اْلُمرِّيُّ ِبَقْصِر  َأْخَِباََن أَبُو احْلَاِرِث ُنْشَبةُ ْبُن ِحْنَدِج ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن يَزِيَد ْبِن َخاِلِد ْبِن َصالِ   -  1690

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسْعِد ْبِن اْلَفْضِل اْلُقَرِشيُّ، ثنا َمْسَلَمةُ ْبنُ  َمَر، قَاَل: َوَجْدُت يف ِكتَابِ اْبِن َأيِب عُ   َجدِّي احْلَُسنْيِ ْبِن َعْبِد اّللَِّ اْلُمرِّيِّ
، ثنا َحرِيُز ْبُن ُعْثَماَن، َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َعِن ال َ نَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ ُعَليٍّ لََّم قَاَل: »اقـَْرُءوا اْلُقْرآَن؛ فَِإنَّ اّللَّ

 َعزَّ َوَجلَّ اَل يـَُعذُِّب قـَْلبًا َوَعى اْلُقْرآَن« 
 إسناده واه.  (: 1303) # قال صاحب الروض البسام 

حُمَمَّ   -  1691 ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  اْلبـَْغَداِديُّ،َأْخَِباََن  َهاِشٍم  ْبِن  احْلَاِسُب   ِد  ِإْْسَاِعيَل  ْبُن  ُموَسى  َأمْحََد  أَبُو  ثنا 
َثِِن َماِلكُ  قَاَل:   ْبُن ِدينَاٍر، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، بِبـَْغَداَد، ثنا ُجبَارَةُ ْبُن اْلُمغَلِِّس، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق اْلَُمْيِسيُّ َحازُِم ْبُن احْلَُسنْيِ، َحدَّ

، َفَكانُوا َيْستـَْفِتُحوَن اْلِقَراَءةَ   " َصلَّْيُت َخْلَف َرُسولِ  ِب }احْلَْمُد ّللَِِّ    اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأيِب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعِليٍّ
 "  [ َويـَْقَرُءوَن }َماِلِك يـَْوِم الدِّيِن{2َربِّ اْلَعاَلِمنَي{ ]الفاحتة:  

 غلط من ُجبارة  -رضي هللا عنه   -ُجبارة وشيخه ضعيفان، وذكر علي    (: 326) # قال صاحب الروض البسام 
 أَبُو احْلََسِن  ْبِن ِعَمارَِة اللَّْيِثيُّ   َأْخَِباََن أَبُو احْلَاِرِث َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمارََة ْبِن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَطَّاِب ََيََْي ْبِن َعْمرِو  -  1692

ْبُن   زِ َعِليُّ  ْبُن  ََيََْي  ثنا  مَِّريُّ،  السِّ اجْلَْهِم  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  الشَّْعَراينُّ،  السَُّلِميُّ  الرَّاِزيُّ  َعْمرٍو  ْبِن  ْبِن َحْفِص  قـَْيِس  َعْن  اْلَفرَّاُء،  اَيٍد 
 ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـََرأَ ِطِه ِبَكْسِر الطَّاِء َواهْلَاِء« ْسُعوٍد: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ الرَّبِيِع، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن مَ 

 إسناده ضعيف.  (: 1384) # قال صاحب الروض البسام 
َثِِن حُمَمَّ   -  1695 ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِدَك ْبِن   ُد ْبُن يُوُسَف اهْلََرِويُّ،َأْخَِباََن َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبِن ِإْْسَاِعيَل السَُّلِميُّ، َحدَّ

َع َأاَب َساملٍِ اْلَقزَّاُز أَبُو َعْبِد اّللَِّ احْلَْريِبُّ، ثنا اْلَواِقِديُّ يـَْعِِن حُمَمََّد ْبَن ُعَمَر، ثنا َمْعَمٌر يـَْعِِن   اْبَن رَاِشٍد، َعْن َُهَّاِم ْبِن ُمنـَبٍِّه، أَنَّهُ ْسَِ
 وُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َسبِّ َأْسَعَد احْلِْمرَيِيِّ َوقَاَل: »ُهَو َأوَُّل َمْن َكَسا اْلَكْعَبَة« ُهَريْـَرَة، يـَُقوُل: ََنَى َرسُ 

 [ (1520الروض البسام )]  إسناده ضعيف جدا.# 
َثَمةُ ْبُن ُسَليْ   -  1701 اِلٍب، ثنا َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم، ثنا مُحَْيٌد، َعْن أََنٍس، قَاَل: َلمَّا َماَن، ثنا ََيََْي ْبُن َأيِب طَ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َخيـْ

، قَاَل هَلَا: »َهْل َلِك يفَّ؟« قَاَلْت: ايَ  ، َواّللَِّ   َأَخَذ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصِفيََّة بِْنَت ُحَييٍّ  َلَقْد ُكْنُت َأَُتًنَّ  َرُسوَل اّللَِّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمْنهُ يف اإْلِْساَلِم؟ قَاَل: فََأْعتـََقَها َرُسوُل اّللَِّ َذلِ  ْرِك، َفَكْيَف ِإْذ َأْمَكَنِِن اّللَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوتـََزوََّجَها، َك يف الشِّ

َها فـََلْيَسْت ِمْن أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِننَي، قَاَل: فـَرَِكَب َرُسوُل اّللَِّ   أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِننَي، وَ فـََقاَل النَّاُس: ِإْن ُهَو َحَجبـََها َفِهَي ِمنْ  ِإْن مَلْ ََيُْجبـْ
فـََلمَّ  اْلُمْؤِمِننَي،  أُمََّهاِت  ِمْن  َا  َأَنَّ النَّاُس  فـََعِلَم  َوَحَجبـََها،  َوَأْرَدفـََها  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  أَ َصلَّى  َخرَ ا  اْلَمِديَنِة  َعَلى  أُمََّهاُت ْشَرَف  َج 

َها، فـََعثـََرْت اَنقـَُتُه، َوَسَقَط َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسَقَطتْ  ، فَاقـَْتَحَم أَبُو طَْلَحَة رَاِحَلَتهُ فـَتـََوجََّه اْلُمْؤِمِننَي يـَْنظُْرَن ِإلَيـْ
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 وُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »مَلْ ُأَضرَّ َعَلْيُكْم اِبْلَمْرأَِة« قَاَل: فَأَْلَقى أَبُو طَْلَحَة ثـَْوبَهُ َلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل َرسُ َنَْو النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ 
 نَّ أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِننَي شََنْتَ ِِبَا ِه َوَأْرَدفـََها قَاَل: َفَكأَ َعَلى اْلَمْرَأِة، قَاَل: ُثَّ تـََوسََّد النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى رَاِحَلتِ 

البسام  الروض  صاحب  قال  النبيِ     (:780)  #  سؤال  على  المشتمل  صدره  باستثناء  ثابت  إًذا  وسلم    -الحديث  عليه  هللا  صفيَة   -صلى 
 وجوابها.
، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َعْبِد اْلَاِلِق اْلبـَزَّاُر، مِبِْصَر، ثنا َحدَّثـَنَا أَبُو يـَْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن إِبْـرَ   -  1708 اِهيَم ْبِن َهاِشٍم اأْلَْذرَِعيُّ

وُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ أْلَْحَوُل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرسُ ِبْشُر ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعَقِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َخَلٍف اْلُكوَماينُّ، ثنا َعاِصٌم ا
 ِه ِإالَّ ِبْشُر ْبُن ُمَعاٍذ« َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِسرْتُ َما َبنْيَ َأْعنُيِ اجْلِنِّ َوَعْورَاِت َبِِن آَدَم َأْن يـَُقولُوا: ِبْسِم اّللَِّ »مَلْ يـَْروِ 

 (: 1583) سام # قال صاحب الروض الب 
 

، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو، ثنا ِبْشُر ْبُن َخاِلٍد اْلَعْسَكرِيُّ، ثنا َسِعيُد ْبُن َمْسَلَمَة، ثنا اأْلَْعَمُش، ْذرَِعيُّ َأْخَِباََن أَبُو يـَْعُقوَب اأْلَ  - 1709
، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِسرْتُ َما َبنْيَ َأْعنُيِ  ْورَاِت َبِِن آَدَم ِإَذا َوَضُعوا نِّ َوعَ  اجلِْ َعْن زَْيٍد اْلَعمِّيِّ

 ثِيَاَِبُْم َأْن يـَُقولُوا: ِبْسِم اّللَِّ 
ُ َأْعَلُم«   »مَلْ يـَُقْل َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن زَْيٍد اْلَعِميِّ ِإالَّ َسِعيُد ْبُن َمْسَلَمَة، َواّللَّ

 إسناده ضعيف.  (: 1584) # قال صاحب الروض البسام 
 

أَبُوَحدَّثَـ   -  1710 ْبِن الدَّرَْفسِ   نَا  اْلَعبَّاِس  ْبُن  ثنا حُمَمَُّد  ، قَااَل:  ابْـنَا َعْبِد اّللَِّ َوَأمْحَُد،  َبْكٍر: حُمَمٌَّد  َوأَبُو  التَِّقي  زُْرَعَة،  أَبُو  ثنا   ،
أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى ، َعْن  ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، ثنا َسِعيُد ْبُن َمْسَلَمَة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن زَْيٍد اْلَعمِّيِّ 

َأنْ  ، َوَعْورَاِت َبِِن آَدَم ِإَذا نـَزََع َأَحدُُكْم ثـَْوبَهُ   يـَُقوَل: ِبْسِم اّللَِّ »َوَقْد َرَواهُ حُمَمَُّد ْبُن هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِسرْتُ َما َبنْيَ َأْعنُيِ اجلِْنِّ
 ْيٍد اْلَعمِّيِّ خُمَاِلًفا ِلرَِوايَِة َسِعيِد ْبِن َمْسَلَمَة« ، َعْن زَ اْلَفْضلِ 

 إسناده ضعيف.  (: 1585) # قال صاحب الروض البسام 
ْبِن ُموَسى    -  1711 ْبُن ِعْمَراَن  ، ثنا َعْبُد اّللَِّ  اْلُقَرِشيُّ ْبِن ِإبْـَراِهيَم  ْبُن ُموَسى  احْلَُسنْيِ    اْلبـَْغَداِديُّ،َأْخَِباََن حُمَمَُّد  ثنا َعبَّاُس ْبُن 

، َعْن َجْعَفٍر اْلَعْبِديِّ  ، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل، َعْن زَْيٍد اْلَعمِّيِّ ، َعِن النَِّبِّ  قَاِضي الرِّيِّ ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْلُْدِريِّ
 نْيَ َأْعنُيِ اجلِْنِّ َوَبنْيَ َعْورَاِت َبِِن آَدَم ِإَذا َوَضَع الرَُّجُل ثـَْوبَهُ َأْن يـَُقوَل: ِبْسِم اّللَِّ " اَل: " ِسرْتُ بَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ 

 محمد بن الفضل هو ابن عطي ة، قال في "التقريب": "كذبوه".  (: 1586) # قال صاحب الروض البسام 
اْلَقاِسمِ   -  1714 أَبُو  يَـ َأْخَِباََن  ْبُن  َعِليُّ  ِإبْـَراِهيَم    ْبُن  ِبْشُر  ثنا   ، اأْلُبـُلِّيُّ مَحَْداُن  ثنا  اْلَمْرَوِزيُّ،  ُموَسى  ْبُن  يُوُسُف  ثنا  ْعُقوَب، 

َأسْ  الرَّْمَضاِء  يف  ُأَصلِّي  قَاَل:  رَُجاًل  َأنَّ  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َعطَاٍء،  َعْن   ، اأْلَْوزَاِعيِّ َعِن  عَ اأْلَْنَصاِريُّ،  يـَعْ ُجُد  ثـَْويِب؟  فـََقاَل َلى  ِِن، 
 َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »نـََعْم« 

 (. 311/ 1بشر األنصاري كذ اب، اتهمه بالوضع العقيلي وابن حبان وابن عدي كما في الميزان ) (: 341) # قال صاحب الروض البسام 
ِد ْبِن ِإبْـَراِهيَم اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُمَعاِذ ْبِن اْلُمَثًنَّ ْبِن ُمَعاٍذ اْلَعْنَِبِيُّ،  َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ   -  1720
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 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َعْن َثِبٍت، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ   ثنا َعْمُرو ْبُن احْلَُصنْيِ اْلُعَقْيِليُّ، ثنا َعِليُّ ْبُن َأيِب َسارََة،
 حَمََق اإْلِْساَلَم حَمَْق الشُّحِّ َشْيٌء« 

 إسناده تالف.  (: 1276) # قال صاحب الروض البسام 
، ثنا ُموَسى ْبُن َوْرَداَن، ث - 1724 يِصيُّ ُد ْبُن الصَّْلِت، َعْن نا َسعْ َأْخَِباََن أَبُو اْلَمْيُموِن ْبُن رَاِشٍد، ثنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن احْلَُسنْيِ اْلِمصِّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ   ْبِن َعْبِد اّللَِّ اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر  ْبِن  َمْعُروٍف َصَدقٌَة« قَاَل: »َوَما  حُمَمَِّد  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُكلُّ  َصلَّى هللاُ 
فـَُقْلتُ  حُمَمٌَّد:  قَاَل  َصَدقٌَة«  ِعْرَضهُ  اْلَمْرءُ  ِبِه  َأْعَطى  َوَقى  َما  قَاَل:  َصَدقٌَة؟«  ِعْرَضهُ  اْلَمْرءُ  بِِه  »َوَقى  بَِقْوِلِه  يـَْعِِن  َما  جِلَاِبٍر:   

 َساُن اْلُمتـََّقى الشَّاِعُر، َوَذا اللِّ 
 إسناده واه.  (: 1279) # قال صاحب الروض البسام 

 

ُعبـَْيِد اّللَِّ اْلَورَّاُق، ثنا أَبُو اْلَفْضِل َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُرَشْيٍد    َحدَّثـَنَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبنِ   -  1725
بَاينُّ، ثنا ُمَقاِتُل بْ  ، َعْن أََنِس ُن َحيَّاَن، َعْن زَْيٍد الْ اْلُكويفُّ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا أَبُو َعْمرٍو اَنِشُب ْبُن َعْمرٍو الشَّيـْ َعمِّيِّ

َبَل اْلُمْؤِمُن َعَلى َصاَلتِِه َواَجَهْتهُ الرَّمْحَُة، َوأَقـَْبَل الرَّمْحَُن تـَبَاَرَك ْبِن َماِلٍك، َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَالَ  : " ِإَذا أَقـْ
 ِإلَْيِه، فَِإَذا اْلتـََفَت  يف َصاَلتِِه قَاَل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ: ِإَلَّ َعْبِدي، َأاَن َخرْيٌ َلَك ِمَن الَِّذي اْلتـََفتَّ َوتـََعاَل َعَلْيِه ِبَوْجِهِه، فَِإَذا اْلتـََفتَ 

 ِه َفُضِرَب ِِبَا َوْجُههُ " الثَّانَِيَة قَاَل ِمْثَل َذِلَك، فَِإَذا فـََعَل الثَّالَِثَة أَْقَصَر الرَّمْحَُن َعزَّ َوَجلَّ َعْنُه، َوَأَمَر ِبَصاَلتِ 
 إسناده ضعيف.  (: 360) # قال صاحب الروض البسام 

َثَمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َحيَّاَن اْلَمَداِئِِنُّ، ثنا حُمَمَّدُ َأْخَِباََن أَبُو احلَْ   -  1726  ْبُن اْلَفْضِل  َسِن َخيـْ
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبِّ َصلَّ ْبِن َعِطيَّ  ، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأْعَماُر أُمَّيِت َكُعُمِري َة، َعْن زَْيٍد اْلَعمِّيِّ

 نَي« ِإالَّ اأْلََقلَّ« َفِقيَل أِلََنٍس: َفَكْم َكاَن ُعُمُرُه؟ قَاَل: »اثْـنـََتنْيِ َوِستِّ 
 إسناده تالف.  (: 483) # قال صاحب الروض البسام 

إِبْـ   -  1734 ْبُن  ِإْسَحاُق  يـَْعُقوَب  أَبُو  ِمْن َأْخَِباََن  لَْفظًا  اْلِمْصِريُّ  ُسَهْيٍل  ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  َهارُوُن  َذرٍّ  أَبُو  ثنا   ، اأْلَْذرَِعيُّ َراِهيَم 
، ثنا َعثَّ   َرُسوُل اّللَِّ اُم ْبُن َعِليٍّ اْلَعاِمِريُّ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكانَ ِحْفِظِه، ثنا يُوُسُف ْبُن َعِديٍّ

اْلَقهَّاُر َربُّ  اْلَواِحُد   ُ اّللَّ إَِلَه ِإالَّ  »اَل  قَاَل:  اللَّْيِل  ِمَن  َتَضوََّر  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اْلَعزِيُز  السََّموَ   َصلَّى هللاُ  نـَُهَما  بـَيـْ َوَما  َواأْلَْرِض  اِت 
 اْلَغفَّاُر« 

 إسناده صحيح.  (: 1578) # قال صاحب الروض البسام 
، ِن ْبُن َأيِب َجْعفَ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب، ثنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل الدِّْميَاِطيُّ، ثنا َعْبُد الرَّمحَْ   - 1738 ٍر الدِّْميَاِطيُّ

َثِِن َِبُْز ْبُن َحِكيٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل رَُجٌل: اَي ثنا أَبُو ََيََْي ُهَو َعْبُد اّللَِّ ْبُن ََيََْي اْلُِبُلُِّسيُّ، عَ  ِن اْلَِليِل ْبِن ُمرََّة، َحدَّ
 قـَْرِب« ، َثاَلًث« ُثَّ قـُْلُت: َأْوِصِِن، قَاَل: »أُوِصيَك ِِبَبِيَك، ُثَّ اأْلَقـَْرِب فَاأْلَ َرُسوَل اّللَِّ َأْوِصِِن، قَاَل: »أُوِصيَك ِِبُمِّكَ 

 الخليل ضعيف كما في "التقريب". وبكر ضع فه النسائي.  (: 1258) # قال صاحب الروض البسام 
أَنْـبَأَ اْبُن اْلبـَْغَداِديُّ، ثنا احْلَاِرُث ْبُن َأيِب ُأَساَمَة، ثنا ُعبـَْيُد اّللَِّ ْبُن ُموَسى،   َأْخَِباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َجبـََلةَ   - 1747
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َلى، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي بِ  َفَجَهْراَن ِفيَما   نَا فـََيْجَهُر َوخُيَاِفُت،َأيِب لَيـْ
نَا ِفيَما َخاَفَت«   َجَهَر، َوَخافـَتـْ

ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل َصاَلَة ِإالَّ ِبِقرَاَءٍة« قَاَل:  - 1748  َوْسَِ
ن تابعه حبيب بن الشهيد عند مسلم  ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ جًدا، لك  (:321)  # قال صاحب الروض البسام

(1 /297 .) 
بُو ثـََوابََة ْبُن  َمْيُموِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن رَاِشٍد، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقاَلِنِسيُّ، ثنا أَ َأْخَِباََن أَبُو الْ   -  1752

الّزاَِنِد، َعْن َخارِ اْلُمَفضَِّل ْبِن َفَضاَلَة، َحدََّثِِن   َأيِب  ْبِن َعْجاَلَن، َعْن  ْبِن َثِبٍت، قَاَل: قَاَل  َأيِب، َعْن حُمَمَِّد  ْبِن زَْيٍد، َعْن زَْيِد  َجَة 
 النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »احْلَْرُب َخْدَعٌة« 

ل، وهو ضعيٌف". أهـ.(: "وفيه فضال320/  5قال الهيثمي )  (:883)  # قال صاحب الروض البسام وحديث الحرب خدعة من    ة بن المفض 
   ( 255المتواتر رواه ثلثة عشر صحابًيا، وخر ج رواياتهم السيوطي في "األزهار المتناثرة" )ص األحاديث 

 

ُن ْبُن اْلُمِغريَِة، ثنا َفَضالَةُ ْبنُ   -  1753 حُمَمَُّد ْبُن  اْلُمَفضَِّل ْبِن َفَضالََة، ثنا َأيِب، ثنا  َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، ثنا َعالَّ
 ِه َوَسلََّم قَاَل: »احْلَْرُب َخْدَعٌة« َعْجاَلَن، َعْن َأيِب الّزاَِنِد، َعْن َخارَِجَة ْبِن زَْيِد ْبِن َثِبٍت، َعْن أَبِيِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليْ 

ل320/  5قال الهيثمي )  :( 884)  # قال صاحب الروض البسام وحديث الحرب خدعة من    ، وهو ضعيٌف". أهـ.(: "وفيه فضالة بن المفض 
 ( 255األحاديث المتواتر رواه ثلثة عشر صحابًيا، وخر ج رواياتهم السيوطي في "األزهار المتناثرة" )ص 

، ح، َوَأْخَِباََن احْلََسُن ْبُن   حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ثنا حُمَمَّدُ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َحِبيٍب، ثنا يَزِيُد ْبُن    - 1756 ْبُن اْلُمَثًنَّ
ثن  ، اأْلَْوزَاِعيُّ ثنا  ُجَوْيرِيَِة،  ْبُن  َعبَّاُد  ثنا  قَااَل:  َخَلٍف،  ْبُن  َبْكُر  ثنا  ََيََْي،  ْبُن  زََكرايَّ  ثنا  َسِعيدُ َحِبيٍب،  َثِِن  َحدَّ الزُّْهِريُّ،  ْبُن    ا 

»اَل َتْدُخُلوا َل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَمرَّ اِبحلِْْجِر َغطَّى َوْجَههُ َوَأْسرََع السَّرْيَ َوقَاَل:  اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، قَا
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِهْم خَمَاَفَة َأْن يُ   ِصيَبُكْم َما َأَصاَِبُْم« َعَلى قـَْوٍم َغِضَب اّللَّ

 عباد كذبه أحمد وتركه غيره.  (:1684) لبسام # قال صاحب الروض ا
َقِريُّ، َوأَبُو يُوُسَف  َأْخَِباََن أَبُو ِإْسَحاَق إِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِلِح ْبِن ِسنَاٍن، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيمَ   -  1759 اَن اْلِمنـْ

ِن، قَااَل: ثنا َعْمُرو ْبُن َمْرزُوٍق، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ُُمَاِهٍد، َأنَّ َعاِئَشَة، قَاَلْت:  يـَْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق   »أَْبَصَرين  اْلَبْصرايَّ
 ُت َعَلْيِه َأَمَر ِبَقْطِع اْلَمَراِجيِح« وََّجِِن، فـََلمَّا ُدِخْلَرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأاَن َعَلى أُْرُجوَحٍة أَتـََرجَُّح، فـَتـَزَ 

إسناده جي د إالَّ أن هم اختلفوا في سماع مجاهد من عائشة: فأثبته ابن المديني، ونفاه ابن معين وأبو  (: 1236) # قال صاحب الروض البسام
 حاتم. 

 

ثـَنَا إِبْـَراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن صَ   -  1760 اِلِح ْبِن ِسنَاٍن، ثنا أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َخَلٍف الصَّْيَداَلينُّ، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن إِبْـَراِهيَم  َحدَّ
ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك،   ، قَاَل: ْسَِ لََّم: »ِإِن اْسَتطَْعَت َأْن َتُكوَن  يـَُقوُل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ الرتَّْمُجَاينُّ، ثنا َكِثرُي ْبُن َعْبِد اّللَِّ

 أََبًدا ُتَصلِّي، فَِإنَّ اْلَماَلِئَكَة ُيَصلُّوَن َعَلْيَك َما ُدْمَت ُتَصلِّي« 
 إسناده واه.  (: 237) # قال صاحب الروض البسام 
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 ْبِن اْلَعاَلِء اْلَفَزاِريُّ اْلَفَذايِبُّ يف قـَْريَِة َفَذااَب، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن  ين أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َمطَرِ َأْخَِباََن إِبْـَراِهيُم، َأْخِبََ   -  1761
َأيِب الشَّْعثَاِء،   ابْـَنةُ  ثـَْتِِن َعمَّيِت آِمَنةُ  اْلَعاَلِء، َحدَّ ْبُن  ثنا َجدَُّك َمطَُر  الرَّمْحَِن،  َمْدلُوكً َعْبِد  َُما رََأاَي  َأَنَّ َمْواَلتـُنَا  أَبُو ُسْفيَاَن،  َوُقْطَبةُ  ا 

َعَلْيِه َوَسلََّم َمَع َمْواَلَي فََأْسَلْمُت، َفَمَسَح َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى رَْأِسي« قَاَلْت قَاَل: »أَتـَْيُت 
 َعَلْيِه َوَسلََّم َأْسَوَد، َوَسائَِرهُ أَبْـَيَض« ْيُت أَثـََر َما َمَسَح َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ آِمَنُة: »فـََرأَ 

 ... إسناده ضعيف لجهالة رواته: آمنة وقطبة (: 1514) # قال صاحب الروض البسام 
ْبُن َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب اأْلَْنصَ   -  1764 أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد  ْبُن حُمَمَّ َأْخَِباََن  اجْلَارُوِد َمْسُعوُد  أَبُو  ْبُن  اِريُّ، ثنا  ثنا ِعْمَراُن   ، الرَّْمِليُّ ٍد 

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَ  َلْيِه  اَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ َهارُوَن الصُّويفُّ، ثنا أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر، ثنا َداُوُد ْبُن َأيِب ِهْنٍد، َعِن الشَّْعِبِّ
َ لَيُـْعِمُر اِبْلَقوْ  َك اَي َرُسوَل  ِم الدِّاَيَر، َوَيْكثـُُر هَلُُم اأْلَْمَواَل، َوَما َنظََر ِإلَْيِهْم ُمْنُذ َخَلَقُهْم بـُْغًضا هَلُْم« ِقيَل: وََكْيَف َذاَوَسلََّم: »ِإنَّ اّللَّ

؟ قَاَل: »ِبِصَلِتِهْم َأْرَحاَمُهْم«   اّللَِّ
 إسناده حسن.  (: 1265) الروض البسام # قال صاحب 

طَّاِب زاَِيُد ْبُن  َقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َسِعيٍد، َحدََّثِِن أَبُو الَْ َحدَّثـَنَا أَبُو الْ   - 1766
َريْـَرَة، قَاَل: ُأِصْبُت بَِثاَلثَِة َمَصاِئَب يف اإْلِْساَلِم،  اْلَعَدِويُّ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َمْنُصوٍر، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب هُ ََيََْي، ثنا َسْهُل ْبُن َأْسَلَم 

َبُه، َوقـَْتُل  ُعْثَماَن، َواْلِمْزَوُد، قَالُوا: َما اْلِمْزَوُد اَي أاََب ُهَريْـَرَة؟ مَلْ ُأَصْب مِبِْثِلِهنَّ: َمْوُت َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَُكْنُت ُصَوَيِْ
َمَعَك َشْيءٌ قَا َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسَفٍر، فـََقاَل: »اَي َأاَب ُهَريْـَرَة، َهْل  َمَع َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِمْزَوٍد  َل: ُكنَّا  نـََعْم، َُتٌْر يف  ؟« قـُْلُت: 

رَ َمِعي، قَاَل: » ِبِه »َفَمسَّهُ  ُتهُ  َُتًْرا فَأَتـَيـْ ِمْنهُ  ِبِه« قَاَل: فََأْخَرْجُت  َوَدَعا ِفيِه« َوقَاَل: »ادْعُ ِجْئ  َعَلْيِه َوَسلََّم  ُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ 
ا َحّتَّ َشِبُعوا، ُثَّ َكَذِلَك َحّتَّ َأَكَل اجْلَْيُش ُكلُُّهْم، َعْشَرًة« َفَدَعْوُت َعْشَرًة، فََأَكُلوا َحّتَّ َشِبُعوا، ُثَّ قَاَل: »ادْعُ ِل َعْشَرًة« فََأَكُلو 

ئًا فََأْدِخْل يََدَك ِفيِه َواَل َتُكبَُّه« ِمْن َُتِْر اْلِمْزَوِد، فـََقاَل: »اَي َأاَب ُهَريْـَرَة ُخْذهُ فََأِعْدهُ يف اْلِمْزَوِد، فَِإَذا َأرَْدَت َأْن َتَُْخَذ ِمنْ َوِهَي   هُ َشيـْ
َوَسلَّ قَ  َعَلْيِه  َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  َحيَاَة  ِمْنهُ  »فََأَكْلُت  ُعَمَر ُكلََّها،  اَل:  َحيَاَة  ِمْنهُ  َوَأَكْلُت  َبْكٍر ُكلََّها،  َأيِب  َحيَاَة  ِمْنهُ  َوَأَكْلُت  َم، 

ْلُت ِمْنهُ َأْكَِبَ  ْييِت َوانْـُتِهَب اْلِمْزَوُد، َأاَل ُأْخِِبُُكْم َكْم َأَكْلُت ِمْنُه؟ َأكَ َوَأَكْلُت ِمْنهُ َحيَاَة ُعْثَماَن، فـََلمَّا قُِتَل ُعْثَماُن انْـُتِهَب َما يف بَـ 
 ِمْن ِمَئيَتْ َوْسٍق« 

 حديث ثابت بمجموع طرقه.  (: 1409) # قال صاحب الروض البسام 
ْبُن َجْعَفِر    يَل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن زََكرايَّ اْلَغاَليِبُّ اْلَبْصِريُّ، ثنا يـَْعُقوبُ َأْخَِباََن أَبُو احْلََسِن مَزاِحُم ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث ْبِن ِإْْسَاعِ   -  1767

، َعْن  ِن احْلََسِن ْبِن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس، َعْن أَبِيِه، َعْن آِمَنَة أُمِّ احْلََسِن بِْنِت َجْعَفِر بْ 
ِه فَاِطَمَة بِْنِت احْلُسَ  ُ َعْنهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلََسِن، َعْن أُمِّ ، َعْن أَبِيِه َعِليٍّ َرِضَي اّللَّ نْيِ، َعْن أَبِيَها احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليٍّ

 ى فـََرٍس، َواَل تـَُردُّوا السَّاِئَل« َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »لِلسَّائِِل َحقٌّ َوَلْو َجاَء َعلَ 
بالوضع، وفي السند مجاهيل.   (: الغلبي 535)  # قال صاحب الروض البسام  دون   1666]الحديث في سنن أبي داود )  اتهمه الدارقطني 

 قوله "وال تردوا السائل"([ 
ثـَنَا أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب اأْلَنْ   - 1768 حُمَمَُّد ْبُن   َصارِيُّ، ثنا أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن احْلَرِيِص، ثناَحدَّ
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، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب َثِبٍت، َعْن َسِعيِد بْ  : ِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَالَ َحسَّاَن ْبِن يَزِيَد اجْلََزِريُّ، ثنا وَِكيٌع، َعْن ُسْفيَاَن الثَـّْوِريِّ
ُن اْلُُلَق« قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْكُل اللَّْحِم  ُن اْلَوْجَه، َوَُيَسِّ  َُيَسِّ

 إسناده واه.  (: 972) # قال صاحب الروض البسام 
ْضَرِميُّ، َحدََّثِِن َأيِب، َعْن أَ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب، ثنا َأمْحَُد    -  1769 بِيِه،  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن مَحَْزَة احلَْ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ  ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ اَل: »اَل   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن قَ َعْن ُسْفيَاَن الثَـّْورِيِّ
ُ ُغِرَسْت لَهُ َشَجَرٌة يف اجْلَنَِّة«   ِإَلَه ِإالَّ اّللَّ

 [ (1565الروض البسام )دار الرشد: موضوع بهذا اإلسناد. ]# قال محقق 
 

َعبْ   -  1770 َأيِب  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا   ، َعِليٍّ ْبِن  ِإْْسَاِعيَل  ْبِن  الصََّمِد  َعْبِد  ْبُن  اجْلَبَّاِر  َعْبُد  ثـَنَا  اْلَواِحِد َحدَّ َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَمِلِك  ِد 
ْبُن حمَُ  أَيُّوُب  ثنا  ،  احْلِْمِصيُّ،  الزُّْهِريِّ َعِن   ، اأْلَْوزَاِعيِّ َعِن  يَزِيَد،  ْبُن  َثِبُت  َثِِن  اْلَولِيِد، َحدَّ ْبُن  اْلَولِيُد  ثنا  اْلَوزَّاُن،  ُعْرَوَة،  مٍَّد  َعْن 
ْعُت َعاِئَشَة، تـَُقولُ  ْخاَلِق َعْشَرٌة، َتُكوُن يف الرَُّجِل، َواَل َتُكوُن : َكاَن َنِبُّ اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " َمَكارُِم اأْلَ قَاَل: ْسَِ

َسيِِّدِه،   يف  َتُكوُن  َواَل  اْلَعْبِد،  يف  َوَتُكوُن  أَبِيِه،  يف  َتُكوُن  َواَل  ااِلْبِن،  َوَتُكوُن يف  اْبِنِه،  بِِه يف  َأرَاَد  ِلَمْن  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ اّللَّ يـَْقِسُمَها 
احْلَِدي ِصْدُق  اأْلََمانَِة،السََّعاَدَة:  َوَأَداءُ  اِبلصَّنَاِئِع،  َواْلُمَكافََأةُ  السَّاِئِل،  َوِإْعطَاءُ  اللَِّساِن،  َوِحْفُظ  اْليَْأِس،  َوِصْدُق  َوِصَلةُ   ِث، 

 التََّذمُُّم لِلصَّاِحِب، َوِإقـَْراءُ الضَّْيِف، َورَْأُسُهنَّ احْلَيَاءُ " الرَِّحِم، َوالتََّذمُُّم لِْلَجاِر، وَ 
 إسناده واه.  (: 1081) صاحب الروض البسام # قال 

ْبِن احْلََسِن    -  1771 ْبُن السَّْلِم  أَبُو َعِقيٍل أََنُس  ثنا  إِبْـَراِهيَم،  يـَْعُقوَب ْبِن  ْبُن  اْلَقاِسِم َعِليُّ  أَبُو  َمْنُصوٍر َحدَّثـَنَا  ْبِن السَّْلِم ْبِن 
ْبُن سُ  أَيُّوُب  ثنا  اْلَمْعُروُف ِبَِ اْلَْواَلينُّ اأْلَطَْرُسوِسيُّ،  الرَُّصايفُّ  ْبُن َلْيَماَن  ثنا مَحَّاُد  ْبُن السََّكِن،  ثنا ََيََْي  ِإَماِم ُسَلْيَمَة،  يِب ُمطَاِعَن 

، َعْن َمْسُروٍق، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، قَاَل: قَاَل َرُسو  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ُل اّللَِّ َسَلَمَة، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد، َعِن الشَّْعِبِّ
َا ُهَو َرْضٌف ِمَن النَّاِر يـَْلَتِقُمُه، َفَمْن َشاَء فـَْلُيِقلَّ، َوَمْن َشاءَ  »َمنْ   فـَْلُيْكِثْر«  َسَأَل النَّاَس لِيُـْثِرَي َمالَُه، فَِإَّنَّ

 إسناده واه.  (: 534) # قال صاحب الروض البسام 
ثـَنَا أَبُو اْلَقاسِ   -  1772 ِقيٍل أََنُس ْبُن السَّْلِم، ثنا ُمِغريَةُ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف احْلَرَّاينُّ، ثنا  ِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو عَ َحدَّ

ْيِه َوَسلََّم َمرَّ ٍس: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعلَ فـَيَّاُض ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا َمْرَواُن اْلَقطَّاُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن َعبَّا
 ِبَقِْبِ ُموَسى َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِّي ِفيِه« 

البسام  الروض  صاحب  قال  تالف.    (:1446)   #  عنه:إسناده  )   ويغني  مسلم  أخرجه  على  1845/  4ما  "مررُت  مرفوًعا:  أنس  حديث  من   )
 قائم ُيصلِ ي في قبره".   ليلَة ُأسرَي بي عند الكثيب األحمر، وهو موسى

، ثنا َأيِب، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا ابْ  - 1773 ثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن أَيُّوَب ْبِن َحْذملٍَ َثِِن اْلَولِيُد ْبُن  َحدَّ ُن َعيَّاٍش، َحدَّ
، َعْن َأيِب ُهَريْـَرَة، َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل تـََزاُل ِعصَ ٍر اأْلَْحَوِل، َعْن َأيِب  َعبَّاٍد، َعْن َعامِ  ابَةٌ َصاِلٍح اْلَْواَلينِّ

الْ  بـَْيِت  أَبْـَواِب  َوَعَلى  َحْوهَلَا،  َوَما  ِدَمْشَق  أَبْـَواِب  َعَلى  يـَُقاتُِلوَن  أُمَّيِت  اَل ِمْن  َحْوهَلَا،  َوَما  َخَذهَلُْم، َمْقِدِس  َمْن  ُخْذاَلُن  َيُضرُُّهْم   
 ظَاِهرِيَن َعَلى احْلَقِّ ِإَل يـَْوِم اْلِقيَاَمِة« 
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 إسناده ضعيف.  (: 1551) # قال صاحب الروض البسام 
ُد ْبُن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َسْهِل ْبِن َصاِلِح ْبِن َحيَّةَ  يُّ، َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َأْخَِباََن أَبُو احْلَُسنْيِ إِبْـَراِهيُم ْبُن َأمْحََد ْبِن َحْسنُوَن اأْلَْزدِ   -  1774

ْيَماُن ْبُن ِبْشِر ْبِن َحِبيٍب الصُّورِيُّ، ثنا ُسلَ اْلبـَزَّاُز، َوأَبُو ُعَمَر حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبِن ِإبْـَراِهيَم اْلُقَرِشيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو َعْبِد اّللَِّ َأمْحَُد  
ْبُن مُحَْيٍد، َعْن َجْعَفِر ْبِن الزَُّبرْيِ، َعِن اْلَقاِسِم، عَ ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ  َبةُ  َثِِن ُعتـْ ْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل  ِن، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َحدَّ

َبِغي ِلَرُجلٍ   ْسأََلهُ قـَْرًضا َوُهَو َيَُِدهُ فـََيْمنـَُعُه«  َأْن َيَِْتَ َأَخاهُ فـَيَ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما يـَنـْ
 حديث موضوع.  (: 694) # قال صاحب الروض البسام 

ِد  ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعبْ رِيصِ َحدَّثـَنَا أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإبْـَراِهيَم، ثنا أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن احلَْ   - 1775
اْبِن عَ  ْبِن ِسريِيَن، َعِن  ، َعْن حُمَمَِّد  يُوُسَف السَُّلِميِّ اَنِفٌع، ُموِل  ثنا  ْبُن ََيََْي،  ثنا َسْعَداُن  بَّاٍس، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اّللَِّ الرَّمْحَِن، 

 أََمَرين َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ«  يـََتهُ َويـَُقوُل: »َهَكَذاَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـََتطَهَُّر ُثَّ خُيَلُِّل حلِْ 
 هذا ليس في الحديث بنافع فقد قال البخاري أنه منكر الحديث.  ع (: ناف177) # قال صاحب الروض البسام 

، ثنا زَُهرْيُ ْبُن  َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن الْ   -  1777 ، ثنا َسِعيُد ْبُن َحْفٍص النـَُّفْيِليُّ ُقَرِشيُّ
، فََأََب َأْن َيْشَرَب، فَِقيَل لَهُ يف َذِلَك؟ فـََقاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر َيْكَرهُ  ُمَعاِويََة، َعْن ُخَصْيٍف، قَاَل: ُأِتَ اَنِفٌع ِبَقَدٍح ِفيِه َحْلَقٌة ِمْن ِفضَّةٍ 

َهى َعِن الشُّْرِب يف آنَِيةِ َأْن َيْشَرَب   َع َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَنـْ ِن  الذََّهِب َواْلِفضَِّة، َوعَ يف ِإاَنٍء ِفيِه ِفضٌَّة بـَْعَدَما »ْسَِ
 ْبِن ُعَمَر: بـُْرُد ْبُن ِسنَاٍن، َوِهَشاُم ْبُن اْلغَازِ الثَـّْوِب ِفيِه َحرِيٌر َعَلٌم أَْو َخْيٌط« ََتَبَع َخِصيًفا يف رَِوايَِتِه، َعْن اَنِفٍع، َعِن ا

 [ (1009الروض البسام )] إسناده ضعيف.# 
َن احلَْ   -  1778 ثـَنَا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعالَّ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ََبٍْر، يف بـَْلُهَجْيَم ابِ َحدَّ ْلَبْصَرِة، ثنا  رَّاينُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثًنَّ

، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَّ  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ ِبِّ َصلَّ ُسَلْيُم ْبُن ُمْسِلٍم اْلَمكِّيُّ احْلََجِبُّ، ثنا النَّْضُر ْبُن َعَريِبٍّ
 ا َُيَْرِجُر يف َبطِْنِه اَنَر َجَهنََّم« الَِّذي َيْشَرُب يف آنَِيِة الذََّهِب َواْلِفضَِّة، فَِإَّنََّ 

 إسناده واه.  (: 1008) # قال صاحب الروض البسام 
َثِِن اْلَولِيُد ْبُن َعبَّاِد ْبِن اْلَفْضِل ْبِن َصاِلٍح، َعْن َحدَّثـَنَا َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َأيِب، ثنا ُسلَ   -  1781 ْيَماُن، ثنا اْبُن َعيَّاٍش، َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ حَ  ، َعْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِّ يـَْثِريِبٍّ الضَّبِّ ْبِن  بِْنِت ِسريِيَن، َعْن ُعَمرْيِ  بِ ْفَصَة  ُمْرَتٌَن  َعِقيَقِتِه فـَُعقُّوا  : »اْلَمْولُوُد 
 َخرْيٌ لَهُ ِفيَها َأْجًرا، َوَصَدقـَُتهُ َعَلى ِذي الرَِّحِم َلهُ ِفيَها َأْجَراِن«  َعْنُه، َوَأِميطُوا َعْنهُ اأْلََذى، َوَصَدقَةُ اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم أِلَِخيهِ 

 إسناده ضعيف...والمتن ثابت من طرق أخرى...  (: 663) # قال صاحب الروض البسام 
بْ   -  1782 َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ثنا  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبِن  ِإبْـَراِهيَم  ْبُن  حُمَمَُّد  َقِدَم َحدَّثـَنَا  اأْلَْنطَْرُسوِسيُّ  احْلَُصنْيِ  َأيِب  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ُن 

نَا ِدَمْشَق، ثنا َكِثرُي ْبُن ُعبـَيْ  َماُم، َِبِْمَص، ثنا ُسَوْيٌد، َعْن ُعبـَْيِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر: »َأنَّ النَِّبَّ َعَليـْ َصلَّى   ٍد اإْلِ
 َلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْسُجُد َعَلى َكْوِر اْلِعَماَمِة« هللاُ عَ 

 [ (342بسام )الروض الدار الرشد: سويد بن عبد العزيز ضعيف. ] # قال محقق 
الدَّيْـ   -  1786 ْبِن َعِليٍّ  َوأَبُو ُحَذيْـَفَة َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد  َن،  ْبِن َعالَّ احْلََسِن  ْبُن  َأيِب، َوَعِليُّ  َوَغرْيُُهْم،  َحدَّثـَنَا  اأْلَْعَرايِبِّ  نـََوِريُّ َورَّاٌق 
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، ثنا خَمَْلُد ْبُن َماِلٍك السَّْلَمِسيِِنُّ، ثنا اْلَعطَّاُف ْبُن َخاِلٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر: قَالُوا: ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْوُدوٍد احْلَرَّاينُّ 
  َعَلْيِه َوَسلََّم أَقَاَد ِمْن َخْدٍش« »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ 

هذا الحديث، قال الساجي: روى عن نافع عن ابن عمر حديًثا  وعط اف ال باس به، لكنهم أنكروا عليه  (:820) # قال صاحب الروض البسام 
 ال ُيتابع عليه. يعني هذا الحديث. 

ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْـَراِهيَم، ثنا أَبُو ا  -  1788 اَن ْبِن ْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن اْلَولِيِد ْبِن َمْزيٍَد اْلَبرْيُوِتُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيمَ َحدَّ
النَِّبَّ  َأنَّ  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َثِبٍت، َعْن  ْبُن ِخَذاٍم، َعْن  ثنا َحِكيُم  ِِبَنَّهُ  اأْلََسِديُّ،  ْبِن ُجَبرْيٍ  َعَلْيِه َوَسلََّم َسَجَد  َصلَّى  َحِبيِب  هللاُ 

الصَّاَلِة، قَاَل: »َتْدرُوَن ملَ طَوَّْلُت ِبُكُم السُُّجوَد؟ اْرحَتََلِِن اْبِِن َفَكرِْهُت َأْن  فَاْرحَتََلهُ ابْـُنُه، يُرِيُد َأَحَد اْبَِنْ فَاِطَمَة، فـََلمَّا فـَرََغ ِمَن  
 َأْعَجَلُه« 

 [ (365الروض البسام )] شداد بن الهاد.  إسناده ضعيف والحديث صحيح من حديث# 
ثـَنَا أَبُو احْلَاِرِث َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب الَْ   -  1790 ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْـَراِهيَم يـُْعَرُف ِِبَْيٍش اْلَفْرغَاينُّ، ثنا َعْبُد  َحدَّ طَّاِب اللَّْيِثيُّ

ٍم، ثن ، ثنا ِفْطُر ْبُن َخِليَفَة، َعْن الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسالَّ ، ا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ََيََْي ْبِن ُعبـَْيِد اّللَِّ أَبُو َعِليٍّ التـَّْيِميُّ َأيِب الطَُّفْيِل، َعْن َعِليٍّ
، َواَل َُتَفََّف، َواَل  لَِبَس ثـَْواًب لِيـَْغُدَو يف طََلِب ِعْلٍم يـَتـََعلَُّمهُ ِإالَّ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما انْـتـََعَل َأَحٌد َقطُّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ لَهُ َحْيُث خيَْ   طُو َعتـََبَة اَبِب بـَْيِتِه« َغَفَر اّللَّ
الوضع  النيسابوري والدارقطني والحاكم، واتهمه ب   إسماعيل متفق على تكذيبه، كذ به األزدي وأبو علي  (:66)  # قال صاحب الروض البسام

 ( فالحديث موضوع. 442/ 1صالح جزرة وابن حبان. )اللسان: 
ُف، مِبِصْ  - 1792 ، ثنا َر، ثنا يُوُسُف ْبُن عَ َأْخَِباََن أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن ُشَعْيٍب اأْلَْنَصارِيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب اْلَعالَّ ِديٍّ

 َرُسوَل اّللَِّ  َماَن، ثنا َأْشَعُث ْبُن َسوَّاٍر، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َعْن أُمِّ ُكْلثُوٍم، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: »َأنَّ َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَليْ 
يًعا« َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخاَلطََها ِمْن َغرْيِ َأْن يـُْنِزَل فَاغْ   َتَساَل مجَِ

 فالظاهر أن األشعث رواه بمعناه.  .. أشعث بن سو ار ضعيف كما في التقريب. (: 204) ام # قال صاحب الروض البس
ْبُن    -  1795 ثنا حُمَمَُّد  اْلبـَْغَداِديُّ،  ِإبْـَراِهيَم  ْبِن  ْبِن حُمَمَِّد  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ْبُن  َأْخَِباََن  ثنا َعْمُرو  ْبِن ُموَسى،  يُوُنَس 

اْلكِ  َأيِب ُهَريْـَرَة، قَ َعاِصٍم  َأيِب َصاِلٍح، َعْن  اأْلَْعَمِش، َعْن  َأيِبَ َُيَدُِّث، َعِن  ْعُت  اْلُمْعَتِمُر، قَاَل: ْسَِ ثنا  اَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ  اَليِبُّ، 
 [ فَأَْنِصُتوا " 7لِّنَي{ ]الفاحتة: َماُم }َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم، َواَل الضَّا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا قَاَل اإْلِ 

 إسناده واه.  (: 329) # قال صاحب الروض البسام 
َبْكٍر    -  1798 ثنا أَبُو  يْـنـََوِريُّ،  الدَّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ِعْمَراَن  الرَّمْحَِن  ِمْهرَاَن  َأْخَِباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد  ْبِن احْلََسِن ْبِن  ْبُن َعِليِّ  حُمَمَُّد 

ٍم اْلَمَدينُّ، َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس، عَ اْلمُ  يْـنـََوِريُّ، ثنا َعبَّاُد ْبُن َعْمرٍو، ثنا َنْصُر ْبُن َسالَّ ، َعْن طَْلَحَة ْبِن  ْسَتْمِليُّ الدَّ ْن ُسْفيَاَن الثَـّْوِريِّ
 َوَسلََّم قَاَل: »اطْلُُبوا اْلرَْيَ ِعْنَد ِحَساِن اْلُوُجوِه« َأيِب ُهَريْـَرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعْن 

طرق الحديث كلها واهية، وال يقوي بعضها بعًضا لشدة وهنها، والقول العدل فيه أنه حديث ضعيف   (: 1289) # قال صاحب الروض البسام 
 وع، وهللا أعلم. ال حسٌن وال موض 
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