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

اجلنة وجننا من النّار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها، وأجران   ارمحنا وأرض عنا، وتقّبل منا وأدخلناو 
 . من خزي الّدنيا وعذاب األخرة

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

بن إمساعيل البخاري رمحه هللا  نضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسري يف استخراج زوائد األدب املفرد لإلمام احلجة حممد  
ابستخراج   وقد قمت  تعاىل على األصول السبعة )البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الرتمذي، ابن ماجه، مسند أمحد(.

 الزوائد اليت هي على احدى الصور اآلتية: 
 منت احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه ومل خيرج يف الكتب السبعة.  .1
 لزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف أحد األصول ولكن عن طريق صحايب اخر. ان يكون احلديث ا  .2
وقد ترددت     أن يكون احلديث خمرجا يف أحد الكتب السبعة بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة. .3

 من الزوائد لعدم وجود تعريف حمدد لكلمة "زايدة مؤثرة".   ثكثريا يف اعتبار بضعة أحادي
والشيخ حممد بن حممود بن مصطفى    -رمحه هللا - ومت وضع أحكام خمتصرة لكل من الشيخ العالمة حممد انصر الدين األلباين  

قطوعة كما مت فصل املوقوفة وامل   رلكل حديث مرفوع. واالكتفاء حبكم العالمة األلباين يف اآلث   -حفظه هللا-اإلسكندري  
 األحاديث الصحيحة واحلسنة عن الضعيفة. ومت فصل اآلثر املوقوفة واملقطوعة عن األحاديث املرفوعة. 

 مصادر العمل 
الناشر:  األدب املفرد لإلمام احلافظ حممد بن إمساعيل البخاري بتخريج وحتقيق الشيخ حممد انصرالدين األلباين،   .1

 . م  1998 -هـ  1419الطبعة: األوىل،  ، الرايض   مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،
زوائد "األدب املفرد" على الصحيحني، الشيخ حممد بن حممود بن مصطفى اإلسكندري، الناشر: دار ابن حزم،   .2

 . م  2003 -هـ  1423الطبعة األوىل،  
رسالة ماجستري، جامعة أم القرى،    -زوائد كتاب األدب املفرد على الكتب الست: أ. صاحل إمساعيل حاج حممد  .3

 ه.   1410
 بن حممد العامر، كتاب منشور على اإلنرتنت.  مالكتب الستة، عبد السال زوائد األدب املفرد على .4

 
 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي 

 ه  1441شعبان  1 صنعاء
m.alshadadi@gmail.com 
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ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد    1 -  [1] لَِقيتحهح اِبلرَّْمَلِة    -اْلَعزِيِز قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اْلَمِلِك ْبنح اْْلَطَّاِب ْبِن عحبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َبْكَرَة اْلَبْصِريُّ  َحدَّ
ْرَداِء، َعْن َأيِب الدَّ   - َثِِن رَاِشٌد أَبحو حمحَمٍَّد، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن أحمِّ الدَّ ْرَداِء قَاَل: َأْوَصاين َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح قَاَل: َحدَّ

ئًا؛ َوِإْن قحطِّْعَت أَْو ححّرِْقَت، َواَل َترْتحَكنَّ الصَّاَلَة اْلَمْكتحوبََة محتـََعمًِّدا، َعَلْيِه َوَسلََّم بِِتْسعٍ  ًدا بَرَِئْت  : اَل تحْشِرْك اِبَّللَِّ َشيـْ َوَمْن تـَرََكَها محتـََعمِّ
َا ِمْفتَاحح كحلِّ َشرٍّ، َوَأِطْع َواِلَدْيَك، َوِإْن أََمَراَك َأْن ََتْرحجَ ِمْنهح ال ِمْن دحنْـيَاَك فَاْخرحْج ََلحَما، َواَل تـحنَازَِعنَّ وحاَلةَ   ذِّمَّةح، َواَل َتْشَرَبنَّ اْْلَْمَر، فَِإَّنَّ

، َوأَْنِفْق ِمْن طَْوِلَك َعَلى َأْهِلَك، َواَل تـَْرَفْع َعَصاَك ِف، َوِإْن َهَلْكَت َوفـَرَّ َأْصَحابحكَ اأْلَْمِر َوِإْن رَأَْيَت أَنََّك أَْنَت، َواَل تـَْفرحْر ِمَن الزَّحْ 
 َعْن َأْهِلَك، َوَأِخْفهحْم يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ " 

 [18[ ]مفرد: حسن[ ]اإلسكندري: حسن]الشيخ األلباني: 
ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح ِإْسَحاَق، َعْن يَزِ   2- [  2] ثـَنَا َعْبدح اأْلَْعَلى قَاَل: َحدَّ قحَسْيٍط، يَد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  َحدَّثـَنَا َعيَّاشح ْبنح اْلَولِيِد قَاَل: َحدَّ

اِر، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: مسَِ  : »َما َتَكلََّم َمْولحوٌد  َعْن حمحَمَِّد ْبِن شحَرْحِبيَل، َأِخي َبِِن َعْبِد الدَّ ْعتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح
، َوَما َصاِحبح جحَرْيٍج؟ قَاَل:ِمَن النَّاِس يف َمْهٍد ِإالَّ ِعيَسى اْبنح َمْرََيَ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَصاِحبح جحَرْيٍج«، ِقيَل: اَي َنِبَّ  "   اَّللَِّ

اَنِت اْمرََأٌة ِمْن َأْهِل اْلَقْريَِة ََتْتَِلفح ِإىَل فَِإنَّ جحَرْْيًا َكاَن رَجحاًل رَاِهبًا يف َصْوَمَعٍة َلهح، وََكاَن رَاِعَي بـََقٍر َيَِْوي ِإىَل َأْسَفِل َصْوَمَعِتِه، وَكَ 
َصلِّي، فـََقاَل يف نـَْفِسِه َوهحَو يحَصلِّي: أحمِّي َوَصاَلِت؟ فـََرَأى َأْن يـحْؤثَِر َصاَلَتهح، ُثحَّ  الرَّاِعي، فَأََتْت أحمُّهح يـَْوًما فـََقاَلْت: اَي جحَرْيجح، َوهحَو يح 

َوَصاَلِت؟ فـََرَأى َأْن الَِثَة، فـََقاَل: أحمِّي  َصَرَخْت ِبِه الثَّانَِيَة، فـََقاَل يف نـَْفِسِه: أحمِّي َوَصاَلِت؟ فـََرَأى َأْن يـحْؤثَِر َصاَلَتهح، ُثحَّ َصَرَخْت ِبِه الثَّ 
َها قَاَلْت: اَل َأَماَتَك اَّللَّح اَي جحَرْيجح َحَّتَّ تـَْنظحَر يف َوْجِه اْلمحوِمسَ  بـْ اِت، ُثحَّ اْنَصَرَفْت. فَأحِتَ اْلَمِلكح بِتِْلَك اْلَمْرأَةِ يـحْؤثَِر َصاَلَتهح، فـََلمَّا مَلْ ْيِح

ِمْن   قَاَلْت:  فـََقاَل: ِمَّْن؟  َفَضَربحوا  َوَلَدْت،  ِبِه،  َوْأتحوين  َصْوَمَعَتهح،  اْهِدمحوا  قَاَل:  نـََعْم،  قَاَلْت:  الصَّْوَمَعِة؟  َأَصاِحبح  قَاَل:  جحَرْيٍج، 
ِت، فـََرآهحنَّ فـَتـََبسََّم، َوهحنَّ يـَْنظحْرَن ى اْلمحوِمَساَصْوَمَعَتهح اِبْلفحئحوِس َحَّتَّ َوقـََعْت. َفَجَعلحوا َيَدهح ِإىَل عحنحِقِه حِبَْبٍل، ُثحَّ اْنطحِلَق ِبِه، َفَمرَّ ِبِه َعلَ 

: َما تـَْزعحمح َهِذِه؟ قَاَل: َما تـَْزعحمح؟ قَاَل: تـَْزعحمح َأنَّ َوَلَدَها ِمْنَك، قَ  اَل: أَْنِت تـَْزعحِمنَي؟ قَاَلْت: نـََعْم، قَاَل:  ِإلَْيِه يف النَّاِس، فـََقاَل اْلَمِلكح
: َأجَنَْعلح َصوْ أَْيَن َهَذا الصَِّغريح؟ قَالحوا:   َبَل َعَلْيِه فـََقاَل: َمْن أَبحوَك؟ قَاَل: رَاِعي اْلبـََقِر. قَاَل اْلَمِلكح َمَعَتَك َهذا هحَو يف ِحْجرَِها، فَأَقـْ

َفَما الَِّذي تـََبسَّْمَت؟ قَاَل: َأْمرًا   ِمْن َذَهٍب؟ قَاَل: اَل، قَاَل: ِمْن ِفضٍَّة؟ قَاَل: اَل، قَاَل: َفَما جَنَْعلحَها؟ قَاَل: رحدُّوَها َكَما َكاَنْت، قَاَل:
 َعَرفـْتحهح، َأْدرََكْتِِن َدْعَوةح أحمِّي، ُثحَّ َأْخََبَهحْم " 

 [ 33[ ]مفرد: ، وإسناده قابل للتحسينصحيححديث ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: 
ثـَنَا    3-   [3] َبِس قَاَل: دَ َحدَّ ثـَنَا أَبحو َعَوانََة، َعْن عحْثَماَن ْبِن اْلمحِغريَِة، َعْن َأيِب اْلَعنـْ َخْلتح َعَلى َعْبِد  محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ

ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْصبـََعهح فـََقاَل: »الرَِّحمح شحْجَنةٌ  فـََقاَل: َعَطَف لَنَا النَِّبُّ َصلَّ   -يـَْعِِن َأْرًضا َلهح اِبلطَّاِئِف    -اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو يف اْلَوْهِط  
 ِمَن الرَّمْحَِن، َمْن َيِصْلَها َيِصْلهح، َوَمْن يـَْقطَْعَها يـَْقطَْعهح، ََلَا ِلَساٌن طَْلٌق َذْلٌق يـَْوَم اْلِقيَاَمِة« 

 [54فرد: ]العامر: إسناده حسن[ ]م [ صحيح ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري:
ثـَنَا زحَهرْيٌ قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح عحْثَماَن قَاَل: َأْخََبين   4 – [4] ثـَنَا َعْمرحو ْبنح َخاِلٍد قَاَل: َحدَّ ِإمْسَاِعيلح ْبنح عحبـَْيٍد، َعْن أَبِيِه    َحدَّ

ْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلعحَمَر َرِضَي اَّللَّح َعْنهح: »اْْجَْع ِل قـَْوَمَك«، َفَجَمَعهحْم، فـََلمَّا َحَضرحوا  عحبـَْيٍد، َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعلَ 
ا: َقْد نـََزَل يف قـحَرْيٍش  فـََقالحو اأْلَْنَصارح  اَبَب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلْيِه عحَمرح فـََقاَل: َقْد َْجَْعتح َلَك قـَْوِمي، َفَسِمَع َذِلَك  

 َبنْيَ َأْظهحرِِهْم فـََقاَل: »َهْل ِفيكحْم ِمْن اْلَوْحيح، َفَجاَء اْلمحْسَتِمعح َوالنَّاِظرح َما يـحَقالح ََلحْم، َفَخَرَج النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقامَ 
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َوَمَوالِينَا نح أحْخِتنَا َوَمَوالِينَا، قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " َحِليفحنَا ِمنَّا، َواْبنح أحْختِنَا ِمنَّا،  َغرْيِكحْم؟« قَالحوا: نـََعْم، ِفينَا َحِليفحنَا َوابْ 
تحْم أحولَِئَك َفَذاَك، َوِإالَّ   فَاْنظحرحوا، اَل َيَِْت النَّاسح اِبأْلَْعَماِل يـَْوَم اْلِقيَاَمِة، ِمنَّا، َوأَنْـتحْم َتْسَمعحوَن: ِإنَّ َأْولِيَاِئي ِمْنكحمح اْلمحتـَّقحوَن، فَِإْن كحنـْ

،   -َورََفَع َيَدْيِه َيَضَعهحَما َعَلى رحءحوِس قـحَرْيٍش  -َوَتَْتحوَن اِبأْلَثْـَقاِل، فـَيـحْعَرَض َعْنكحْم "، ُثحَّ اَنَدى فـََقاَل: " اَي أَيُـَّها النَّاسح  أَيُـَّها النَّاسح
 َكبَّهح اَّللَّح ِلِمْنِخَرْيِه "، يـَقحولح َذِلَك َثاَلَث َمرَّاتٍ   -قَاَل زحَهرْيٌ: َأظحنُّهح قَاَل: اْلَعَواثَِر  -ًشا َأْهلح َأَمانٍَة، َمْن بـََغى ِِبِْم ِإنَّ قـحَريْ 

 [75]الشيخ األلباني: حسن[ ]اإلسكندري: حسن[ ]مفرد: 
نَا زََماٌن   َحدَّثـَنَا َماِلكح ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح السَّاَلِم، َعْن لَْيٍث، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عحَمَر قَاَل:  5  –  [5] َلَقْد أََتى َعَليـْ
ِه ِمْن َأِخيِه اْلمحْسِلِم، ُثحَّ   -َأْو قَاَل: ِحنٌي    -  اآْلَن الدِّينَارح َوالدِّْرَهمح َأَحبُّ ِإىَل َأَحِداَن ِمْن َأِخيِه اْلمحْسِلِم،  َوَما َأَحٌد َأَحقُّ ِبِدينَارِِه َوِدْرَهَِ

يـَْوَم اْلِقيَاَمِة يـَقح  : " َكْم ِمْن َجاٍر محتـََعلٌِّق ِِبَارِهِ  ْعتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح ، َهَذا َأْغَلَق اَببَهح دحوين، مسَِ : اَي َربِّ َفَمَنَع    ولح
 َمْعرحوَفهح " 

 [ 111حسن لغيره[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني:
ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َكِثرٍي قَاَل: َأْخََباََن سحْفيَانح، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب َبِشرٍي، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  6-  [6] ْعتح اْبَن ْبِن اْلمحَساوِِر قَاَل:  َحدَّ مسَِ

ْعتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ  : مسَِ : »لَْيَس اْلمحْؤِمنح الَِّذي َيْشَبعح َوَجارحهح َجائٌِع«  َعبَّاٍس خيحَِْبح اْبَن الزَُّبرْيِ يـَقحولح  لََّم يـَقحولح
 [ 112]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 

الرَّمْحَِن ْبنح    7-  [7] ثـَنَا َعْبدح  َماِلٍك قَاَل: َحدَّ ثـَنَا خَمَْلدح ْبنح  َأيِب  َحدَّ بـحْرَدَة، َعْن  َأيِب  ، َعْن  ْبنح َعْبِد اَّللَِّ ثـَنَا بـحَرْيدح  َمْغَراَء قَاَل: َحدَّ
  يـَْقتحَل الرَّجحلح َجارَهح َوَأَخاهح َوأاََبهح«  محوَسى: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل تـَقحومح السَّاَعةح َحَّتَّ 

 [ 118]الشيخ األلباني: حسن[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
َفَة قَاَل: َشَكا  8- [8] ثـَنَا َشرِيٌك، َعْن َأيِب عحَمَر، َعْن َأيِب جحَحيـْ ثـَنَا َعِليُّ ْبنح َحِكيٍم اأْلَْوِديُّ قَاَل: َحدَّ رَجحٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى   َحدَّ

َفَجَعَل كحلُّ َمْن َمرَّ بِِه يـَْلَعنحهح، َفَجاَء ِإىَل   «، ِبِه يـَْلَعنحهح َوَسلََّم َجارَهح، فـََقاَل: »امحِْْل َمتَاَعَك َفَضْعهح َعَلى الطَّرِيِق، َفَمْن َمرَّ هللاح َعَلْيِه  
ُثحَّ قَاَل لِلَِّذي َشَكا: »كحِفيَت« َأْو    «،ِتِهمْ النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: َما لَِقيتح ِمَن النَّاِس؟ فـََقاَل: »ِإنَّ َلْعَنَة اَّللَِّ فـَْوَق لَْعنَ 

 َوهح نَْ 
 [125]الشيخ األلباني: حسن صحيح[ ]اإلسكندري: حسن[ ]مفرد: 

َنَة، َعْن َصْفَواَن قَاَل: َحدَّثـَْتِِن أحنَـ   9-   [9] ْيَسةح، َعْن أحمِّ َسِعيٍد بِْنِت محرَّةَ  َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح ْبنح عحيـَيـْ
، َعْن أَبِيَها،   َشكَّ سحْفيَانح يف   «.اِفلح اْلَيِتيِم يف اجْلَنَِّة َكَهاَتنْيِ، أَْو َكَهِذِه ِمْن َهِذهِ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَن وَكَ اْلِفْهِريِّ

ِْبَامَ   . اْلوحْسَطى َوالَّيِت تَِلي اإْلِ
 [133]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: حسن[ ]مفرد: 

ثَ   10- [  10] ثـَنَا محْعَتِمٌر قَاَل: قـََرْأتح َعَلى اْلفحَضْيِل: َعْن َأيِب َحرِيٍز، َأنَّ احْلََسَن َحدَّ ثـَنَا َعِليٌّ قَاَل: َحدَّ هح ِبَواِسَط، َأنَّ َصْعَصَعةَ َحدَّ
ًحا ِقْربًَة، قَاَل: َما َلَك ِمَن  ْبَن   : بـََلى، قَاَل: مسَِْعتح  محَعاوِيََة َحدَّثَهح، أَنَّهح َلِقَي َأاَب َذرٍّ محتـََوشِّ اْلَوَلِد اَي َأاَب َذرٍّ قَاَل: َأاَل أحَحدِّثحَك؟ قـحْلتح

لح  : »َما ِمْن محْسِلٍم مَيحوتح لَهح َثاَلثٌَة ِمَن اْلَوَلِد مَلْ يـَبـْ َة ِبَفْضِل  غحوا احْلِْنَث، ِإالَّ َأْدَخَلهح اَّللَّح اجْلَنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح
هحْم«   َرمْحَِتِه ِإايَّ

 [ 150]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
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ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح ِباَلٍل قَاَل: َحدَّثـَنَا ِعْمَرانح، َعْن    11-  [11] قـَتَاَدَة، َعْن زحرَارََة ْبِن َأْوََف، َعْن َأيِب هحَريْـَرةَ قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َحدَّ

 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َضَرَب َضْراًب اقـْتحصَّ ِمْنهح يـَْوَم اْلِقيَاَمِة« 
 [ 185]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح  12-[  12] ثـَنَا َخِليَفةح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا أَبحو اْلَعوَّاِم، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشِقيٍق، َعْن َأيِب  َحدَّ رََجاٍء قَاَل: َحدَّ
 النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َضَرَب َضْراًب ظحْلًما اقـْتحصَّ ِمْنهح يـَْوَم اْلِقيَاَمِة« هحَريْـَرَة، َعِن 

 [ 186]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا َمْرَوانح ْبنح محَعاِويَ   13-   [13] ْعتح َجاِبَر ْبَن َعْبِد َحدَّثـَنَا َسِعيدح ْبنح سحَلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ٍر قَاَل: مسَِ ثـَنَا اْلَفْضلح ْبنح محَبشِّ َة قَاَل: َحدَّ

: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى   : »َأْطِعمحوهحْم ِمَّا َتَْكحلحوَن، َوأَْلِبسحوهحْم ِمْن  اَّللَِّ يـَقحولح لَبحوِسكحْم، َواَل هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحوِصي اِبْلَمْملحوِكنَي َخرْيًا َويـَقحولح
 تـحَعذِّبحوا َخْلَق اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« 

 [188]مفرد:  [صحيح لغيره ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري:
ٍر قَاَل:    14- [  14] ثـَنَا َمْرَوانح ْبنح محَعاِويََة، َعِن اْلَفْضِل ْبِن محَبشِّ ْعتح َجاِبَر ْبَن َعْبِد اَّللَِّ َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َمْسَلَمَة قَاَل: َحدَّ مسَِ

  : : »َأْطِعمحوهحْم ِمَّا َتَْكحلحوَن، َوأَْلِبسحوهحْم ِمْن لَبحوِسكحْم، َواَل  َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحوِصي اِبْلَمْملحوِكنَي َخرْيًا َويَـ يـَقحولح قحولح
 »  تـحَعذِّبحوا َخْلَق اَّللَِّ

 [199]مفرد:  [صحيح لغيره ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري:
ثـَنَا الرَّبِيعح ْبنح محْسِلٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح زاَِيٍد، َعنْ   15  –  [15] ثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ َأيِب هحَريْـَرَة، َعِن النَِّبِّ   َحدَّ

  َأْخرحجح ِإالَّ َكارَِهًة " تـََعاىَل لِلنـََّفِس: اْخرحِجي، قَاَلْت: اَل َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل اَّللَّح 
 [ 219]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 

َثِِن نحَصرْيح ْبنح عحَمَر ْبِن يَزِيَد ْبِن قَِبيَصَة ْبِن يَزِيَد اأْلَسَ   16  –  [16] ثـَنَا َعِليُّ ْبنح َأيِب َهاِشٍم قَاَل: َحدَّ ِديُّ، َعْن فحاَلٍن قَاَل: َحدَّ
َع قَِبيَصَة ْبَن بـحْرَمَة اأْلََسِديَّ   ْعتح بـحْرَمَة ْبَن لَْيِث ْبِن بـحْرَمَة، أَنَّهح مسَِ : قَاَل:  مسَِ كحْنتح ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسِمْعتحهح يـَقحولح

نْـيَا هحْم َأْهلح   اْلمحْنَكِر يف اآْلِخَرِة«  »َأْهلح اْلَمْعرحوِف يف الدُّنْـيَا هحْم َأْهلح اْلَمْعرحوِف يف اآْلِخَرِة، َوَأْهلح اْلمحْنَكِر يف الدُّ
 [ 221]مفرد:  [إسناده ضعيف جدا والحديث صحيح غيره[ ]اإلسكندري:]الشيخ األلباني: صحيح ل

ثـَنَا محْعَتِمٌر قَاَل: ذََكْرتح أِلَيِب َحِديَث َأيِب عحْثَماَن، َعْن َسْلَمانَ   17  –[  17] »ِإنَّ ، أَنَّهح قَاَل:  َحدَّثـَنَا احْلََسنح ْبنح عحَمَر قَاَل: َحدَّ
نْـيَا هحْم َأْهلح اْلَمْعرحوِف يف اآْلِخَرةِ  ْعتحهح ِمنْ   «،َأْهَل اْلَمْعرحوِف يف الدُّ  َأيِب عحْثَماَن ُيحَدِّثحهح، َعْن َسْلَماَن، فـََعَرْفتح َأنَّ َذاَك فـََقاَل: ِإيّنِ مسَِ

ثـَنَا َعْبدح اْلَواِحِد، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب   عحْثَماَن: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى َكَذاَك، َفَما َحدَّْثتح ِبِه َأَحًدا َقطُّ. َحدَّثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ
 َم ِمثـَْلهح هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ 

 [223[ ]مفرد: صحيح موقوفا وصحيح لغيره مرفوعا]الشيخ األلباني:  
ثـَنَا محبَاَرٌك، َعْن َثِبٍت، َعْن أََنٍس قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح  18-  [18] ثـَنَا َسِعيدح ْبنح سحَلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ِإَذا أحِتَ  َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ

َا َكاَنْت َصِديَقَة َخِدَْيَة. اْذَهبحوا بِِه ِإىَل بـَْيِت فحاَل  : »اْذَهبحوا بِِه ِإىَل فحاَلنٍَة، فَِإَّنَّ بُّ َخِدَْيَة« اِبلشَّْيِء يـَقحولح َا َكاَنْت حتِح  نٍَة، فَِإَّنَّ
 [232]مفرد:  [صحيح بغيره ]الشيخ األلباني: حسن[ ]اإلسكندري:
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َثِِن َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َساملٍِ  19- [ 19] ثـَنَا ِإْسَحاقح ْبنح اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْمرحو ْبنح احْلَاِرِث قَاَل: َحدَّ حمحَمٍَّد هحَو اأْلَْشَعِريُّ، َعْن َحدَّ
َع محَعاِويَةَ  اْبنح اْلَولِيِد الزُّبـَْيِديُّ، َعِن اْبِن َجاِبٍر َوهحَو َُيََْي ْبنح َجاِبٍر، َعْن َعْبِد ال ثَهح، أَنَّهح مسَِ ثَهح، َأنَّ َأاَبهح َحدَّ رَّمْحَِن ْبِن جحَبرْيِ ْبِن نـحَفرْيٍ َحدَّ

ْعتحهح يـَقحولح   ْعتح ِمَن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَلًما نـََفَعِِن اَّللَّح ِبِه، مسَِ : مسَِ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َأْو قَاَل: مسَِْعتح َرسحوَل اَّللَِّ   -يـَقحولح
 : »إِنََّك ِإَذا اتَـّبـَْعَت الّرِيَبَة يف النَّاِس أَْفَسْدََتحْم« فَِإيّنِ اَل أَتَِّبعح الّرِيَبَة ِفيِهْم فَأحْفِسَدهحمْ - َوَسلََّم يـَقحولح 

 [248[ ]مفرد: لغيره. ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح 
قَاَل: َخَرَج النَِّبُّ َصلَّى َحدَّثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّثـَنَا الرَّبِيعح ْبنح محْسِلٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح زاَِيٍد، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة    20  –  [20]

َأْصَحاِبِه   ِمْن  ثحوَن، فـََقاَل: »َوالَّ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى رَْهٍط  َويـََتَحدَّ َلَضِحْكتحْم  َيْضَحكحوَن  َما َأْعَلمح  َلْو تـَْعَلمحوَن  بَِيِدِه،  نـَْفِسي  ِذي 
تحْم َكِثريًا«، ُثحَّ اْنَصَرَف َوأَْبَكى اْلَقْوَم، َوَأْوَحى اَّللَّح َعزَّ َوَجلَّ ِإلَْيِه: »اَي حمحَمَّ  دح، ملَ تـحَقنِّطح ِعبَاِدي؟«، فـََرَجَع النَِّبُّ َصلَّى قَِلياًل، َولََبَكيـْ

  َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »أَْبِشرحوا، َوَسدِّدحوا، َوقَارِبحوا« هللاح 
 [ 254]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن أحَساَمةح ْبنح زَْيٍد قَاَل: َأْخََبين   21- [  21]  محوَسى ْبنح محْسِلٍم َمْوىَل ابْـَنِة  َحدَّ
َا َحدََّث َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَليْ  ثَِنيِه َأْهَدبح الشُّْفَرْيِن، أَبْـَيضح اْلَكْشَحنْيِ، ِإَذا  قَاِرٍظ، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة، أَنَّهح رحمبَّ : َحدَّ ِه َوَسلََّم، فـَيـَقحولح

يًعا، مَلْ تـََر َعنْيٌ ِمثـَْلهح، َوَلْن تـََراهح  يًعا، َوِإَذا َأْدبـََر، َأْدبـََر ْجَِ َبَل أَقـَْبَل ْجَِ  أَقـْ
 [255]اإلسكندري: حسن[ ]مفرد:  صحيح[  األلباني:]الشيخ 

َثِِن َأِخي، َعْن سحَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن أَ   22-   [22] ثـَنَا ِإمْسَاِعيلح ْبنح َأيِب أحَوْيٍس قَاَل: َحدَّ يِب أحَسْيٍد، َعْن َجدِِّه، َحدَّ
بَِيِدِه، اَل َتْدخحلحوا اجْلَنََّة َحَّتَّ تحْسِلمحوا، َواَل تحْسِلمحوا َحَّتَّ َوَسلََّم قَاَل: " َوالَِّذي نـَْفِسي  َعْن َأيِب هحَريْـَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  

َا ِهَي احْلَاِلَقةح، اَل أَقحولح َلكحْم: حتَْ  كحْم َواْلبـحْغَضَة، فَِإَّنَّ ثـَنَا حمحَمَّدح  ِلقح الشَّْعَر، َوَلِكْن حَتِْلقح الدِّيَن " َحدَّ حَتَابُّوا، َوأَْفشحوا السَّاَلَم حَتَابُّوا، َوِإايَّ
 ْبنح عحبـَْيٍد قَاَل: َحدَّثـَنَا أََنسح ْبنح ِعيَاٍض، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأيِب أحَسْيٍد ِمثـَْلهح 

 [ 260[ ]مفرد: صحيح]اإلسكندري:  [حسن لغيره األلباني:]الشيخ 
ثـَنَا َسحَّاَمةح ْبنح َعْبِد ا   23-[ 23] ثـَنَا َعْبدح اْلَمِلِك ْبنح َعْمرٍو قَاَل: َحدَّ ثـَنَا اْبنح َأيِب اأْلَْسَوِد قَاَل: َحدَّ لرَّمْحَِن ْبِن اأْلََصمِّ قَاَل:  َحدَّ

ْعتح   : َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَِحيًما،  مسَِ وََكاَن اَل َيَْتِيِه َأَحٌد ِإالَّ َوَعَدهح، َوَأجْنََز َلهح ِإْن َكاَن ِعْنَدهح،  أََنَس ْبَن َماِلٍك يـَقحولح
َا بَِقَي ِمْن َحاَجيِت َيِسريٌَة، َوَأَخافح  َحاَجِتِه،  أَْنَساَها، فـََقاَم َمَعهح َحَّتَّ فـَرََغ ِمْن  َوأحِقيَمِت الصَّاَلةح، َوَجاَءهح َأْعَرايِبٌّ فََأَخَذ بِثـَْوبِِه فـََقاَل: ِإَّنَّ

 ُثحَّ أَقـَْبَل َفَصلَّى 
 [ 278[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: حسن]الشيخ األلباني: 

اِت ْبِن َصاِلِح ْبِن َخوَّاِت  َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـَنَا اْلفحَضْيلح ْبنح سحَلْيَماَن النَُّمرْيِيُّ، َعْن َصاِلِح ْبِن َخوَّ   24- [  24]
قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الرَّجحَل  حمحَمَِّد ْبِن َُيََْي ْبِن ِحبَّاَن، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة  ْبِن جحَبرْيٍ، َعْن  

 لَيحْدِركح حِبحْسِن خحلحِقِه َدرََجَة اْلَقائِِم اِبللَّْيِل«  
 [ 284]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
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َْيدح ْبنح اأْلَْسَوِد، َعِن احْلَجَّاِج الصَّوَّاِف قَ   25- [  25] ثـَنَا محح َثِِن أَبحو الزَُّبرْيِ قَاَل:  َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َأيِب اأْلَْسَوِد قَاَل: َحدَّ اَل: َحدَّ
ثـَنَا َجاِبٌر قَاَل: قَاَل   لحهح، َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َسيِّ َحدَّ دحكحْم اَي َبِِن َسِلَمَة؟« قـحْلنَا: جحدُّ ْبنح قـَْيٍس، َعَلى َأانَّ نـحَبخِّ

َعْمٌرو َعَلى َأْصنَاِمِهْم يف اجْلَاِهِليَِّة، وََكاَن يحوملح َعْن َرسحوِل    «، وََكانَ قَاَل: »َوَأيُّ َداٍء َأْدَوى ِمَن اْلبحْخِل؟ بَْل َسيِّدحكحْم َعْمرحو ْبنح اجْلَمحوحِ 
 اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا تـََزوَّجَ 

 [296]مفرد:  [إسناده صحيح ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري:
 
: َأْخََبَْتِِن َعاِئَشةح، َأنَّ  َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح يـَْعقحوَب قَاَل: َحدََّثِِن يَزِيدح ْبنح اْلِمْقَداِم ْبِن شحَرْيٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قَالَ  26 –[ 26]

دِّيِقنَي؟ َكالَّ َوَربِّ اْلَكْعَبِة«، َمرََّتنْيِ أَْو  َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي أَ َأاَب َبْكٍر َلَعَن بـَْعَض رَِقيِقِه، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح   اَب َبْكٍر، اللَّعَّاِننَي َوالصِّ
 : اَل َأعحودح َثاَلًث، فََأْعَتَق أَبحو َبْكٍر يـَْوَمِئٍذ بـَْعَض رَِقيِقِه، ُثحَّ َجاَء النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ 

 [ 319سكندري: صحيح[ ]مفرد: ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإل
َثِِن َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َأيِب َحازٍِم، َعْن سحَهْيٍل، َعْن    27- [  27] أَبِيِه، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة، َأنَّ َحدَّثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ

، نِْعَم الرَّجحلح أَبحو عحبـَْيَدَة، نِْعَم الرَّجحلح أحَسْيدح ْبنح ححَضرْيٍ، قَاَل: »نِْعَم الرَّجحلح أَبحو َبْكٍر، نِْعَم الرَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم   جحلح عحَمرح
جحلح َعاذح ْبنح َجَبٍل«، قَاَل: »َوبِْئَس الرَّ نِْعَم الرَّجحلح َثِبتح ْبنح قـَْيِس ْبِن َشَّاٍس، نِْعَم الرَّجحلح محَعاذح ْبنح َعْمرِو ْبِن اجْلَمحوِح، نِْعَم الرَّجحلح مح 

َعةً   فحاَلٌن، َوبِْئَس الرَّجحلح فحاَلٌن« َحَّتَّ َعدَّ َسبـْ
 [ 337[ ]مفرد: صحيح [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ َمْوىَل َأمْسَاَء قَاَل: َأْخَرَجْت ِإَِلَّ َأمْسَاءح جحبًَّة   َحدَّثـَنَا محَسدٌَّد، َعْن َُيََْي، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك اْلَعْرزَِميِّ   28- [  28] قَاَل: َحدَّ
َها لَِبَنةح   َها َمْكفحوفَاِن ِبِه، فـََقاَلْت: َهِذِه جحبَّةح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ ِمْن طَيَاِلَسٍة َعَليـْ َوَسلََّم، َكاَن   ِشَْبٍ ِمْن ِديبَاٍج، َوِإنَّ فـَْرَجيـْ

 يـَْلَبسحَها لِْلوحفحوِد، َويـَْوَم اجْلحمحَعةِ 
 [ 348[ ]مفرد: حسنالشيخ األلباني: ]
ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َوْهٍب، َعْن َأيِب َصْخٍر، َعِن اْبِن قحَسْيٍط، َعْن أَ   29  –[  29] ثـَنَا َأمْحَدح ْبنح ِعيَسى قَاَل: َحدَّ يِب هحَريْـَرَة، َعِن َحدَّ

 قَاَل: »َمْن مَلْ يـَْرَحْم َصِغرياََن، َويـَْعِرْف َحقَّ َكِبرياَِن، فـََلْيَس ِمنَّا«  النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم 
 [353]مفرد:  [صحيح مشهور بل متواتر  ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري:

يٍل، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب  حَمْمحوٌد قَالَ   َحدَّثـَنَا  30- [  30] أحَماَمَة، : َحدَّثـَنَا يَزِيدح ْبنح َهارحوَن، َأْخََباََن اْلَولِيدح ْبنح ْجَِ
لَّ َكِبرياََن، فـََليْ َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح   َس ِمنَّا«  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن مَلْ يـَْرَحْم َصِغرياََن، َوْيِح

 [356]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد:  حسن صحيح[ األلباني:]الشيخ 
ثـَنَا يَزِيدح ْبنح َكْيَساَن، َعْن َأيِب َحا  31- [  31] ثـَنَا َمْرَوانح قَاَل: َحدَّ زٍِم، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ

ْيِه، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَتـَْرمَححهح؟« قَاَل: نـََعْم،  َوَسلََّم رَجحٌل َوَمَعهح َصِبٌّ، َفَجَعَل َيضحمُّهح ِإلَ أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  
 قَاَل: »فَاَّللَّح َأْرَحمح ِبَك ِمْنَك ِبِه، َوهحَو َأْرَحمح الرَّامِحِنَي«  

 [ 377]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
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ثـَنَا    32  –[  32] يٍل اْلِكْنِديُّ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ َحدَّ مْحَِن، َعْن َأيِب أحَماَمةَ حَمْمحوٌد قَاَل: َحدَّثـَنَا يَزِيدح قَاَل: َأْخََباََن اْلَولِيدح ْبنح ْجَِ
 اَّللَّح يـَْوَم اْلِقيَاَمِة«   : »َمْن رَِحَم َوَلْو َذبِيَحًة، َرمِحَهح قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 [ 381]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد:  حسن[ األلباني:]الشيخ 
َثِِن اْبنح َوْهٍب قَاَل: َأْخََبين َعْمٌرو، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيبٍ   33- [  33] ثـَنَا َُيََْي ْبنح سحَلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ، َعْن ِسنَاِن ْبِن َسْعٍد،  َحدَّ

نـَهحَما ِإالَّ ِبَذْنٍب َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما تـََوادَّ اثْـنَاِن يف اَعْن أََنٍس، َأنَّ  َّللَِّ َجلَّ َوَعزَّ َأْو يف اإْلِْساَلِم، فـَيـحَفرِّقح بـَيـْ
َا«    ُيحِْدثحهح َأَحدحَهح

 [ 401[ ]مفرد: حسن. [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:  
ثـَنَا اْبنح َأيِب َمْرََيَ قَاَل: َأْخََباََن َُيََْي ْبنح أَيُّوَب قَاَل: َحدََّثِِن اْلَولِيدح ْبنح َأيِب اْلَولِيِد ا 34-[  34] أََنٍس ْلَمَدينُّ، َأنَّ ِعْمَراَن ْبَن َأيِب َحدَّ

ثَهح، َأنَّ رَجحاًل ِمْن َأْسَلَم ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَليْ  ثَهح، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِهْجَرةح اْلمحْسِلِم َحدَّ ِه َوَسلََّم َحدَّ
عْ   نَا َهَذا َعْنهح َسَنًة َكَدِمِه«، َويف اْلَمْجِلِس حمحَمَّدح ْبنح اْلمحْنَكِدِر، َوَعْبدح اَّللَِّ ْبنح َأيِب َعتَّاٍب، فـََقااَل: َقْد مسَِ

 [ 405]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا اْبنح َوْهٍب قَاَل: َأْخََبين َعْمرحو ْبنح احْلَاِرِث، َعْن يَزِيَد ْبِن    35  –[  35] ثـَنَا َأمْحَدح ْبنح ِعيَسى قَاَل: َحدَّ َعْن َأيِب َحِبيٍب،  َحدَّ

  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اْلمحْستـَبَّاِن َما قَااَل، فـََعَلى اْلبَاِدِئ، َحَّتَّ يـَْعَتِدَي اْلَمظْلحومح«  ِسنَاِن ْبِن َسْعٍد، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ 
 [424[ ]مفرد: صحيح بشواهده. [ ]اإلسكندري:حسن صحيحالشيخ األلباني: ]
 ِمْن بـَْعِض َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أََتْدرحوَن َما اْلَعْضهح؟« قَالحوا: اَّللَّح َوَرسحولحهح َأْعَلمح، قَاَل: »نـَْقلح احْلَِديثِ َوقَاَل النَِّبُّ    36- [  36]

نـَهحْم«    النَّاِس ِإىَل بـَْعٍض، لِيـحْفِسدحوا بـَيـْ
 [425[ ]مفرد: صحيح بشواهده. [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َأيِب اْلفحَدْيِك قَاَل: َحدََّثِِن َعْبدح اَّللَِّ   37-[ 37] ثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح يحونحَس قَاَل: َحدَّ  ْبنح َأيِب َُيََْي، َعِن اْبِن َأيِب  َحدَّ
قَاَل   «. تـَقحومح السَّاَعةح َحَّتَّ يـَْبِِنَ النَّاسح بـحيحوًًت، يحَشبِّهحوََّنَا اِبْلَمَراِحلِ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل ِهْنَد، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة، 

 ِإبْـَراِهيمح: يـَْعِِن الثِّيَاَب اْلمحَخطَّطَةَ 
 [ 459]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا اْلغحَداينُّ َأمْحَدح    38- [  38] ثـَنَا َثِبٌت، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ صَ َحدَّ ثـَنَا َكِثريح ْبنح َأيِب َكِثرٍي قَاَل: َحدَّ لَّى ْبنح عحبـَْيِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ
بُّ الّرِْفَق«  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َيكحونح اْْلحْرقح يف َشْيٍء ِإالَّ َشانَهح، َوِإنَّ اَّللََّ    رَِفيٌق ُيِح

 [ 466[ ]مفرد: حسن. [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:  
ِن َأيِب َصاِلٍح، َعِن اْبِن  َحدَّثـَنَا ِإبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْنِذِر قَاَل: َحدَّثـَنَا ِعيَسى ْبنح اْلمحِغريَِة، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعْن جحَبرْيِ بْ   39- [  39]

َها، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا اْشَتَكى اْلمحؤْ ِشَهاٍب، َعْن عح  ِمنح َأْخَلَصهح اَّللَّح َكَما  ْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّح َعنـْ
َلِّصح اْلِكريح َخَبَث احْلَِديِد«    خيح

 [ 497[ ]مفرد: صحيح. [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:  
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ثـَنَا أََنسح بْ   40-[  40] ثـَنَا ِسنَاٌن أَبحو رَبِيَعَة قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َسِعيدح ْبنح زَْيٍد قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َعارٌِم قَاَل: َحدَّ نح َماِلٍك، َعِن النَِّبِّ َصلَّى َحدَّ
  -  َجَسِدِه ِإالَّ كحِتَب َلهح َما َكاَن يـَْعَملح يف ِصحَِّتِه، َما َكاَن َمرِيًضا، فَِإْن َعافَاهح  قَاَل: " َما ِمْن محْسِلٍم ابْـَتاَلهح اَّللَّح يف هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  

 ، َوِإْن قـََبَضهح َغَفَر َلهح " - أحرَاهح قَاَل: َعَسَلهح 
 [501]مفرد:  [صحيح بغير هذا اللفظ ]الشيخ األلباني: حسن صحيح[ ]اإلسكندري:

ثـَنَا    41- [  41] ثـَنَا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن ِسنَاٍن، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم،  َحدَّ ِمثـَْلهح، َوزَاَد  محوَسى قَاَل: َحدَّ
 قَاَل: »فَِإْن َشَفاهح َعَسَلهح« 

 [م501]الشيخ األلباني: حسن صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا ِإاَيسح ْبنح َأيِب ََتِيَمَة، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعْن َأيِب هح   42- [  42] َريْـَرَة قَاَل: َجاَءِت احْلحمَّى  َحدَّثـَنَا قـحرَّةح ْبنح َحبِيٍب قَاَل: َحدَّ

ٍم َولَيَالِيِهنَّ،   َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلِت: ابْـَعْثِِن ِإىَل آثَِر َأْهِلَك ِعْنَدَك، فـَبـََعثـََها ِإىَل اأْلَْنَصاِر، فـََبِقَيْت َعَلْيِهمْ   ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح  ِستََّة َأايَّ
تًا، يَْدعحو َعَلْيِهْم، فََأًَتهحْم يف ِداَيرِِهْم، َفَشَكْوا َذِلَك إِلَْيِه، َفَجَعَل  فَاْشَتدَّ َذِلَك   تًا بـَيـْ النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَْدخحلح َدارًا َدارًا، َوبـَيـْ

هحْم فـََقاَلْت: َوالَِّذي بـََعَثَك اِبحْلَقِّ ِإيّنِ ِلَمَن ا َ ِل أْلَْنَصاِر، َوِإنَّ َأيِب ِلَمَن اأْلَ ََلحْم اِبْلَعاِفَيِة، فـََلمَّا رََجَع تَِبَعْتهح اْمَرأٌَة ِمنـْ ْنَصاِر، فَادْعح اَّللَّ
َ َأْن يـحَعاِفَيِك، َوِإْن ِشْئِت َصََبِْت َوَلكِ   اجْلَنَّةح«، قَاَلْت: َبْل َأْصَِبح،  َكَما َدَعْوَت ِلْْلَْنَصاِر، قَاَل: »َما ِشْئِت، ِإْن ِشْئِت َدَعْوتح اَّللَّ

 َواَل َأْجَعلح اجْلَنََّة َخطَرًا 
 [502]مفرد:  [إسناده صحيح ]اإلسكندري:]الشيخ األلباني: صحيح[ 

ثـَنَا َخاِلدح ْبنح احْلَاِرِث قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح احْلَِميِد ْبنح َجْعَفٍر قَا  43 –[ 43] ثـَنَا قـَْيسح ْبنح َحْفٍص قَاَل: َحدَّ َل: َأْخََبين َأيِب، َأنَّ َحدَّ
َبْكِر ْبَن َحْزٍم، َوحمحَمَّدح   اأْلَْنَصاِريَّ، قَالحوا: ايَ َأاَب  ْبِن رَاِفٍع  احْلََكِم  ْبَن  اْلَمْسِجِد، َعادحوا عحَمَر  ِمْن َأْهِل  اْلمحْنَكِدِر، يف اَنٍس   َأاَب  ْبنح 

ْعتح َجاِبَر ْبَن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: مسَِْعتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : »َمْن َعاَد َمرِيًضا َخاَض يف الرَّمْحَِة،   َحْفٍص، َحدِّثْـنَا، قَاَل: مسَِ يـَقحولح
 َحَّتَّ ِإَذا قـََعَد اْستـََقرَّ ِفيَها«  

 [ 522]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا سحْفيَانح، َعْن راََبحٍ   44  –[  44] ثـَنَا َُيََْي ْبنح ِبْشٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا قَِبيَصةح قَاَل: َحدَّ َاِهٍد قَاَل:  َحدَّ ، َعْن ُمح ، َعْن َأيِب عحبـَْيِد اَّللَِّ

َتِِن َلِقَيِِن رَجحٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَخَذ مِبَْنِكِب ِمْن َورَاِئي، قَاَل: أََما إِ  يّنِ أحِحبَُّك، قَاَل: َأَحبََّك الَِّذي َأْحبـَبـْ
َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َأَحبَّ الرَّجحلح الرَّجحَل فـَْليحْخَِبْهح أَنَّهح َأَحبَّهح« َما َأْخََبْتحَك، قَاَل: ُثحَّ  َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َلهح، فـََقاَل: َلْواَل 

َا عَ  ْطَبَة قَاَل: أََما ِإنَّ ِعْنَداَن َجارِيًَة، أََما ِإَّنَّ  ْورَاءح َأَخَذ يـَْعِرضح َعَليَّ اْلِْ
 [543]الشيخ األلباني: حسن صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا محوَسى  45  –[ 45] ثـَنَا محبَاَرٌك قَاَل: َحدَّثـَنَا َثِبٌت، َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: » َحدَّ َما حَتَاابَّ  قَاَل: َحدَّ
َا ححبًّا ِلَصاِحِبِه«   الرَّجحاَلِن ِإالَّ َكاَن أَْفَضلحهحَما َأَشدََّهح

 [ 544[ ]مفرد: صحيح. ]اإلسكندري:[ صحيح]الشيخ األلباني:  
، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن حمحَمٍَّد، َعْن حمحَمَِّد ْبِن َعْمرٍو، َعْن أَ   46- [  46] ثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َعْبِد اَّللَِّ يِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب هحَريْـَرةَ  َحدَّ

 أْلَْسَواِق، َواْعتـََقَل الشَّاَة َفَحَلبـََها«  قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما اْسَتْكََبَ َمْن َأَكَل َمَعهح َخاِدمحهح، َورَِكَب احْلَِمارح ابِ   قَاَل:
 [550]الشيخ األلباني: حسن[ ]اإلسكندري: حسن[ ]مفرد: 



12 
 

ثـَنَا    47-[  47]   ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّثـَنَا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن َثِبٍت، َعْن أََنٍس قَاَل: آَخى النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ   محوَسى ْبنح َحدَّ
 َوَسلََّم َبنْيَ اْبِن َمْسعحوٍد َوالزَُّبرْيِ 

 [ 568]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
ْعتح َأاَب ِإْسحَ  48-[  48] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا شحْعَبةح، مسَِ ْعتح َعْبَدَة ْبَن َحْزٍن  َحدَّ اَق، مسَِ

: تـََفاَخَر َأْهلح اإْلِبِ  ، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »بحِعَث محوَسى َوهحَو رَاِعي َغَنٍم، َوبحِعَث َداوحدح َوهحَو ِل َوَأْصَحابح الشَّاءِ يـَقحولح
 رَاٍع، َوبحِعْثتح أاََن َوأاََن َأْرَعى َغَنًما أِلَْهِلي اِبأْلَْجيَاِد«  

 [ 577]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح[
َثِِن َصْفَوانح قَاَل: مسَِ   49-[  49] ثـَنَا بَِقيَّةح قَاَل: َحدَّ َوةح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َحيـْ ثـَنَا َأمْحَدح ْبنح َعاِصٍم قَاَل: َحدَّ ْعتح رَاِشَد ْبَن َسْعٍد َحدَّ

: مسَِْعتح   : قَاَل ِل َرسحولح اَّللَِّ صَ يـَقحولح لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َتْسكحِن اْلكحفحوَر، فَِإنَّ َساِكَن اْلكحفحوِر َكَساِكِن اْلقحبحوِر«  ثـَْواَبَن يـَقحولح
 قَاَل َأمْحَدح: اْلكحفحورح: اْلقحَرى 

 [ 579حسن[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: : ]الشيخ األلباني
ثـَنَا َبكَّارح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعِن النَِّبِّ   50- [  50] َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم   َحدَّثـَنَا َحاِمدح ْبنح عحَمَر قَاَل: َحدَّ

َها َما َشاَء ِإىَل يـَْوِم اْلِقيَاَمِة، ِإالَّ اْلبـَغْ  رح اَّللَّح ِمنـْ لح ِلَصاِحِبَها يف  قَاَل: »كحلُّ ذحنحوٍب يـحَؤخِّ َي، َوعحقحوَق اْلَواِلَدْيِن، أَْو َقِطيَعَة الرَِّحِم، يـحَعجِّ
 الدُّنْـيَا قـَْبَل اْلَمْوِت«  

 [ 591[ ]مفرد: إسناده فيه لين، والحديث صحيح. [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:  
ثـَنَا اْْلَِليلح ْبنح َأمْحََد قَاَل: َحدَّثـَنَا اْلمحْستَِنريح ْبنح َأخْ   51- [  51] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ َثِِن محَعاوِيَةح ْبنح َحدَّ َضَر قَاَل: َحدَّ

، فََأَماَط َأًذى َعِن الطَّرِيِق، فـََرأَيْ  ئًا فـَبَاَدْرتحهح، فـََقاَل: َما مَحََلَك َعَلى َما َصنـَْعَت اَي اْبَن َأِخي؟ تح  قـحرََّة قَاَل: كحْنتح َمَع َمْعِقٍل اْلمحَزينِّ َشيـْ
ْعتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  ئًا َفَصنـَْعتحهح، قَاَل: َأْحَسْنَت اَي اْبَن َأِخي، مسَِ : »َمْن َأَماَط َأًذى َعْن   قَاَل: رَأَيْـتحَك َتْصَنعح َشيـْ َوَسلََّم يـَقحولح

 ِق اْلمحْسِلِمنَي كحِتَب لَهح َحَسَنٌة، َوَمْن تـحقحبَِّلْت لَهح َحَسَنٌة َدَخَل اجْلَنََّة«  طَرِي
 [593حسن[ ]اإلسكندري: حسن[ ]مفرد:  األلباني:]الشيخ 

، َعْن    52- [  52] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح الصَّبَّاِح قَاَل: َحدَّثـَنَا َخاِلدح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ ححَصنْيٍ، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعْن زَاَذاَن، َعْن َحدَّ
َها قَاَلتْ  ، ِإنَّ َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّح َعنـْ َك أَْنَت : َصلَّى َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم الضَُّحى ُثحَّ قَاَل: »اللَّهحمَّ اْغِفْر ِل، َوتحْب َعَليَّ

 َحَّتَّ قَاََلَا ِماَئَة َمرَّةٍ  التـَّوَّابح الرَِّحيمح«،
 [ 619]مفرد:  [إسناده شاذ والحديث صحيح ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري:

ْعتح   53-[ 53] ثـَنَا أَبحو اْلَيَماِن قَاَل: َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح ْبنح َأيِب َخاِلٍد قَاَل: مسَِ ثـَنَا اْبنح َّنحرَْيٍ قَاَل: َحدَّ :  َحدَّ  َعْمَرو ْبَن ححَرْيٍث يـَقحولح
 َعا ِل اِبلّرِْزقِ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَمَسَح َعَلى رَْأِسي، َودَ َذَهَبْت يِب أحمِّي ِإىَل النَِّبِّ 

 [ 632]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
، َعْن َعْبِد اَّللَِّ   54- [  54] ، َعْن َأيِب َعْبِد اَّللَِّ اْلَعَنِزيِّ ثـَنَا شحْعَبةح، َعِن اجْلحَرْيِريِّ ثـَنَا آَدمح قَاَل: َحدَّ ْبِن الصَّاِمِت، َعْن َأيِب َذرٍّ،   َحدَّ

: سحبْ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َحاَن اَّللَِّ اَل َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمحْلكح َولَهح احْلَْمدح، َوهحَو َعَلى كحلِّ َوَسلََّم قَاَل: " َأَحبُّ اْلَكاَلِم ِإىَل اَّللَِّ
، سحْبَحاَن اَّللَِّ َوحِبَْمِدِه "  َة ِإالَّ اِبَّللَِّ  َشْيٍء َقِديٌر، اَل َحْوَل َواَل قـحوَّ
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 [ 638]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
، َعْن َجَْبِ ْبِن َحِبيبٍ   55- [  55] ثـَنَا َمْهِديُّ ْبنح َمْيمحوٍن، َعِن اجْلحَرْيِريِّ ثـَنَا الصَّْلتح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ ، َعْن أحمِّ كحْلثحوِم ابْـَنِة َحدَّ

َها قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاح   َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأاَن أحَصلِّي، َوَلهح َحاَجٌة، فَأَْبطَْأتح َعَلْيِه، قَاَل: َأيِب َبْكٍر، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّح َعنـْ
، َوَما ْجحَلح الدَُّعاِء َوَجَواِمعحهح؟ قَاَل: " قحوِل:   «،َعاِئَشةح، َعَلْيِك ِِبحَمِل الدَُّعاِء َوَجَواِمِعهِ »اَي   : اَي َرسحوَل اَّللَِّ فـََلمَّا اْنَصَرْفتح قـحْلتح
َن الشَّرِّ كحلِِّه َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمتح مَّ ِإيّنِ َأْسأَلحَك ِمَن اْْلرَْيِ كحلِِّه، َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمتح ِمْنهح َوَما مَلْ َأْعَلْم. َوَأعحوذح ِبَك مِ اللَّهح 

َها   َأْعَلمح. َوَأْسأَلحَك اجْلَنََّة َوَما قـَرََّب ِإلَيـْ َها ِمْن قـَْوٍل َأْو َعَمٍل.  ِمْنهح َوَما مَلْ  ِمْن قـَْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأعحوذح ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما قـَرََّب ِإلَيـْ
َم، َوَما َقَضْيَت ِل ِمْن  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ   َوَأْسأَلحَك ِمَّا َسأََلَك بِِه حمحَمٌَّد َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأعحوذح ِبَك ِمَّا تـََعوََّذ ِمْنهح حمحَمَّدٌ 

 َقَضاٍء فَاْجَعْل َعاِقبـََتهح رحْشًدا " 
 [ 639[ ]مفرد: صحيح. [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:  

ْعتح أََنًسا، َوَماِلَك ْبَن َأْوِس ْبِن احلَْ   56 –[  56] َدَثِن، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى َحدَّثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا َسَلَمةح ْبنح َوْرَداَن قَاَل: مسَِ
بـَعحهح، َفَخَرَج عحَمرح فَاتَـّ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج يـََتََبَّزح فـََلْم   بـََعهح ِبَفخَّارٍَة َأْو ِمْطَهَرٍة، فـََوَجَدهح َساِجًدا يف ِمْسَرٍب، فـَتـََنحَّى  ْيَِْد َأَحًدا يـَتـْ

، ِإنَّ َفَجَلَس َورَاَءهح، َحَّتَّ رََفَع النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَْأَسهح فـََقاَل: " َأْحَسْنَت اَي عحَمرح ِحنَي    َوَجْدَتِِن َساِجًدا فـَتـََنحَّْيَت َعِنِّ
 ِجَْبِيَل َجاَءين فـََقاَل: َمْن َصلَّى َعَلْيَك َواِحَدًة َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َعْشًرا، َورََفَع َلهح َعْشَر َدرََجاٍت " 

 [ 642]مفرد:  [إسناده ضعيف والحديث صحيح ]الشيخ األلباني: حسن[ ]اإلسكندري:
َبَة قَاَل: َأْخََبين َعْبدح اَّللَِّ ْبنح اَنِفٍع الصَّاِئغح، َعْن ِعَصاِم ْبِن زَيْ   57- [  57] ثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َشيـْ َبةَ  َحدَّ ٍد، َوأَْثََن َعَلْيِه اْبنح َشيـْ

، َأنَّ النَِّبَّ   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رََقى اْلِمْنََبَ، فـََلمَّا رََقى الدَّرََجَة اأْلحوىَل قَاَل: َخرْيًا، َعْن حمحَمَِّد ْبِن اْلمحْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
: »آِمنَي«»آِمنَي«، ُثحَّ رََقى الثَّانَِيَة فـََقاَل: »آِمنَي«، ُثحَّ رََقى الثَّالَِثَة فـََقاَل: »آِمنَي«، فـََقالحوا: اَي َرسحوَل اَّللَِّ  ْعنَاَك تـَقحولح َثاَلَث    ، مسَِ

ْبٌد َأْدَرَك رََمَضاَن، فَاْنَسَلَخ ِمْنهح َومَلْ َمرَّاٍت؟ قَاَل: " َلمَّا رَِقيتح الدَّرََجَة اأْلحوىَل َجاَءين ِجَْبِيلح َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: َشِقَي عَ 
: آِمنَي. ُثحَّ قَاَل: َشِقَي َعْبٌد َأْدَرَك وَ  : آِمنَي. ُثحَّ قَاَل: َشِقَي َعْبٌد ذحِكْرَت يـحْغَفْر َلهح، فـَقحْلتح َا فـََلْم يحْدِخاَلهح اجْلَنََّة، فـَقحْلتح اِلَدْيِه َأْو َأَحَدَهح

: آِمنَي "   ِعْنَدهح َومَلْ يحَصلِّ َعَلْيَك، فـَقحْلتح
 [644]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: حسن[ ]مفرد: 

ثـَنَا اْبنح َأيِب َحازٍِم، َعْن َكِثرٍي يـَْرِويِه، َعِن اْلَولِيِد ْبنِ   58-[  58] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح عحبـَْيِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ  راََبٍح، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة، َأنَّ َحدَّ
، َما كحْنَت َتْصَنعح َهَذا؟ فـََقاَل: " قَاَل  «،َعَلْيِه َوَسلََّم رََقى اْلِمْنََبَ فـََقاَل: »آِمنَي، آِمنَي، آِمنيَ َصلَّى هللاح النَِّبَّ  ِقيَل لَهح: اَي َرسحوَل اَّللَِّ

َا مَلْ يحْدِخْلهح اجْلَنََّة، قـحْلتح  : آِمنَي. ُثحَّ قَاَل: رَِغَم أَْنفح َعْبٍد َدَخَل َعَلْيِه رََمَضانح مَلْ  ِل ِجَْبِيلح: رَِغَم أَْنفح َعْبٍد َأْدَرَك أَبـََوْيِه أَْو َأَحَدَهح
: آِمنيَ  : آِمنَي. ُثحَّ قَاَل: رَِغَم أَْنفح اْمِرٍئ ذحِكْرَت ِعْنَدهح فـََلْم يحَصلِّ َعَلْيَك، فـَقحْلتح   " يـحْغَفْر لَهح، فـَقحْلتح

 [646: [ ]مفردصحيح. [ ]اإلسكندري:صحيححسن ]الشيخ األلباني: 
َاِرِب ْبِن ِدَثٍر، َعْن َجاِبرٍ   59- [  59] ثـَنَا اْبنح ِإْدرِيَس، َعْن لَْيٍث، َعْن حمح ثـَنَا احْلََسنح ْبنح الرَّبِيِع قَاَل: َحدَّ  قَاَل: َكاَن َرسحولح اَّللَِّ  َحدَّ

، َواْنصح َصلَّ  : »اللَّهحمَّ َأْصِلْح ِل مَسِْعي َوَبَصِري، َواْجَعْلهحَما اْلَوارَِثنْيِ ِمِنِّ ْرين َعَلى َمْن ظََلَمِِن، َوَأِرين ِمْنهح  ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح
 َثَِْري« 
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 [ 649مفرد: * ] [إسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري:
ثـَنَا أََنٌس قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّ   60- [  60] ثـَنَا َسِعيدح ْبنح زَْيٍد، َعْن ِسنَاٍن قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َعارٌِم قَاَل: َحدَّ ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يَْدخحلح  َحدَّ

نَا، َأْهَل   َك َأاَل َتْدعحو َلهح؟ قَاَل: »اللَّهحمَّ، َأْكِثْر َماَلهح َوَوَلَدهح، َوَأِطْل اْلبـَْيِت، َفَدَخَل يـَْوًما َفَدَعا لَنَا، فـََقاَلْت أحمُّ سحَلْيٍم خحَوْيِدمح َعَليـْ
اِت َحَّتَّ اْسَتْحيـَْيتح ِمَن َفَدَعا ِل بَِثاَلٍث، َفَدفـَْنتح ِمائًَة َوَثاَلثًَة، َوِإنَّ ََثََرِت لَتحْطِعمح يف السََّنِة َمرََّتنْيِ، َوطَاَلْت َحيَ  «.َحيَاَتهح، َواْغِفْر لَهح 

 النَّاِس، َوَأْرجحو اْلَمْغِفَرةَ 
 [ 653[ ]مفرد: صحيح]الشيخ األلباني:  

الْ   61- [  61] َأيِب  َعْن  اجْلحَرْيِريُّ،  َحدَّثـَنَا  قَاَل:  اْلمحَفضَِّل  ْبنح  ِبْشرح  ثـَنَا  َحدَّ قَااَل:  َوَخِليَفةح  محَسدٌَّد،  ثـَنَا  حمحَمٍَّد  َحدَّ َأيِب  َعْن  َوْرِد، 
، َعْن   ْضَرِميِّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: احْلَْمدح َّللَِِّ مَحًْدا َكِثريًا طَيِّبًا محبَارًَكا ِفيِه. فـََقاَل َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصارِيِّ قَاَل: قَاَل رَجحٌل ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاح احلَْ

 َكرَِههح، ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َشْيءٍ النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َصاِحبح اْلَكِلَمِة؟« َفَسَكَت، َورََأى أَنَّهح َهَجَم ِمَن النَِّبِّ َصلَّ 
ِسي بَِيِدِه، رَأَْيتح َثاَلثََة َعَشَر َمَلًكا  فـََقاَل: »َمْن هحَو؟ فـََلْم يـَقحْل ِإالَّ َصَوااًب«، فـََقاَل رَجحٌل: َأاَن، َأْرجحو ِِبَا اْْلرَْيَ، فـََقاَل: »َوالَِّذي نـَفْ 

َتِدرحوَن أَيُـّهحْم يـَْرفـَعحَها ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«   يـَبـْ
 [691]مفرد:  [إسناده حسن خ األلباني: صحيح لغيره إال العدد[ ]اإلسكندري:]الشي

ثـَنَا اْلَولِيدح ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدَّثـَنَا عحبـَْيدح اَّللَِّ ْبنح َعْمرٍو، َعْن زَْيِد ْبِن َأيِب أحنـَْيَسَة، َعْن يح   62- [  62] ونحَس ْبِن َخبَّاٍب، َعْن اَنِفِع  َحدَّ
نْـيَا َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ ْبِن جحَبرْيِ ْبِن محْطِعٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:   َسلََّم َيْدعحو: »اللَّهحمَّ ِإيّنِ َأْسأَلحَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة يف الدُّ

َوَعْن ْظِِن ِمْن َبنْيَ َيَديَّ، َوِمْن َخْلِفي،  َواآْلِخَرِة، اللَّهحمَّ ِإيّنِ َأْسأَلحَك اْلَعاِفَيَة يف ِديِِن َوَأْهِلي، َواْسرتحْ َعْوَرِت، َوآِمْن َرْوَعيِت، َواْحفَ 
 مَيِيِِن، َوَعْن َيَساِري، َوِمْن فـَْوِقي، َوَأعحوذح ِبَك َأْن أحْغتَاَل ِمْن حَتْيِت« 

مفرد:  *  ]  [منكر بهذا االسناد  ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري:]الهيثمي: رواه البزار وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف.[  
698] 

ثـَنَا َعْبدح اْلَمِلِك ْبنح اْْلَطَّاِب ْبِن عحبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن أَ   63- [  63] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل: َحدَّ يِب َبْكَرَة قَاَل: َحدََّثِِن رَاِشٌد  َحدَّ
:أَبحو حمحَمٍَّد، َعْن  ْعتح اْبَن َعبَّاٍس يـَقحولح َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح ِعْنَد اْلَكْرِب: »اَل ِإلَهَ   َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث قَاَل: مسَِ

ْرِش اْلَكِرَِي، اللَّهحمَّ لسََّماَواِت َوَربُّ اأْلَْرِض َوَربُّ اْلعَ ِإالَّ اَّللَّح اْلَعِظيمح احْلَِليمح، اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّح َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّح َربُّ ا
 اْصِرْف َشرَّهح«  

 [702مفرد: * [ ]منكر بهذا اللفظ. [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:  
ثـَنَا َخِليَفةح قَاَل: َحدَّثـَنَا اْبنح َمْهِديٍّ قَاَل: َحدَّثـَنَا اْلمحَثَنَّ هحَو اْبنح َسِعيٍد، َعْن قـَتَاَدَة، َعنْ   64- [  64] أََنٍس قَاَل: َكاَن النَِّبُّ   َحدَّ
ِه، َوَأعحوذح ِبَك ِمْن َشرِّ َما أحْرِسَلْت لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َهاَجْت رِيٌح َشِديَدٌة قَاَل: »اللَّهحمَّ ِإيّنِ َأْسأَلحَك ِمْن َخرْيِ َما أحْرِسَلْت بِ صَ 

 ِبِه«  
 [ 717]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 

النَِّبِّ   65-[  65] أََنٍس قَاَل: قَاَل رَجحٌل ِعْنَد  َْيٍد، َعْن  َبْكٍر، َعْن محح ثـَنَا أَبحو  ثـَنَا َأمْحَدح ْبنح يحونحَس قَاَل: َحدَّ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َحدَّ
، اَل تحِطيقحهح، َأاَل قـحْلَت:  َأْو قَ  - َيكحونح  َوَسلََّم: اللَّهحمَّ مَلْ تـحْعِطِِن َمااًل فَأََتَصدََّق بِِه، فَابْـتَِلِِن بَِباَلٍء  اَل: ِفيِه َأْجٌر، فـََقاَل: " سحْبَحاَن اَّللَِّ

نْـيَا َحَسَنًة، َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر "   اللَّهحمَّ آتِنَا يف الدُّ
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 [ 727[ ]مفرد: صحيححسن ]الشيخ األلباني: 
ثـَنَا فحَضْيلح ْبنح ِعيَاٍض، َعْن سحَلْيَماَن، َعْن َأيِب سحْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر قَاَل: َها  66-[  66] ثـَنَا محَسدٌَّد قَاَل: َحدَّ َجْت رِيٌح محْنِتَنةٌ َحدَّ

َسلََّم: »ِإنَّ اَنًسا ِمَن اْلمحنَاِفِقنَي اْغتَابحوا أحاَنًسا ِمَن َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ َعَلى َعْهِد َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح  
 اْلمحْسِلِمنَي، فـَبحِعَثْت َهِذِه الّرِيحح ِلَذِلَك«  

 [733[ ]مفرد: حسن. [ ]اإلسكندري:حسن.]الشيخ األلباني: 
ثـَنَا أَبحو اْلَعوَّاِم َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح رَبِ  67- [ 67] ثـَنَا النَّْضرح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح يحوسحَف قَاَل: َحدَّ يٍع اْلبَاِهِليُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا أَبحو  َحدَّ

َا، فـََقاَل:  َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: كحنَّا َمَع َرسحوِل اَّللَِّ الزَُّبرْيِ حمحَمٌَّد، َعْن َجاِبِر ْبِن    َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأََتى َعَلى َقَْبَْيِن يـحَعذَّبح َصاِحبَاَهح
َا َفَكاَن يـَْغتَابح النَّاَس، َوأَمَّا اآْلَخرح َفَكاَن اَل  اَبِن يف َكِبرٍي، َوبـََلى، َأمَّا َأَحدحَهح ا ِِبَرِيَدٍة َرْطَبٍة،  يـَتََأذَّى ِمَن اْلبـَْوِل«، َفَدعَ »ِإَّنَّحَما اَل يـحَعذَّ

َا، ُثحَّ َأَمَر ِبكحلِّ ِكْسَرةٍ فـَغحِرَسْت َعَلى َقَْبٍ، فـََقاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح   َعَلْيِه َوَسلََّم: " أََما إِنَّهح َسيـحَهوَّنح ِمْن َأْو ِِبَرِيَدَتنْيِ، َفَكَسَرَهح
َبَسا "   َعَذاِِبَِما َما َكانـَتَا َرْطبـََتنْيِ، أَْو: ملَْ   تـَيـْ

 [ 735]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا عحَمرح ْبنح يحونحَس اْلَيَماِميُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا َُيََْي ْبنح َعْبِد اْلعَ   68- [  68] ثـَنَا َُيََْي ْبنح محوَسى قَاَل: َحدَّ زِيِز، َعْن َُيََْي ْبِن َأيِب َحدَّ

ْعَت َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم    َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َعاِمٍر قَاَل: ايَ َكِثرٍي، َعْن َأيِب ِقاَلبََة، َعْن َأيِب اْلمحَهلَِّب َأنَّ   أاََب َمْسعحوٍد، َما مسَِ
: »َلْعنح اْلمحْؤِمِن َكَقْتِلِه«  «؟يـَقحولح يف »زََعمحوا  ْعتحهح يـَقحولح : »بِْئَس َمِطيَّةح الرَّجحِل« َومسَِ ْعتحهح يـَقحولح  قَاَل: مسَِ

 [763مفرد: * ] [منكر بهذا اإلسناد ]اإلسكندري:]الشيخ األلباني: صحيح[ 
ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح بـحَرْيَدَة، َعْن أَبِي 69- [ 69] ِه: َخَرَج النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح احْلََسِن قَاَل: َأْخََباََن احْلحَسنْيح قَاَل: َحدَّ

: َأاَن بـحَرْيَدةح جحِعْلتح ِفَداَك، قَاَل: »َقْد أحْعِطَي َهَذا ِمزْ   اْلَمْسِجدِ َوَسلََّم ِإىَل   َمارًا ِمْن َوأَبحو محوَسى يـَْقَرأح، فـََقاَل: »َمْن َهَذا؟« فـَقحْلتح
 َمَزاِمرِي آِل َداوحَد« 
 [ 805[ ]مفرد: صحيح]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا يَزِيدح ْبنح اْلِمْقَداِم ْبِن شحَرْيِح ْبِن َهاِنٍئ احْلَارِِثيُّ، َعنْ  70- [ 70] أَبِيِه اْلِمْقَداِم، َعْن شحَرْيِح   َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح يـَْعقحوَب قَاَل: َحدَّ
َثِِن َهاِنئح ْبنح يَزِيَد، أَنَّهح َلمَّا َوَفَد ِإىَل النَِّبِّ صَ  لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َمَع قـَْوِمِه، َفَسِمَعهحمح النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبِن َهاِنٍئ قَاَل: َحدَّ

َ هحَو احْلََكمح، َوِإلَْيِه احْلحْكمح، فَ َوهحْم يحَكنُّونَهح ِبَِيِب احْلََكِم، َفَدَعاهح   ِلَم َتَكنـَّْيَت ِبَِيِب احْلََكِم؟« النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »ِإنَّ اَّللَّ
نـَهحْم، فـََرِضَي ِكاَل اْلَفرِيَقنْيِ، قَ  اَل: »َما َأْحَسَن َهَذا«، ُثحَّ قَاَل: »َما قَاَل: اَل، َوَلِكنَّ قـَْوِمي ِإَذا اْختـََلفحوا يف َشْيٍء أَتـَْوين َفَحَكْمتح بـَيـْ

: ِل شحَرْيٌح، َوعَ  اْلَوَلِد؟« قـحْلتح ِمَن  أَبحو  َلَك  : شحَرْيٌح، قَاَل: »فَأَْنَت  َأْكََبحهحْم؟« قـحْلتح بـَنحو َهاِنٍئ، قَاَل: »َفَمْن  ، َومحْسِلٌم،  ْبدح اَّللَِّ
 شحَرْيٍح«، َوَدَعا َلهح َوَوَلِدهِ 

 [ 811[ ]مفرد: صحيح. [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:  
ْبنح َعْبِد    71- [  71] ْبنِ َحدَّثـَنَا َعِليُّ  َأيِب، َعْن حمحَمَِّد  ثـَنَا  إِبْـَراِهيَم قَاَل: َحدَّ ْبنح  يـَْعقحوبح  ثـَنَا  ، َوَسِعيدح ْبنح حمحَمٍَّد، قَااَل: َحدَّ  اَّللَِّ

َثِِن حمحَمَّدح ْبنح َعْمرِو ْبِن َعطَاٍء، أَنَّهح َدَخَل َعَلى زَيْـَنَب بِْنِت َأيِب َسَلَمَة، َفَسأَلَ   َعِن اْسِم أحْخٍت َلهح ِعْنَدهح؟ قَاَل:  ْتهح ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ
: امْسحَها بـَرَّةح  ِ امْسََها، فَِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َنَكَح زَيْـَنَب بِْنَت َجْحٍش َوامْسحَها بـَرَّ فـَقحْلتح ةح، فـََغريََّ امْسََها ِإىَل  ، قَاَلْت: َغريِّ
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َ هحَو َأْعَلمح أحمِّ َسَلَمَة ِحنَي تـََزوََّجَها، َوامسِْي بـَرَّةح، َفَسِمَعَها َتْدعحوين: بـَرََّة، فـََقاَل: »اَل تـحزَكُّوا أَنْـفحَسكحْم، فَ زَيْـَنَب، َوَدَخَل َعَلى   ِإنَّ اَّللَّ
، فـَقحْلتح ََلَا يَها زَيْـَنَب«، فـََقاَلْت: فَِهَي زَيْـَنبح ْهح ِإىَل َما َغريََّ ِإلَْيِه َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح  اِبْلََبَِّة ِمْنكحنَّ َواْلَفاِجَرِة، مسَِّ : مسَِّي، فـََقاَلْت: َغريِّ

َها زَيْـَنبَ   َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسمِّ
 [ 821[ ]مفرد: صحيح]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا ِإمْسَاِعيلح ْبنح    72-[  72] ٍم قَاَل: َحدَّ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َسالَّ َعيَّاٍش، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زاَِيِد ْبِن أَنْـَعَم، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  َحدَّ
ْعرح مِبَْنزِلَِة اْلَكاَلِم، َحَسنحهح رَاِفٍع، َعْن َعْبِد ا ِم، َوقَِبيححهح   َكَحَسِن اْلَكاَل َّللَِّ ْبِن َعْمرٍو قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »الشِّ
 َكَقِبيِح اْلَكاَلِم« 

 [865]مفرد:  [صحيح لغيره ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري:
ثـَنَا  73- [ 73] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح عحبـَْيٍد الطَّنَاِفِسيُّ قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َأيِب اأْلَْسَوِد قَاَل: َحدَّ حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َأيِب  َحدَّ

نْـيَا: اْلبـَْغيح، َوَقِطيَعةح  َبْكِر ْبِن عحبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن أََنٍس، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعِن النَِّبِّ   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَباَبِن يـحَعجَّاَلِن يف الدُّ
 الرَِّحِم« 

 [894[ ]مفرد: صحيح لغيره. [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:  
ثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح حمحَمٍَّد، َعْن حمحَمَِّد ْبِن َعمْ   74-[  74] ثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب َحدَّ

يـَْوَم اْلِقيَاَمِة اْلمحتـَّقحوَن، َوِإْن َكاَن َنَسٌب أَقـَْرَب ِمْن َنَسٍب، َفاَل َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ َأْولِيَاِئي  هحَريْـَرَة، َأنَّ  
ِكاَل    أَقحولح َهَكَذا َوَهَكَذا: اَل "، َوَأْعَرَض يف َيَْتِيِِن النَّاسح اِبأْلَْعَماِل َوَتَْتحوَن اِبلدُّنْـيَا حَتِْملحوََّنَا َعَلى رِقَاِبكحْم، فـَتـَقحولحوَن: اَي حمحَمَّدح، فَ 

 ِعْطَفْيهِ 
 [ 897]مفرد:  [صحيح لغيره ]الشيخ األلباني: حسن[ ]اإلسكندري:

أَبِي  75-[  75] َعْن  محَؤمٍَّل،  َعْبدح اَّللَِّ ْبنح  َثِِن  قَاَل: َحدَّ ِعيَسى  ْبِن  َمْعِن  َعْن  اْلمحْنِذِر،  ْبنح  ِإبْـَراِهيمح  ثـَنَا  ْبِن َحدَّ َعْبِد اَّللَِّ  َعْن  ِه، 
انح ْبنح َعفَّاَن َأنَّ سحَهْياًل َقْد َأْرَسَلهح ِإلَْيِه قـَْومحهح، َفَصاحلَحوهح َعَلى السَّاِئِب، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم احْلحَدْيبَِيِة، ِحنَي ذََكَر عحْثمَ 

َلُّوَها ََلحْم قَاِبَل َثاَلثٍَة، فـََقاَل   هحْم َهَذا اْلَعاَم، َوخيح سحَهْيٌل: »َسهََّل اَّللَّح  النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي أََتى َفِقيَل: أََتى  َأْن يـَْرِجَع َعنـْ
 َأْمرَكحْم« وََكاَن َعْبدح اَّللَِّ ْبنح السَّاِئِب َأْدَرَك النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 [915]مفرد:  [إسناده ال بأس به ]الشيخ األلباني: حسن لغيره[ ]اإلسكندري:
ازٍِم، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: َحدَّثـَنَا ِإْسَحاقح قَاَل: َأْخََباََن يـَْعَلى قَاَل: َأْخََباََن أَبحو محَننْيٍ َوهحَو يَزِيدح ْبنح َكْيَساَن، َعْن َأيِب حَ   76- [  76]

َ، فـََقاَل لَهح َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »يـَْرمَححَك جحلحوًسا ِعْنَد َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فـََعَطَس رَجحٌل َفَحِمدَ كحنَّا   اَّللَّ
تـَقحْل ِل َشيْـ   «،اَّللَّح  ، رََدْدَت َعَلى اآْلَخِر، َومَلْ  ئًا، فـََقاَل: اَي َرسحوَل اَّللَِّ ، فـََلْم يـَقحْل لَهح َشيـْ َد اَّللََّ، ُثحَّ َعَطَس آَخرح   ئًا؟ قَاَل: »ِإنَّهح محَِ

 »  َوَسَكتَّ
 [ 930]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا اْلمحِغريَةح ْبنح َسَلَمَة أَبحو ِهَشاٍم اْلَمْخزحوِميُّ    77- [  77] ثـَنَا الصَّْعقح قَاَل:    -وََكاَن ثَِقًة    -َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َحدَّ
، َعْن قـَيْ  َثِِن اْلَقاِسمح ْبنح محطَيٍَّب، َعِن احْلََسِن اْلَبْصِريِّ ِس ْبِن َعاِصٍم السَّْعِديِّ قَاَل: أَتـَْيتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح  ْبنح َحْزٍن قَاَل: َحدَّ
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لَْيَس َعلَ  الَِّذي  اْلَمالح  َما   ، : اَي َرسحوَل اَّللَِّ اْلَوبَِر«، فـَقحْلتح َأْهِل  ِمْن َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »َهَذا َسيِّدح  ِمْن طَاِلٍب، َواَل  تَِبَعٌة  ِفيِه  يَّ 
 اْلِمِئنَي ِإالَّ َمْن َأْعَطى  َل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »نِْعَم اْلَمالح َأرْبـَعحوَن، َواأْلَْكثـَرح ِستُّوَن، َوَوْيٌل أِلَْصَحابِ َضْيٍف؟ فـََقا

، َما َأْكَرمح َهِذِه اأْلَْخاَلِق، اَل ُيحَلُّ بَِواٍد    «،ْعرَتَّ اْلَكرميََة، َوَمَنَح اْلَغزِيَرَة، َوَنََر السَِّميَنَة، فََأَكَل َوَأْطَعَم اْلَقانَِع َواْلمح  : اَي َرسحوَل اَّللَِّ قـحْلتح
: أحْعِطي اْلِبْكَر، َوأحْعِطي النَّاَب،   ِة؟«  قَاَل: »َكْيَف َتْصَنعح يف اْلَمِنيحَ َأاَن ِفيِه ِمْن َكثـَْرِة نـََعِمي؟ فـََقاَل: »َكْيَف َتْصَنعح اِبْلَعِطيَِّة؟« قـحْلتح

يحوزَعح رَجحٌل ِمْن َْجٍَل خَيَْتِطمحهح، فـَيحْمِسكحهح قَاَل: ِإيّنِ أَلَْمَنحح النَّاَقَة، قَاَل: »َكْيَف َتْصَنعح يف الطَّرحوقَِة؟« قَاَل: يـَْغدحو النَّاسح حِبِبَاَِلِْم، َواَل  
هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َفَمالحَك َأَحبُّ ِإلَْيَك َأْم َمالح َمَوالِيَك؟« قَاَل: َماِل، قَاَل:    َما َبَدا لَهح، َحَّتَّ َيكحوَن هحَو يـَرحدَّهح، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى

: اَل  َا َلَك ِمْن َماِلَك َما َأَكْلَت فَأَفـْنـَْيَت، أَْو َأْعطَْيَت فََأْمَضْيَت، َوَسائِرحهح ِلَمَوالِيَك«، فـَقحْلتح ِقلَّنَّ َعَدَدَها  َجَرَم، لَِئْن رََجْعتح أَلح »فَِإَّنَّ
، فَِإنَّكحْم َلْن َتَْخحذحوا َعْن َأَحٍد هحَو  ، فَِإنَّ  فـََلمَّا َحَضَرهح اْلَمْوتح َْجََع بَِنيِه فـََقاَل: اَي َبِِنَّ، خحذحوا َعِنِّ : اَل تـَنحوححوا َعَليَّ أَْنَصحح َلكحْم ِمِنِّ

َهى َعِن النِّيَاَحِة، وََكفِّنحوين يف ثِيَايِب َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ يـحنَ  ْعتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَنـْ  الَّيِت  ْح َعَلْيِه، َوَقْد مسَِ
يكحْم َخِليَفٌة، َوِإَذا َسوَّْدمتْح َأَصاِغرَكحْم َهاَن َأَكابِرحكحْم  كحْنتح أحَصلِّي ِفيَها، َوَسوِّدحوا َأَكاِبرَكحْم، فَِإنَّكحْم ِإَذا َسوَّْدمتْح َأَكاِبرَكحْم مَلْ يـََزْل أِلَبِيكحْم فِ 

كحْم َواْلَمْسأََلَة،   َا آِخرح َكْسِب اْلَمْرِء، َوِإَذا  َعَلى النَّاِس، وزهدوا فيكم َوَأْصِلححوا َعْيَشكحْم، فَِإنَّ ِفيِه ِغًَن َعْن طََلِب النَّاِس، َوِإايَّ فَِإَّنَّ
تحمحوين فَ  َاَشاٌت،َدفـَنـْ َفاَل آَمنح َسِفيًها َأْن َيَِْتَ   َسوُّوا َعَليَّ َقَْبِي، فَِإنَّهح َكاَن َيكحونح َشْيٌء بـَْيِِن َوَبنْيَ َهَذا احْلَيِّ ِمْن َبْكِر ْبِن َوائٍِل: ُخح

بًا يف ِديِنكحْم. قَاَل َعِليٌّ: َفَذاَكْرتح َأاَب النـُّْعَمانِ   حمحَمََّد ْبَن اْلَفْضِل، فـََقاَل: أَتـَْيتح الصَّْعَق ْبَن َحْزٍن يف َهَذا  َأْمًرا يحْدِخلح َعَلْيكحْم َعيـْ
ثـَنَا َعِن احْلََسِن، فَِقيَل َلهح: َعِن احْلََسِن؟ قَاَل: اَل، يحونحسح ْبنح عحبـَْيٍد، َعِن احْلََسِن، ِقي ْعَتهح ِمْن يحونحَس؟ قَاَل:  احْلَِديِث، َفَحدَّ َل لَهح: مسَِ

 حَتِْملحهح؟ قَاَل: اَل، َضيـَّْعنَاهح   ِِن اْلَقاِسمح ْبنح محطَيٍَّب، َعْن يحونحَس ْبِن عحبـَْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن قـَْيٍس، فـَقحْلتح أِلَيِب النـُّْعَماِن: فَِلمَ اَل، َحدَّثَ 
 [953ره[ ]اإلسكندري: حسن[ ]مفرد: ي]الشيخ األلباني: حسن لغ 

، َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة قَاَل: َسأَْلتح َعْبَد اَّللَِّ   78- [  78] ثـَنَا أَيُّوبح ثـَنَا وحَهْيٌب قَاَل: َحدَّ ثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ  ْبَن الصَّاِمِت قَاَل: َحدَّ
َحرََّك رَْأَسهح، َوَعضَّ َعَلى َشَفتـَْيِه، قـحْلتح ِبَِيِب أَْنَت َوأحمِّي َذرٍّ، فـََقاَل: أَتـَْيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَوضحوٍء، فَ َسأَْلتح َخِليِلي َأاَب  

رحوَن الصَّاَلَة ِلَوْقِتَها لَِوْقِتَها،   «،آَذيْـتحَك؟ قَاَل: »اَل، َوَلِكنََّك تحْدِركح أحَمَراَء َأْو أَئِمًَّة يـحَؤخِّ : َفَما َتَْمحرحين؟ قَاَل: " َصلِّ الصَّاَلةَ  قـحْلتح
، َفاَل أحَصلِّي "   فَِإْن َأْدرَْكَت َمَعهحْم َفَصلِِّه، َواَل تـَقحوَلنَّ: َصلَّْيتح

 [ 954[ ]مفرد: صحيح. [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:  
َثِِن َأِخي، َعْن سحَلْيَماَن، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َعتِ   79- [  79] يٍق، َعْن اَنِفٍع، َأنَّ اْبَن  َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح قَاَل: َحدَّ

َكاَنْت لَهح َأْوسحٌق ِمْن ََتٍْر َعَلى   -لنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوهحَو رَجحٌل ِمْن محَزيْـَنَة، وََكاَنْت لَهح صحْحَبةٌ َمَع ا -عحَمَر َأْخََبَهح، َأنَّ اأْلََغرَّ  
دِّ َسلََّم، رَجحٍل ِمْن َبِِن َعْمرِو ْبِن َعْوٍف، اْختـََلَف ِإلَْيِه ِمَرارًا، قَاَل: َفِجْئتح ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  يَق، فََأْرَسَل َمِعي َأاَب َبْكٍر الصِّ
نَا، فـََقاَل أَبحو َبْكٍر: َأاَل تـََرى النَّاَس يـَْبَدأحوَنَك اِبلسَّاَلِم فـََيكح  ونح ََلحمح اأْلَْجرح؟ اْبَدْأهحْم اِبلسَّاَلِم َيكحْن  قَاَل: َفكحلُّ َمْن َلِقينَا َسلَّمحوا َعَليـْ

 َلَك اأْلَْجرح ُيحَدِّثح َهَذا اْبنح عحَمَر َعْن نـَْفِسهِ 
 [ 984ني: حسن[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: ]الشيخ األلبا

، َعْن َسِعيٍد   َحدَّثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثِِن حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفِر ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن يـَْعقحوبَ  80- [ 80] ْبِن زَْيٍد التـَّْيِميِّ
، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة، َأنَّ رَجحاًل َمرَّ َعَلى َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح   َعَلْيِه َوَسلََّم َوهحَو يف َُمِْلٍس فـََقاَل: السَّاَلمح َعَلْيكحْم، فـََقاَل: »َعْشرح اْلَمْقَبحِيِّ
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، فـََقاَل: »ِعْشرحوَن َحَسَنًة«، َفَمرَّ رَجحٌل آَخرح فـََقاَل:  َحَسنَاٍت«، َفَمرَّ     السَّاَلمح َعَلْيكحمْ رَجحٌل آَخرح فـََقاَل: السَّاَلمح َعَلْيكحْم َوَرمْحَةح اَّللَِّ
سحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َوَرمْحَةح اَّللَِّ َوبـَرََكاتحهح، فـََقاَل: »َثاَلثحوَن َحَسَنًة«، فـََقاَم رَجحٌل ِمَن اْلَمْجِلِس َومَلْ يحَسلِّْم، فـََقاَل رَ 

لِّْم، فَِإْن َبَدا َلهح َأْن َْيِْلَس فـَْلَيْجِلْس، َوِإَذا قَاَم فـَْليحَسلِّْم، َما اأْلحوىَل  َأْوَشَك َما َنِسَي َصاِحبحكحْم، ِإَذا َجاَء َأَحدحكحمح اْلَمْجِلَس فـَْليحسَ 
 ِبََِحقَّ ِمَن اآْلِخَرِة«  

 [ 986[ ]مفرد: صحيح. [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:  
َْيٍد، َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ َحدَّثـَنَا ِشَهاٌب    81- [  81] َم: »ِإنَّ قَاَل: َحدَّثـَنَا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن محح

َنكحْم«    السَّاَلَم اْسٌم ِمْن َأمْسَاِء اَّللَِّ تـََعاىَل، َوَضَعهح اَّللَّح يف اأْلَْرِض، فَأَْفشحوا السَّاَلَم بـَيـْ
 [ 989الشيخ األلباني: حسن[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: ]
َثِِن اْلَقاِسمح ْبنح احْلََكِم اْلعحَرينُّ قَاَل: َأْخََباََن َسِعيدح ْبنح عح   82-[  82] ثـَنَا زََكرايَّ ْبنح َُيََْي قَاَل: َحدَّ ، َعْن َعِليِّ ْبِن َحدَّ بـَْيٍد الطَّاِئيُّ

ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى قـَْوٍم ِفيِهْم رَجحٌل محَتَخلٌِّق ِِبَلحوٍق، فـََنظََر  َرِضَي اَّللَّح َعْنهح قَاَل: َمرَّ النَِّبُّ َصلَّ رَبِيَعَة، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب  
نـَْيِه ْجَْ  ؟ قَاَل: »َبنْيَ َعيـْ  َرٌة« ِإلَْيِهْم َوَسلََّم َعَلْيِهْم، َوَأْعَرَض َعِن الرَّجحِل، فـََقاَل الرَّجحلح: َأْعَرْضَت َعِنِّ

 [1020: حسن[ ]مفرد: ]الشيخ األلباني: حسن[ ]اإلسكندري 
َأيِب ِهاَللٍ   83- [  83] يَزِيَد، َعْن َسِعيِد ْبِن  ْبِن  ، َعْن َخاِلِد  اللَّْيثح ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدََّثِِن  ْبِن  َحدَّ َمْرَواَن  ، َعْن 

، فََأْرَسَل ِإَِلَّ   -َثاَلًث    - ْم يـحْؤَذْن ِل  عحْثَماَن، َأنَّ عحبـَْيَد ْبَن عحَمرْيٍ َأْخََبَهح، َعْن َأيِب محوَسى قَاَل: اْستَْأَذْنتح َعَلى عحَمَر، فـَلَ  فََأْدبـَْرتح
، اْشَتدَّ َعَلْيَك َأْن حتحْتـََبَس َعَلى اَبيِب؟ اْعَلْم َأنَّ النَّاَس َكَذِلَك َيْشَتدُّ َعَليْ  : َبِل  فـََقاَل: اَي َعْبَد اَّللَِّ ِهْم َأْن ُيحْتـََبسحوا َعَلى اَبِبَك، فـَقحْلتح

ْعتحهح ِمَن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: َلْيَك َثاَلًث، فـََلْم يـحْؤَذْن ِل، اْستَْأَذْنتح عَ  : مسَِ ْعَت َهَذا؟ فـَقحْلتح ، فـََقاَل: ِمَّْن مسَِ فـََرَجْعتح
ْعَت ِمَن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َما مَلْ َنْسَمْع؟ لَِئْن مَلْ َتَْ  ِتِِن َعَلى َهَذا بِبـَيَِّنٍة أَلَْجَعَلنََّك َنَكااًل، َفَخَرْجتح َحَّتَّ أَتـَْيتح نـََفًرا ِمَن  َأمسَِ

، فـََقالحوا: اَل يـَقحومح َمَعكَ اأْلَْنَصاِر جحلحوًسا يف اْلَمْسِجِد َفَسأَْلتـحهحْم، فـََقالحوا: َأَوَيشحكُّ يف َهَذا َأَحٌد؟ فََأْخََبَتححْم َما قَاَل عحمَ  ِإالَّ َأْصَغرحاَن،    رح
ِإىَل عحَمَر، فـََقاَل: َخَرْجنَا َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوهحَو يحرِيدح َسْعَد ْبَن   -َأْو أَبحو َمْسعحوٍد    -فـََقاَم َمِعي أَبحو َسِعيٍد اْْلحْدرِيُّ  

نَا«، ُثحَّ رََجَع، فََأْدَر عحبَاَدَة، َحَّتَّ َأًَتهح َفَسلََّم، فـََلْم يـحْؤَذْن َلهح، ُثحَّ  نَا َما َعَليـْ َكهح   َسلََّم الثَّانَِيَة، ُثحَّ الثَّالِثََة، فـََلْم يـحْؤَذْن َلهح، فـََقاَل: »َقَضيـْ
َوَأرح  َأمْسَعح،  َوأاََن  َمرٍَّة ِإالَّ  ِمْن  َما َسلَّْمَت  َوالَِّذي بـََعَثَك اِبحْلَقِّ   ، تحْكِثَر ِمَن َسْعٌد فـََقاَل: اَي َرسحوَل اَّللَِّ َأْن  َأْحبـَْبتح  َوَلِكْن  دُّ َعَلْيَك، 

 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل:  السَّاَلِم َعَليَّ َوَعَلى َأْهِل بـَْييِت، فـََقاَل أَبحو محوَسى: َواَّللَِّ ِإْن كحْنتح أَلَِمينًا َعَلى َحِديِث َرسحوِل اَّللَِّ 
 َأْستـَْثِبتَ َأَجْل، َوَلِكْن َأْحبـَْبتح َأْن 

[ 1073[ ]مفرد: صحيح. [ ]اإلسكندري:صحيح]الشيخ األلباني:    
ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح بـحَرْيَدَة، َعْن أَبِيهِ  84- [ 84] ثـَنَا احْلحَسنْيح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َعِليُّ ْبنح احْلََسِن قَاَل: َحدَّ  قَاَل: َخَرَج النَِّبُّ َصلَّى هللاح َحدَّ

َوأَبحو محوَسى يـَْقَرأح، فـََقاَل: »َمْن َهَذا؟« فـَقحْلَعَلْيِه   اْلَمْسِجِد،  ِإىَل  بـحَرْيَدةح، جحِعْلتح ِفَداَك، فـََقاَل: »َقْد أحْعِطَي َهَذا َوَسلََّم  أاََن   : تح
 ِمْزَمارًا ِمْن َمزَاِمرِي آِل َداوحَد« 

[ 1087[ ]مفرد: صحيح]الشيخ األلباني:    
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ثـَنَا َرْوحح ْبنح    85- [  85] ثـَنَا أَبحو أحَساَمَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن عحْرَوَة قَاَل: رَأَْيتح َرَسائَِل ِمْن َرَساِئِل النَّ َحدَّ ِبِّ َعْبِد اْلمحْؤِمِن قَاَل: َحدَّ
 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، كحلََّما انْـَقَضْت ِقصٌَّة قَاَل: »َأمَّا بـَْعدح« 

 [ 1121]مفرد:  [ده صحيح إلي هشام بن عروة وظاهره الرفعإسنا ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري:
ثـَنَا    86  -[  86] ثـَنَا أَبحو َعَوانََة قَاَل: َحدَّ : قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح محوَسى قَاَل: َحدَّ ْعتحهح يـَقحولح ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة، مسَِ عحَمرح

 وََكَتَب ِإلَْيِه َصاِحبحهح: ِمْن فحاَلٍن ِإىَل فحاَلٍن "  -َوذََكَر احْلَِديَث  -رَجحاًل ِمْن َبِِن ِإْسَرائِيَل  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ 
[ 1128[ ]مفرد: صحيح. [ ]اإلسكندري:ضعيف]الشيخ األلباني:    

ثـَنَا اْبنح اْلَغِسيِل، َعْن  َحدَّثـَنَا    87- [  87] َعاِصِم ْبِن عحَمَر، َعْن حَمْمحوِد ْبِن لَِبيٍد قَاَل: َلمَّا أحِصيَب َأْكححلح َسْعٍد  أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ
ا َمرَّ ِبِه  نَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإذَ يـَْوَم اْْلَْنَدِق فـَثـَقحَل، َحوَّلحوهح ِعْنَد اْمَرأٍَة يـحَقالح ََلَا: رحفـَْيَدةح، وََكاَنْت تحَداِوي اجْلَْرَحى، َفَكاَن ال

: »َكْيَف أَْمَسْيَت؟  َوِإَذا َأْصَبَح: »َكْيَف َأْصَبْحَت؟« فـَيحْخَِبحهح  «،يـَقحولح
 [ 1129]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 

ثَ   88- [  88] اْلَمِلِك قَاَل: َحدَّ ْبنح َعْبِد  َبةح  ثـَنَا عحتـْ اْلَواِرِث قَاَل: َحدَّ َمْعَمٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح  أَبحو  ثـَنَا  ْبِن  َحدَّ ِِن زحرَارَةح ْبنح َكِرَِي 
ثَهح قَاَل: أَ  ، َأنَّ احْلَاِرَث ْبَن َعْمرٍو السَّْهِميَّ َحدَّ َأْو ِبَعَرفَاٍت    -تـَْيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوهحَو مِبًَِن  احْلَاِرِث ْبِن َعْمرٍو السَّْهِميُّ

، فَِإَذا رََأْوا َوْجَههح    - ، َوْيَِيءح اأْلَْعَرابح ، اْستـَْغِفْر ِل، فـََقاَل: َوَقْد َأطَاَف ِبِه النَّاسح : اَي َرسحوَل اَّللَِّ قَالحوا: َهَذا َوْجٌه محبَاَرٌك، قـحْلتح
: اْستـَْغفِ »ا : اْستـَْغِفْر ِل، قَاَل: »اللَّهحمَّ اْغِفْر لَنَا«، َفدحْرتح فـَقحْلتح ْر ِل، فـََقاَل: »اللَّهحمَّ اْغِفْر لَنَا«، للَّهحمَّ اْغِفْر لَنَا«، َفدحْرتح فـَقحْلتح

زحقح، فـََقاَل بَِيِدِه فََأَخَذ ِِبَا بـحَزاَقهح، َوَمَسَح بِِه نـَْعَلهح،    َكرَِه َأْن يحِصيَب َأَحًدا ِمْن َحْولِهِ َفَذَهَب يـَبـْ
[ 1148[ ]مفرد: صحيح. [ ]اإلسكندري:حسن]الشيخ األلباني:   

[89  ] -89  ، احْلَاِرِث قَاَل: َحدََّثِِن َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َساملٍِ ْبنح  َثِِن َعْمرحو  اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّ ْبنح  ِإْسَحاقح  الزُّبـَْيِديِّ قَاَل:   َحدَّثـَنَا  َعِن 
َع َأاَب هحَريْـَرَة  َيِصفح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: َكاَن رَبْـَعًة، َوهحَو ِإىَل  َأْخََبين حمحَمَّدح ْبنح محْسِلٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمحَسيِِّب أَنَّهح مسَِ

َننْيِ، بَعِ  ، َشِديدح اْلبـَيَاِض، َأْسَودح َشْعِر اللِّْحَيِة، َحَسنح الثَـّْغِر، َأْهَدبح َأْشَفاِر اْلَعيـْ نِي،  يدح َما َبنْيَ اْلَمْنِكَبنْيِ، محَفاضح اجْلَبِ الطَُّوِل أَقـَْربح
يًعا، مَلْ َأَر ِمثـَْلهح قـَْبلح َواَل بَـ  يًعا، َويحْدِبرح ْجَِ ، يـحْقِبلح ْجَِ يًعا، لَْيَس ََلَا َأُْخحصح  ْعدح َيطَأح ِبَقَدِمِه ْجَِ

 [1155[ ]مفرد: صحيح. [ ]اإلسكندري:حسن لغيره]الشيخ األلباني: 
ثـَنَا محبَاَرٌك قَاَل: َحدَّثـَنَا احْلََسنح قَاَل: َحدَّثـَنَا أََنسح ْبنح َمالِ   90-[ 90] ثـَنَا َعْمرحو ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّ ٍك قَاَل: َدَخْلتح َعَلى َحدَّ

َدٌة ِمْن َأَدٍم َحْشوحَها لِيٌف، َما َبنْيَ ِجْلِدِه َوَبنْيَ السَّرِيِر النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوهحَو َعَلى َسرِيٍر َمْرمحوٍل ِبَشرِيٍط، حَتَْت رَْأِسِه ِوَسا
اَّللَِّ َما أَْبِكي اَي َرسحوَل َعَلْيِه عحَمرح فـََبَكى، فـََقاَل َلهح النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما يـحْبِكيَك اَي عحَمرح؟« قَاَل: َأَما وَ ثـَْوٌب، َفَدَخَل 

، ِفيِه مِ   اَّللَِّ يَِعيثَاِن  ِفيَما  يَِعيثَاِن  َوقـَْيَصَر، فـَهحَما  ِمْن ِكْسَرى  َأْكَرمح َعَلى اَّللَِّ  أَنََّك  َأْعَلمح  َوأَْنَت اَي َرسحوَل اَّللَِّ َأالَّ َأكحوَن  نْـيَا،  الدُّ َن 
: بـََلى اَي   اِبْلَمَكاِن الَِّذي أََرى، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَما تـَْرَضى اَي عحَمرح َأْن َتكحوَن ََلحمح الدُّنْـيَا َولَنَا اآْلِخَرةح؟« قـحْلتح

، قَاَل: »فَِإنَّهح َكَذِلَك«    َرسحوَل اَّللَِّ
 [1163]الشيخ األلباني: حسن صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
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لح ْبنح   91-[  91] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َأيِب َبْكٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح عحْثَماَن اْلقحَرِشيُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا َذايَّ َثِِن َحدَّ  عحبـَْيِد ْبِن َحْنظََلَة، َحدَّ
 َرأَيْـتحهح َجاِلًسا محرَتَبًِّعا قَاَل: أَتـَْيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَـ َجدِّي َحْنظََلةح ْبنح ِحْذَيٍَ 

 [ 1179]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا َأمْحَدح ْبنح ِإْشَكابَ   92- [  92] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح فحَضْيٍل، َعْن لَْيٍث، َعْن حمحَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،   َحدَّ  قَاَل: َحدَّ

 لحوَمنَّ ِإالَّ نـَْفَسهح«  ٌء، َفاَل يَـ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن اَنَم َوبَِيِدِه َغَمٌر قـَْبَل َأْن يـَْغِسَلهح، فََأَصابَهح َشيْ 
 [ 1219]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 

، َعْن أَبِيِه، َعِن ابْ َحدَّثـَنَا ِإْسَحاقح ْبنح َأيِب  93- [ 93] ِن  ِإْسَرائِيَل قَاَل: َحدَّثـَنَا النَّْضرح ْبنح َعْلَقَمَة أَبحو اْلمحِغريَِة، َعْن َداوحَد ْبِن َعِليٍّ
 َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر بِتـَْعِليِق السَّْوِط يف اْلبـَْيتِ 

 [ 1229]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا اْلَقْعَقاعح ْبنح َحِكيٍم، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َحدَّثـَنَا محَسدٌَّد قَاَل: َحدَّثـَنَا َُيََْي ْبنح َسِعيٍد، َعِن اْبِن َعْجاَلَن    94- [  94] قَاَل: َحدَّ

كحْم َوالسََّمَر بـَْعَد هحدحوِء اللَّْيِل، فَِإنَّ َأَحدَكحْم اَل َيْدِري َما يـَبحثُّ اَّللَّح ِمْن َخْلِقِه،  اَّللَِّ قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : »ِإايَّ
اَنَء، َوَأْطِفئحوا اْلَمَصابِيَح«   َقاَء، َوَأْكِفئحوا اإْلِ  غَلِّقحوا اأْلَبْـَواَب، َوَأوْكحوا السِّ

 [ 1230[ ]مفرد: صحيح. [ ]اإلسكندري:حسن]الشيخ األلباني: 
ثـَنَا  95-[  95] رحَكنْيٍ، َعْن نـحَعْيِم ْبِن َحْنظََلَة، َعْن َعمَّاِر ْبِن اَيِسٍر قَاَل: حمحَمَّدح ْبنح َسِعيٍد اأْلَْصبـََهاينُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا َشرِيٌك، َعْن َحدَّ

نْـيَا، َكاَن َلهح ِلَسااَننِ  : »َمْن َكاَن َذا َوْجَهنْيِ يف الدُّ ْعتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح َفَمرَّ رَجحٌل َكاَن   «،يـَْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن اَنرٍ   مسَِ
هحْم«  ضَ   ْخًما، قَاَل: »َهَذا ِمنـْ

 [ 1310[ ]مفرد: صحيح. [ ]اإلسكندري:حسن]الشيخ األلباني: 
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َن ْبِن فَاِئٍد، َعْن َسْهِل ْبِن محَعاٍذ، َعْن َحدَّثـَنَا َأْصَبغح ْبنح اْلَفَرِج قَاَل: َأْخََبين    1-[  96] اْبنح َوْهٍب، َعْن َُيََْي ْبِن أَيُّوَب، َعْن زابَّ
 زَاَد اَّللَّح َعزَّ َوَجلَّ يف عحْمرِِه«   أَبِيِه قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن بـَرَّ َواِلَدْيِه طحوََب َلهح،

 [22]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]اإلسكندري: إسناده ضعيف[ ]مفرد:  
ثـَنَا احْلََكمح ْبنح َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن قـَتَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن ِعمْ   2- [  97] ثـَنَا احْلََسنح ْبنح ِبْشٍر قَاَل: َحدَّ َراَن ْبِن ححَصنْيٍ قَاَل:  َحدَّ

َوالسَّرِقَِة؟« قـحْلنَا: اَّللَّح َوَرسحولحهح َأْعَلمح، قَاَل: »هحنَّ    اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما تـَقحولحوَن يف الّزاَِن، َوشحْرِب اْْلَْمِر،قَاَل َرسحولح  
ْركح اِبَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوعحقح  اْلَكبَائِِر؟ الشِّ أحنـَبِّئحكحْم ِبَِْكََبِ  َوِفيِهنَّ اْلعحقحوبَةح، َأاَل   ، وََكاَن محتَِّكئًا فَاْحتـََفَز قَاَل:    «،وقح اْلَواِلَدْينِ اْلَفَواِحشح

 الزُّورح«  »وَ 
 سماع وفي .ليَّن بشير بن سعيد وُمتابُعه .الحَكم لضعف ضعيف   اإلسكندري: حسن[ ]العامر: إسناده]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]

 [ 30مفرد: ][ .بعدِمه أحمد جزَم اإلمام .خالف   عمران من الحسن
، َعْن َخاِلِد ْبِن يَزِيَد، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِدينَ   3- [  98] َثِِن اللَّْيثح ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدَّ اٍر، َعِن اْبِن عحَمَر: َمرَّ َأْعَرايِبٌّ َحدَّ

: أََلْسَت اْبَن فحاَلٍن؟ قَاَل: بـََلى، فََأَمَر َلهح اْبنح عحَمَر حِبَِماٍر َصِديًقا ِلعحَمَر َرِضَي اَّللَّح َعْنهح، فـََقايف َسَفٍر، َفَكاَن أَبحو اأْلَْعَرايِبِّ   َل ِلْْلَْعَرايِبِّ
، َونـَزََع ِعَماَمَتهح َعْن رَْأِسِه فََأْعطَاهح. فـََقاَل بـَْعضح َمْن َمَعهح: َأَما َيْكِفيِه ِدْرََهَاِن؟    َعَلْيِه فـََقاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َكاَن َيْستـَْعِقبح

 َوَسلََّم: »اْحَفْظ وحدَّ أَبِيَك، اَل تـَْقطَْعهح فـَيحْطِفَئ اَّللَّح نحوَرَك« 
 [ 40مفرد: * ]]اإلسكندري: حسن.[ ]الشيخ األلباني: ضعيف[ 

ثـَنَا ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن، َعنْ   4-[ 99] حمحَمَِّد ْبِن فحاَلِن ْبِن طَْلَحَة، َعْن  َحدَّ
تحَك َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َأيِب َبْكِر ْبِن َحْزٍم، َعْن رَجحٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  َسلََّم قَاَل: َكَفيـْ

  »  »ِإنَّ اْلوحدَّ يـحتـََواَرثح
 [ 43]اإلسكندري: ضعيف[ ]مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ 

ثـَنَا اْْلَْزرَجح ْبنح عحْثَماَن أَبحو اْْلَطَّاِب السَّْعِديُّ قَاَل: َأْخَبََ  5- [ 100] ثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل، قَاَل: َحدَّ اَن أَبحو أَيُّوَب سحَلْيَمانح  َحدَّ
َلَة اجْلح  قَاَم ِمْن ِعْنِداَن،  محَعِة فـََقاَل: أحَحّرِجح َعَلى كحلِّ قَاِطِع رَِحٍم َلَما َمْوىَل عحْثَماَن ْبِن َعفَّاَن قَاَل: َجاَءاَن أَبحو هحَريْـَرَة َعِشيََّة اْْلَِميِس لَيـْ

َها،   ؟ فـََقاَلْت َلهح: اَي اْبَن َأِخي، َما َجاَء ِبكَ فـََلْم يـَقحْم َأَحٌد َحَّتَّ قَاَل َثاَلًث، فَأََتى َفًَّت َعمًَّة لَهح َقْد َصَرَمَها محْنذح َسنـََتنْيِ، َفَدَخَل َعَليـْ
ْعتح  ْعتح َأاَب هحَريْـَرَة يـَقحولح َكَذا وََكَذا، قَاَلِت: اْرِجْع إِلَْيِه َفَسْلهح: ملَ قَاَل َذاَك؟ قَاَل: مسَِ :    قَاَل: مسَِ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح

َلَة اجْلحمحَعِة، َفاَل يـَْقَبلح َعَمَل قَاِطِع رَِحٍم« »ِإنَّ َأْعَماَل َبِِن آَدَم تـحْعَرضح َعَلى اَّللَِّ تـَبَاَرَك َوتـََعاىَل َعشِ   يََّة كحلِّ ُخَِيٍس لَيـْ
 [  61اإلسكندري: صحيح[ ]* مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 

ثـَنَا عحبـَْيدح اَّللَِّ ْبنح    6- [  101] : َعِن النَِّبِّ َحدَّ ْعتح َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َأيِب َأْوََف يـَقحولح  محوَسى قَاَل: َأْخََباََن سحَلْيَمانح أَبحو ِإَداٍم قَاَل: مسَِ
 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الرَّمْحََة اَل تـَْنِزلح َعَلى قـَْوٍم ِفيِهْم قَاِطعح رَِحٍم«  

 [ 63]اإلسكندري: ضعيف جدا[ ]مفرد: ف[ ]الشيخ األلباني: ضعي
َثِِن عحَمارَةح ْبنح غحرَ   7-[  102] ثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح زاَِيٍد قَاَل: َحدَّ َا َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح يَزِيَد قَاَل: َحدَّ ثـَْتهح، أَّنَّ اٍب، َأنَّ َعمًَّة َلهح َحدَّ

َها، فـََقاَلْت: ِإنَّ زَوْ  َج ِإْحَدااَن يحرِيدحَها فـََتْمنـَعحهح نـَْفَسَها، ِإمَّا َأْن َتكحوَن َغَضََب َأْو مَلْ َتكحْن َسأََلْت َعاِئَشَة أحمَّ اْلمحْؤِمِننَي َرِضَي اَّللَّح َعنـْ
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نَا يف َذِلَك ِمْن َحَرٍج؟ قَاَلْت: نـََعْم، ِإنَّ ِمْن َحقِِّه َعَلْيِك َأْن َلْو َأرَاَدِك َوأَْنتِ  ْت: قـحْلتح َعَلى قـََتٍب مَلْ ََتَْنِعيِه، قَالَ   َنِشيطًَة، فـََهْل َعَليـْ
، َولَْيَس ََلَا َوِلَزْوِجَها ِإالَّ ِفَراٌش َواِحٌد َأْو حِلَاٌف َواِحٌد، َفَكْيَف َتْصَنعح؟ قَالَ  َها ِإزَارََها ُثحَّ تـَنَامح َمَعهح،  ََلَا: ِإْحَدااَن حتَِيضح ْت: لَِتشحدَّ َعَليـْ

ئًا ِمْن َشِعرٍي،  فـََلهح َما فـَْوَق َذِلَك، َمَع َأيّنِ َسْوَف أحْخَِبحِك َما صَ  َليِت ِمْنهح، َفَطَحْنتح َشيـْ َنَع النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: إِنَّهح َكاَن لَيـْ
اْلِقْربََة، َوَأْكَفأَ اْلَقَدَح،  أَ وََكاَن ِإَذا َأرَاَد َأْن يـَنَاَم َأْغَلَق اْلبَاَب، َوَأوْكَ  -َفَجَعْلتح لَهح قـحْرًصا، َفَدَخَل فـََردَّ اْلبَاَب، َوَدَخَل ِإىَل اْلَمْسِجِد 

اْلِمْصبَاَح   ، فََأًَتين فَأَقَاَمِِن ُثحَّ فَانْـَتظَْرتحهح َأْن يـَْنَصِرَف فَأحْطِعمحهح اْلقحْرَص، فـََلْم يـَْنَصِرْف، َحَّتَّ غََلَبِِن النـَّْومح، َوأَْوَجَعهح اْلََبْدح   -َوأْطَفأَ 
فـَقحْلتح َلهح: ِإيّنِ َحاِئٌض، فـََقاَل: »َوِإْن، اْكِشِفي َعْن َفِخَذْيِك«، َفَكَشْفتح َلهح َعْن َفِخَذيَّ، فـََوَضَع َخدَّهح    قَاَل: »َأْدِفئِيِِن َأْدِفِئيِِن«،

اْلقحْرِص   ِإىَل  ِبِه. قَاَلْت:  فََأخَ َورَْأَسهح َعَلى َفِخَذيَّ َحَّتَّ َدِفَئ. فَأَقـْبـََلْت َشاٌة جِلَاراَِن َداِجَنٌة َفَدَخَلْت، ُثحَّ َعَمَدْت  َأْدبـََرْت  َذْتهح، ُثحَّ 
َا ِإىَل اْلبَاِب، فـََقاَل النَِّبُّ  َقَظ النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فـَبَاَدْرَتح َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »خحِذي َما َأْدرَْكِت   َوقَِلْقتح َعْنهح، َواْستـَيـْ

 ِك يف َشاتِِه« ِمْن قـحْرِصِك، َواَل تـحْؤِذي َجارَ 
 [ 120اإلسكندري: ضعيف[ ]مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 

ثـَنَا اْلَفضْ 8 -[  103] ٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا خَمَْلدح ْبنح َماِلٍك قَاَل: َحدَّثـَنَا أَبحو زحَهرْيٍ َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َمْغَراءَ قَاَل: َحدَّ لح يـَْعِِن اْبَن محَبشِّ
: َجاَء رَجحٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َيْستـَعْ  ْعتح َجاِبًرا يـَقحولح نَا هحَو قَاِعٌد َبنْيَ الرُّْكِن َواْلَمَقاِم ِإْذ أَقـَْبَل مسَِ ِديِه َعَلى َجارِِه، فـَبـَيـْ

َبَل النَِّبُّ  يحَصلُّوَن َعَلى اجْلَنَائِِز، فَ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َورَآهح الرَّجحلح َوهحَو محَقاِوٌم رَجحاًل َعَلْيِه ثِيَاٌب بـَيَاٌض ِعْنَد اْلَمَقاِم َحْيثح النَِّبُّ  أَقـْ
، َمِن الرَّجحلح الَِّذي رَأَْيتح َمَعَك  محَقاِوَمَك َعَلْيِه ثِيَاٌب بِيٌض؟ قَاَل: »أََقْد  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: ِبَِيِب أَْنَت َوأحمِّي اَي َرسحوَل اَّللَِّ

، َما زَاَل يحوِصيِِن اِبجْلَاِر َحَّتَّ ظَنـَْنتح أَنَّهح رَأَيْـَتهح؟« قَاَل: نـََعْم، قَاَل: رَأَْيَت َخرْيًا َكِثريً  ا، َذاَك ِجَْبِيلح َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َرسحولح َريبِّ
 َجاِعٌل َلهح ِمريَاًث " 

 ليس :حاتم أبو وقال .زرعة أبو وليَّنه .والنسائي  داود أبو ضعَّفه ]اإلسكندري: حسن[ ]العامر: الفضل]الشيخ األلباني: ضعيف[  
 [ 126مفرد: ]حديثه[  ُيكتبُ  بقوي 

ثـَنَ   9- [  104] ثـَنَا نـحَعْيمح ْبنح يَزِيَد قَاَل: َحدَّ ثـَنَا عحَمرح ْبنح اْلَفْضِل قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َحْفصح ْبنح عحَمَر قَاَل: َحدَّ ا َعِليُّ ْبنح َأيِب طَاِلٍب َحدَّ
، اْئِتِِن ِبطََبٍق َأْكتحْب ِفيِه َما اَل َتِضلُّ أحمَّيِت بـَْعِدي«، النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا ثـَقحَل قَاَل: »ايَ َصَلَواتح اَّللَِّ َعَلْيِه، َأنَّ    َعِليُّ

: ِإيّنِ أَلَْحَفظح ِمْن ِذرَاَعِي الصَِّحيَفِة، وََكاَن رَْأسحهح َبنْيَ ِذرَاِعي َوَعضحدِ  ي، َفَجَعَل يحوِصي اِبلصَّاَلِة َوالزََّكاةِ  َفَخِشيتح َأْن َيْسِبَقِِن فـَقحْلتح
حمحَمًَّدا َعْبدحهح َوَرسحولحهح، َمْن َشِهَد ِِبَِما  َلَكْت أمَْيَانحكحْم، َوقَاَل َكَذاَك َحَّتَّ فَاَضْت نـَْفسحهح، َوأََمَرهح ِبَشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلهَ ِإالَّ اَّللَّح َوَأنَّ َوَما مَ 

 ححّرَِم َعَلى النَّارِ 
 [156  اإلسكندري: إسناده ضعيف[ ]مفرد:]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 

ثـَنَا أَبحو أحَساَمَة قَاَل: َحدََّثِِن َداوحدح ْبنح َأيِب    10-[  105] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد اجْلحْعِفيُّ قَاَل: َحدَّ َعْبِد اَّللَِّ َمْوىَل َبِِن َهاِشٍم َحدَّ
أحمِّ   النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يف  قَاَل: َحدََّثَِن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َأْخََبَْتِِن َجدَِّت، َعْن  َفَدَعا  َسَلَمَة، َأنَّ  بـَْيِتَها، 

، َوَمَعهح  فَأَْبطََأْت، فَاْستـَبَاَن اْلَغَضبح يف َوْجِهِه، فـََقاَمْت أحمُّ َسَلَمَة ِإىَل احلَِْجاِب، فـََوَجَدِت اْلَوِصيَفَة تـَْلَعبح   -أَْو ََلَا    -َوِصيَفًة لَهح  
َواِك« . زَاَد حمحَمَّدح ْبنح اسِ  َثِم: تـَْلَعبح بِبـَْهَمٍة. قَاَل: فـََلمَّا أَتـَْيتح  َواٌك، فـََقاَل: »لَْواَل َخْشَيةح اْلَقَوِد يـَْوَم اْلِقيَاَمِة، أَلَْوَجْعتحِك ِِبََذا السِّ َْلَيـْ

: اَي َرسحوَل اَّللَِّ  َعْتَك، قَاَلْت: َويف يَِدِه ِسَواكٌ ِِبَا النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قـحْلتح َا لََتْحِلفح َما مسَِ  ، ِإَّنَّ
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[ ]مفرد:  .مجهولة وهي الرحمن عبد جدَّة  سوى  .بهم بْأَس  ال ]اإلسكندري: إسناده حسن[ ]العامر: رجاله]الشيخ األلباني: ضعيف[  
184] 

 
ثـَنَا ِحبَّانح    11-[  106] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َحسَّاَن اْلَعْنََبِيُّ قَاَل: َحدَّ وََكاَن َحْرَمَلةح    -ْبنح َعاِصٍم  َحدَّثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ

َبَة  -َأاَب أحمِِّه  َبةح ابْـَنةح عحَليـْ َبَة، َودحَحيـْ ثـَْتِِن َصِفيَّةح ابْـَنةح عحَليـْ َا َحْرَمَلةح َأاَب أَبِيِهَما وَ  -َفَحدَّ أَنَّهح َأْخََبَهحْم، َعْن َحْرَمَلَة ْبِن َعْبِد   -َكاَن َجدََّهح
، أَنَّهح َخَرَج َحَّتَّ أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكاَن ِعْنَدهح َحَّتَّ َعَرَفهح النَِّبُّ   َلمَّا اْرحَتََل قـحْلتح يف  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَـ اَّللَِّ

ْعَملح؟  َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َأْزَداَد ِمَن اْلِعْلِم، َفِجْئتح أَْمِشي َحَّتَّ قحْمتح َبنْيَ يََدْيِه فـَقحْلتح َما َتَْمحرحين أَ نـَْفِسي: َواَّللَِّ آَلِتنَيَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح  
، َحَّتَّ ِجْئتح الرَّاِحَلَة، ُثحَّ أَقـْبـَْلتح َحَّتَّ قحْمتح َمَقاِمي َقرِيبًا ِمْنهح،  «،وَف، َواْجتـََنِب اْلمحْنَكرَ قَاَل: »اَي َحْرَمَلةح، اْئِت اْلَمْعرح  ُثحَّ رََجْعتح

، َما َتَْمحرحين َأْعَملح؟ قَاَل: »اَي َحْرَمَلةح، اْئِت اْلَمْعرحوَف، َواْجتـََنِب اْلمحْنَكرَ  : اَي َرسحوَل اَّللَِّ ، َواْنظحْر َما يـحْعِجبح أحذحَنَك َأْن يـَقحوَل  فـَقحْلتح
اْلَقْومح ِإَذا قحْمَت ِمنْ  َأْن يـَقحوَل َلَك  الَِّذي َتْكَرهح  َواْنظحِر  ِمْن ِعْنِدِهْم فَْأتِِه،  ِإَذا قحْمَت  اْلَقْومح  فـََلمَّا رََجْعتح   «، ِعْنِدِهْم فَاْجَتِنْبهح َلَك 

َا مَلْ يََدعَ  ، فَِإَذا َهح ئًاتـََفكَّْرتح  ا َشيـْ
[ ]مفرد:  ثبوته في اإلسكندري: صحيح[ ]العامر: الحديث ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]   [ 222نظر 

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح عحبـَْيِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـَنَا َحامِتٌ، َعْن محَعاِويََة ْبِن َأيِب محَزرٍِّد، َعْن أَبِيِه قَا12 -[  107] : َحدَّ َل: مسَِْعتح أاََب هحَريْـَرَة يـَقحولح
نَاَي َهاًَتِن َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعلَْيهِ  َع أحذحاَنَي َهاًَتِن، َوَبصحَر َعيـْ يًعا ِبَكفَّيِّ احْلََسِن، أَِو احْلحَسنْيِ َصَلَواتح    مسَِ َوَسلََّم َأَخَذ بَِيَدْيِه ْجَِ

: »اْرَقْه«، قَالَ   َعَلْيِهَما َوَقَدَميِه َعَلى َقَدِم َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ اَّللَِّ   : فـََرِقَي َوَسلََّم يـَقحولح
َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »افـَْتْح فَاَك«،   اْلغحاَلمح َحَّتَّ َوَضَع َقَدَمْيِه َعَلى َصْدِر َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثحَّ قَاَل َرسحولح اَّللَِّ 

 هح«  ُثحَّ قـَبـََّلهح، ُثحَّ قَاَل: »اللَّهحمَّ َأِحبَّهح، فَِإيّنِ أحِحبُّ 
 [ 249]اإلسكندري: صحيح[ ]* مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه أبو مزرد، ولم أجد من وثقه.[ 

ثـَنَا ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح    13-[  108] اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن عحَمرح ْبنح َسِعيِد ْبِن َأيِب ححَسنْيٍ، َعِن اْبِن َأيِب محَلْيَكَة قَاَل: َحدَّ
، بـَْعضح دح  ِكنَانََة، قَاَل النَِّبُّ   َعااَبِت َهَذا احْلَيِّ ِمنْ َمَزَحْت َعاِئَشةح ِعْنَد َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَلْت أحمَُّها: اَي َرسحوَل اَّللَِّ

 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »بَْل بـَْعضح َمْزِحنَا َهَذا احْلَيُّ«  
 [267اإلسكندري: إسناده منقطع[ ]مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 

ثـَنَا وَِكيٌع، َعْن محَعاِويََة ْبِن َأيِب    14- [  109] ٍم قَاَل: َحدَّ ثـَنَا اْبنح َسالَّ محَزرٍِّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة: َأَخَذ النَِّبُّ َصلَّى هللاح  َحدَّ
هحَما، ُثحَّ  « َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِد احْلََسِن َأِو احْلحَسنْيِ َرِضَي اَّللَّح َعنـْ  َوَضَع َقَدَمْيِه َعَلى َقَدَمْيِه، ُثحَّ قَاَل: »تـََرقَّ

 [ 269اإلسكندري: صحيح[ ]* مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 
ٍم قَاَل: َأْخََباََن َمْرَوانح ْبنح محَعاِويََة اْلَفَزاِريُّ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن    15-[  110] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َسالَّ زاَِيِد ْبِن أَنْـَعَم، َعْن َعْبِد َحدَّ

، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يحْكِثرح َأْن يَْدعحَو: اللَّهحمَّ ِإيّنِ َأْسأَلحَك َعْمرٍو، َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ  الرَّمْحَِن ْبِن رَاِفٍع التـَّنحوِخيِّ
حََّة، َواْلِعفََّة، َواأْلََمانََة، َوححْسَن اْْلحلحِق، َوالرَِّضا اِبْلَقَدِر "   الصِّ

 [307اإلسكندري: إسناده ضعيف[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 
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ٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا اْلَفَزاِريُّ   16- [  111] ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: قَاَل َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َسالَّ ٍر اأْلَْنَصاِريِّ ، َعِن اْلَفْضِل ْبِن محَبشِّ
بُّ اْلَفاِحَش اْلمحتـَفَ  َ اَل ُيِح َش، َواَل الصَّيَّاَح يف اأْلَْسَواِق«  َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللَّ  حِّ

 [ 310اإلسكندري: إسناده ضعيف ولفظه منكر[ ]مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 
 
 
ثـَنَا أَبحو ِشَهاٍب، َعْن َكِثرٍي، َعْن َأيِب فـََزارََة، َعْن يَزِيَد ْبِن اأْلَ   17-[  112] ثـَنَا َسِعيدح ْبنح سحَلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ، َعِن اْبِن َحدَّ َصمِّ

ئًا،    َوَسلََّم قَاَل: »َثاَلٌث َمْن مَلْ َيكحنَّ ِفيِه، غحِفَر َلهح َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َما ِسَواهح ِلَمْن َشاَء، َمْن َماَت اَل يحْشِركح اِبَّللَِّ َشيـْ
 َومَلْ َيكحْن َساِحًرا يـَتَِّبعح السََّحَرَة، َومَلْ َُيِْقْد َعَلى َأِخيِه«  

 [413اإلسكندري: ضعيف بل منكر[ ]مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 
ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح    18- [  113] : أحَميََّة قَاَل: َحدَّثـَنَا ِعيَسى ْبنح محوَسى، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َكْيَساَن، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ َحدَّ

َا َواآْلَخرح َساِكٌت، َوال ِبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس، نَّ اْسَتبَّ رَجحاَلِن َعَلى َعْهِد َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسبَّ َأَحدحَهح
. فـَنـََهَض النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، فَِقيَل: ََّنَْضَت؟ قَاَل: »ََّنََضِت اْلَماَلِئَكةح فـَنـََهْضتح َمَعهحْم، ِإنَّ َهَذا َما َكاَن ُثحَّ رَدَّ اآْلَخرح

 ِذي َسبَّهح، فـََلمَّا رَدَّ ََّنََضِت اْلَماَلئَِكةح«  َساِكتًا رَدَِّت اْلَماَلِئَكةح َعَلى الَّ 
 [ 419مفرد: * [ ]حسن. [ ]اإلسكندري:ضعيفالشيخ األلباني:  ]
ثـَنَا الضَّحَّاكح ْبنح ِنَْبَاٍس أَبحو احْلََسِن، َعْن َثِبٍت، أَنَّهح َكاَن َمَع أََنٍس اِبلزَّ   19- [  114] اِويَِة فـَْوَق غحْرَفٍة لَهح،  َحدَّثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ

، فـََقاَرَب يف اْْلحطَا فـََقاَل: كحْنتح َمَع زَْيِد ْبِن ثَ  ِبٍت َفَمَشى يِب َهِذِه اْلِمْشَيَة َوقَاَل: أََتْدِري ملَ فـََعْلتح َفَسِمَع اأْلََذاَن، فـَنـََزَل َونـََزْلتح
: اَّللَّح َوَرسحولحهح َأْعَلمح، قَاَل:  ِبَك؟ فَِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َوَسلََّم َمَشى يِب َهِذِه اْلِمْشَيَة َوقَاَل: »أََتْدرِي ملَ َمَشْيتح ِبَك؟« قـحْلتح

 َددح خحطَااَن يف طََلِب الصَّاَلِة« »لَِيْكثـحَر عَ 
 [ 458[ ]مفرد:.]الشيخ األلباني: ضعيف

َجاِبٍر، أَنَّهح  لزَُّبرْيِ، َعْن  َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح ْبنح َأيِب أحَوْيٍس قَاَل: َحدََّثِِن اْبنح َأيِب الّزاَِنِد، َعْن محوَسى ْبِن عحْقَبَة، َعْن َأيِب ا   20- [  115]
َع النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنََبِ َنظََر َنَْو اْلَيَمِن فـََقا  َل: »اللَّهحمَّ أَْقِبْل ِبقحلحوِِبِْم«، َونَظََر َنَْو اْلِعَراِق فـََقاَل ِمْثَل َذِلَك،  مسَِ

  محدِّاَن َوَصاِعنَا«  َوَنظََر َنَْو كحلِّ أحفحٍق فـََقاَل ِمْثَل َذِلَك، َوقَاَل: »اللَّهحمَّ اْرزحقـْنَا ِمْن تـحَراِث اأْلَْرِض، َواَبِرْك لَنَا يف 
 [ 482اإلسكندري: حسن[ ]العامر: إسناده جيد.[ ]* مفرد: [ ] اإلسناد : ضعيف]الشيخ األلباني

احْلََسنح ْبنح َجْعَفٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا اْلمحْنَكِدرح ْبنح حمحَمَِّد ْبِن اْلمحْنَكِدِر، َعْن أَبِيِه، َعْن َجاِبٍر َحدَّثـَنَا َحامِتٌ قَاَل: َحدَّثـَنَا    21- [  116]
«  أح ِبَِْهِل قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيكحونح يف آِخِر أحمَّيِت َمْسٌخ، َوَقْذٌف، َوَخْسٌف، َويـحْبدَ   اْلَمظَاملِِ

 [ 484]اإلسكندري: حسن[ ]* مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ 
ثـَنَا يحونحسح ْبنح َأيِب   22- [  117] َبَة قَاَل: َحدَّ ِإْسَحاَق ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب    َحدَّثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح اْلمحبَاَرِك قَاَل: َحدَّثـَنَا َسْلمح ْبنح قـحتـَيـْ

: رَِمَدْت َعْيِِن، فـََعاَدين النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ُثحَّ قَ  ْعتح زَْيَد ْبَن َأْرَقَم يـَقحولح َنَك َلمَّا ِِبَا َكْيَف  قَاَل: مسَِ اَل: »اَي زَْيدح، َلْو َأنَّ َعيـْ
، قَاَل:  َنَك َلمَّا ِِبَا، ُثحَّ َصََبَْت َواْحَتَسْبَت َكاَن ثـََوابحَك اجْلَنََّة«  كحْنَت َتْصَنعح؟« قَاَل: كحْنتح َأْصَِبح َوَأْحَتِسبح  »لَْو َأنَّ َعيـْ

 [532مفرد: *  [ ]صحيح. [ ]اإلسكندري:ضعيف بهذا التمام]الشيخ األلباني:  
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اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح  َحدَّثـَنَا اْلمحْقِرئح قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن، َعْن َعْبِد    23- [  118]
يًعا اجْلَنََّة، َكاَن الَِّذي َأحَ   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ، َفَدَخاَل ْجَِ ، قَاَل: ِإيّنِ أحِحبَُّك َّللَِِّ ، يف اَّللَِّ َفَع َدرََجًة بَّ يف اَّللَِّ َأرْ " َمْن َأَحبَّ َأًخا َّللَِِّ

 حِلحبِِّه، َعَلى الَِّذي َأَحبَّهح لَهح " 
 [ 546[ ]* مفرد: .الجمهور اإلفريقي ضعَّفه زياد بن الرحمن ]اإلسكندري: حسن[ ]العامر: عبد]الشيخ األلباني: ضعيف[ 

ثـَنَا ِإمْسَاِعيلح اأْلَْزَرقح، َعْن َأيِب عحَمَر، عَ   24-[  119] ثـَنَا وَِكيٌع قَاَل: َحدَّ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح يحوسحَف قَاَل: َحدَّ َعْن  ِن اْبِن احْلََنِفيَِّة،  َحدَّ
 اْلبـَْيِت بـَرََكٌة، َوالشَّاًَتِن بـَرََكتَاِن، َوالثَّاَلثح بـَرََكاٌت« َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّح َعْنهح، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »الشَّاةح يف 

 [573اإلسكندري: ضعيف جدا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف جدا[ ] 
َثِِن هحودح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ   25-[  120] ثـَنَا طَاِلبح ْبنح ححَجرْيٍ اْلَعْبِديُّ قَاَل: َحدَّ َع َحدَّثـَنَا قـَْيسح ْبنح َحْفٍص قَاَل: َحدَّ  ْبِن َسْعٍد، مسَِ

هح َمزِيَدَة اْلَعْبِديَّ قَاَل:   هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقبـََّلَها، فـََقاَل َلهح النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َجاَء اأْلََشجُّ مَيِْشي َحَّتَّ َأَخَذ بَِيِد النَِّبِّ َصلَّى  َجدَّ
بـُّهحَما اَّللَّح َوَرسحولحهح   «، ْيهِ قَاَل: َجْباًل جحبِْلتح َعَلْيِه، َأْو خحِلَقا َمِعي؟ قَاَل: »اَل، َبْل َجْباًل جحبِْلَت َعلَ   «،َوَسلََّم: »َأَما ِإنَّ ِفيَك َْلحلحَقنْيِ ُيِح

بُّ اَّللَّح َوَرسحولحهح   قَاَل: احْلَْمدح َّللَِِّ الَِّذي َجبـََلِِن َعَلى َما ُيِح
 [587[ ]مفرد: إسناده ضعيف. [ ]اإلسكندري:ضعيف اإلسناد.]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا عحَمرح   26- [  121] ثـَنَا أَبحو َعَوانََة قَاَل: َحدَّ ثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ أَبِيِه، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  ، َعْن  َحدَّ
، اَل َشرِيَك َلهح، اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّح  نَا َوِإَذا أَْمَسى قَاَل: »أَمْ   «،، َوإِلَْيِه النُّشحورح َوَسلََّم ِإَذا َأْصَبَح قَاَل: »َأْصَبْحنَا َوَأْصَبَح احْلَْمدح كحلُّهح َّللَِِّ َسيـْ

، اَل َشرِيَك َلهح، اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّح، َوإِلَْيِه اْلَمِصريح« ، َواحْلَْمدح كحلُّهح َّللَِِّ    َوَأْمَسى اْلمحْلكح َّللَِِّ
 [ 604اإلسكندري: إسناده ضعيف ولفظه منكر[ ]مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف بهذا اللفظ[ ]

، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعنْ   27-[  122] ثـَنَا َحجَّاٌج الصَّوَّافح ثـَنَا مَحَّادح ْبنح زَْيٍد قَاَل: َحدَّ ، َأنَّ َحدَّثـَنَا َعارٌِم قَاَل: َحدَّ  َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
ٍن َوَمنـََعٍة، ِحْصِن َدْوٍس؟ قَاَل: فََأََب َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح  الطَُّفْيَل ْبَن َعْمرٍو قَاَل لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: َهْل َلَك يف ِحصْ 

أَْو َكِلَمٌة َشِبيَهٌة ِِبَا   -ِلْْلَْنَصاِر، فـََهاَجَر الطَُّفْيلح، َوَهاَجَر َمَعهح رَجحٌل ِمْن قـَْوِمِه، َفَمِرَض الرَّجحلح َفَضِجَر َعَلْيِه َوَسلََّم، ِلَما َذَخَر اَّللَّح 
؟ قَاَل: غحِفَر ِل ِِبِْجَرِت ِإىَل  َحبَا ِإىَل قـَْرٍن، فََأَخَذ ِمْشَقًصا فـََقطََع َوَدَجْيِه َفَماَت، فـََرآهح الطَُّفْيلح يف اْلَمنَاِم قَاَل: َما فحِعَل ِبكَ فَ   -

 اَل نحْصِلحح ِمْنَك َما أَْفَسْدَت ِمْن يََدْيَك، قَاَل: فـََقصََّها الطَُّفْيلح  النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َما َشْأنح يََدْيَك؟ قَاَل: َفِقيَل: ِإانَّ 
 َورََفَع يََدْيهِ  «،َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »اللَّهحمَّ َولَِيَدْيِه فَاْغِفرْ 

 [614مفرد: * [ ]صحيح. [ ]اإلسكندري:ضعيف.]الشيخ األلباني:  
: أََتِت اْمَرَأٌة النَِّبَّ َصلَّى هللاح  28- [ 123] ثـَنَا َسَلَمةح قَاَل: مسَِْعتح أََنًسا يـَقحولح  َعَلْيِه َوَسلََّم َتْشكحو إِلَْيِه َحدَّثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ

احْلَاَجِة،   بـَْعَض  َأْو  َلِّ احْلَاَجَة،  ِمْن َذِلَك؟ َتح َأدحلُِّك َعَلى َخرْيٍ  َوَثاَلِثنَي،  فـََقاَل: »َأاَل  َثاَلًث  َوتحَسبِِّحنَي  َمنَاِمِك،  َثاَلِثنَي ِعْنَد   َ ِلنَي اَّللَّ
نْـيَا َوَما ِفيَها«   َوحَتَْمِديَن َأْربـًَعا َوَثاَلِثنَي، فَتِْلَك ِماَئٌة َخرْيٌ ِمَن الدُّ

 [635اإلسكندري: إسناده ضعيف[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 
ِر رِقَاٍب يـحْعِتقحَها،  النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َهلََّل ِماَئًة، َوَسبََّح ِماَئًة، وََكَبََّ ِمائًَة، َخرْيٌ لَهح ِمْن َعشْ َوقَاَل    29- [  124]

 َوَسْبِع َبَداَنٍت يـَْنَحرحَها« 
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 [636اإلسكندري: إسناده ضعيف[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 
َثِِن اْبنح َوْهٍب قَاَل: َأْخََبين َعْمرحو ْبنح احْلَاِرِث، َعْن َدرَّاٍج،  30- [  125] ثََم    َحدَّثـَنَا َُيََْي ْبنح سحَلْيَماَن قَاَل: َحدَّ َحدَّثَهح، َأنَّ أاََب اَْلَيـْ

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َا رَجحٌل محْسِلٌم مَلْ َيكحْن ِعْنَدهح َصَدَقٌة، فـَْليـَقحْل يف دحَعائِِه: اللَّهحمَّ َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلحْدِريِّ : " َأميُّ
َا َلهح زََكاٌة " َصلِّ َعَلى حمحَمٍَّد، َعْبِدَك َوَرسحوِلَك، َوَصلِّ َعَلى اْلمحْؤِمِننَي َواْلمحْؤِمنَاِت، َواْلمحْسِلِمنَي َواْلمحْسِلَماتِ   ، فَِإَّنَّ

 [640اإلسكندري: إسناده ضعيف[ ]مفرد:  األلباني: ضعيف[ ]  ]الشيخ
ثـَنَا ِإْسَحاقح ْبنح سحَلْيَماَن، َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َموْ   31- [  126] اْلَعاِص  ىَل َسِعيِد ْبِن  َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّ

، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  َسلََّم قَاَل: " َمْن قَاَل: اللَّهحمَّ َصلِّ َعَلى حمحَمٍَّد، َوَعَلى قَاَل: َحدَّثـَنَا َحْنظََلةح ْبنح َعِليٍّ
اَبرَْكَت َعَلى ِإبْـَراِهيَم َوآِل ِإبْـَراِهيَم،  آِل حمحَمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْـَراِهيَم َوآِل ِإبْـَراِهيَم، َواَبِرْك َعَلى حمحَمٍَّد، َوَعَلى آِل حمحَمٍَّد، َكَما

 يَاَمِة اِبلشََّهاَدِة، َوَشَفْعتح َلهح " ْم َعَلى حمحَمٍَّد، َوَعَلى آِل حمحَمٍَّد، َكَما تـََرمحََّْت َعَلى ِإبْـَراِهيَم َوآِل ِإبْـَراِهيَم، َشِهْدتح لَهح يـَْوَم اْلقِ َوتـََرحَّ 
 [641اإلسكندري: إسناده ضعيف[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 

ثـَنَا ِعْمَرانح، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب احلَْ   32-[  127] ثـَنَا أَبحو َداوحَد قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َخِليَفةح قَاَل: َحدَّ َسِن، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة،  َحدَّ
 َوَسلََّم قَاَل: »َأْشَرفح اْلِعبَاَدِة الدَُّعاءح«  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه 

 [713مفرد: * [ ]حسن. [ ]اإلسكندري:ضعيف.]الشيخ األلباني:  
َها قَاَلْت: سحِئلَ   33- [  128] ، َعِن محبَاَرِك ْبِن َحسَّاَن، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّح َعنـْ  النَِّبُّ َصلَّى هللاح َحدَّثـَنَا عحبـَْيدح اَّللَِّ

 َوَسلََّم: َأيُّ اْلِعبَاَدِة أَْفَضلح؟ قَاَل: »دحَعاءح اْلَمْرِء لِنـَْفِسِه«  َعَلْيِه 
 [715اإلسكندري: إسناده ضعيف[ ]مفرد:  ضعيف[ ] ]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا لَْيٌث قَاَل: َأْخََبين رَجحٌل ِمْن    34-[  129] ثـَنَا َعبَّاٌس النـَّْرِسيُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اْلَواِحِد قَاَل: َحدَّ َأْهِل اْلَبْصَرِة قَاَل: َحدَّ
 : ْعتح َمْعِقَل ْبَن َيَساٍر يـَقحولح دِّيِق َرِضَي اَّللَّح َعْنهح ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »ايَ مسَِ  َأاَب َبْكٍر،  اْنطََلْقتح َمَع َأيِب َبْكٍر الصِّ

ْركح ِفيكحْم َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النَّْملِ  ْركح ِإالَّ َمْن َجَعَل َمعَ لَلشِّ اَّللَِّ ِإََلًا آَخَر؟ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   «، فـََقاَل أَبحو َبْكٍر: َوَهِل الشِّ
ْركح َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النَّْمِل، َأاَل َأدحلَُّك َعَلى َشْيٍء ِإَذا قـحْلَتهح   َذَهَب َعْنَك قَِليلحهح وََكِثريحهح؟« قَاَل: َوَسلََّم: »َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، لَلشِّ

 ِإيّنِ َأعحوذح ِبَك َأْن أحْشِرَك ِبَك َوَأاَن َأْعَلمح، َوَأْستـَْغِفرحَك ِلَما اَل َأْعَلمح "" قحِل: اللَّهحمَّ 
 [ 716مفرد: * ج]]العامر: إسناده ضعيف لضعف ليث وجهالة شيخه[  [ضعيف جدا ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري:

قَالَ   35- [  130] رَاِفٍع  ْبنح  ِإمْسَاِعيلح  رَاِفٍع  أَبحو  ثـَنَا  قَاَل: َحدَّ اْلَولِيدح  ثـَنَا  قَاَل: َحدَّ ْبنح َعمَّاٍر  ِهَشامح  ثـَنَا  ْبنح  َحدَّ : َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح 
، ِعْنِدي   ، فـََقاَل: "   «،هح َعَلى نـَْفِسكَ ِدينَاٌر؟ قَاَل: »أَْنِفقْ اْلمحْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل رَجحٌل: اَي َرسحوَل اَّللَِّ قَاَل: ِعْنِدي آَخرح

، َوهحَو َأَخسَُّها«   -أَْنِفْقهح َعَلى َخاِدِمَك  ، قَاَل: »َضْعهح يف َسبِيِل اَّللَِّ  أَْو قَاَل: َعَلى َوَلِدَك "، قَاَل: ِعْنِدي آَخرح
 [ 750[ ]مفرد: إسناده ضعيف. [ ]اإلسكندري:( .صحيح لغيره دون قوله )ضعه. .]الشيخ األلباني:  

َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهْنَد، َعْن    َحدَّثـَنَا ِإبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْنِذِر قَاَل: َحدَّثـَنَا اْبنح َأيِب فحَدْيٍك، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َُيََْي، َعنْ   36- [  131]
َعةح َحَّتَّ يـَْبِِنَ النَّاسح بـحيحوًًت يحوشحوََّنَا َوْشَي اْلَمَراِحيِل« قَاَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل تـَقحومح السَّاَأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: قَاَل َرسحولح  

 ِإبْـَراِهيمح: يـَْعِِن الثِّيَاَب اْلمحَخطَّطَةَ 
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إسناد رجاله كلهم ثقات، غير أن اهل العلم ذكروا أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي    ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]اإلسكندري:
مفرد: *  ]  .ُهَريرة[ أبا يلقَ  لم هند  أبي بن  سعيد  :يقولُ  َأبي : سمعتُ حاتم :أبي ابن قال : رجال إسناده ال بأس بهم، لكن]العامر  [هريرة
777] 

ٍم قَاَل: َأْخََباََن َُيََْي ْبنح حمحَمٍَّد أَبحو َعْمرٍو اْلَبْصِريُّ قَاَل: مسَِْعتح َعْمرً   37- [  132] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َسالَّ ا َمْوىَل اْلمحطَِّلِب قَاَل:  َحدَّ
: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْستح  ْعتح أََنَس ْبَن َماِلٍك يـَقحولح يـَْعِِن: لَْيَس اْلبَاِطلح  «،ِمْن َدٍد، َواَل الدَّدح ِمِنِّ ِبَشْيءٍ   مسَِ

 ِمِنِّ ِبَشْيءٍ 
 [ 785]مفرد: ]لعامر: إسناد ضعيف.[   [إسناده ضعيف [ ]اإلسكندري:ضعيف]الشيخ األلباني:  

ثَهح،  38-[ 133] ، َأنَّ َأاَبهح َحدَّ ثـَنَا قَابحوسح ثـَنَا زحَهرْيٌ قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َأمْحَدح ْبنح يحونحَس قَاَل: َحدَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى  َحدَّ
ِة« هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اَْلَْدَي الصَّاِلَح، َوالسَّْمَت الصَّاِلَح، َوااِلْقِتَصادَ   ، جحْزٌء ِمْن َسْبِعنَي جحْزًءا ِمَن النـُّبـحوَّ

 [791[ ]مفرد: ."وعشرين خمسة" بلفظ والمحفوظ .شاذة) سبعين (]اإلسكندري: حسن[ ]العامر: قوله[ ضعيف]الشيخ األلباني:  
ثـَنَا َسْلمح ْبنح    39-[  134] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح اْلمحَثَنَّ قَاَل: َحدَّ َثِِن َحدَّ ثـَنَا مَحْلح ْبنح َبِشرِي ْبِن َأيِب َحْدرٍَد قَاَل: َحدَّ َبَة قَاَل: َحدَّ قـحتـَيـْ

بَِلنَا َهِذِه؟« َأْو قَاَل: »َمْن يـحبـَلِّغح ِإبَِلنَا َهِذِه؟« قَاَل  َعمِّي، َعْن َأيِب َحْدرٍَد قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َيسحوقح إِ 
، فـََقاَل: »َما امْسحَك؟« قَاَل: فحاَلٌن، فَقاَل: »اْجِلسْ   «،رَجحٌل: َأاَن، فـََقاَل: »َما امْسحَك؟« قَاَل: فحاَلٌن، قَاَل: »اْجِلسْ    «، ُثحَّ قَاَم آَخرح

، فـََقاَل: »َما امْسح   َك؟« قَاَل: اَنِجَيةح، قَاَل: »أَْنَت ََلَا، َفسحْقَها«  ُثحَّ قَاَم آَخرح
 [812اإلسكندري: إسناده ضعيف[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َأيِب َبْكٍر اْلمحَقدَِّميُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح عحْثَماَن اْلقحَرِشيُّ قَاَل: َحدَّثَـ   40- [  135] لح ْبنح عحبـَْيِد ْبِن َحْنظََلةَ َحدَّ نَا َذايَّ
َثِِن َجدِّي َحْنظََلةح ْبنح ِحْذََيَ قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح عَ قَاَل:   َلْيِه َوَسلََّم يـحْعِجبحهح َأْن يحْدَعى الرَّجحلح ِبََِحبِّ َأمْسَائِِه ِإلَْيِه، َوَأَحبِّ  َحدَّ
 كحنَاهح 

 [ 819]اإلسكندري: صحيح[ ]* مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ 
َثِِن عحَمرح ْبنح عحْثَماَن ْبِن عَ   41- [  136] ثـَنَا إِبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْنِذِر قَاَل: َحدَّثـَنَا زَْيدح ْبنح ححبَاٍب قَاَل: َحدَّ َسِعيٍد ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  َحدَّ

قَاَل: رَأَْيتح عحْثَماَن َرِضَي   -َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َسِعيًدا  وََكاَن امْسحهح الصَّْرَم، َفَسمَّاهح النَِّبُّ    -اْلَمْخزحوِميُّ، َحدََّثِِن َجدِّي، َعْن أَبِيِه  
 اَّللَّح َعْنهح محتَِّكئًا يف اْلَمْسِجدِ 
 [822اإلسكندري: إسناده ضعيف[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 

ثـَْتِِن أحمِّي رَ   42- [  137] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح ِسنَاٍن قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح احْلَاِرِث ْبِن أَبْـَزى قَاَل: َحدَّ َعْن اِئطَةح بِْنتح محْسِلٍم،  َحدَّ
نًا، فـََقاَل ِل: »َما : غحَراٌب، قَاَل: »اَل، بَِل امْسحَك محْسِلٌم«  أَبِيَها قَاَل: َشِهْدتح َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ححنـَيـْ  امْسحَك؟« قـحْلتح

]اإلسكندري: حسن[ ]العامر: قال الهيثمي في المجمع: رائطة لم يضعفها أحد، ولم يوثقها، وباقي رجال  ]الشيخ األلباني: ضعيف[ 
 [ 824مفرد: ]أبي يعلى ثقات.[ 

ِِن َجدَِّت أحمُّ كحْلثحوٍم بِْنتح  َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح عحْقَبَة قَاَل: َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح إِبْـَراِهيَم اْلَيْشكحِريُّ اْلَبْصِريُّ قَاَل: َحدَّثـَتْ   43- [  138]
َا َقِدَمْت َحاجًَّة، فَِإنَّ َأَخاَها اْلمحَخاِرَق ْبَن َثحَاَمَة قَاَل: اْدخح  فَِإنَّ النَّاَس َقْد ِلي َعَلى َعاِئَشَة، َوَسِليَها َعْن عحْثَماَن ْبِن َعفَّاَن،  َثحَاَمَة، َأَّنَّ

: بـَْعضح بَِنيِك يـحْقرِئحِك السَّاَلَم، َوَيْسأَلحِك َعْن عح  َها فـَقحْلتح ْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، قَاَلْت: َوَعَلْيِه َأْكثـَرحوا ِفيِه ِعْنَداَن، قَاَلْت: َفَدَخْلتح َعَليـْ
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لَ  ، قَاَلْت: َأمَّا َأاَن فََأْشَهدح َعَلى َأيّنِ رَأَْيتح عحْثَماَن يف َهَذا اْلبـَْيِت يف لَيـْ ٍة قَائِظٍَة، َوَنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  السَّاَلمح َوَرمْحَةح اَّللَِّ
اْبِن َعفَّاَن بَِيِدِه: »اْكتحْب، عحْثمح«، َفَما َكاَن اَّللَّح يـحْنِزلح    -َأْو َكِتَف    -َسلََّم َيْضِربح َكفَّ  َوِجَْبِيلح يحوِحي إِلَْيِه، َوالنَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ 

 َنةح اَّللَِّ اَن فـََعَلْيِه َلعْ تِْلَك اْلَمْنزَِلَة ِمْن نَِبيِِّه َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ رَجحاًل َعَلْيِه َكرميًا، َفَمْن َسبَّ اْبَن َعفَّ 
[  الطبراني رجالِ  وبقية ،َأعرفها لم كلثوم ]اإلسكندري: حسن[ ]العامر: قال الهيثمي في المجمع: ُأم  ]الشيخ األلباني: ضعيف[   ثقات 

 [828مفرد: ]
ثـَنَا  44-[ 139] ثـَنَا شحْعَبةح، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب َحدَّ َمْيمحونََة، َعْن َأيِب رَاِفٍع، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: َكاَن َعْمرحو ْبنح َمْرزحوٍق قَاَل: َحدَّ

 اْسمح َمْيمحونََة بـَرََّة، َفَسمَّاَها النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َمْيمحونَةَ 
 [ 832اإلسكندري: صحيح[ ]* مفرد: ]الشيخ األلباني: شاذ[ ]

ثـَنَا ِبْشرح ْبنح  45-[ 140] ، َعْن رَجحٍل ِمْن حمحَمٍَّد قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَالَ َحدَّ : َأْخََباََن َسْعدح ْبنح َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ، َعِن الزُّْهِريِّ
تح أِلَيِب: َما قَاَل َلَك؟ قَاَل: »ِإَذا َأرَْدَت بَِليٍّ قَاَل: أَتـَْيتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َمَع َأيِب، فـَنَاَجى َأيِب دحوين، قَاَل: فـَقحْل

 َأْمًرا فـََعَلْيَك اِبلتـَُّؤَدِة َحَّتَّ يحرَِيَك اَّللَّح ِمْنهح اْلَمْخَرَج، َأْو َحَّتَّ َْيَْعَل اَّللَّح َلَك خَمَْرًجا«  
 [ 888]اإلسكندري: حسن[ ]* مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ 

ثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح حمحَمٍَّد، َعْن أحَسْيِد ْبِن َأيِب أحَسْيدٍ   46-[  141] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ِه قَاَلْت: قـحْلتح أِلَيِب  َحدَّ ، َعْن أحمِّ
؟ فـََقاَل أَبحو قـَتَاَدَة: مسَِْعتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى َلَك اَل حتحَدِّثح َعْن َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكمَ قـَتَاَدَة: َما  ا ُيحَدِّثح َعْنهح النَّاسح

ْل جِلَْنِبِه َمْضَجًعا ِمَن النَّاِر«، َوَجَعَل َرسحولح اَّللَِّ  : »َمْن َكَذَب َعَليَّ فـَْليحَسهِّ َذِلَك    َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح
 َومَيَْسحح اأْلَْرَض بَِيِدهِ 

 [ 904اإلسكندري: صحيح[ ]العامر: أسيد هو البراد المدني صدوق، وأمه ال تعرف.[ ]* مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 
َا َكا  47- [  142] ِه، َعْن َعاِئَشَة، أَّنَّ ثـَنَا ِإمْسَاِعيلح قَاَل: َحدََّثِِن اْبنح َأيِب الّزاَِنِد، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن أحمِّ يَاِن ِإَذا  َحدَّ بـْ َنْت تـحْؤَتى اِبلصِّ

، َفَذَهَبْت َتَضعح ِوَساَدَتهح، فَ  هحْم َعِن اْلمحوَسى، فـََقالحوا: جَنَْعلحَها  وحِلدحوا، فـََتْدعحو ََلحْم اِبْلََبََكِة، فَأحتَِيْت ِبَصِبٍّ ِإَذا حَتَْت رَْأِسِه محوَسى، َفَسأَلَتـْ
َها َوقَاَلْت: ِإنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَليْ  هحْم َعنـْ ، فََأَخَذِت اْلمحوَسى فـََرَمْت ِِبَا، َوََّنَتـْ ضحَها،  ِه َوَسلََّم َكاَن َيْكَرهح الطِّرَيََة َويـحْبغِ ِمَن اجلِْنِّ

َها َهى َعنـْ  وََكاَنْت َعاِئَشةح تـَنـْ
 [ 912اإلسكندري: صحيح[ ]* مفرد: ]الشيخ األلباني: ضعيف[ ] 

ٍم قَاَل: َأْخََباََن اْلَفَزاِريُّ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زاَِيِد ْبِن أَنْـَعَم اإْلِ  48- [ 143] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َسالَّ َثِِن َأيِب، َأَّنَّحْم َحدَّ ْفرِيِقيِّ قَاَل: َحدَّ
، فـََلمَّا َحَضَر َغَداؤحاَن َأْرَسْلنَا ِإلَْيِه، فََأًَتاَن فـََقاَل:  َكانحوا غحَزاًة يف اْلَبْحِر زََمَن محَعاِويََة، فَاْنَضمَّ َمرَْكبـحنَا ِإىَل َمرْكَ  ِب َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ

: " ِإنَّ لِْلمحْسِلِم َعَلى َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح   َدَعْوَتححوين َوَأاَن َصائٌِم، فـََلْم َيكحْن ِل بحدٌّ ِمْن َأْن أحِجيَبكحْم، أِلَيّنِ مسَِْعتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح 
ئًا فـََقْد تـََرَك َحقًّا َواِجبًا أِلَِخيِه َعَلْيِه: يحَسلِّمح َعلَ  َها َشيـْ تحهح َأِخيِه ِستَّ ِخَصاٍل َواِجَبٍة، ِإْن تـََرَك ِمنـْ يبحهح ِإَذا َدَعاهح، َويحَشمِّ ْيِه ِإَذا لَِقَيهح، َوْيِح

  َوَُيْضحرحهح ِإَذا َماَت، َويـَْنَصححهح ِإَذا اْستـَْنَصَحهح "، قَاَل: وََكاَن َمَعنَا رَجحٌل َمزَّاٌح يـَقحولح ِلَرجحٍل َأَصابَ ِإَذا َعَطَس، َويـَعحودحهح ِإَذا َمِرَض،  
جحٍل ِإَذا قـحْلتح َلهح: َجَزاَك اَّللَّح َخرْيًا  يف رَ طََعاَمنَا: َجَزاَك اَّللَّح َخرْيًا َوِبرًّا، فـََغِضَب َعَلْيِه ِحنَي َأْكثـََر َعَلْيِه، فـََقاَل أِلَيِب أَيُّوَب: َما تـََرى  



30 
 

: ِإنَّ َمْن مَلْ يحْصِلْحهح اْْلرَْيح َأْصَلْحهح   ، فَاْقِلْب َعَلْيِه، فـََقاَل َلهح ِحنَي أًََتهح:  َوِبرًّا، َغِضَب َوَشَتَمِِن؟ فـََقاَل أَبحو أَيُّوَب: ِإانَّ كحنَّا نـَقحولح الشَّرُّ
 ا َعرًّا، َفَضِحَك َوَرِضَي َوقَاَل: َما َتدَعح محَزاَحَك، فـََقاَل الرَّجحلح: َجَزى اَّللَّح أاََب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريَّ َخريًْ َجَزاَك اَّللَّح َشرًّا وَ 

 [922]اإلسكندري: إسناده ضعيف[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف[ 
، َعْن قـَتَ   49-[  144] ثـَنَا سحَوْيٌد أَبحو َحامتٍِ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا َصْفَوانح ْبنح ِعيَسى قَاَل: َحدَّ ْبِن  اَدَة، َعْن أََنِس  َحدَّ

 تـَْلَعْنهح، فَِإنَّهح أَيْـَقَظ نَبِيًّا ِمَن اأْلَنِْبيَاِء لِلصَّاَلِة«  َماِلٍك، َأنَّ رَجحاًل لََعَن بـحْرغحوًث ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »اَل  
 [ 1237]اإلسكندري: ضعيف[ ]مفرد:  ضعيف[  األلباني:]الشيخ 

ِإْسَحا  50-[  145] اْبِن  َأيِب، َعِن  ِإبْـَراِهيَم قَاَل: َحدَّثـَنَا  يـَْعقحوبح ْبنح  ثـَنَا  اجْلِْرِميُّ قَاَل: َحدَّ ْبِن َسِعيدح ْبنح حمحَمٍَّد  َق، َعْن حمحَمَِّد 
، َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب هحَريْـرَ ِإبْـَراِهيَم ْبِن  َة قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " َُخٌْس احْلَاِرِث التـَّْيِميِّ

َواكح "  ْبِط، َوالسِّ  ِمَن اْلِفْطَرِة: َقصُّ الشَّاِرِب، َوتـَْقِليمح اأْلَْظَفاِر، َوَحْلقح اْلَعانَِة، َونـَْتفح اإْلِ
 [ 1257[ ]مفرد: إسناده ضعيف. [ ]اإلسكندري:السواكمنكر بذكر ]الشيخ األلباني:  

 يـَْعرحضح يف َوَعْن َجرِيٍر، َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب قَاَل: َدَخْلتح َأاَن َوَخاِل َعَلى َعاِئَشَة، فـََقاَل: ِإنَّ َأَحَدانَ  51- [ 146]
 قَاَلْت: سحِئَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َلقحِتَل بِِه، قَاَل: َفَكَبََّْت َثاَلًث، ُثحَّ َصْدرِهِ َما َلْو َتَكلََّم بِِه َذَهَبْت آِخَرتحهح، َولَْو ظََهَر  

سَّ َذِلَك ِإالَّ محْؤمِ  ْ َثاَلًث، فَِإنَّهح َلْن ُيِح  ٌن« َعْن َذِلَك، فـََقاَل: »ِإَذا َكاَن َذِلَك ِمْن َأَحدِكحْم فـَْليحَكَبِّ
 [1285د: ]اإلسكندري: إسناده ضعيف[ ]مفر [ اإلسناد ]الشيخ األلباني: ضعيف
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َعطَاِء ْبِن   ْبنح َأْسَلَم، َعْن  َحدَّثـَنَا َسِعيدح ْبنح َأيِب َمْرََيَ قَاَل: َأْخََباََن حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفِر ْبِن َأيِب َكِثرٍي قَاَل: َأْخََبين زَْيدح   1-[  147]
ا َغرْيِي، فََأَحبَّْت َأْن تـَْنِكَحهح، َفِغْرتح َيَساٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّهح َأًَتهح رَجحٌل فـََقاَل: ِإيّنِ َخطَْبتح اْمَرَأًة، فَأََبْت َأْن تـَْنِكَحِِن، َوَخطَبـَهَ 

َها فـََقتـَْلتـحَها، فـََهْل ِل ِمْن تـَْوبٍَة؟ قَاَل: أحمَُّك حَ  يٌَّة؟ قَاَل: اَل، قَاَل: تحْب ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوتـََقرَّْب إِلَْيِه َما اْسَتطَْعَت. َفَذَهْبتح  َعَليـْ
ِه؟ فـََقاَل: ِإيّنِ اَل َأْعَلمح َعَماًل أَقـَْرَب ِإىَل اَّللَِّ    اْلَواِلَدةِ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ِبرِّ َفَسأَْلتح اْبَن َعبَّاٍس: ملَ َسأَْلَتهح َعْن َحيَاِة أحمِّ

 [ 4]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا محَسدٌَّد قَاَل: َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح ْبنح إِبْـَراِهيَم قَاَل: َحدَّثـَنَا زاَِيدح ْبنح خِمَْراٍق قَاَل: َحدَّثَ   2- [  148] ِِن طَْيَسَلةح ْبنح َميَّاٍس قَاَل:  َحدَّ

: َكَذا وََكَذا، قَاَل:   كحْنتح َمَع النََّجَداِت، فََأَصْبتح ذحنحواًب اَل َأرَاَها ِإالَّ ِمَن اْلَكبَائِِر، َفذََكْرتح  َذِلَك اِلْبِن عحَمَر قَاَل: َما ِهَي؟ قـحْلتح
، َوقـَْتلح َنَسَمٍة، َواْلِفَرارح ِمَن الزَّْحِف، َوقَ  ْذفح اْلمحْحَصَنِة، َوَأْكلح الّراَِب، َوَأْكلح َماِل  لَْيَسْت َهِذِه ِمَن اْلَكبَائِِر، هحنَّ ِتْسٌع: اإْلِْشَراكح اِبَّللَِّ

بُّ َأْن َتْدخحَل يِم، َوِإحْلَاٌد يف اْلَمْسِجِد، َوالَِّذي َيْسَتْسِخرح، َوبحَكاءح اْلَواِلَدْيِن ِمَن اْلعحقحوِق. قَاَل ِل اْبنح عحَمَر: أَ اْلَيتِ  تـَْفَرقح النَّاَر، َوحتِح
: ِعْنِدي أحمِّي، قَ  ، قَاَل: َأَحيٌّ َواِلدحَك؟ قـحْلتح : ِإي َواَّللَِّ اَل: فـََواَّللَِّ َلْو أَلَْنَت ََلَا اْلَكاَلَم، َوَأْطَعْمتـََها الطََّعاَم، لََتْدخحَلنَّ اجْلَنََّة؟ قـحْلتح

 اجْلَنََّة َما اْجتـَنـَْبَت اْلَكبَائِرَ 
 [ 8]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا سحْفيَانح، َعْن ِهَشاِم ْبِن    3-[  149] عحْرَوَة، َعْن أَبِيِه قَاَل: }َواْخِفْض ََلحَما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّمْحَِة{  َحدَّثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ
 قَاَل: اَل ََتَْتِنْع ِمْن َشْيٍء َأَحبَّاهح  [،24]اإلسراء:  

 [ 9]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا شحْعَبةح قَاَل:  4- [ 150] ، أَنَّهح َشِهَد اْبَن عحَمَر َورَجحٌل  َحدَّثـَنَا آَدمح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َسِعيدح ْبنح َأيِب بـحْرَدَة قَاَل: مسَِْعتح َأيِب ُيحَدِّثح َحدَّ

 :  مَيَاينٌّ َيطحوفح اِبْلبـَْيِت، مَحََل أحمَّهح َورَاَء ظَْهرِِه، يـَقحولح
 ]البحر الرجز[ 

َا مَلْ أحْذَعِر.   ...ِإيّنِ ََلَا بَِعريحَها اْلمحَذلَّلح   ِإْن أحْذِعَرْت رَِكاِبح
 ُثحَّ قَاَل: اَي اْبَن عحَمَر أَتـحَراين َجَزيْـتـحَها؟ قَاَل: اَل، َواَل بَِزفـَْرٍة َواِحَدةٍ 

 [ 11]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
َثِِن محوَسى، َعْن َأيِب   5- [ 151] َبَة قَاَل: َأْخََبين اْبنح َأيِب اْلفحَدْيِك قَاَل: َحدَّ َحازٍِم، َأنَّ َأاَب محرََّة، َمْوىَل  َوَحدَّثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َشيـْ

اِبْلَعِقيِق فَِإَذا َدَخَل َأْرَضهح َصاَح ِبَِْعَلى َصْوتِِه: َعَلْيِك السَّاَلمح  َأْرِضِه  أحمِّ َهاِنِئ ابْـَنِة َأيِب طَاِلٍب َأْخََبَهح، أَنَّهح رَِكَب َمَع َأيِب هحَريْـَرةَ ِإىَل  
: رَ  : َوَعَلْيَك السَّاَلمح َوَرمْحَةح اَّللَِّ َوبـَرََكاتحهح، يـَقحولح : اَي بحَِنَّ، َوأَْنَت مِحَِك اَّللَّح رَبَـّْيِتِِن َصِغريًا، فَـ َوَرمْحَةح اَّللَِّ َوبـَرََكاتحهح اَي أحمَّتَاهح، تـَقحولح تـَقحولح

  ْبَن َعْمرٍو َفَجَزاَك اَّللَّح َخرْيًا َوَرِضَي َعْنَك َكَما بـََرْرَتِِن َكِبريًا قَاَل محوَسى: َكاَن اْسمح َأيِب هحَريْـَرَة: َعْبَد اَّللَِّ 
 [ 14]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  َحدَّثـَنَا ِإْسَحاقح قَاَل: َأْخََباََن َعِليُّ ْبنح    6-[  152] َثِِن َأيِب، َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ ححَسنْيٍ قَاَل: َحدَّ
َا َفاَل تـَقح  َا َأْو ِكاَلَهح لحَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكََبَ َأَحدحَهح { ]اإلسراء:  يف قـَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }ِإمَّا يـَبـْ [ ِإىَل قـَْوِلِه: }َكَما رَبَـّيَاين 23ْل ََلحَما أحفٍّ
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َها اآْليَةح يف بـََراَءَة: }َما َكاَن لِلنَِّبِّ َوالَِّذيَن آَمنحوا َأْن َيْستـَْغِفرحوا لِْلمحْشرِِكنَي َوَلوْ 24َصِغريًا{ ]اإلسراء:   َكانحوا أحوِل قـحْرََب [، فـََنَسَختـْ
 [  113تـََبنيََّ ََلحْم َأَّنَّحْم َأْصَحابح اجْلَِحيِم{ ]التوبة:  ِمْن بـَْعِد َما 

 [ 23]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[
اْبنَ   7- [  153] َع  أَنَّهح مسَِ ْبِن خِمَْراٍق، َعْن طَْيَسَلَة،  ْبنح َسَلَمَة، َعْن زاَِيِد  :َحدَّثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّثـَنَا مَحَّادح  يـَقحولح بحَكاءح     عحَمَر 

 اْلَواِلَدْيِن ِمَن اْلعحقحوِق َواْلَكبَائِرِ 
 [ 31]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

مح ْبنح َأيِب محِطيٍع، َعْن غَاِلٍب قَاَل: قَاَل حمحَمَّدح ْبنح ِسريِيَن: كحنَّا عِ   8- [  154] ثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّثـَنَا َسالَّ َلًة، َحدَّ ْنَد َأيِب هحَريْـَرَة لَيـْ
 ْعَوِة َأيِب هحَريْـَرةَ هحَريْـَرَة، َوأِلحمِّي، َوِلَمِن اْستـَْغَفَر ََلحَما قَاَل ِل حمحَمٌَّد: فـََنْحنح َنْستـَْغِفرح ََلحَما َحَّتَّ َنْدخحَل يف دَ فـََقاَل: اللَّهحمَّ اْغِفْر أِلَيِب 

 [ 37]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا ِهَشامح ْبنح عحْرَوَة، َعْن    9-[  155] َأْو َغرْيِِه َأنَّ َأاَب هحَريْـَرَة أَْبَصَر    أَبِيِه،َحدَّثـَنَا أَبحو الرَّبِيِع، َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن زََكرايَّ قَاَل: َحدَّ

ِه  َلهح رَجحَلنْيِ، فـََقاَل أِلََحِدَِهَا: َما َهَذا ِمْنَك؟ فـََقاَل: َأيِب، فـََقاَل: اَل تحَسمِّ ِه، َواَل َتَِْش أََماَمهح، َواَل ََتِْلْس قـَبـْ  اِبمسِْ
 [ 44]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا َأْصَحابـحنَا، َعْن وَِكيٍع، َعْن سحْفيَاَن، َعْن َعْبِد اَّللَِّ   10- [  156] اْبِن ْبِن ِدينَاٍر، َعِن    قَاَل أَبحو َعْبِد اَّللَِّ يـَْعِِن: اْلبحَخاِريَّ: َحدَّ
 عحَمَر قَاَل: َلِكْن أَبحو َحْفٍص عحَمرح َقَضى 

 [ 46]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
اْبِن عحَمَر قَالَ   11- [  157] َمْغرَاَء، َعِن  ِإْسَحاَق، َعْن  َأيِب  ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َكِثرٍي قَاَل: َأْخََباََن سحْفيَانح، َعْن  َمِن اتَـَّقى رَبَّهح، َحدَّ  :

َئ يف َأَجِلِه، َوثـََرى َمالحهح، َوَأَحبَّهح َأْهلحهح   َوَوَصَل َرمِحَهح، نحسِّ
 [ 58]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

ثـَنَا يحونحسح  12-[ 158] ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ َاِرٍق هحَو َحدَّ َثِِن َمْغرَاءح أَبحو خمح اْلَعْبِديُّ، قَاَل اْبنح عحَمَر: ْبنح َأيِب ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ
 َمِن اتَـَّقى رَبَّهح، َوَوَصَل َرمِحَهح، أحْنِسَئ َلهح يف عحْمرِِه، َوثـََرى َمالحهح، َوَأَحبَّهح َأْهلحهح 

 [ 59]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[
ثـَنَا اْبنح َأيِب  13- [ 159] ْعتح أاََب هحَريْـَرةَ َحدَّثـَنَا آَدمح ْبنح َأيِب ِإاَيٍس قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َسِعيدح ْبنح مَسَْعاَن قَاَل: مسَِ يـَتـََعوَّذح   ِذْئٍب قَاَل: َحدَّ

يَاِن َوالسَُّفَهاِء. فـََقاَل َسِعيدح ْبنح مَسَْعاَن: فََأْخََبين اْبنح َحَسَنَة اجْلحَهِِنُّ أَنَّهح  بـْ ِلَك؟ قَاَل: َأْن  قَاَل أِلَيِب هحَريْـَرَة: َما آيَةح ذَ   ِمْن ِإَمارَِة الصِّ
 تـحْقَطَع اأْلَْرَحامح، َويحطَاَع اْلمحْغِوي، َويـحْعَصى اْلمحْرِشدح 

 [ 66دون رواية الجهني[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
ثـَنَا َعتَّابح ْبنح َبِشرٍي، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن رَاِشٍد، َعِن الزُّْهرِيِّ قَالَ   14- [  160] : َحدََّثِِن حمحَمَّدح ْبنح َحدَّثـَنَا َعْمرحو ْبنح َخاِلٍد قَاَل: َحدَّ

َع عحَمَر ْبَن اْْلَطَّابِ  َرِضَي اَّللَّح َعْنهح يـَقحولح َعَلى اْلِمْنََبِ: »تـََعلَّمحوا أَْنَساَبكحْم، ُثحَّ    جحَبرْيِ ْبِن محْطِعٍم، َأنَّ جحَبرْيَ ْبَن محْطِعٍم َأْخََبَهح، أَنَّهح مسَِ
نَ  َنهح ِمْن َداِخَلِة الرَِّحِم، أَلَْوزَ ِصلحوا َأْرَحاَمكحْم، َواَّللَِّ ِإنَّهح لَِيكحونح َبنْيَ الرَّجحِل َوَبنْيَ َأِخيِه الشَّْيءح، َوَلْو يـَْعَلمح الَِّذي بـَيـْ َعهح َذِلَك َعِن هح َوبـَيـْ

 اْنِتَهاِكِه«  
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 [ 72حسن اإلسناد وصح مرفوعا[ ]مفرد:  األلباني:]الشيخ 
[161  ] -15    ، َع َأاَبهح ُيحَدِّثح َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّهح  َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح يـَْعقحوَب قَاَل: َأْخََباََن ِإْسَحاقح ْبنح َسِعيِد ْبِن َعْمرٍو، أَنَّهح مسَِ

َدًة، َواَل قـحْرَب ِِبَا ِإَذا بـَعحَدْت، َوِإْن َكاَنْت  قَاَل: اْحَفظحوا أَْنَساَبكحْم، َتَصلحوا َأْرَحاَمكحْم، فَِإنَّهح اَل بـحْعَد اِبلرَِّحِم ِإَذا قـَرحَبْت، َوِإْن َكاَنْت بَِعي 
 ْشَهدح َلهح ِبِصَلٍة ِإْن َكاَن َوَصَلَها، َوَعَلْيِه ِبَقِطيَعٍة ِإْن َكاَن َقطََعَها َقرِيَبًة، وَكحلُّ رَِحٍم آتَِيٌة يـَْوَم اْلِقيَاَمِة أََماَم َصاِحِبَها، تَ 

 [ 73]الشيخ األلباني: صحيح اإلسناد وصح مرفوعا[ ]مفرد: 
َها َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدََّثِِن اللَّْيثح قَاَل: َكَتَب ِإَِلَّ ِهَشاٌم، َعْن أَ   16- [  162] بِيِه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّح َعنـْ

َمَر، فـََلمَّا َخَرَج رََجَع فـََقاَل: َكْيَف قَاَلْت: قَاَل أَبحو َبْكٍر َرِضَي اَّللَّح َعْنهح يـَْوًما: َواَّللَِّ َما َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض رَجحٌل َأَحبَّ ِإَِلَّ ِمْن عح 
، َواْلَوَلدح أَْلَوطح َحَلْفتح َأْي بـحنـَيَّةح؟ فـَقحْلتح َلهح،   فـََقاَل: َأَعزُّ َعَليَّ

 [ 84]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[
ثـَنَا َبْكرح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ اْلمحَزينُّ   17- [  163] ثـَنَا محْسِلمح ْبنح ِإبْـَراِهيَم قَاَل: َحدَّثـَنَا اْبنح َفَضاَلَة قَاَل: َحدَّ ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك:  َحدَّ

َها َعاِئَشةح َثاَلَث ََتََراتٍ  َها، فََأْعطَتـْ ، فََأْعَطْت كحلَّ َصِبٍّ ََلَا ََتَْرًة، َوَأْمَسَكْت لِنـَْفِسَها ََتَْرًة، َجاَءِت اْمَرَأٌة ِإىَل َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّح َعنـْ
ِهَما، فـََعَمَدْت   يَانح التَّْمَرَتنْيِ َونَظََرا ِإىَل أحمِّ بـْ َها، فََأْعَطْت كحلَّ َصِبٍّ ِنْصَف ََتَْرٍة، َفَجاَء النَِّبُّ َصلَّى هللاح  فََأَكَل الصِّ ِإىَل التَّْمَرِة َفَشقَّتـْ

َها«  َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخََبَْتهح َعاِئَشةح فـََقاَل: »َوَما يـحْعِجبحَك ِمْن َذِلَك؟ لََقْد َرمِحََها اَّللَّح ِبَرمْحَِتَها صَ   ِبيـَّيـْ
 [ 89]مفرد:  [صحيحاني:  ]الشيخ األلب 

ثـَنَا أَبحو النـُّْعَماِن قَاَل: َحدَّثـَنَا مَحَّادح ْبنح زَْيٍد، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب عحْثَماَن، َأنَّ عحَمَر َرِضيَ   18- [  164] اَّللَّح َعْنهح اْستـَْعَمَل    َحدَّ
، أَْو قَاَل عحَمرح:رَجحاًل، فـََقاَل اْلَعاِملح: ِإنَّ ِل َكَذا وََكَذا ِمَن   هحْم، فـََزَعَم عحَمرح َ َعزَّ َوَجلَّ اَل يـَْرَحمح ِإنَّ   اْلَوَلِد، َما قـَبـَّْلتح َواِحًدا ِمنـْ اَّللَّ

 ِمْن ِعبَاِدِه ِإالَّ أَبـَرَّهحمْ 
 [ 99]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

احْلحَسنْيح ْبنح ححَرْيٍث قَاَل:    19- [  165] أَنَّهح سحِئَل َعِن َحدَّثـَنَا  اْلَولِيِد ْبِن ِدينَاٍر، َعِن احْلََسِن،  ثـَنَا اْلَفْضلح ْبنح محوَسى، َعِن  َحدَّ
 ارِهِ اجْلَاِر، فـََقاَل: َأْربَِعنَي َدارًا أََماَمهح، َوَأْربَِعنَي َخْلَفهح، َوَأْربَِعنَي َعْن مَيِيِنِه، َوَأْربَِعنَي َعْن َيسَ 

   [ 109مفرد: ] ]الشيخ األلباني: حسن[
، يـَْعِِن َأاَب َعاِمٍر احْلِْمصِ   20- [  166] ْعتح ثـَنَا َأْرطَاةح ْبنح اْلمحْنِذِر قَاَل: مسَِ ثـَنَا ِعَصامح ْبنح َخاِلٍد قَاَل: َحدَّ يَّ، قَاَل: َكاَن ثـَْواَبنح  َحدَّ

ٍم، فـَيـَْهِلكح  : َما ِمْن رَجحَلنْيِ يـََتَصارََماِن فـَْوَق َثاَلثَِة أايَّ يًعا، َوَما ِمْن  يـَقحولح َا َعَلى َذِلَك ِمَن اْلمحَصارََمِة، ِإالَّ َهَلَكا ْجَِ َا، َفَماًَت َوَهح  َأَحدحَهح
 َجاٍر َيظِْلمح َجارَهح َويـَْقَهرحهح، َحَّتَّ َُيِْمَلهح َذِلَك َعَلى َأْن خَيْرحَج ِمْن َمْنزِِلِه، ِإالَّ َهَلكَ 

 [ 127]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا سحْفيَانح قَاَل: َحدَّثـَنَا َساملح ْبنح َأيِب َحْفَصَة، َعْن محْنِذٍر الثَـّْوِريِّ   21- [  167] ، َعْن حمحَمَِّد ْبِن َعِليِّ َحدَّثـَنَا احْلحَمْيِديُّ قَاَل: َحدَّ

: قَاَل أَبحو  قَاَل:    [،60احْلََنِفيَِّة: }َهْل َجَزاءح اإْلِْحَساِن ِإالَّ اإْلِْحَسانح{ ]الرمحن:  ْبِن   ِهَي محَسجََّلٌة لِْلََبِّ َواْلَفاِجِر قَاَل أَبحو َعْبِد اَّللَِّ
 عحبـَْيٍد: محَسجََّلٌة محْرَسَلةٌ 

 [ 130]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 
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ثـَنَا اْلَعاَلءح ْبنح َخاِلِد ْبِن َوْرَداَن قَاَل:    22- [  168] ثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ ثـَنَا أَبحو َبْكِر ْبنح َحْفٍص، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ َكاَن اَل َحدَّ َحدَّ
 َيَْكحلح طََعاًما ِإالَّ َوَعَلى ِخَوانِِه يَِتيمٌ 
 [ 136]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق قَالَ   23- [  169] ْعتح َعْبَد الرَّمْحَِن َحدَّثـَنَا َعْمرحو ْبنح َعبَّاٍس قَاَل: َحدَّ : مسَِ
ْزرَعح َكَذِلَك حَتْصحدح، َما أَقـَْبَح اْلَفْقَر بـَْعَد اْلِغََن، َوَأْكثـَرح ْبَن أَبْـَزى قَاَل: قَاَل َداوحدح: »كحنَّ لِْلَيتِيِم َكاأْلَِب الرَِّحيِم، َواْعَلْم أَنََّك َكَما تَـ 

َنكَ   -َأْو أَقـَْبحح ِمْن َذِلَك    -ِمْن َذِلَك     الضَّاَلَلةح بـَْعَد اَْلحَدى، َوِإَذا َوَعْدَت َصاِحَبَك فََأجْنِْز َلهح َما َوَعْدَتهح، فَِإْن اَل تـَْفَعْل يحوِرثح بـَيـْ
َنهح   َعَداَوٌة، َوتـََعوَّْذ اِبَّللَِّ ِمْن َصاِحٍب ِإْن ذََكْرَت مَلْ يحِعْنَك، َوِإْن َنِسيَت مَلْ يحذَكِّْرَك«  َوبـَيـْ

 [ 138]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
مح ْبنح َأيِب محِطيٍع، َعْن َأمْسَاَء ْبِن عحبـَْيٍد قَاَل:    24-[  170] ثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّثـَنَا َسالَّ قـحْلتح اِلْبِن ِسريِيَن: ِعْنِدي يَِتيٌم، قَاَل:  َحدَّ

 اْصَنْع بِِه َما َتْصَنعح ِبَوَلِدَك، اْضرِْبهح َما َتْضِربح َوَلَدكَ 
 [ 140]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

َْيَسَة اْلَعَتِكيَِّة قَاَلْت: ذحِكَر َأَدبح اْليَِتيِم ِعْنَد َعائِ   25-[  171] ثـَنَا شحْعَبةح، َعْن َشح َها،  َحدَّثـَنَا محْسِلٌم قَاَل: َحدَّ َشَة َرِضَي اَّللَّح َعنـْ
َبِسطَ   فـََقاَلْت: ِإيّنِ أِلَْضِربح اْلَيِتيَم َحَّتَّ يـَنـْ

 [ 142]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
َثِِن محَعاِويَةح ْبنح َصاِلٍح، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن جحَبرْيِ ْبنِ   26-[  172] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدَّ نـحَفرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب   َحدَّ

ْرَداِء، أَنَّهح َكاَن يـَقحولح لِلنَّاِس: َنْنح َأْعَرفح ِبكحْم ِمَن اْلبـَيَاِطَرِة ابِ  ، َقْد َعَرفـْنَا ِخيَارَكحْم ِمْن ِشَرارِكحْم. َأمَّا ِخيَارحكحمح: الَِّذي يـحْرَجى الدَّ لدََّوابِّ
 رَّرحهح َخرْيحهح، َويـحْؤَمنح َشرُّهح. َوَأمَّا ِشَرارحكحْم: فَالَِّذي اَل يـحْرَجى َخرْيحهح، َواَل يـحْؤَمنح َشرُّهح، َواَل يـحْعَتقح حمحَ 

 [ 159اد موقوفا وقد صح منه مرفوعا جملة الخيار والشرار دون العتق[ ]مفرد: اإلسن ]الشيخ األلباني: صحيح
قَاَل: كحنَّا نـحْؤَمرح َأْن ََنِْتَم َعَلى   َحدَّثـَنَا ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن أَبحو َخْلَدَة، َعْن َأيِب اْلَعالَِيةِ  27- [ 173]

 ِدِم، َوَنِكيَل، َونـَعحدََّها، َكَراِهَيَة َأْن يـَتـََعوَّدحوا خحلحَق سحوٍء، َأْو يَظحنَّ َأَحدحاَن ظَنَّ سحوءٍ اْْلَا
 [ 167]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا ِإْسَرائِيلح، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن    28-[  174] ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ َحارِثََة ْبِن محَضرٍِّب، َعْن َسْلَماَن قَاَل: ِإيّنِ أَلَعحدُّ  َحدَّ
 اْلعحرَاَق َعَلى َخاِدِمي خَمَاَفَة الظَّنِّ 

 [ 168]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
مسَِْعتح َحارِثََة ْبَن محَضرٍِّب قَاَل: مسَِْعتح َسْلَماَن:  َحجَّاٌج قَاَل: َحدَّثـَنَا شحْعَبةح قَاَل: أَنْـبََأاَن أَبحو ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّثـَنَا  29-[ 175]

 ِإيّنِ أَلَعحدُّ اْلعحَراَق َخْشَيَة الظَّنِّ 
 [ 169]مفرد:  [صحيح]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َوْهٍب قَاَل:  30- [ 176] ْعتح يَزِيَد َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح ِعيَسى قَاَل: َحدَّ َأْخََبين خَمَْرَمةح ْبنح بحَكرْيٍ، َعْن أَبِيِه قَاَل: مسَِ
، فَأَْنظََر اِبلصَّْرِف، فـََرَجَع ِإلَْيِه َفَجَلَدهح  ْبَن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن قحَسْيٍط قَاَل: َأْرَسَل َعْبدح اَّللَِّ ْبنح عحَمَر غحاَلًما لَهح ِبَذَهٍب أَْو ِبَوِرٍق، َفَصَرفَهح 

 ْلًدا َوِجيًعا َوقَاَل: اْذَهْب، َفخحِذ الَِّذي ِل، َواَل َتْصرِْفهح جَ 
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 [ 170]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[
َنَة، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن َسِعيٍد، َعْن َأيِب  31- [ 177] ثـَنَا اْبنح عحيـَيـْ ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ تـَقحوَلنَّ:  اَل  هحَريْـَرَة قَاَل:َحدَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق آَدَم َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ   َسلََّم َعَلى صحورَتِهِ قـَبََّح اَّللَّح َوْجَهَك َوَوْجَه َمْن َأْشَبَه َوْجَهَك، فَِإنَّ اَّللَّ
 [ 173]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح    32-[  178] يحوسحَف، َوقَِبيَصةح، قَااَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب َثِبٍت، َعْن َمْيمحوِن ْبِن َأيِب َشِبيٍب، َحدَّ
 ِإالَّ أحِقيَد ِمْنهح يـَْوَم اْلِقيَاَمِة "  -َوهحَو ظَاملٌ لَهح  -َعْن َعمَّاِر ْبِن اَيِسٍر قَاَل: اَل َيْضِربح َأَحٌد َعْبًدا لَهح 

 [ 181الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: ]
َثِِن أَبحو َجْعَفٍر قَاَل: مسَِْعتح َأاَب    33- [  179] ثـَنَا أَبحو عحَمَر َحْفصح ْبنح عحَمَر قَاَل: َحدَّثـَنَا شحْعَبةح قَاَل: َحدَّ َلى قَاَل: َخَرَج َحدَّ لَيـْ

، فـََقاَل ِْلَاِدِمِه: َلْواَل َأيّنِ َأَخافح اْلِقَصاَص أَلَْوَجْعتحكَ َسْلَمانح فَِإَذا َعَلفح َدابَِّتِه يـََتَساَقطح ِمَن   اآْلِريِّ
 [ 182]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

َثِِن اْبنح َوْهٍب قَاَل: َأْخََباََن َعْمٌرو، َعْن َأيِب يحونحَس، َعْن َأيِب   34-[  180] ثـَنَا َُيََْي ْبنح سحَلْيَماَن قَاَل: َحدَّ هحَريْـَرَة، أَنَّهح قَاَل:   َحدَّ
 َأِعينحوا اْلَعاِمَل ِمْن َعَمِلِه، فَِإنَّ َعاِمَل اَّللَِّ اَل خيَِيبح "، يـَْعِِن: اْْلَاِدمَ 

 [ 191]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن أَبح   35- [  181] و يحونحَس اْلَبْصِريُّ، َعِن اْبِن َأيِب محَلْيَكَة قَاَل: قَاَل أَبحو  َحدَّ

نـََفٌر يف َعبَاَءٍة، فـََوَضعحوَها َبنْيَ َيَدْي عحَمَر، حَمْذحورََة: كحْنتح َجاِلًسا ِعْنَد عحَمَر َرِضَي اَّللَّح َعْنهح، ِإْذ َجاَء َصْفَوانح ْبنح أحَميََّة ِِبَْفَنٍة َُيِْملحَها 
َأْو قَاَل: حَلَا اَّللَّح   -" فـََعَل اَّللَّح ِبَقْوٍم  َدَعا عحَمرح اَنًسا َمَساِكنَي َوَأرِقَّاَء ِمْن َأرِقَّاِء النَّاِس َحْوَلهح، فََأَكلحوا َمَعهح، ُثحَّ قَاَل ِعْنَد َذِلَك:  فَ 

هحْم، َوَلِكنَّا َنْستَْأثِرح َعَلْيِهْم، اَل جَنْدح َواَّللَِّ    يـَْرَغبحوَن َعْن َأرِقَّائِِهْم َأْن َيَْكحلحوا َمَعهحْم "، فـََقالَ   -قـَْوًما   ، َما نـَْرَغبح َعنـْ َصْفَوانح: َأَما َواَّللَِّ
 ِمَن الطََّعاِم الطِّيِب َما َنَْكحلح َونحْطِعمحهحمْ 

 [ 201]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا َأْصَبغح قَاَل: َأْخََبين اْبنح َوْهٍب قَاَل:   36- [  182] َْيٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن يَزِيَد، َعْن سحَلْيَماَن ْبِن رَاِشٍد، َحدَّ َأْخََبين َخاِلدح ْبنح محح

بًا َأْصَلَحهح َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رَاِفٍع، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: اْلمحْؤِمنح َمْرآةح َأِخيِه، ِإَذا رََأى   ِفيَها َعيـْ
 [ 238]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

ثـَنَا ِهَشاٌم، َعْن َوْهِب ْبِن َكْيَساَن  37- [ 183] ٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا أَبحو محَعاِويََة قَاَل: َحدَّ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َسالَّ ْعتح َعْبَد اَّللَِّ َحدَّ قَاَل: مسَِ
[ َوْأمحْر اِبْلعحْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي، قَاَل: َواَّللَِّ َما َأَمَر ِِبَا َأْن  199:  يـَقحولح َعَلى اْلِمْنََبِ: }خحِذ اْلَعْفَو{ ]األعراف ْبَن الزَُّبرْيِ  

تـحهحمْ  هحْم َما َصِحبـْ َا ِمنـْ  تـحْؤَخَذ ِإالَّ ِمْن َأْخاَلِق النَّاِس، َواَّللَِّ آَلخحَذَّنَّ
 [ 244]مفرد:  [صحيح]الشيخ األلباني:  

َنَة، َعْن عحَمَر ْبِن َحِبيٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: قـََرأَ ا   38- [  184] ْبنح َعبَّاٍس: »َوَشاِوْرهحْم  َحدَّثـَنَا َصَدقَةح قَاَل: َأْخََباََن اْبنح عحيـَيـْ
 يف بـَْعِض اأْلَْمِر«  

 [ 257]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
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، َعِن احْلََسِن قَاَل: َواَّللَِّ    39- [  185] ثـَنَا آَدمح ْبنح َأيِب ِإاَيٍس قَاَل: َحدَّثـَنَا مَحَّادح ْبنح زَْيٍد، َعِن السَِّريِّ َما اْسَتَشاَر قـَْوٌم َقطُّ َحدَّ
نـَهحْم{ ]الشورى: ِإالَّ هحدحوا أِلَْفَضِل َما حِبَْضَرَِتِْم، ُثحَّ َتاَل:   [  38}َوَأْمرحهحْم شحوَرى بـَيـْ

 [ 258]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا سحْفيَانح، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن طَاوحٍس، َعِن ا 40-[ 186] ْبِن َعبَّاٍس قَاَل: النَِّعمح  َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ

 ، َوالرَِّحمح تـحْقَطعح، َومَلْ نـََر ِمْثَل تـََقارحِب اْلقحلحوبِ تحْكَفرح 
 [ 262]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

النَِّبِّ َصلَّى  َأْصَحابح  َحدَّثـَنَا َصَدَقةح قَاَل: َأْخََباََن محْعَتِمٌر، َعْن َحِبيٍب َأيِب حمحَمٍَّد، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َكانَ  41-[ 187]
 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَتـَبَاَدححوَن اِبْلِبطِّيِخ، فَِإَذا َكاَنِت احْلََقاِئقح َكانحوا هحمح الّرَِجالَ 

 [ 266]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َكِثرٍي قَاَل: َأْخََباََن سحْفيَانح، َعْن زحبـَْيٍد، َعْن مح   42-[  188] َنكحْم َحدَّ َ تـََعاىَل َقَسَم بـَيـْ رََّة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: ِإنَّ اَّللَّ

بُّ  َ تـََعاىَل يـحْعِطي اْلَماَل َمْن َأَحبَّ َوَمْن اَل ُيِح َنكحْم َأْرزَاَقكحْم، َوِإنَّ اَّللَّ ، َفمَ َأْخاَلَقكحْم، َكَما َقَسَم بـَيـْ بُّ ْن ، َواَل يـحْعِطي اإْلِميَاَن ِإالَّ َمْن ُيِح
َاِهَدهح، َوَهاَب اللَّْيَل َأْن يحَكاِبَدهح، فـَْليحْكِثْر ِمْن   ،  َضنَّ اِبْلَماِل َأْن يـحْنِفَقهح، َوَخاَف اْلَعدحوَّ َأْن ْيح قـَْوِل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّح، َوسحْبَحاَن اَّللَِّ

، َواَّللَّح َأْكََبح   َواحْلَْمدح َّللَِِّ
 [ 275]الشيخ األلباني: صحيح موقوف في حكم المرفوع[ ]مفرد: 

ثـَنَا فـَْرَوةح ْبنح َأيِب اْلَمْغَراِء قَاَل: َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح محْسِهٍر، َعْن ِهَشاِم ْبِن عحْرَوَة قَاَل: َأْخَبََ   43- [  189] ين اْلَقاِسمح ْبنح حمحَمٍَّد، َحدَّ
ْتَِلٌف، َأمَّا َعاِئَشةح َفَكاَنْت ََتَْمعح   رْيِ قَاَل:َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزُّبَ  َا خمح الشَّْيَء ِإىَل  َما رَأَْيتح اْمَرأََتنْيِ َأْجَوَد ِمْن َعاِئَشَة، َوَأمْسَاَء، َوجحودحَهح

ئًا ِلَغدٍ الشَّْيِء، َحَّتَّ ِإَذا َكاَن اْجَتَمَع ِعْنَدَها َقَسَمْت، َوأَمَّا َأمْسَاءح َفَكاَنْت اَل   َتْحِسكح َشيـْ
 [ 280]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

، َعْن َماِلِك ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رَبِيَعَة قَا  44- [  190] ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا اأْلَْعَمشح َل: كحنَّا جحلحوًسا ِعْنَد  َحدَّ
: َأرَأَيْـتحْم َلْو   ، َفذََكرحوا رَجحاًل، َفذََكرحوا ِمْن خحلحِقِه، فـََقاَل َعْبدح اَّللَِّ تحْم َتْسَتِطيعحوَن َأْن  َعْبِد اَّللَِّ تحِعيدحوهح؟ قَالحوا: اَل، قَاَل: َقطَْعتحْم رَْأَسهح َأكحنـْ

حوا خحلحَقهح َحَّتَّ  حوا َخْلَقهح، ِإنَّ النُّْطَفَة لَتَ فـََيدحهح؟ قَالحوا: اَل، قَاَل: َفرِْجلحهح؟ قَالحوا: اَل، قَاَل: فَِإنَّكحْم اَل َتْسَتِطيعحوَن َأْن تـحَغريِّ ْسَتِقرُّ يف   تـحَغريِّ
َعثح  َلًة، ُثحَّ تـَْنَحِدرح َدًما، ُثحَّ َتكحونح َعَلَقًة، ُثحَّ َتكحونح محْضَغًة، ُثحَّ يـَبـْ  اَّللَّح َمَلًكا فـَيحْكَتبح رِْزَقهح َوخحلحَقهح، َوَشِقيًّا أَْو َسِعيًداالرَِّحِم َأْربَِعنَي لَيـْ

 [ 283لنطفة( ... الخ في حكم المرفوع وقد صح مرفوعا[ ]مفرد: اإلسناد موقوفا لكن قوله )إن ا  ]الشيخ األلباني: حسن
ثـَنَا اأْلَْعَمشح قَاَل: َحدََّثِِن َثِبتح ْبنح عحبـَْيٍد قَ   45-[  191] ثـَنَا َأيِب قَاَل: َحدَّ رَأَْيتح َأَحًدا  َما    اَل:َحدَّثـَنَا عحَمرح ْبنح َحْفٍص قَاَل: َحدَّ

 اْلَقْوِم، َواَل أَْفَكَه يف بـَْيِتِه، ِمْن زَْيِد ْبِن َثِبتٍ َأَجلَّ ِإَذا َجَلَس َمَع  
 [ 286]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو  46- [ 192] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدََّثِِن محوَسى ْبنح َعِليٍّ ِخاَلٍل ِإَذا   َأْرَبعح قَاَل:  َحدَّ
نْـيَا: ححْسنح َخِليَقٍة، َوَعَفافح طحْعَمٍة، َوِصْدقح َحِديٍث، َوحِ   أََمانَةٍ ْفظح أحْعِطيتـَهحنَّ َفاَل َيضحرَُّك َما عحِزَل َعْنَك ِمَن الدُّ

 [ 288موقوفا وصح مرفوعا[ ]مفرد:   ]الشيخ األلباني: صحيح
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اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد اَّللَِّ   47- [  193] َأيِب  ِإْسَحاَق، َعْن  َأيِب  َأْخََباََن شحْعَبةح، َعْن  َمْرزحوٍق قَاَل:  ْبنح  ثـَنَا َعْمرحو   قَاَل: »َأأْلَمح َحدَّ
 َأْخاَلِق اْلمحْؤِمِن اْلفحْحشح«  

 [ 314]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح    48-[  194] يَاَن، َعْن ححَذيْـَفَة قَاَل:َحدَّ َتاَلَعَن قـَْوٌم َما    يحوسحَف قَاَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب ظَبـْ

 َقطُّ ِإالَّ ححقَّ َعَلْيِهمح اللَّْعَنةح 
 [ 318]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

قَاَل: َحدَّثـَنَا َوْهبح ْبنح َجرِيٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا َأيِب قَاَل: مسَِْعتح َُيََْي ْبَن أَيُّوَب، َعْن يَزِيَد ْبِن َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح اْلمحَثَنَّ  49-[ 195]
، َعْن َحسَّاَن ْبِن كحَرْيٍب، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّح  : اْلَقاِئلح اْلَفاِحَشَة، َوالَِّذي  َعْنهح قَالَ  َأيِب َحِبيٍب، َعْن َمْرَثِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ

 يحِشيعح ِِبَا، يف اإْلُِثِْ َسَواءٌ 
 [ 324]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 

ثـَنَا ِإمْسَاِعيلح ْبنح َأيِب َخاِلٍد، َعْن  50- [ 196] شحبـَْيِل ْبِن َعْوٍف قَاَل: َكاَن َحدَّثـَنَا ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ
َع بَِفاِحَشٍة فَأَْفَشاَها، فـَهحَو ِفيَها َكالَِّذي أَْبَداَها  : َمْن مسَِ  يـحَقالح

 [ 325]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا قَِبيَصةح، قَاَل: َحدَّثـَنَا َحجَّاٌج، َعِن اْبِن جحَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، أَنَّهح كَ   51- [  197] اَن يـََرى النََّكاَل َعَلى َمْن َأَشاَع الّزاَِن،  َحدَّ

: َأَشاَع اْلَفاِحَشةَ   يـَقحولح
 [ 326]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

يَاَن، َعْن َأيِب َُيََْي    52-[  198] ثـَنَا سحْفيَانح، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ظَبـْ ْعتح َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ َحِكيِم ْبِن َسْعٍد قَاَل: مسَِ
ِْلًحا، َوأحمحورًا  : اَل َتكحونحوا عحجحاًل َمَذايِيَع بحذحرًا، فَِإْن ِمْن َورَاِئكحْم َباَلءً محََبًِّحا ِمح  محَتَماِحَلًة رحدحًحا َعِليًّا يـَقحولح

 [ 327]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا اْلَفْضلح ْبنح مح   53-[  199] : اَل َأْدِري أَيُـّهحمَ َحدَّ ْعتح ِعْكرَِمَة يـَقحولح ثـَنَا يَزِيدح ْبنح َأيِب َحِكيٍم، َعِن احْلََكِم قَاَل: مسَِ ا َقاِتٍل قَاَل: َحدَّ

نَا اجْلَارِيَةح تـَْعَملح َبنْيَ أَْيِديِهْم، ِإْذ قَالَ  ِه، فـَبـَيـْ َحدحهحْم ََلَا: اَي زَانَِيةح، فـََقاَل: َمْه، ِإْن مَلْ  أَ َجَعَل ِلَصاِحِبِه طََعاًما، اْبنح َعبَّاٍس َأِو اْبنح َعمِّ
بُّ ا َ اَل ُيِح َش. اْبنح َعبَّاٍس الَِّذي حَتحدََّك يف الدُّنْـيَا حَتحدَُّك يف اآْلِخَرِة، قَاَل: أَفـََرأَْيَت ِإْن َكاَن َكَذاَك؟ قَاَل: ِإنَّ اَّللَّ ْلَفاِحَش اْلمحتـََفحِّ

َ اَل  شَ قَاَل: ِإنَّ اَّللَّ بُّ اْلَفاِحَش اْلمحتـََفحِّ  ُيِح
 [ 331]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 

، َعْن أَبِيِه  54-[ 200] ثـَنَا سحْفيَانح، َعْن ِعْمَراَن ْبِن محْسِلٍم، َعْن ِإبْـَراِهيَم التـَّْيِميِّ قَاَل: كحنَّا جحلحوًسا ِعْنَد َحدَّثـَنَا قَِبيَصةح قَاَل: َحدَّ
 فَأَْثََن رَجحٌل َعَلى رَجحٍل يف َوْجِهِه، فـََقاَل: َعَقْرَت الرَّجحَل، َعَقَرَك اَّللَّح عحَمَر، 

 [ 335]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 
، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن أَبِيِه قَالَ   55- [  201] ثـَنَا َحْفٌص، َعْن عحبـَْيِد اَّللَِّ ثـَنَا َعْبدح السَّاَلِم قَاَل: َحدَّ :  َحدَّ ْعتح عحَمَر يـَقحولح : مسَِ

 »اْلَمْدحح َذْبٌح«، قَاَل حمحَمٌَّد: يـَْعِِن ِإَذا قَبَِلَها. 
 [ 336]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
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َعْن حمحَمٍَّد    56-[  202] َعْوٍن،  اْبنح  ثـَنَا  قَاَل: َحدَّ محَعاٌذ  قَاَل: َحدَّثـَنَا  اْلمحَثَنَّ  ْبنح  تحْكرِْم َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح  اَل  يـَقحولحوَن:  قَاَل: َكانحوا 
 َصِديَقَك مِبَا َيشحقُّ َعَلْيهِ 

 [ 344اإلسناد موقوف[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
ْعتح َمالِ   57- [  203] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح اْلمحبَاَرِك، َعِن اْبِن َشْوَذٍب قَاَل: مسَِ ،  َحدَّثـَنَا ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ َك ْبَن ِدينَاٍر ُيحَدِّثح

ْرَداِء قَاَلْت: زَاراََن َسْلَمانح ِمَن اْلَمَداِئِن ِإىَل الشَّا قَاَل: يـَْعِِن َسَراِويَل   -ِم َماِشيًا، َوَعَلْيِه ِكَساٌء َواْنَدْرَوْردح َعْن َأيِب غَاِلٍب، َعْن أحمِّ الدَّ
ْرَفَش. فَِقيَل َلهح: َشوَّْهَت  قَاَل اْبنح َشْوَذٍب: رحِؤَي َسْلَمانح َوَعَلْيِه ِكَساٌء َمْطمحومح الرَّْأِس َساِقطح اأْلحذحَننْيِ، يـَْعِِن أَنَّهح َكاَن أَ   -محَشمََّرًة  
 قَاَل: ِإنَّ اْْلرَْيَ َخرْيح اآْلِخَرةِ  نـَْفَسَك،

 [ 346]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 
، َعْن َأيِب َخْلَدَة قَاَل: َجاَء َعْبدح ا  58- [ 204] ثـَنَا َصاِلحح ْبنح عحَمَر اْلَواِسِطيُّ أحَميََّة ِإىَل  ْلَكِرَِي أَبحو َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح ححْجٍر قَاَل: َحدَّ

َا َهِذِه ثِيَابح ا  لرُّْهبَاِن، ِإْن َكاَن اْلمحْسِلمحوَن ِإَذا تـََزاَورحوا ََتَمَّلحوا َأيِب اْلَعالَِيِة، َوَعَلْيِه ثِيَابح صحوٍف، فـََقاَل أَبحو اْلَعالَِيِة: ِإَّنَّ
 [  348مقطوع[ ]مفرد:   ]الشيخ األلباني: صحيح

ْعتح محطَّرِفًا، َعْن َحِكيِم ْبِن قـَْيِس بْ   59-[  205] ثـَنَا شحْعَبةح، َعْن قـَتَاَدَة: مسَِ ثـَنَا َعْمرحو ْبنح َمْرزحوٍق قَاَل: َحدَّ ِن َعاِصٍم، َأنَّ َأاَبهح  َحدَّ
َ َوَسوِّدحوا َأْكََبحكحْم، فَِإنَّ اْلَقْوَم إِ َأْوَصى ِعْنَد  َذا َسوَّدحوا َأْكََبَهحْم َخَلفحوا َأاَبهحْم، َوِإَذا َسوَّدحوا َأْصَغَرهحْم َأْزَرى َمْوتِِه بَِنيِه فـََقاَل: اتَـّقحوا اَّللَّ

بـََهٌة لِْلَكِرَِي، َويحْستـَْغََن ِبهِ  كحْم َوَمْسأََلَة ا   ِِبِْم َذِلَك يف َأْكَفائِِهْم. َوَعَلْيكحْم اِبْلَماِل َواْصِطنَاِعِه، فَِإنَّهح َمنـْ َا ِمْن َعِن اللَِّئيِم. َوِإايَّ لنَّاِس، فَِإَّنَّ
لََّم. َوِإَذا محتُّ فَاْدِفنحوين ِبَِْرٍض اَل َيْشعحرح آِخِر َكْسِب الرَّجحِل. َوِإَذا محتُّ َفاَل تـَنحوححوا، فَِإنَّهح مَلْ يـحَنْح َعَلى َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ 

 غَاِفلحهحْم يف اجْلَاِهِليَّةِ ِبَدْفِِن َبْكرح ْبنح َوائٍِل، فَِإيّنِ كحْنتح أح 
 [ 361]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

ثـَنَا َأْصَبغح قَاَل: َأْخََبين اْبنح َوْهٍب قَاَل: َأْخََبين خَمَْرَمةح ْبنح بحَكرْيٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَّهح رََأى    60- [  206] َجْعَفٍر يـحَقبِّلح َعْبَد اَّللَِّ ْبَن  َحدَّ
 زَيْـَنَب بِْنَت عحَمَر ْبِن َأيِب َسَلَمَة، َوِهَي ابْـَنةح َسنـََتنْيِ َأْو َنَْوهح 

 [ 365أللباني: صحيح[ ]مفرد: ]الشيخ ا
: ِإِن اْسَتطَْعَت َأْن اَل  َحدَّثـَنَا محوَسى قَاَل: َأْخََباََن الرَّبِيعح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ ْبِن خحطَّاٍف، َعْن َحْفٍص، َعِن احْلََسِن قَالَ   61- [  207]

 َأْهَلَك َأْو َصِبيًَّة، فَافـَْعلْ تـَْنظحَر ِإىَل َشْعِر َأَحٍد ِمْن َأْهِلَك، ِإالَّ َأْن َيكحوَن 
 [ 366]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

َْيِد ْبِن َأيِب  62-[ 208] ثـَنَا َعْبدح اْلَمِلِك ْبنح محح ثـَنَا أَبحو أحَساَمَة، َحدَّ ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ  َغِنيََّة، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب َحدَّ
َ اْبنح عَ  ، فـَقحْلتح اِلْبِنِه: اْدَفْع ِإَِلَّ  اْلَعْجاَلِن اْلمحَحاِريِبِّ قَاَل: كحْنتح يف َجْيِش اْبِن الزَُّبرْيِ، فـَتـحوحيفِّ مٍّ ِل، َوَأْوَصى ِِبََمٍل َلهح يف َسِبيِل اَّللَِّ

نَا ابْ  مْحَِن، ِإنَّ  عحَمَر، فـََقاَل: اَي أاََب َعْبِد الرَّ َن  اجْلََمَل، فَِإيّنِ يف َجْيِش اْبِن الزَُّبرْيِ، فـََقاَل: اْذَهْب بِنَا ِإىَل اْبِن عحَمَر َحَّتَّ َنْسأَلَهح، فَأَتـَيـْ
، َوَهَذا اْبنح َعمِّي، َوهحَو يف َجْيِش اْبِن الزَُّبرْيِ، أَ  َ، َوَأْوَصى ِِبََمٍل َلهح يف َسِبيِل اَّللَِّ فََأْدَفعح ِإلَْيِه اجْلََمَل؟ قَاَل اْبنح عحَمَر: اَي َواِلِدي تـحوحيفِّ

َا َأْوَصى ِِبََمِلِه يف َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، فَِإَذا رَأَْيَت قـَْوًما محْسِلِمنَي يـَْغزحونَ   بحَِنَّ، ِإنَّ َسِبيَل اَّللَِّ كحلُّ َعَمٍل َصاِلٍح، فَِإنْ   َكاَن َواِلدحَك ِإَّنَّ
 َضعح الطَّاَبعَ َوَأْصَحابَهح يف َسِبيِل ِغْلَماِن قـَْوٍم أَيُـّهحْم يَ  قـَْوًما ِمَن اْلمحْشرِِكنَي، فَاْدَفْع إِلَْيِهمح اجْلََمَل، فَِإْن َهَذا

 [ 369]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 
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ثـَنَا شحْعَبةح قَاَل: َأْخََبين َعْبدح اْلَمِلِك قَاَل:  63- [ 209] مسَِْعتح قَِبيَصَة ْبَن َجاِبٍر قَاَل: مسَِْعتح عحَمَر، أَنَّهح َحدَّثـَنَا َحجَّاٌج قَاَل: َحدَّ
، َواَل يحوقَّ َمْن اَل يـَتـََوقَّ قَاَل: َمْن اَل يـَْرَحمح اَل   يـحْرَحمح، َواَل يـحْغَفرح َمْن اَل يـَْغِفرح، َواَل يـحْعَف َعمَّْن مَلْ يـَْعفح

 [ 371]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[
ثـَنَا شحْعَبةح، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن عحَمرْيٍ، َعْن قَِبيَصَة ْبِن َجاِبٍر، عَ  64- [ 210] قَاَل: اَل ْن عحَمَر َحدَّثـَنَا َحْفصح ْبنح عحَمَر قَاَل: َحدَّ

، َواَل يح  ، َواَل يـحتَابح َعَلى َمْن اَل يـَتحوبح  وقَّ َمْن اَل يـحتـََوقَّ يـحْرَحمح َمْن اَل يـَْرَحمح، َواَل يـحْغَفرح ِلَمْن اَل يـَْغِفرح
 [ 372]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 

َاِهٍد، َعْن َأيِب َمْعَمٍر، َعْن َعْبِد اَّللَِّ قَ   65-   [211] ثـَنَا َجرِيٌر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ُمح َبةح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا قـحتـَيـْ اْلَكِذبح   اَل َيْصلححح   اَل:َحدَّ
ئًا ُثحَّ اَل يـحْنِجزح لَهح يف ِجدٍّ َواَل َهْزٍل،   َواَل َأْن يَِعَد َأَحدحكحْم َوَلَدهح َشيـْ
 [ 387[ ]مفرد: صحيح]الشيخ األلباني:  

َاِهٍد، َعِن اْبِن َعْن  َحدَّثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّثـَنَا َعبَّادح ْبنح اْلَعوَّاِم قَاَل: َأْخََباََن سحْفيَانح ْبنح احْلحَسنْيِ، َعِن احْلََكِم،    66-[  212] ُمح
َ َوَأْصِلححوا َذاَت بـَْيِنكحْم{ ]األنفال:   َ َوَأْن يحْصِلححوا  [،1َعبَّاٍس: }فَاتَـّقحوا اَّللَّ قَاَل: َهَذا حَتْرِيٌج ِمَن اَّللَِّ َعَلى اْلمحْؤِمِننَي َأْن يـَتـَّقحوا اَّللَّ

 َذاَت بـَْيِنِهمْ 
 [ 392اإلسناد موقوفا وروي نحوه مرفوعا من حديث ابن عباس[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح

َلةَ   67-[  213] ثـَنَا ِإبْـَراِهيمح ْبنح َأيِب َعبـْ ثـَنَا رحَدْيحح ْبنح َعِطيََّة قَاَل: َحدَّ ثـَنَا ِهَشامح ْبنح َعمَّاٍر قَاَل: َحدَّ ْرَداِء َأنَّ رَجحاًل َحدَّ ، َعْن أحمِّ الدَّ
 َن مِبَا لَْيَس ِفينَا، َفطَاَلَما زحكِّينَا مِبَا لَْيَس ِفينَا ِعْنَد َعْبِد اْلَمِلِك، فـََقاَلْت: ِإْن نـحْؤبَ َأًَتَها فـََقاَل: ِإنَّ رَجحاًل اَنَل ِمْنِك 
 [ 420]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 

، َعْن ِإمْسَاِعيَل، َعْن قـَْيٍس قَ   68-[  214] َْيٍد الرَُّؤاِسيُّ ثـَنَا ِإبْـَراِهيمح ْبنح محح ثـَنَا ِشَهابح ْبنح َعبَّاٍد قَاَل: َحدَّ :َحدَّ  اَل: قَاَل َعْبدح اَّللَِّ
َا ِمَن اإْلِْساَلِم، َأْو بَ  َفَة، ِإَذا قَاَل الرَّجحلح ِلَصاِحِبِه: أَْنَت َعدحوِّي، فـََقْد َخَرَج َأَحدحَهح ِرئ ِمْن َصاِحِبِه قَاَل قـَْيٌس: َوَأْخََبين بـَْعدح أَبحو جحَحيـْ

 َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ قَاَل: ِإالَّ َمْن ًَتبَ 
 [ 421]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا لَْيٌث، َعْن طَاوحٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأظحنُّ   69- [  215] ثـَنَا َعْبدح اْلَواِحِد قَاَل: َحدَّ ثـَنَا محَسدٌَّد قَاَل: َحدَّ َشكَّ   -هح رَفـََعهح  َحدَّ
َبٍة  َعَلى كحلِّ وَ  -أَْو َعْظٍم، أَْو َمْفِصٍل  -قَاَل: يف اْبِن آَدَم ِستُّوَن َوَثاَلَثحِائَِة سحاَلَمى  -لَْيٌث  اِحٍد يف كحلِّ يـَْوٍم َصَدَقٌة، كحلُّ َكِلَمٍة طَيـْ
 َصَدَقةٌ ، َوَعْونح الرَّجحِل َأَخاهح َصَدَقٌة، َوالشَّْربَةح ِمَن اْلَماِء َيْسِقيَها َصَدَقٌة، َوِإَماطَةح اأْلََذى َعِن الطَّرِيِق َصَدَقةٌ 

 [ 422]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
، َعْن َعمْ َحدَّثـَنَا    70- [  216] رِو ْبِن قـَْيٍس  َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّثـَنَا َسِعيدح ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح ْبنح زََكرايَّ

َهاِل، َعْن َسِعيِد ْبِن جحَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْوِلِه َعزَّ وَ  ، َعِن اْلِمنـْ َجلَّ: }َوَما أَنْـَفْقتحْم ِمْن َشْيٍء فـَهحَو خَيْلحفحهح َوهحَو َخرْيح اْلمحاَلِئيِّ
 قَاَل: يف َغرْيِ ِإْسَراٍف، َواَل تـَْقِتريٍ  [،39الرَّازِِقنَي{ ]سبأ: 

 [ 443]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
اَّللَِّ َعِن َسأَْلتح َعْبَد َحدَّثـَنَا قَِبيَصةح قَاَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح، َعْن َسَلَمَة، َعْن محْسِلٍم اْلَبِطنِي، َعْن َأيِب اْلعحبـَْيَدْيِن قَاَل:  71-[ 217]

 اْلمحَبذِّرِيَن، قَاَل: الَِّذيَن يـحْنِفقحوَن يف َغرْيِ َحقٍّ 



41 
 

 [ 444]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
اْبِن َعبَّاٍس: }اْلمحَبذِّرِ   72- [  218] يَن{ ]اإلسراء:  َحدَّثـَنَا َعارٌِم قَاَل: َحدَّثـَنَا هحَشْيٌم قَاَل: َحدَّثـَنَا ححَصنْيٌ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن 

 قَاَل: اْلمحَبذِّرِيَن يف َغرْيِ َحقٍّ  [،27
 [ 445]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

ثـَنَا اْبنح َعْجاَلَن، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسلَ   73-[  219] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح يحوسحَف قَاَل: َحدَّثـَنَا اللَّْيثح قَاَل: َحدَّ َم، َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَن  َحدَّ
، َأْصِلححوا َعَلْيكحْم َمثَاِويكحْم، َوَأِخيفح عحَمرح يـَقحولح َعَلى اْلِمْنَبَِ  يَفكحْم، فَِإنَّهح َلْن يـَْبدحَو َلكحْم : اَي أَيُـَّها النَّاسح وا َهِذِه اجْلِنَّاَن قـَْبَل َأْن َتِح

 محْسِلمحوَها، َوِإانَّ َواَّللَِّ َما َساَلْمنَاهحنَّ محْنذح َعاَديْـنَاهحنَّ 
 [ 446اإلسناد والجملة األخيرة منه صحت مرفوعة[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن

ثـَنَا أَبحو َعاِصٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْمرحو ْبنح َوْهٍب الطَّائِِفيُّ قَالَ   74- [  220] : َحدَّثـَنَا غحطَْيفح َحدَّثـَنَا أَبحو َحْفِص ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ
َع َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َعْمرٍو قَالَ   اِلْبِن َأٍخ َلهح َخَرَج ِمَن اْلَوْهِط: أَيـَْعَملح عحمَّالحَك؟ قَاَل: ْبنح َأيِب سحْفيَاَن، َأنَّ اَنِفَع ْبَن َعاِصٍم َأْخََبَهح، أَنَّهح مسَِ

نَا فـََقاَل: ِإنَّ   - الرَّجحَل ِإَذا َعِمَل َمَع عحمَّاِلِه يف َدارِِه    اَل َأْدِري، قَاَل: َأَما َلْو كحْنَت ثـََقِفيًّا َلَعِلْمَت َما يـَْعَملح عحمَّالحَك، ُثحَّ اْلتـََفَت ِإلَيـْ
 َكاَن َعاِماًل ِمْن عحمَّاِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ   -اَل أَبحو َعاِصٍم َمرًَّة: يف َمالِِه َوقَ 

 [ 448]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ْعتح    75-[  221] : كحْنتح َأْدخحلح بـحيحوَت َأْزَواِج النَِّبِّ َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـَنَا ححَرْيثح ْبنح السَّاِئِب قَاَل: مسَِ احْلََسَن يـَقحولح

 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِخاَلَفِة عحْثَماَن ْبِن َعفَّاَن فَأَتـَنَاَولح سحقحَفَها بَِيِدي 
 [ 450يخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: ]الش

ثـَنَا َحَرِميُّ ْبنح َحْفٍص قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اْلَواِحِد قَاَل: َحدَّثـَنَا َسِعيدح ْبنح َكِثرِي ْبِن عحبـَْيٍد قَا  76- [  222] َثِِن َأيِب قَاَل: َحدَّ َل: َحدَّ
َأِخيطَ  أَْمِسْك َحَّتَّ  َها، فـََقاَلْت:  اْلمحْؤِمِننَي َرِضَي اَّللَّح َعنـْ أحمِّ  َلْو َدَخْلتح َعَلى َعاِئَشَة  أحمَّ اْلمحْؤِمِننَي،  : اَي  نـَْقَبيِت فََأْمَسْكتح فـَقحْلتح  

 أَْبِصْر َشْأَنَك، ِإنَّهح اَل َجِديَد ِلَمْن اَل يـَْلَبسح اْْلََلقَ َخَرْجتح فََأْخََبَتححْم َلَعدُّوهح ِمْنِك ِبحْاًل، قَاَلْت: 
 [ 471]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

َتجح فـََرسح   77- [  223] ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا َحَنشح ْبنح احْلَاِرِث، َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَن الرَّجحلح ِمنَّا تـحنـْ :  َحدَّ هح فـَيـَْنَحرحَها فـَيـَقحولح
 ، فَِإنَّ يف اأْلَْمِر تـَنـَفًُّسا ِكتَابح عحَمَر: َأْن َأْصِلححوا َما َرزََقكحمح اَّللَّح َأاَن َأِعيشح َحَّتَّ َأرَْكَب َهَذا؟ َفَجاَءاَن  

 [ 478]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا مَحَّادح ْبنح زَْيٍد، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب الضَُّحى قَاَل: اْجَتَمعَ  78- [ 224] َمْسرحوٌق َوشحَترْيح    َحدَّثـَنَا سحَلْيَمانح ْبنح َحْرٍب قَاَل: َحدَّ

نَا ِإالَّ لَِيْسَتِمعحوا ِمنَّا َخرْيًا،  ْبنح َشَكٍل يف اْلَمْسِجِد، فـَتـََقوََّض إِلَْيِهَما ِحَلقح اْلَمْسِجِد، فـََقاَل َمْسرحوٌق: اَل أََرى َهؤحاَل  ِء َْيَْتِمعحوَن ِإلَيـْ
 َعاِئَشَة، قَاَل: َهْل  َعْن َعْبِد اَّللَِّ فَأحَصدَِّقَك َأاَن، َوِإمَّا َأْن أحَحدَِّث َعْن َعْبِد اَّللَِّ فـَتحَصدَِّقِِن؟ فـََقاَل: َحدِّْث اَي َأابَ فَِإمَّا َأْن حتحَدَِّث  

ْعَت َعْبَد   نَاِن يـَْزنِيَاِن، َواْلَيَداِن يـَْزنِيَاِن، َوالّرِْجاَلِن يـَْزنِيَاِن، َواْلَفْرجح يحَصدِّقح َذِلكَ مسَِ : اْلَعيـْ أَْو يحَكذِّبحهح؟ فـََقاَل: نـََعْم، قَاَل:   اَّللَِّ يـَقحولح
ْعتحهح  : َما يف اْلقحْرآِن آيَ   َوَأاَن مسَِ ْعَت َعْبَد اَّللَِّ يـَقحولح َ َيَْمحرح  قَاَل: فـََهْل مسَِ َأْْجََع حِلاََلٍل َوَحَراٍم َوَأْمٍر َوََّنٍْي، ِمْن َهِذِه اآْليَِة: }ِإنَّ اَّللَّ ةٌ 

ْعتحهح  [؟90اِبْلَعْدِل َواإْلِْحَساِن َوِإيتَاِء ِذي اْلقحْرََب{ ]النحل:  : قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َوأاََن َقْد مسَِ ْعَت َعْبَد اَّللَِّ يـَقحولح َما يف    قَاَل: فـََهْل مسَِ
َ َْيَْعْل َلهح خَمَْرًجا{ ]الطالق:   ْعتحهح   [؟2اْلقحْرآِن آيٌَة َأْسرََع فـََرًجا ِمْن قـَْوِلِه: }َوَمْن يـَتَِّق اَّللَّ قَاَل: فـََهْل  ،  قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َوأاََن َقْد مسَِ
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: َما يف اْلقحْرآِن آيٌَة َأَشدَّ تـَْفوِيضً  ْعَت َعْبَد اَّللَِّ يـَقحولح ا ِمْن قـَْوِلِه: }اَي ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسَرفحوا َعَلى أَنْـفحِسِهْم اَل تـَْقَنطحوا{ ]الزمر:  مسَِ
ْعتحهح 53 ؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َوَأاَن مسَِ  [ ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ

 [ 489]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[
ثـَنَا أَبحو َعَوانََة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن عحَمرْيٍ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َسِعيدٍ   79-[  225] ثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ ، َعْن أَبِيِه قَاَل: َحدَّ

َض اْلمحْؤِمِن َْيَْعلحهح اَّللَّح َلهح َكفَّارًَة َومحْستـَْعتـَبًا، َوِإنَّ  َوَعاَد َمرِيًضا يف ِكْنَدَة، فـََلمَّا َدَخَل َعَلْيِه قَاَل: أَْبِشْر، فَِإنَّ َمرَ كحْنتح َمَع َسْلَماَن،  
 َمَرَض اْلَفاِجِر َكاْلَبِعرِي َعَقَلهح َأْهلحهح ُثحَّ َأْرَسلحوهح، َفاَل يَْدِري ملَ عحِقَل َوملَ أحْرِسَل " 

 [ 493]مفرد:  [صحيح]الشيخ األلباني:  
،  َوَعْن َعطَاٍء، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة    80-[  226] َا َتْدخحلح يف كحلِّ عحْضٍو ِمِنِّ قَاَل: َما ِمْن َمَرٍض يحِصيبحِِن َأَحبَّ ِإَِلَّ ِمَن احْلحمَّى، أِلََّنَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ يـحْعِطي كحلَّ عحْضٍو ِقْسطَهح ِمَن اأْلَْجِر "   َوِإنَّ اَّللَّ
 [ 503]مفرد:  [صحيح]الشيخ األلباني:  

َلَة، قِ   81-[  227] ،  يَل َلهح: ادْعح اَّللََّ َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح يحوسحَف قَاَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َوائٍِل، َعْن َأيِب نحَيـْ
قحْص ِمَن اأْلَْجِر، فَِقيَل لَهح: ادْعح، ادْعح. فـََقاَل: اللَّهحمَّ اْجَعْلِِن ِمَن اْلمحَقرَِّبنَي، َواْجَعْل أحمِّي مِ قَاَل: اللَّهحمَّ انْـقحْص ِمَن اْلَمَرِض، َواَل   َن تـَنـْ

 احْلحوِر اْلِعنيِ 
 [ 504]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا أَبحو أحَساَمَة، َعْن ِهشَ   82-[  228] َأمْسَاَء، قـَْبَل اٍم، َعْن أَبِيِه قَاَل: َدَخْلتح َأاَن َوَعْبدح اَّللَِّ ْبنح الزَُّبرْيِ َعَلى  َحدَّثـَنَا زََكرايَّ قَاَل: َحدَّ
: َكْيَف َتَِِديَنِك؟ قَاَلْت: َوجِ  ، فـََقاَلْت: لََعلََّك َعٌة، قَاَل: ِإيّنِ يف اْلَمْوتِ قـَْتِل َعْبِد اَّللَِّ بَِعْشِر لَيَاٍل، َوَأمْسَاءح َوِجَعٌة، فـََقاَل ََلَا َعْبدح اَّللَِّ
َحدح طََرفـَْيَك، َأْو تـحْقَتَل فََأْحَتِسَبَك، َوِإمَّا  َتْشَتِهي َمْوِت، فَِلَذِلَك تـََتَمنَّاهح؟ َفاَل تـَْفَعْل، فـََواَّللَِّ َما َأْشَتِهي َأْن َأمحوَت َحَّتَّ َيَِْتَ َعَليَّ أَ 

َك َأْن تـح  َا   ْعَرَض َعَلْيَك خحطٌَّة، َفاَل تـحَواِفقحَك، فـَتـَْقبـَلحَهاَأْن َتْظفحَر فـَتـََقرَّ َعْيِِن، فَِإايَّ َا َعََن اْبنح الزَُّبرْيِ لِيـحْقَتَل فـَيحْحزَّنح َكَراِهَيَة اْلَمْوِت. َوِإَّنَّ
 َذِلكَ 

 [ 509]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
َلَة قَاَل: َمِرَضِت اْمَرَأِت   83- [  229] ثـَنَا احْلََسنح ْبنح َواِقٍع قَاَل: َحدَّثـَنَا َضْمَرةح، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن َأيِب َعبـْ ، َفكحْنتح َأِجيءح ِإىَل  َحدَّ

ْرَداِء فـَتـَقحولح ِل: َكْيَف َأْهلحَك؟ فَأَقحولح ََلَا: َمْرَضى، فـََتْدعحو ِل ِبطََعاٍم، فَآ تـحَها َمرًَّة فـََقاَلْت:  كحلح، ُثحَّ عحْدتح فـََفَعَلْت  أحمِّ الدَّ َذِلَك، َفِجئـْ
َا كحْنتح َأْدعحو َلَك ِبطََعاٍم َأْن كحْنَت َتحَِْبحاَن َعْن َأْهِلَك َأَّنَّح  : َقْد ََتَاثـَلحوا، فـََقاَلْت: ِإَّنَّ ْم َمْرَضى، فََأمَّا َأْن ََتَاثـَلحوا َفاَل َنْدعحو َكْيَف؟ قـحْلتح

 َشْيءٍ َلَك بِ 
 [ 513]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح، َعْن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء قَاَل: َعاَد اْبنح عحَمَر ابْ   84-[  230] َفَحَضَرِت  َن َصْفَواَن،  َحدَّ
 الصَّاَلةح، َفَصلَّى ِِبِمح اْبنح عحَمَر رَْكَعَتنْيِ، َوقَاَل: ِإانَّ َسْفرٌ 

 [ 523د: ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفر 
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َذْيِل قَاَل: َدَخَل َعْبدح َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح ححْجٍر قَاَل: َأْخََباََن َعِليُّ ْبنح محْسِهٍر، َعِن اأْلَْجَلِح، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب اَْلح   85- [  231]
: َلْو  رَجحٌل ِمَن اْلَقْوِم يـَْنظحرح ِإىَل  اَّللَِّ ْبنح َمْسعحوٍد َعَلى َمرِيٍض يـَعحودحهح، َوَمَعهح قـَْوٌم، َويف اْلبـَْيِت اْمَرأٌَة، َفَجَعَل  اْلَمْرأَِة، فـََقاَل لَهح َعْبدح اَّللَِّ

نحَك َكاَن َخرْيًا َلكَ   انْـَفَقَأْت َعيـْ
 [ 531]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا الرَّبِيعح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َذَهْبتح َمَع احْلََسِن ِإىَل قـَتَاَدَة نـَعحودحهح،    86- [  232] رَْأِسِه، َفَسأَلَهح فـََقَعَد ِعْنَد  َحدَّثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ
 ُثحَّ َدَعا َلهح قَاَل: اللَّهحمَّ اْشِف قـَْلَبهح، َواْشِف َسَقَمهح 

 [ 537رد: ]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مف
ثَهح، َعْن جحَبرْيِ بْ   87- [  233] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدََّثِِن محَعاِويَةح، َأنَّ أاََب الزَّاِهرِيَِّة َحدَّ َجَبٍل  ِن نـحَفرْيٍ، َعْن محَعاِذ ْبِن  َحدَّ

َنكَ أَنَّهح قَاَل: ِإَذا َأْحبـَْبَت َأًخا َفاَل َتحَارِِه، َواَل     تحَشارِِّه، َواَل َتْسَأْل َعْنهح، فـََعَسى َأْن تـحَوايفَ لَهح َعدحوًّا فـَيحْخَِبََك مِبَا لَْيَس ِفيِه، فـَيـحَفرَِّق بـَيـْ
َنهح   َوبـَيـْ

 [545اإلسناد موقوفا وروي عنه مرفوعا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
قَالَ   88- [  234] َمْرََيَ  َأيِب  اْبِن ِشَهاٍب،  َحدَّثـَنَا َسِعيدح ْبنح  ْبنح ِدينَاٍر، َعِن  َأْخََباََن حمحَمَّدح ْبنح محْسِلٍم قَاَل: َأْخََبين َعْمرحو  َعْن  : 

: ِإنَّ اْلَعْقَل يف اْلَقْلبِ  َعهح ِبِصفِّنَي يـَقحولح َوالرَّمْحََة يف اْلَكِبِد، َوالرَّْأفََة يف الطَِّحاِل، ،  ِعيَاِض ْبِن َخِليَفَة، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّح َعْنهح، أَنَّهح مسَِ
 َوالنـََّفَس يف الّرَِئِة " 

 [ 547]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[
َثِم ْبِن َماِلٍك  َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح ححْجٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح قَاَل: َحدََّثِِن أَبحو َرَواَحَة يَزِيدح ْبنح أَيْـَهَم، َعِن ا 89- [ 235] الطَّاِئيِّ  َْلَيـْ

ْعتح النـُّْعَماَن ْبَن َبِشرٍي يـَقحولح َعَلى اْلِمْنََبِ، قَاَل: ِإنَّ لِلشَّْيطَاِن َمَصالِيًا َوفحخحوًخا، َوِإنَّ   َمَصاِلَ الشَّْيطَاِن َوفحخحوَخهح: اْلَبطَرح قَاَل: مسَِ
، َواْلَفْخرح ِبَعطَاِء اَّللَِّ  ، َواتِّبَاعح اَْلََوى يف َغرْيِ َذاِت اَّللَِّ ِِبَنْـعحِم اَّللَِّ  ، َواْلِكَْباَِيءح َعَلى ِعبَاِد اَّللَِّ

 [ 553موقوف[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن
يٍع، َعْن َأيِب َسَلَمةَ  90- [ 236] الرَّمْحَِن قَاَل:  ْبِن َعْبِد   َحدَّثـَنَا ِإْسَحاقح قَاَل: َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح فحَضْيِل قَاَل: َحدَّثـَنَا اْلَولِيدح ْبنح ْجَِ

ْعَر يف َُمَاِلِسِهْم، َوَيْذكحرحوَن َأْمَر  مَلْ َيكحْن َأْصَحابح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم محَتَحّزِِقنَي، َواَل محَتَماِوِتنَي، وََكانحوا يـَتـَنَا َشدحوَن الشِّ
هحْم َعلَ  نـَْيِه َكأَنَّهح َجاِهِليَِّتِهْم، فَِإَذا أحرِيَد َأَحٌد ِمنـْ ، َداَرْت مَحَالِيقح َعيـْ  َُمْنحونٌ  ى َشْيٍء ِمْن َأْمِر اَّللَِّ

 [ 555]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[
، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ َساِلًما َأْخََبَهح   91- [  237] ، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َحدَّثـَنَا َأْصَبغح قَاَل: َأْخََبين اْبنح َوْهٍب قَاَل: َأْخََبين يحونحسح

َنْت َسَنًة َشِديَدًة محِلمًَّة، بـَْعَدَما اْجتـََهَد عحَمرح يف ِإْمَداِد وََكا  -عحَمَر َأْخََبَهح، َأنَّ عحَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّح َعْنهح قَاَل َعاَم الرََّماَدِة  
ِبِل َواْلَقْمِح َوالزَّْيِت ِمَن اأْلَْراَيِف كحلَِّها، َحَّتَّ بـََلَحِت اأْلَْراَيفح كحلَُّها ِمَّا َجهَ  فـََقاَم عحَمرح َيْدعحو فـََقاَل:   - َذِلَك  َدَها  اأْلَْعَراِب اِبإْلِ

َ  اْجَعْل رِْزقـَهحْم َعَلى رحءحوِس اجْلِبَاِل، فَاْسَتَجاَب اَّللَّح َلهح َولِْلمحْسِلِمنَي، فـََقاَل ِحنَي نـََزَل ِبِه اْلَغيْ اللَّهحمَّ  ، فـََواَّللَِّ َلْو َأنَّ اَّللَّ : احْلَْمدح َّللَِِّ ثح
َأْدَخْلتح َمَعهحْم َأْعَداَدهحْم ِمَن اْلفحَقرَاِء، فـََلْم َيكحِن اثْـنَاِن يـَْهِلَكاِن ِمَن   ٌة ِإالَّ مَلْ يـحْفرِْجَها َما تـَرَْكتح ِبَِْهِل بـَْيٍت ِمَن اْلمحْسِلِمنَي ََلحْم َسعَ 

 الطََّعاِم َعَلى َما يحِقيمح َواِحًدا 
 [ 562]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
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ثـَنَا فـَْرَوةح ْبنح َأيِب اْلَمْغَراِء قَاَل: َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح محْسِهٍر، َعْن ِهَشاِم ْبِن عحْرَوَة، َعْن أَبِيهِ   92-[  238] َجاِلًسا ِعْنَد قَاَل: كحْنتح    َحدَّ
 َثاَلثً  محَعاِويََة، َفَحدََّث نـَْفَسهح، ُثحَّ انْـتـََبَه فـََقاَل: اَل ِحْلَم ِإالَّ ََتْرِبٌَة "، يحِعيدحَها

 [ 564موقوفا[ ]مفرد:   ]الشيخ األلباني: صحيح
َْيِد ْبِن َماِلِك بْ   93- [  239] َثِِن َماِلٌك، َعْن حمحَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْلَحَلَة، َعْن محح ثـَنَا ِإمْسَاِعيلح قَاَل: َحدَّ ِن خحثـَْيٍم أَنَّهح قَاَل:  َحدَّ

َْيٌد: فـََقاَل أَبحو هحَريْـَرَة: اْذَهْب   كحْنتح َجاِلًسا َمَع َأيِب هحَريْـَرَة ِبَِْرِضِه اِبْلَعِقيِق، فََأًَتهح قـَْوٌم ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنةِ  ، فـَنـََزلحوا، قَاَل محح َعَلى َدَوابَّ
ئًا، قَاَل: فـََوَضَعْت َثاَلثَةَ أَ  : َأْطِعِمينَا َشيـْ ئًا ِمْن زَْيٍت َوِمْلحٍ ِإىَل أحمِّي َوقحْل ََلَا: ِإنَّ ابْـَنِك يـحْقرِئحِك السَّاَلَم َويـَقحولح   قـَْراٍص ِمْن َشِعرٍي، َوَشيـْ
َريْـَرَة َوقَاَل: احْلَْمدح َّللَِِّ الَِّذي َأْشبـََعنَا ِمَن يف َصْحَفٍة، فـََوَضْعتـحَها َعَلى رَْأِسي، َفَحَمْلتـحَها ِإلَْيِهْم، فـََلمَّا َوَضْعتحهح َبنْيَ أَْيِديِهْم، َكَبََّ أَبحو هح 

ئًا، فـََلمَّا اْنَصَرفحوا قَاَل: اَي اْبَن َأِخي،  التَّْمرح اْْلحْبِز بـَْعَد َأْن مَلْ َيكحْن طََعامحنَا ِإالَّ اأْلَْسَوَداِن:  َواْلَماءح، فـََلْم يحِصِب اْلَقْومح ِمَن الطََّعاِم َشيـْ
َا ِمْن َدَوابِّ  َها، َوَأِطْب محَراَحَها، َوَصلِّ يف اَنِحيَِتَها، فَِإَّنَّ الَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه لَيحوِشكح   اجْلَنَِّة، وَ َأْحِسْن ِإىَل َغَنِمَك، َواْمَسْح الرُّغَاَم َعنـْ

 زََماٌن َتكحونح الثُـّلَّةح ِمَن اْلغََنِم َأَحبَّ ِإىَل َصاِحِبَها ِمْن َداِر َمْرَوانَ  َأْن َيَِْتَ َعَلى النَّاسِ 
 [ 572مفرد:  اإلسناد وجملة الصالة في مراح الغنم ومسح رغامها وأنها من دواب الجنة صحيح مرفوعا[ ]  ]الشيخ األلباني: صحيح

ثـَنَا َعْمرحو ْبنح َمْرزحوٍق قَاَل: َأْخََباََن شحْعَبةح، َعْن عحَمارََة ْبِن َأيِب َحْفَصَة، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبنِ   94- [  240] قَاَل: َعِجْبتح  َعبَّاٍس  َحدَّ
وَكَ  َويـحْهَدى َكَذا  وََكَذا،  السََّنِة َكَذا  َها يف  ِمنـْ يحْذَبحح  ِإنَّ الشَّاَء  َوالشَّاِء،  َها،لِْلِكاَلِب  ِمنـْ َأْكثـَرح  اْلَكْلَبةح   َذا، َوالشَّاءح  َتَضعح  َواْلَكْلبح 

 اْلَواِحَدةح َكَذا وََكَذا 
 [ 575]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا َوْهبح ْبنح ِإمْسَاِعيَل، َعْن حمحَمَِّد ْبِن قـَْيٍس، َعْن َأيِب ِهْنَد اَْلَْمَداينِّ  95- [ 241] َبةح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا قـحتـَيـْ يَاَن قَاَل: ، َعْن َأيِب َحدَّ ظَبـْ
: أَْلَفاِن َوَُخْسحمِ  يَاَن، َكْم َعطَاؤحَك؟ قـحْلتح ْذ ِمَن احْلَْرِث َوالسَّابْـيَاِء قَاَل ِل عحَمرح ْبنح اْْلَطَّاِب: اَي أاََب ظَبـْ يَاَن، اَتَِّ ائٍَة، قَاَل لَهح: اَي أاََب ظَبـْ

 ِمْن قـَْبِل َأْن تَِلَيكحْم ِغْلَمةح قـحَرْيٍش، اَل يـحَعدُّ اْلَعطَاءح َمَعهحْم َمااًل 
 [ 576]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

ثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّثـَنَا أَبحو َعَوانََة، َعْن عحَمَر ْبِن َأيِب َسَلَمَة، َعْن أَبِيِه، َعْن أَ   96-[  242] قَاَل: اْلَكبَائِرح  يِب هحَريْـَرَة  َحدَّ
، َوقـَْتلح النـَّْفِس، َورَْميح اْلمحْحَصنَاِت، َواأْلَ   ْعَرابِيَّةح بـَْعَد اَلِْْجَرةِ َسْبٌع، َأوََّلححنَّ: اإْلِْشَراكح اِبَّللَِّ

 [ 578موقوفا وهو في حكم المرفوع وقد روي مرفوعا نحوه[ ]مفرد:   ]الشيخ األلباني: صحيح
َ َوتَـ   97- [  243] ثـَنَا احْلََسنح، َأنَّ رَجحاًل تـحوحيفِّ ثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّثـَنَا أَبحو ِهاَلٍل قَاَل: َحدَّ َرَك ابْـنًا َلهح َوَمْوىًل لَهح، َحدَّ

َفَسأََلهح، فـََقاَل: ِإَذا َأرَْدَت ين َأطْلحِب اْلِعْلَم، َفَجهََّزهح، فَأََتى َعاِلًما  فََأْوَصى َمْواَلهح اِبْبِنِه، فـََلْم َيَْلحوهح َحَّتَّ َأْدَرَك َوَزوََّجهح، فـََقاَل َلهح: َجهَّزْ 
َواْصَِبْ، وَ   َ َذا  اَل َتْستـَْعِجْل. قَاَل احْلََسنح: يف هَ َأْن تـَْنطَِلَق فـَقحْل ِل أحَعلِّْمَك، فـََقاَل: َحَضَر ِمِنِّ اْْلحرحوجح فـََعلِّْمِِن، فـََقاَل: اتَِّق اَّللَّ

َا هحنَّ َثاَلٌث    -اْْلرَْيح كحلُّهح   اَر ِإَذا هحَو ِبَرجحٍل اَنئٍِم   -َفَجاَء َواَل َيَكادح يـَْنَساهحنَّ، ِإَّنَّ فـََلمَّا َجاَء َأْهَلهح نـََزَل َعْن رَاِحَلِتِه، فـََلمَّا نـََزَل الدَّ
 َّللَِّ َما أحرِيدح َما أَنْـَتِظرح ِِبََذا؟ فـََرَجَع ِإىَل رَاِحَلِتِه، فـََلمَّا َأرَاَد َأْن َيَْخحَذ السَّْيَف قَاَل: اتَّقِ محرَتَاٍخ َعِن اْلَمْرَأِة، َوِإَذا اْمرَأَتحهح اَنئَِمٌة، قَاَل: َوا 

َ َواْصَِبْ، َواَل َتْستـَْعِجْل. فـََرَجَع، فـََلمَّا قَاَم َعَلى  ئًا، فـََرَجَع ِإىَل  اَّللَّ َفهح  رَْأِسِه قَاَل: َما أَنْـَتِظرح ِِبََذا َشيـْ  رَاِحَلِتِه، فـََلمَّا َأرَاَد َأْن َيَْخحَذ َسيـْ
َقَظ الرَّجحلح، فـََلمَّا رَآهح َوَثَب ِإلَْيِه فـََعانـََقهح   َوقـَبـََّلهح، َوَساَءَلهح قَاَل: َما َأَصْبَت بـَْعِدي؟ ذََكَرهح، فـََرَجَع ِإلَْيِه، فـََلمَّا قَاَم َعَلى رَْأِسِه اْستـَيـْ
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َلَة َبنْيَ السَّْيِف َوَبنْيَ رَْأِسَك ثَ قَاَل: َأَصْبتح َواَّللَِّ  اَلَث ِمرَاٍر، َفَحَجَزين َما   بـَْعَدَك َخرْيًا َكِثريًا، َأَصْبتح َواَّللَِّ بـَْعَدَك: َأيّنِ َمَشْيتح اللَّيـْ
 َأَصْبتح ِمَن اْلِعْلِم َعْن قـَْتِلكَ 

 [ 583]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[
ْعتح    98- [  244] ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا ِفْطٌر، َعْن َأيِب َُيََْي قَاَل: مسَِ َاِهًدا، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: لَْو َأنَّ َجَباًل َحدَّ بـََغى   ُمح

 َعَلى َجَبٍل َلدحكَّ اْلبَاِغي 
 [ 588]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ْن يَزِيَد  عحبـَْيِد ْبِن َمْيمحوٍن قَاَل: َحدَّثـَنَا ِمْسِكنيح ْبنح بحَكرْيٍ احْلَذَّاءح احْلَرَّاينُّ، َعْن َجْعَفِر ْبِن بـحْرقَاَن، عَ َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح  99- [ 245]
: يـحْبِصرح َأَحدحكحمح اْلَقَذاَة يف َعنْيِ َأِخيِه، َويـَْنَسى   ْعتح َأاَب هحَريْـَرَة يـَقحولح اجْلِْذَل، َأِو اجلِْذَْع، يف َعنْيِ نـَْفِسِه قَاَل أَبحو ْبِن اأْلََصمِّ قَاَل: مسَِ

: اْْلََشَبةح اْلَعالَِيةح اْلَكِبريَةح   عحبـَْيٍد: اجْلِْذلح
 [ 592موقوفا[ ]مفرد:   ]الشيخ األلباني: صحيح

ثـَنَا    100-[  246] ثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ َنكحْم، فَِإنَّهح سحَلْيَمانح ْبنح اْلمحِغريَِة، َعْن  َحدَّ : اَي َبِِنَّ، تـَبَاَذلحوا بـَيـْ َثِبٍت قَاَل: َكاَن أََنٌس يـَقحولح
َنكحمْ   َأَودُّ ِلَما بـَيـْ

 [ 595]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا اأْلَْعَمشح قَاَل: َحدََّثِِن   101- [  247] ثـَنَا عحَمرح ْبنح َحْفٍص قَاَل: َحدَّثـَنَا َأيِب قَاَل: َحدَّ َماِلكح ْبنح احْلَاِرِث، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن   َحدَّ

َجاَء َمرًَّة َوَلْستح َثََّة، فـََلِقَيِِن َعْلَقَمةح َوقَاَل ِل: ْبِن يَزِيَد قَاَل: َكاَن الرَّبِيعح َيَِْت َعْلَقَمَة يـَْوَم اجْلحمحَعِة، فَِإَذا مَلْ َأكحْن َثََّة َأْرَسلحوا ِإَِلَّ، فَ 
 َعزَّ َوَجلَّ اَل يـَْقَبلح ِإالَّ النَّاِخَلَة ِمَن َما َجاَء ِبِه الرَّبِيعح؟ قَاَل: َأمَلْ تـََر َأْكثـََر َما َيْدعحو النَّاَس، َوَما أََقلَّ ِإَجابـَتـَهحْم؟ َوَذِلَك َأنَّ اَّللََّ َأمَلْ تـََر 

؟ قَاَل: وَ  : َأَو لَْيَس َقْد قَاَل َذِلَك َعْبدح اَّللَِّ : اَل َيْسَمعح اَّللَّح ِمْن محْسِمٍع، َواَل محَراٍء، َواَل الدَُّعاِء، قـحْلتح َما قَاَل؟ قَاَل: قَاَل َعْبدح اَّللَِّ
 اَلِعٍب، ِإالَّ َداٍع َدَعا يـَثـْبحتح ِمْن قـَْلِبِه، قَاَل: َفذََكَر َعْلَقَمَة؟ قَاَل: نـََعمْ 

 [ 606]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
َوةح قَاَل: َأْخََباََن شحَرْحِبيلح    102-[  248] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن َحيـْ ثـَنَا ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ ْبنح َشرِيٍك اْلَمَعاِفِريُّ، أَنَّهح  َحدَّ

، أَنَّهح   َع أاََب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلحبحِليَّ َع  مسَِ َع الصُّنَاحِبِيَّ، أَنَّهح مسَِ دِّيَق َرِضَي اَّللَّح َعْنهح: ِإنَّ َدْعَوَة اأْلَِخ يف اَّللَِّ تحْسَتَجابح مسَِ  َأاَب َبْكٍر الصِّ
 [ 624]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا محَهاِجٌر أَبحو ا  103- [  249] ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْمرحو ْبنح َعْبِد اَّللَِّ أَبحو محَعاوِيََة قَاَل: َحدَّ حْلََسِن، َعْن َعْمرِو ْبِن َحدَّ
، َعْن عحَمَر أَنَّهح َكاَن ِفيَما  َلِّْفِِن يف اأْلَْشَراِر، َوَأحْلِْقِِن اِبأْلَْخيَارِ َيْدعحو: اللَّهحمَّ تـََوفَِِّن َمَع اأْلَبْـَراَمْيمحوٍن اأْلَْوِديِّ  ِر، َواَل َتح

 [ 629]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا سحَلْيَمانح ْبنح اْلمحِغريَِة، َعْن َثِبٍت قَاَل: َكاَن أََنٌس ِإَذا دَ  104- [ 250] ثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ :  َعا أِلَِخيِه َحدَّ يـَقحولح

 َوَيصحومحوَن النـََّهارَ َجَعَل اَّللَّح َعَلْيِه َصاَلَة قـَْوٍم أَبْـَراٍر لَْيسحوا ِبظََلَمٍة َواَل فحجَّاٍر، يـَقحومحوَن اللَّْيَل، 
 [ 631موقوفا وقد صح مرفوعا[ ]مفرد:   ]الشيخ األلباني: صحيح
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ثـَنَا عحَمرح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ الرُّوِميُّ قَاَل: َأْخََبين َأيِب، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ   105- [  251] ثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ قَاَل: ِقيَل َلهح: ِإنَّ   َحدَّ
َ ََلحْم، قَا -َوهحَو يـَْوَمِئٍذ اِبلزَّاِويَِة  -ِإْخَواَنَك أَتـَْوَك ِمَن اْلَبْصَرِة  نْـيَا َحَسَنًة، َويف  لَِتْدعحَو اَّللَّ َل: اللَّهحمَّ اْغِفْر لَنَا، َواْرمَحْنَا، َوآتِنَا يف الدُّ

 تِيتحْم َخرْيَ الدُّنْـيَا َواآْلِخَرةِ اآْلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر، فَاْستـََزادحوهح، فـََقاَل ِمثـَْلَها، فـََقاَل: ِإْن أحوتِيتحْم َهَذا، فـََقْد أحو 
 [ 633أللباني: صحيح[ ]مفرد: ]الشيخ ا

ْعتح َشيْ   106-[  252] ثـَنَا اجْلحَرْيِريُّ، َعْن َثحَاَمَة ْبِن َحْزٍن قَاَل: مسَِ ثـَنَا يَزِيدح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا بـَيَاٌن قَاَل: َحدَّ ِبَِْعَلى ًخا يـحنَاِدي  َحدَّ
: َمْن َهَذا الشَّْيخح  ْرَداءِ َصْوتِِه: اللَّهحمَّ ِإيّنِ َأعحوذح ِبَك ِمَن الشَّرِّ اَل خَيِْلطحهح َشْيٌء "، قـحْلتح  ؟ ِقيَل: أَبحو الدَّ

 [ 675]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا َثحَاَمةح ْبنح عح   107- [  253] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح عحبـَْيٍد قَاَل: َحدَّثـَنَا ِعيَسى ْبنح يحونحَس، َعِن اأْلَْعَمِش قَاَل: َحدَّ ْقَبَة قَاَل: مسَِْعتح َحدَّ

يـَقحولح  ْبَن سحَوْيٍد  اللَّهحمَّ : قَاَل  احْلَاِرَث  ِإَماٌم خَيَافح تـََغْطرحَسهح َأْو ظحْلَمهح، فـَْليـَقحِل:  َأَحدِكحْم  َمْسعحوٍد: ِإَذا َكاَن َعَلى   َربَّ  َعْبدح اَّللَِّ ْبنح 
هحْم َأْو  السََّماَواِت السَّْبِع، َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، كحْن ِل َجارًا ِمْن فحاَلِن ْبِن فحاَلٍن   َوَأْحَزابِِه ِمْن َخاَلئِِقَك، َأْن يـَْفرحَط َعَليَّ َأَحٌد ِمنـْ

 َيْطَغى، َعزَّ َجارحَك، َوَجلَّ ثـَنَاؤحَك، َواَل إَِلَه ِإالَّ أَْنتَ 
 [ 707]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

، َعِن اْلِمنْـ   108- [  254] ثـَنَا يحونحسح ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ َثِِن َسِعيدح ْبنح جحَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َحدَّ َهاِل ْبِن َعْمرٍو قَاَل: َحدَّ
يًعا، اقَاَل: ِإَذا   رح، َّللَّح َأَعزُّ ِمَّا َأَخافح َوَأْحذَ أَتـَْيَت سحْلطَااًن َمِهيبًا، ََتَافح َأْن َيْسطحَو ِبَك، فـَقحِل: اَّللَّح َأْكََبح، اَّللَّح َأَعزُّ ِمْن َخْلِقِه ْجَِ

ِبِِْذنِِه، ِمْن َشرِّ َعْبِدَك فحاَلٍن، َوجحنحوِدهِ  َوَأعحوذح اِبَّللَِّ الَِّذي اَل ِإلََه ِإالَّ هحَو، اْلمحْمِسكح السََّماَواِت السَّْبَع َأْن يـََقْعَن َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ  
َجارًا ِمْن َشّرِِهْم، َجلَّ ثـَنَاؤحَك، َوَعزَّ َجارحَك، َوتـَبَاَرَك امْسحَك، َواَل إَِلَه َغرْيحَك، َثاَلَث   َوأَتـْبَاِعِه َوَأْشيَاِعِه ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِْنِس، اللَّهحمَّ كحْن ِل 

 َمرَّاتٍ 
 [ 708]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا محِغريَةح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن يَزِيَد، َعْن َسَلَمَة قَاَل:  109-[  255] ثـَنَا َأمْحَدح ْبنح َأيِب َبْكٍر قَاَل: َحدَّ َكاَن ِإَذا اْشَتدَِّت   َحدَّ
: »اللَّهحمَّ اَلِقًحا، اَل َعِقيًما«    الّرِيحح يـَقحولح

 [ 718]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
َثِِن ِعْكرَِمةح، أَ  110- [ 256] َثِِن احْلََكمح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا محوَسى ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل: َحدَّ نَّ اْبَن َعبَّاٍس َكاَن  َحدَّثـَنَا ِبْشٌر قَاَل: َحدَّ

َع َصْوَت   ِعقح اِبْلَغْيِث، َكَما يـَْنِعقح الرَّاِعي ِبَغَنِمهِ الرَّْعِد قَاَل: سحْبَحاَن الَِّذي َسبَّْحَت َلهح، قَاَل: ِإنَّ الرَّْعَد َمَلٌك يـَنْ ِإَذا مسَِ
 [ 722]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 

َثِِن َماِلكح ْبنح أََنٍس، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن َعْبدِ   111- [  257] اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ، أَنَّهح   َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح قَاَل: َحدَّ
َع الرَّْعَد تـََرَك احْلَِديَث   :    [،13ْمِدِه َواْلَماَلِئَكةح ِمْن ِخيَفِتِه{ ]الرعد:  َوقَاَل: سحْبَحاَن الَِّذي }يحَسبِّحح الرَّْعدح حِبَ َكاَن ِإَذا مسَِ ُثحَّ يـَقحولح
 ِإنَّ َهَذا َلَوِعيٌد َشِديٌد أِلَْهِل اأْلَْرضِ 

 [ 723]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا    112- [  258] ثـَنَا َأيِب قَاَل: َحدَّ َاِهٌد، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو َحدَّثـَنَا عحَمرح ْبنح َحْفٍص قَاَل: َحدَّ َثِِن ُمح اأْلَْعَمشح قَاَل: َحدَّ

، فَِإَذا قَاَل َذِلَك فـَْليـَقحْل: ِإالَّ َباَلًء ِفيهِ قَاَل: يـَقحولح الرَّجحلح    َعاَلءٌ : اللَّهحمَّ ِإيّنِ َأعحوذح ِبَك ِمْن َجْهِد اْلَباَلِء، ُثحَّ َيْسكحتح
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 [ 729]مفرد: ]الشيخ األلباني: صحيح[ 
َثِِن محَعاوِيَةح ْبنح َصاِلٍح، َعْن َكِثرِي ْبِن احْلَاِرِث، َعِن اْلَقاسِ   113- [  259] ِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن  َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدَّ

، مسَِْعتح اْبَن أحمِّ َعْبٍد   : َمِن اْغِتيَب ِعْنَدهح محْؤِمٌن فـََنَصرهح َجَزاهح اَّللَّح الشَّاِميِّ نْـيَا َواآْلِخَرِة، َوَمِن اْغِتيَب ِعْنَدهح يـَقحولح  ِِبَا َخرْيًا يف الدُّ
َقِد ، فَـ الدُّنْـيَا َواآْلِخَرِة َشرًّا، َوَما اْلتـََقَم َأَحٌد لحْقَمًة َشرًّا ِمَن اْغِتيَاِب محْؤِمٍن، ِإْن قَاَل ِفيِه َما يـَْعَلمح  محْؤِمٌن فـََلْم يـَْنصحْرهح َجَزاهح اَّللَّح ِِبَا يف 

 اْغتَابَهح، َوِإْن قَاَل ِفيِه مِبَا اَل يـَْعَلمح فـََقْد َِبََتهح 
 [ 734]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا اْبنح َّنحرَْيٍ قَاَل: َحدََّثِِن َأيِب قَاَل: َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح، َعْن قـَْيٍس قَاَل: َكاَن َعْمرحو ْبنح اْلعَ   114- [  260] اِص َيِسريح َمَع نـََفٍر  َحدَّ
، أَلَْن َيَْكحَل َأَحدحكح ِمْن َأْصَحاِبِه، َفَمرَّ َعَلى بـَْغٍل َميٍِّت   بَْطَنهح، َخرْيٌ ِمْن َأْن َيَْكحَل حَلَْم  َقِد انْـتـََفَخ، فـََقاَل: »َواَّللَِّ ْم َهَذا َحَّتَّ مَيَْْلَ 

 محْسِلٍم«  
 [ 736]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا بَِقيَّةح قَاَل: َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح زاَِيٍد قَاَل: َأْدرَْكتح السََّلَف، َوِإَّنَّح   115- [  261] ْم لََيكحونحوَن يف اْلَمْنِزِل َحدَّثـَنَا َعْبَدةح قَاَل: َحدَّ
، َوِقْدرح َأَحِدِهْم َعلَ اْلَواِحِد ِبََِهالِيِهْم،   َا نـََزَل َعَلى بـَْعِضهحمح الضَّْيفح ى النَّاِر، فـَيَْأخحذحَها َصاِحبح الضَّْيِف ِلَضْيِفِه، فـَيـَْفِقدح اْلِقْدَر فـَرحمبَّ

: َمْن َأَخَذ اْلِقْدَر؟ فـَيـَقحولح َصاِحبح الضَّْيِف: َنْنح َأَخْذاَنَها ِلَضْيِفنَا، فـَيـَقحولح َصاِحبح   اْلِقْدِر: اَبَرَك اَّللَّح َلكحْم ِفيَها َصاِحبـحَها فـَيـَقحولح
نـَهحْم ِإالَّ جحدحرح اْلَقَصِب. قَ  ًة َنَْوَهاَأْو َكِلمَ  - زح ِإَذا َخبـَزحوا ِمْثلح َذِلَك، َولَْيَس بـَيـْ اَل بَِقيَّةح: َوَأْدرَْكتح َأاَن  قَاَل بَِقيَّةح: َوقَاَل حمحَمٌَّد: َواْْلحبـْ

 َذِلَك: حمحَمََّد ْبَن زاَِيٍد َوَأْصَحابَهح 
 [ 739]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا خَمَْلدح ْبنح َماِلٍك قَاَل: َحدَّثـَنَا َحجَّاجح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َأْخََباََن محبَاَركح ْبنح َفَضالََة، َعْن    116-[  262] َبْكِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َحدَّ
  ، النَِّبِّ صَ اْلمحَزينِّ َأْصَحاِب  َأْرطَأََة قَاَل: َكاَن الرَّجحلح ِمْن  ْبِن  مِبَا  َعْن َعِديِّ  تـحَؤاِخْذين  ِإَذا زحكَِّي قَاَل: اللَّهحمَّ اَل  لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم 

 يـَقحولحوَن، َواْغِفْر ِل َما اَل يـَْعَلمحونَ 
 [ 761]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا سحْفيَانح    117- [  263] ثـَنَا َعِليُّ ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ قَاَل: قَاَل َعْمٌرو: َعِن اْبِن َعبَّاٍس: اَل يـَقحوَلنَّ َأَحدحكحْم ِلَشْيٍء اَل  َحدَّ
َ َما اَل يـَْعَلمح، َفذَ   ِعْنَد اَّللَِّ َعِظيمٌ  اكَ يـَْعَلمحهح: اَّللَّح يـَْعَلمحهح؛ َواَّللَّح يـَْعَلمح َغرْيَ َذِلَك، فـَيـحَعلَِّم اَّللَّ

 [ 764]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا سحْفيَانح،    118- [  264] َعِن اْبِن َأيِب ححَسنْيٍ َوَغرْيِِه، َعْن َأيِب الطَُّفْيِل َسَأَل اْبنح اْلَكوَّا َعِليًّا َعِن  َحدَّثـَنَا احْلحَمْيِديُّ قَاَل: َحدَّ

َهِمرٍ اْلَمَجرَِّة، قَاَل: هحَو  َها فحِتَحِت السََّماءح مِبَاٍء محنـْ  َشَرجح السََّماِء، َوِمنـْ
 [ 766]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا  119-[ 265] ثـَنَا َعارٌِم قَاَل: َحدَّ : َحدَّ َأَماٌن أِلَْهِل أَبحو َعَوانََة، َعْن َأيِب ِبْشٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن جحَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: اْلَقْوسح
 اأْلَْرِض ِمَن اْلَغَرِق، َواْلَمَجرَّةح: اَببح السََّماِء الَِّذي تـَْنَشقُّ ِمْنهح 

 [ 767]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 



48 
 

ْعتح رَجحاًل قَاَل أِلَيِب    120- [  266] َثِِن أَبحو احْلَاِرِث اْلَكْرَماينُّ قَاَل: مسَِ رََجاٍء: أَقـَْرأح َعَلْيَك َحدَّثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ
َ َأْن َْيَْمَع بـَْيِِن   َنَك يف محْستـََقرِّ َرمْحَِتِه، قَاَل: َوَهلْ السَّاَلَم، َوَأْسَألح اَّللَّ  َيْسَتِطيعح َأَحٌد َذِلَك؟ قَاَل: َفَما محْستـََقرُّ َرمْحَِتِه؟ قَاَل:  َوبـَيـْ

: َربُّ اْلَعاَلِمنيَ   اجْلَنَّةح، قَاَل: مَلْ تحِصْب، قَاَل: َفَما محْستـََقرُّ َرمْحَِتِه؟ قَاَل: قـحْلتح
 [ 768]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا    121-[  267] ثـَنَا أَبحو َعْلَقَمَة َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َحدَّ َثِِن اْلِمْسَورح   ِإبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْنِذِر قَاَل: َحدَّ فـَْرَوَة، َحدَّ
ْعتح اْبَن َعبَّاٍس، َورَجحٌل َيْسأَلحهح، فـََقاَل: ِإيّنِ  ْبنح رِفَاَعَة اْلقحَرِظيُّ قَالَ  ًزا َوحَلًْما، فـََهْل أَتـََوضَّأح؟ فـََقاَل: َوُْيََك، أَتـَتـََوضَّأح : مسَِ َأَكْلتح خحبـْ

 ِمَن الطَّيِّبَاِت؟  
 [ 733]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا ِإبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْنِذِر قَاَل:  122-[ 268] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َأيِب فحَدْيٍك، َعْن َحدَّ حمحَمَِّد ْبِن ِهاَلٍل، أَنَّهح رََأى ححَجَر َأْزَواِج النَِّبِّ َحدَّ
:  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َجرِيٍد َمْستحورَةً مِبحسحوِح الشَّْعِر، َفَسأَْلتحهح َعْن بـَْيِت َعاِئَشَة، فـََقاَل: كَ  اَن اَببحهح ِمْن ِوْجَهِة الشَّاِم، فـَقحْلتح

: ِمْن َأيِّ َشْيٍء َكاَن؟ قَاَل: ِمْن َعْرَعٍر أَْو َساجٍ  ْو ِمْصرَاَعنْيِ؟ قَاَل: َكاَن اَباًب َواِحًدا،ِمْصَراًعا َكاَن أَ   قـحْلتح
 [ 776]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

َثِِن    123-[  269] ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ ، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب  َحدَّ اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: ِإَذا طََلَب اأْلَْعَمشح
َا لَهح َما قحدَِّر َلهح، َواَل َيَِْت َأَحدحكحْم َصاِحَبهح  َها طََلبًا َيِسريًا، فَِإَّنَّ  فـََيْمَدَحهح، فـَيـَْقطََع ظَْهَرهح َأَحدحكحمح احْلَاَجَة فـَْلَيطْلحبـْ

 [ 779]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل:    124- [  270] َثِِن َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َأيِب َسَلَمَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: َخَرْجتح َمَع َحدَّ َحدَّ

، فـََقاَل:   ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلْو تـََرَك َأَحًدا َلرَتََك َهِذهِ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن عحَمَر ِإىَل السُّوِق، َفَمرَّ َعَلى َجارِيٍَة َصِغريٍَة تـحَغِنِّ
 [ 784]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 

ثـَنَا َحْفصح ْبنح عحَمَر قَاَل: َأْخََباََن َخاِلدح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن َعطَاءح    125-[  271] ْبنح السَّاِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن جحَبرْيٍ،  َحدَّ
 قَاَل: اْلِغنَاءح َوَأْشبَاهحهح  [،6ِن َعبَّاٍس: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِي ََلَْو احْلَِديِث{ ]لقمان: َعِن ابْ 

 [ 786]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا َعْبدح اْلَواِحِد ْبنح    126- [  272] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َأيِب اأْلَْسَوِد قَاَل: َحدَّ ثـَنَا  َحدَّ ثـَنَا احْلَاِرثح ْبنح َحِصريََة قَاَل: َحدَّ زاَِيٍد قَاَل: َحدَّ

ْعتح اْبَن َمْسعحوٍد يـَقحولح  : إِنَّكحْم يف زََماٍن: َكِثرٌي فـحَقَهاؤحهح، قَِليٌل خحطَبَاؤحهح، قَِليٌل سحؤَّالحهح، َكِثرٌي محْعطحوهح، اْلَعَملح زَْيدح ْبنح َوْهٍب قَاَل: مسَِ
ِمْن بـَْعدِكحْم زََماٌن: قَِليلٌ ِفيِه   لِْلَهَوى. َوَسيَْأِت  لِْلَعَمِل،    قَائٌِد  ِفيِه قَائٌِد  اَْلََوى  فـحَقَهاؤحهح، َكِثريٌ خحطَبَاؤحهح، َكِثرٌي سحؤَّالحهح، قَِليٌل محْعطحوهح، 

 اْعَلمحوا َأنَّ ححْسَن اَْلَْدِي، يف آِخِر الزََّماِن، َخرْيٌ ِمْن بـَْعِض اْلَعَملِ 
 [ 789]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 

َا َكِلَمةح  127- [ 273] ثـَنَا سحْفيَانح، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاوحٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ِإَّنَّ : َحدَّثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ   َنِبٍّ
 ]البحر الطويل[ 

 َوَيَْتِيَك اِبأْلَْخبَاِر َمْن مَلْ تـحَزوِّدِ 
 [ 793]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
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َبةح قَاَل: َحدَّثـَنَا َجرِيٌر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َحِبيِب ْبِن صحْهبَانَ   128- [  274] : رَأَْيتح َعمَّارًا َصلَّى اْلَمْكتحوبَةَ   َحدَّثـَنَا قـحتـَيـْ اأْلََسِديِّ
 ِلَرجحٍل ِإىَل َجْنِبِه: اَي َهنَاْه، ُثحَّ قَامَ ُثحَّ قَاَل 

 [ 798]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا سحْفيَانح، َعْن محِغريََة، َعْن  129- [ 275]  ِإبْـَراِهيَم، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ َكَنَّ َعْلَقَمَة: أاََب ِشْبٍل، َومَلْ يحوَلْد َلهح َحدَّثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ

 [ 848]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
، َعْن ِإبْـَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة قَاَل: َكنَّاين  130- [ 276] ثـَنَا سحَلْيَمانح اأْلَْعَمشح  َعْبدح اَّللَِّ قـَْبَل َأْن يحوَلَد ِل َحدَّثـَنَا َعارٌِم قَاَل: َحدَّ

 [ 849]مفرد:  [صحيح]الشيخ األلباني:  
َعْن ِإمْسَاِعيَل، َعْن قـَْيٍس قَاَل: مسَِْعتح محَعاوِيََة يـَقحولح أِلٍَخ َلهح َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح،    131- [  277]

 : دَْع َعْنَك َأَخاكَ َأْرِدِف اْلغحاَلَم، فََأََب، فـََقاَل َلهح محَعاِويَةح: بِْئَس َما أحدِّْبَت، قَاَل قـَْيٌس: َفَسِمْعتح أاََب سحْفيَاَن يـَقحولح َصِغرٍي: 
 [ 854]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا َسِعيدح ْبنح عحَفرْيٍ قَاَل: َحدََّثِِن    132- [  278] ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل:  َحدَّ َُيََْي ْبنح أَيُّوَب، َعْن محوَسى ْبِن َعِليٍّ
ءح َكثـحَر اْلغحَرَماءح، قـحْلتح ِلمحوَسى: َوَما اْلغحَرَماءح؟ قَاَل: احْلحقحوقح   ِإَذا َكثـحَر اأْلَِخالَّ

 [ 855خ األلباني: صحيح[ ]مفرد: ]الشي
َأْخََباََن شحْعَبةح، َعْن    133- [  279] َمْرزحوٍق قَاَل:  ْبنح  ِمَن  َحدَّثـَنَا َعْمرحو  ْبَن ححَصنْيٍ  َع محطَّرِفًا قَاَل: َصِحْبتح ِعْمَراَن  قـَتَاَدَة، مسَِ

 َوهحَو يـحْنِشدحين ِشْعًرا، َوقَاَل: ِإنَّ يف اْلَمَعارِيِض َلَمْندحوَحٌة َعِن اْلَكِذبِ اْلكحوَفِة ِإىَل اْلَبْصَرِة، فـََقلَّ َمْنِزٌل يـَْنزِلحهح ِإالَّ 
 [ 857موقوفا[ ]مفرد:   ]الشيخ األلباني: صحيح

ثـَنَا اْبنح َوْهٍب قَاَل: َأْخََبين َجاِبرح ْبنح ِإمْسَاِعيَل، َوَغرْيحهح، َعنْ   134- [  280] ثـَنَا َسِعيدح ْبنح تَِليٍد قَاَل: َحدَّ عحَقْيٍل، َعِن اْبِن   َحدَّ
َا َكاَنْت   َها، َأَّنَّ ْعرح ِمْنهح َحسَ ِشَهاٍب، َعْن عحْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّح َعنـْ : الشِّ ٌن َوِمْنهح قَِبيٌح، خحْذ اِبحْلََسِن َودَِع اْلَقِبيَح، َوَلَقْد  تـَقحولح

تًا َها اْلَقِصيَدةح ِفيَها َأْربـَعحوَن بـَيـْ  ، َودحوَن َذِلكَ َرَوْيتح ِمْن ِشْعِر َكْعِب ْبِن َماِلٍك َأْشَعارًا، ِمنـْ
 [ 866]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

َع    135- [  281] َْيٌد، أَنَّهح مسَِ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر قَاَل: َأْخََبين محح : َخَطَب رَجحٌل َحدَّثـَنَا َسِعيدح ْبنح َأيِب َمْرََيَ قَاَل: َحدَّ أََنًسا يـَقحولح
: ِإنَّ َكثـَْرَة اْلَكاَلِم يف اْْلحَطِب ِمْن شَ ِعْنَد عحَمَر فََأْكثـََر اْلَكاَلَم،   َقاِشِق الشَّْيطَانِ فـََقاَل عحَمرح

 [ 876]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا سحْفيَانح، َعْن  136- [ 282] ، َعْن اَنِفٍع قَاَل: َكاَن اْبنح عحَمَر َيْضِربح َوَلَدهح َعَلى اللَّْحنِ َحدَّثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ  عحبـَْيِد اَّللَِّ

 [ 880]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا  137- [ 283] ثـَنَا احْلََسنح ْبنح عحَمَر قَاَل: َحدَّ ثـَنَا اْبنح عحَمَر، َعْن عحَمَر َحدَّ أَنَّهح   -ِفيَما أََرى َشكَّ َأيِب  -محْعَتِمٌر قَاَل َأيِب: َحدَّ

 . ا مسَِعَ قَاَل: َحْسبح اْمرٍِئ ِمَن اْلَكِذِب َأْن ُيحَدَِّث ِبكحلِّ مَ 
: أََما يف اْلَمَعارِيِض َما َيْكِفي اْلمحْسِلَم ِمَن اْلَكِذبِ   قَاَل: َوِفيَما َأَرى قَاَل: قَاَل عحَمرح

 [ 884موقوفا[ ]مفرد:   ]الشيخ األلباني: صحيح
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رِي قَاَل: َصِحْبتح ِعْمَراَن ْبَن َحدَّثـَنَا آَدمح قَاَل: َحدَّثـَنَا شحْعَبةح، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن محطَرِِّف ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن    138- [  284] خِّ الشِّ
ْعَر، َوقَاَل: ِإنَّ يف   نَا يـَْوٌم ِإالَّ أَْنَشْداَن ِفيِه الشِّ  َمَعارِيِض اْلَكاَلِم َلَمْندحوَحٌة َعِن اْلَكِذبِ ححَصنْيٍ ِإىَل اْلَبْصَرِة، َفَما أََتى َعَليـْ

 [ 885]مفرد:  [صحيح]الشيخ األلباني:  
، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل:  139- [  285]  َثِِن محوَسى ْبنح َعِليٍّ ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدَّ َعِجْبتح ِمَن   َحدَّ

ْيِنِه، َوخيحْرِجح الضَّْغَن ِمْن نـَْفِس َأِخيِه َوَيدَعح الضَّْغَن  الرَّجحِل يَِفرُّ ِمَن اْلَقَدِر َوهحَو محَواِقعحهح، َويـََرى اْلَقَذاَة يف َعنْيِ َأِخيِه َوَيدَعح اجلِْْذَع يف عَ 
 ؟  يف نـَْفِسِه، َوَما َوَضْعتح ِسرِّي ِعْنَد َأَحٍد فـَلحْمتحهح َعَلى ِإْفَشائِِه، وََكْيَف أَلحومحهح َوَقْد ِضْقتح بِِه َذْرًعا

 [ 886]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
، َعْن  َوَعِن احْلَسَ   140- [  286] ، َعْن محْنِذٍر الثَـّْوِريِّ حمحَمَِّد اْبِن احْلََنِفيَِّة قَاَل: لَْيَس حِبَِكيٍم َمْن اَل يـحَعاِشرح ِن ْبِن َعْمرٍو اْلفحَقْيِميِّ

ا، َحَّتَّ َْيَْعَل اَّللَّح لَهح فـََرًجا َأْو   خَمَْرًجااِبْلَمْعرحوِف َمْن اَل ْيَِدح ِمْن محَعاَشَرتِِه بحدًّ
 [ 889]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا َعْبدح اْلَمِلِك قَا 141- [ 287] ثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح اْلمحبَاَرِك قَاَل: َحدَّثـَنَا َُيََْي ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َعطَاٌء، َعِن َحدَّ َل: َحدَّ
[ َحَّتَّ بـََلَغ: }ِإنَّ  13لح ِِبَِذِه اآْليَِة: }اَي أَيُـَّها النَّاسح ِإانَّ َخَلْقنَاكحْم ِمْن ذََكٍر َوأحنْـَثى{ ]احلجرات:  قَاَل: اَل َأَرى َأَحًدا يـَْعمَ اْبِن َعبَّاٍس  

 َرَم ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِتـَْقَوى اَّللَِّ [، فـَيـَقحولح الرَّجحلح لِلرَّجحِل: َأاَن َأْكَرمح ِمْنَك، فـََلْيَس َأَحٌد َأكْ 13َأْكَرَمكحْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتـَْقاكحْم{ ]احلجرات: 
 [ 898]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا    142- [  288] َجْعَفرح ْبنح بـحْرقَاَن، َعْن يَزِيَد قَاَل: قَاَل اْبنح َعبَّاٍس: َما تـَعحدُّوَن اْلَكَرَم؟ َوَقْد َبنيََّ اَّللَّح  َحدَّثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ
 اْلَكَرَم، فََأْكَرمحكحْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتـَْقاكحْم، َما تـَعحدُّوَن احْلََسَب؟ أَْفَضلحكحْم َحَسبًا َأْحَسنحكحْم خحلحًقا

 [ 899]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح[
ثـَنَا َحاِمدح ْبنح عحَمَر    143-[  289] ثـَنَا أَبحو َعَوانََة، َعْن َأيِب  َحدَّ ْعتح اْبَن َعبَّاٍس يـَقحولح ِإَذا َشحَِّت: َعافَااَن  قَاَل: َحدَّ َْجَْرَة قَاَل: مسَِ

كحْم ِمَن النَّاِر، يـَْرمَححكحمح اَّللَّح   اَّللَّح َوِإايَّ
 [ 929[ ]مفرد: صحيح]الشيخ األلباني:  

َفِقيَل َلهح   144- [  290] ِإَذا َعَطَس  ْبِن عحَمَر، أَنَّهح َكاَن  ِإمْسَاِعيلح، َعْن َماِلٍك، َعْن اَنِفٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  يـَْرمَححَك اَّللَّح، َحدَّثـَنَا   :
كحْم، َويـَْغِفرح لَنَا َوَلكحْم«    فـََقاَل: »يـَْرمَححنَا اَّللَّح َوِإايَّ

 [ 933]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعْبِد اَّللَِّ قَالَ  145-[ 291] : ِإَذا َعَطَس َأَحدحكحْم  َحدَّ

 ، َوْليـَقحْل هحَو: يـَْغِفرح اَّللَّح ِل َوَلكحمْ فـَْليـَقحِل: احْلَْمدح َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي، َوْليـَقحْل َمْن يـَرحدُّ: يـَْرمَححَك اَّللَّح 
 [ 934اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح

ٍم    146- [  292] َعهح قَاَل: َأْخََباََن خَمَْلٌد قَاَل: َأْخََباََن اْبنح جحَرْيٍج، َأْخََبين اْبنح َأيِب جنَِيٍح، َعْن َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َسالَّ َاِهٍد، أَنَّهح مسَِ ُمح
: َعَطَس اْبٌن لَِعْبِد اَّللَِّ ْبِن عحَمَر   ؟ ِإنَّ آبَّ اْسمح   -ِإمَّا أَبحو َبْكٍر، َوِإمَّا عحَمرح    -يـَقحولح ، فـََقاَل اْبنح عحَمَر: " َوَما آبَّ فـََقاَل: آبَّ

 َشْيطَاٍن ِمَن الشَّيَاِطنِي َجَعَلَها َبنْيَ اْلَعْطَسِة َواحْلَْمدِ 
 [ 937]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
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ثـَنَا عحْثَمانح قَاَل: َحدَّثـَنَا َجرِيٌر، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن ِهاَلِل    147- [  293] ْبِن َيَساٍف، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ِإَذا  َحدَّ
َا هحَو ِمَن   الشَّْيطَانِ تـَثَاَءَب فـَْلَيَضْع َيَدهح َعَلى ِفيِه، فَِإَّنَّ

 [ 950اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
ثـَنَا اْبنح    148- [  294] َبَة قَاَل: َحدَّ نـحبَاَتَة، َعْن َسَلَمَة ْبِن َوْرَداَن قَاَل: رَأَْيتح أََنَس ْبَن َماِلٍك يحَصاِفحح النَّاَس، َحدَّثـَنَا اْبنح َشيـْ

: َمْوىًل لَِبِِن لَْيٍث، َفَمَسَح َعَلى رَْأِسي َثاَلًث َوقَاَل: اَبَرَك اَّللَّح ِفيكَ َفَسأََلِِن: َمْن أَْنَت؟   فـَقحْلتح
 [ 966]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

، َعْن َأيِب َجْعَفٍر  َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح الصَّبَّاِح قَاَل:    149- [  295] اْلَفرَّاِء، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد، َعِن  َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح ْبنح زََكرايَّ
 اْلََبَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: ِمْن ََتَاِم التَِّحيَِّة َأْن تحَصاِفَح َأَخاكَ 

 [ 968اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن عحبـَْيٍد، َعْن    150- [  296] اْبَن عحَمَر   -َأْو يـَْبدحرح    -بحَشرْيِ ْبِن َيَساٍر قَاَل: َما َكاَن َأَحٌد يـَْبَدأح  َحدَّ

 اِبلسَّاَلمِ 
 [ 982]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ٍم قَاَل: َأْخََباََن    151- [  297] َع  خَمَْلدح ْبنح يَزِيَد قَاَل: َأْخََباََن اْبنح جحَرْيٍج قَ َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َسالَّ اَل: َأْخََبين أَبحو الزَُّبرْيِ، أَنَّهح مسَِ
: يحَسلِّمح الرَّاِكبح َعَلى اْلَماِشي، َواْلَماِشي َعَلى اْلَقاِعِد، َواْلَماِشيَاِن أَيُـّهحَما يـَْبَدأح ابِ   لسَّاَلِم فـَهحَو أَْفَضلح َجاِبًرا يـَقحولح

 [ 983اإلسناد موقوفا وصح مرفوعا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
ثـَنَا شحْعَبةح، َعْن َعْبِد اْلَمِلكِ   152- [  298]  ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن زَْيِد  َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر قَاَل: َحدَّ

: السَّاَلمح َعَلْيكحْم، فـَيـَقحولحوَن:  ْبِن َوْهٍب، َعْن عحَمَر قَاَل: كحْنتح رَِديَف أَ  السَّاَلمح َعَلْيكحْم َوَرمْحَةح  يِب َبْكٍر، فـََيمحرُّ َعَلى اْلَقْوِم فـَيـَقحولح
، فـَيـَقحولحوَن: السَّاَلمح َعَلْيكحْم َوَرمْحَةح اَّللَِّ َوبـَرَكَ  : السَّاَلمح َعَلْيكحْم َوَرمْحَةح اَّللَِّ ، َويـَقحولح َل أَبحو َبْكٍر: َفَضَلنَا النَّاسح اْليـَْوَم ِبزاَِيَدةٍ  اتحهح، فـََقااَّللَِّ

 َكِثريَةٍ 
َثِِن َعْبدح  ثـَنَا شحْعَبةح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َُيََْي ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر قَاَل: َحدَّ  ِمثـَْلهح اْلَمِلِك، َعْن زَْيٍد قَاَل: َحدَّثـَنَا عحَمرح  َحدَّ

 [ 987]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
: اْلَماِشيَاِن ِإَذا اْجَتَمَعا فَأَيُـّهح قَا  153-[  299] َع َجاِبًرا يـَقحولح َبَدأَ اِبلسَّاَلِم فـَهحَو   َماَل اْبنح جحَرْيٍج: فََأْخََبين أَبحو الزُّبرَْيِ، أَنَّهح مسَِ

 أَْفَضلح " 
 [ 994[ ]مفرد: صحيح]الشيخ األلباني:  

، أَنَّهح َلقِ   154-[  300] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َكِثرٍي قَاَل: َأْخََباََن سحَلْيَمانح ْبنح َكِثرٍي، َعْن ححَصنْيٍ، َعِن الشَّْعِبِّ اِبلسَّاَلِم،  َي فَاِرًسا فـََبَدَأهح  َحدَّ
: تـَْبَدأحهح اِبلسَّاَلِم؟ قَاَل: رَأَْيتح شحَرُْيًا َماِشيًا يـَْبَدأح اِبلسَّاَلمِ   فـَقحْلتح

 [ 997]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ٍم قَاَل: َأْخََباََن خَمَْلٌد قَاَل: َأْخََباََن اْبنح جحَرْيٍج قَاَل: َأْخََبين زِ   155- [  301] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َسالَّ قَاَل: َكاَن  اَيٌد، َعْن َأيِب الّزاَِنِد  َحدَّ

  َوبـَرََكاتحهح َوَمْغِفَرتحهح، َوطَيِّبح َصَلَواتِهِ َخارَِجةح َيْكتحبح َعَلى ِكتَاِب زَْيٍد ِإَذا َسلََّم، قَاَل: السَّاَلمح َعَلْيَك اَي َأِمرَي اْلمحْؤِمِننَي َوَرمْحَةح اَّللَِّ 
 [ 1001]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
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ٌد قَاَل: َحدَّثـَنَا ِمْسَعٌر، َعْن َعْلَقَمةَ ْبِن َمْرثٍَد، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح قَاَل: َكانحوا  156- [  302] َيْكَرهحوَن التَّْسِليَم   َحدَّثـَنَا َخالَّ
 اِبْلَيِد، أَْو قَاَل: َكاَن َيْكَرهح التَّْسِليَم اِبْلَيدِ 

 [ 1004]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا ِمْسَعٌر، َعْن َثِبِت ْبِن عحبـَْيٍد قَاَل: أَتـَْيتح َُمِْلًسا ِفيِه َعْبدح   157- [  303] دح ْبنح َُيََْي قَاَل: َحدَّ عحَمَر، فـََقاَل:   اَّللَِّ ْبنح  َحدَّثـَنَا َخالَّ

َبةً  َا حتَِيٌَّة ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ محبَارََكًة طَيـْ ْع، فَِإَّنَّ  ِإَذا َسلَّْمَت فََأمسِْ
 [ 1005]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

َثِِن َماِلٌك، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َأنَّ الطَُّفْيَل    158- [  304] ْبَن أحيبَِّ ْبِن َكْعٍب  َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح قَاَل: َحدَّ
اٍط،  فـَيـَْغدحو َمَعهح ِإىَل السُّوِق، قَاَل: فَِإَذا َغَدْواَن ِإىَل السُّوِق مَلْ مَيحرَّ َعْبدح اَّللَِّ ْبنح عحَمَر َعَلى َسقَّ َأْخََبَهح، أَنَّهح َكاَن َيَِْت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن عحَمرَ 

َعٍة، َواَل ِمْسِكنٍي، َواَل َأَحٍد ِإالَّ يحَسلِّمح َعَلْيِه.   َواَل َصاِحِب بـَيـْ
: َما َتْصَنعح اِبلسُّ  بـََعِِن ِإىَل السُّوِق، فـَقحْلتح وِق َوأَْنَت اَل َتِقفح َعَلى اْلبـَْيِع، َواَل قَاَل الطَُّفْيلح: َفِجْئتح َعْبَد اَّللَِّ ْبَن عحَمَر يـَْوًما، فَاْستـَتـْ

َلِع، َواَل َتسحومح ِِبَا، َواَل ََتِْلسح يف َُمَاِلِس السُّوقِ  : اَي َأاَب َبْطٍن، وََكاَن  َتْسَألح َعِن السِّ ، فـََقاَل ِل َعْبدح اَّللَِّ ؟ فَاْجِلْس بِنَا َهاهحنَا نـََتَحدَّثح
َا نـَْغدحو ِمْن َأْجِل السَّاَلِم، نحَسلِّمح َعَلى َمْن َلِقيـَنَا  الطَُّفْيلح َذا َبْطٍن، ِإَّنَّ

 [ 1006]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا ِبْسطَاٌم قَاَل: مسَِْعتح محَعاِويَ   159- [  305] ثـَنَا رَْوحح ْبنح عحبَاَدَة قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َمطَرح ْبنح اْلَفْضِل قَاَل: َحدَّ َة ْبَن قـحرََّة قَاَل: قَاَل َحدَّ

اَلٌم َعَلْيكحْم، فَِإنََّك َتْشرَكحهحْم ِفيَما َأَصابحوا يف َذِلَك  ِل َأيِب: اَي بحَِنَّ، ِإْن كحْنَت يف َُمِْلٍس تـَْرجحو َخرْيَهح، فـََعِجَلْت ِبَك َحاَجٌة فـَقحْل: سَ 
َا تـََفرَّ   قحوا َعْن ِجيَفِة مِحَارٍ اْلَمْجِلِس، َوَما ِمْن قـَْوٍم َْيِْلسحوَن َُمِْلًسا فـَيـَتـََفرَّقحوَن َعْنهح مَلْ يحْذَكِر اَّللَّح، ِإالَّ َكأَّنَّ

 [ 1009[ ]مفرد: صحيح موقوف]الشيخ األلباني:  
[306  ] -160  ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك،    َحدَّثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّثـَنَا الضَّحَّاكح ْبنح ِنَْبَاٍس أَبحو احْلََسِن، َعْن َثِبٍت اْلبـحنَاينِّ

هحْم َعْن مَيِيِنَها َوطَائَِفٌة َعْن ُمحَْتِمِعنَي فـََتْستـَْقبِ َأنَّ َأْصَحاَب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكانحوا َيكحونحوَن   لحهحمح الشََّجَرةح، فـَتـَْنطَِلقح طَائَِفٌة ِمنـْ
 َِشَاَِلَا، فَِإَذا اْلتـََقْوا َسلََّم بـَْعضحهحْم َعَلى بـَْعضٍ 

 [ 1011]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا َخاِلدح ْبنح ِخَداٍش قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َوْهٍب    161- [  307] اْلِمْصِريُّ، َعْن قـحَرْيٍش  َحدَّثـَنَا عحبـَْيدح اَّللَِّ ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ

 ،  َن َيَدهح ِبدحْهٍن طَيٍِّب ِلمحَصاَفَحِة ِإْخَوانِهِ َأنَّ أََنًسا َكاَن ِإَذا َأْصَبَح ادَّهَ اْلَبْصِريِّ هحَو اْبنح َحيَّاَن، َعْن َثِبٍت اْلبـحنَاينِّ
 [ 1012]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح حَمْبحوٍب، َومحَعلَّى، َوَعارٌِم، قَالحوا: َحدَّثـَنَا أَبحو َعَوانََة، َعْن قـَتَاَدَة، َعِن احْلَسَ  162-[  308]  َنَك لَْيَس  ِن قَاَل:َحدَّ بـَيـْ
 َوَبنْيَ اْلَفاِسِق ححْرَمةٌ 

 [ 1018]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا يـَْعقحوبح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن محوَسى ْبِن عحْقَبَة، عَ  163-[ 309] ثـَنَا َعْبدح اْلَغفَّاِر ْبنح َداوحَد قَاَل: َحدَّ ِن اْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ  َحدَّ

، ُثحَّ َكاَن عحَمرح عحَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز َسَأَل أاََب َبْكِر ْبَن سحَلْيَماَن ْبِن َأيِب َحْثَمَة: ملَ َكاَن أَبحو بَ  : ِمْن َأيِب َبْكٍر َخِليَفِة َرسحوِل اَّللَِّ ْكٍر َيْكتحبح
َفاءح  َيْكتحبح بـَْعَدهح: ِمْن عحَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َخِليَفِة َأيِب َبْكٍر، َمْن َأوَّلح َمْن َكَتَب: َأِمرَي اْلمحْؤِمِننَي؟ فـَقَ  ثـَْتِِن َجدَِّت الشِّ وََكاَنْت   -اَل: َحدَّ
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َعَليْـ مِ  َدَخَل  َدَخَل السُّوَق  ِإَذا هحَو  َعْنهح  اَّللَّح  َرِضَي  اْْلَطَّاِب  ْبنح  وََكاَن عحَمرح  اأْلحَوِل،  اْلمحَهاِجَراِت  ْبنح   -َها  َن  قَاَلْت: َكَتَب عحَمرح 
، َأْسَأَلححَما َعِن اْلِعَراِق َوَأْهِلِه، فـَبـََعَث ِإلَْيِه َصاِحبح اْلِعَراَقنْيِ بَِلِبيِد اْْلَطَّاِب ِإىَل َعاِمِل اْلِعَراَقنْيِ: َأِن ابْـَعْث ِإَِلَّ ِبَرجحَلنْيِ َجْلَدْيِن نَِبيَلنْيِ 

، فـََقِدَما اْلَمِديَنةَ فََأاَنَخا رَاِحَلتـَْيِهَما ِبِفنَاِء اْلَمْسِجِد، ُثحَّ َدَخاَل  َن اْلَعاِص، فـََقااَل  اْلَمْسِجَد فـََوَجَدا َعْمَرو بْ ْبِن رَبِيَعَة، َوَعِديِّ ْبِن َحامتٍِ
َفَدَخَل َعَلى عحَمَر فـََقاَل: السَّاَلمح َعَلْيَك اَي َأِمرَي اْلمحْؤِمِننَي، فـََقاَل َلهح: اَي َعْمرحو، اْستَْأِذْن لَنَا َعَلى َأِمرِي اْلمحْؤِمِننَي عحَمَر، فـََوَثَب َعْمٌرو  

: َما َبَدا َلَك يف َهَذا ااِلْسِم اَي اْبنَ  ، فـََقااَل   َلهح عحَمرح اْلَعاِص؟ لََتْخرحَجنَّ ِمَّا قـحْلَت، قَاَل: نـََعْم، َقِدَم لَِبيدح ْبنح رَبِيَعَة، َوَعِديُّ ْبنح َحامتٍِ
تحَما  : أَنْـتحَما َواَّللَِّ َأَصبـْ محْؤِمنحوَن. َفَجَرى اْلِكتَابح ِمْن َذِلَك  امْسَهح، َوإِنَّهح اأْلَِمريح، َوَنْنح الْ   ِل: اْستَْأِذْن لَنَا َعَلى َأِمرِي اْلمحْؤِمِننَي، فـَقحْلتح

 اْليـَْومِ 
 [ 1023]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا أَبحو اْلَيَماِن قَاَل: َأْخََباََن شحَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ قَاَل: َأْخََبين عحبـَْيدح اَّللَِّ ْبنح َعْبِد اَّللَِّ   164-[  310]  قَاَل: َقِدَم محَعاِويَةح َحدَّ
، فَأَْنَكَرَها  َحاجًّا َحجََّتهح اأْلحوىَل َوهحَو َخِليَفٌة، َفَدَخَل َعَلْيِه عحْثَمانح ْبنح ححنـَْيٍف اأْلَْنَصارِ  يُّ فـََقاَل: السَّاَلمح َعَلْيَك أَيُـَّها اأْلَِمريح َوَرمْحَةح اَّللَِّ

رح بَِتِحيَِّة أَِمرِي اْلمحْؤِمِننَي؟ َفََبََك عحْثَمانح عَ  محْؤِمِننَي، ِإنَّ  الْ َلى رحْكبَِتِه ُثحَّ قَاَل: اَي َأِمرَي  َأْهلح الشَّاِم َوقَالحوا: َمْن َهَذا اْلمحنَاِفقح الَِّذي يـحَقصِّ
هحْم، فـََواَّللَِّ َلَقْد َحيـَّْيتح ِِبَا َأاَب َبْكٍر َوعحَمَر  هحْم َأَحٌد، فـََقاَل محَعاِويَةح َهؤحاَلِء أَْنَكرحوا َعَليَّ َأْمًرا أَْنَت َأْعَلمح ِبِه ِمنـْ َوعحْثَماَن، َفَما أَْنَكَرهح ِمنـْ

، َوَلِكنَّ َأْهَل الشَّاِم َقْد َحَدَثْت َهِذِه اْلِفنَتح، قَالحوا: اَل   ِلَمْن َتَكلََّم ِمْن َأْهِل الشَّاِم: َعَلى ِرْسِلكحْم، فَِإنَّهح َقْد َكاَن بـَْعضح َما يـَقحولح
 اأْلَِمريح  يُـَّهاتـحَقصَّرح ِعْنَداَن حتَِيَّةح َخِليَفِتنَا، فَِإيّنِ ِإَخالحكحْم اَي َأْهَل اْلَمِديَنِة تـَقحولحوَن ِلَعاِمِل الصََّدَقِة: أَ 

 [ 1024]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
نـحَعْيٍم قَاَل:    165-[  311] أَبحو  ثـَنَا  احْلَجَّاِج َفَما َحدَّ اْلمحْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر قَاَل: َدَخْلتح َعَلى  ْبِن  َحدَّثـَنَا سحْفيَانح، َعْن حمحَمَِّد 

 َسلَّْمتح َعَلْيهِ 
 [ 1025[ ]مفرد: صحيح]الشيخ األلباني:  

[312  ] -166   ِّ ثـَنَا أَبحو َعَوانََة، َعْن محِغريََة، َعْن مِسَاِك ْبِن َسَلَمَة الضَّبِّ ، َعْن ََتِيِم ْبِن َحْذملٍَ  َحدَّثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ
ْمَرِة اِبْلكح  زََعمحوا    -وفَِة، َخَرَج اْلمحِغريَةح ْبنح شحْعَبَة ِمْن اَبِب الرََّحَبِة، فـََفَجأَهح رَجحٌل ِمْن ِكْنَدَة  قَاَل: ِإيّنِ أَلَذْكحرح َأوََّل َمْن َسلََّم َعَلْيِه اِبإْلِ

، السَّاَلمح َعَلْيكحمْ   -قـحرََّة اْلِكْنِديُّ  أَنَّهح: أَبحو   ، َفَكرَِههح، فـََقاَل: السَّاَلمح  َفَسلََّم َعَلْيِه، فـََقاَل: السَّاَلمح َعَلْيَك أَيُـَّها اأْلَِمريح َوَرمْحَةح اَّللَِّ
هحْم، َأْم اَل؟ قَاَل مِسَاكٌ  ، السَّاَلمح َعَلْيكحْم، َهْل َأاَن ِإالَّ ِمنـْ  : ُثحَّ أَقـَرَّ ِِبَا بـَْعدح َعَلْيكحْم أَيُـَّها اأْلَِمريح َوَرمْحَةح اَّللَِّ

 [ 1026]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
َوةح، َعْن عحْقَبَة ْبِن محْسِلٍم،    167- [  313] َثِِن اْبنح َوْهٍب قَاَل: َأْخََبين َحيـْ ثـَنَا َُيََْي ْبنح سحَلْيَماَن قَاَل: َحدَّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحدَّ

َنَما َنْنح جحلحوٌس   ٍة َبنْيَ َمكََّة َواْلَمِديَنِة، ِإْذ َجاَء َأْعَرايِبٌّ ِمَن َأْجَلِف  ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِظلِّ َشَجرَ َعْمرٍو قَاَل: بـَيـْ
 النَّاِس َوَأَشدِِّهْم فـََقاَل: السَّاَلمح َعَلْيكحْم، فـََقالحوا: َوَعَلْيكحمح السَّاَلمح 

 [ 1032]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
: َوَعَلْيَك، ْبنح عحَمَر قَاَل:  َحدَّثـَنَا َحاِمدح    168- [  314] ثـَنَا أَبحو َعَوانََة، َعْن َأيِب َْجَْرَة، مسَِْعتح اْبَن َعبَّاٍس ِإَذا سحلَِّم َعَلْيِه يـَقحولح َحدَّ

 َوَرمْحَةح اَّللَِّ 
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 [ 1033]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا ِبْسطَاٌم قَاَل: مسَِْعتح محَعاِويََة ْبَن قـحرَّةَ  169- [ 315] ثـَنَا َرْوحح ْبنح عحبَاَدَة قَاَل: َحدَّ ِل َأيِب: اَي   قَاَل: قَاَل َحدَّثـَنَا َمطٌَر قَاَل: َحدَّ

َوْحَدهح، َوَلِكْن قحِل:    َك ََتحصُّهح ِبَذِلَك َوْحَدهح، فَِإنَّهح لَْيسَ بحَِنَّ، ِإَذا َمرَّ ِبَك الرَّجحلح فـََقاَل: السَّاَلمح َعَلْيكحْم، َفاَل تـَقحْل: َوَعَلْيَك، َكأَنَّ 
 السَّاَلمح َعَلْيكحمْ 

 [ 1037]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
َيْ   170- [  316] ِد ْبِن ِهاَلٍل، َعْن  َحدَّثـَنَا َعيَّاشح ْبنح اْلَولِيِد قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اأْلَْعَلى قَاَل: َحدَّثـَنَا َسِعيٌد، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن محح

، َفَما رَدَّ َعَليَّ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الصَّاِمِت قَاَل: قـحْلتح أِلَيِب َذرٍّ: َمَرْرتح ِبَعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أحمِّ احْلَكَ  ئًا؟ فـََقاَل: اَي اْبَن َأِخي،  ِم َفَسلَّْمتح َشيـْ
 َما َيكحونح َعَلْيَك ِمْن َذِلَك؟ رَدَّ َعَلْيَك َمْن هحَو َخرْيٌ ِمْنهح، َمَلٌك َعْن مَيِيِنهِ 

 [ 1038اإلسناد موقوفا على أبي ذر[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
ثـَنَا زَْيدح ْبنح َوْهٍب، َعنْ  171- [ 317] ثـَنَا اأْلَْعَمشح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َأيِب قَاَل: َحدَّ  َعْبِد اَّللَِّ قَاَل:  َحدَّثـَنَا عحَمرح ْبنح َحْفٍص قَاَل: َحدَّ

َنكحْم، ِإنَّ  ، َوَضَعهح اَّللَّح يف اأْلَْرِض، فَأَْفشحوهح بـَيـْ  الرَّجحَل ِإَذا َسلََّم َعَلى اْلَقْوِم فـََردُّوا َعَلْيِه َكاَنْت لَهح َعَلْيِهْم ِإنَّ السَّاَلَم اْسٌم ِمْن َأمْسَاِء اَّللَِّ
 َيبح َفْضلح َدرََجٍة، أِلَنَّهح ذَكََّرهحمح السَّاَلَم، َوِإْن مَلْ يـحَردَّ َعَلْيِه رَدَّ َعَلْيِه َمْن هحَو َخرْيٌ ِمْنهح َوَأطْ 

 [ 1039اإلسناد موقوفا وصح مرفوعا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
ثـَنَا سحْفيَانح، َعْن  172- [ 318]  ِهَشاٍم، َعِن احْلََسِن قَاَل: التَّْسِليمح َتطَوٌَّع، َوالرَّدُّ َفرِيَضةٌ َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح يحوسحَف قَاَل: َحدَّ

 [ 1040]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
محْسِهٍر، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب عحْثَماَن، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: َأِْبَلح  َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح ْبنح أاََبَن قَاَل: َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح  173- [ 319]

 النَّاِس الَِّذي يـَْبَخلح اِبلسَّاَلِم، َوِإنَّ َأْعَجَز النَّاِس َمْن َعَجَز اِبلدَُّعاءِ 
 [1042اإلسناد موقوفا وصح مرفوعا[ ]مفرد:  ني: صحيح]الشيخ األلبا

يَاِن  َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح عحبـَْيٍد قَاَل: َحدَّثـَنَا ِعيَسى ْبنح يحونحَس، َعْن    174- [  320] بـْ َبَسَة قَاَل: رَأَْيتح اْبَن عحَمَر يحَسلِّمح َعَلى الصِّ َعنـْ
 يف اْلكحتَّابِ 

 [ 1044]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ْعتح  175- [ 321] : كحنَّ النَِّساءح يحَسلِّْمَن َعَلى الّرَِجالِ َحدَّثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّثـَنَا محبَاَرٌك قَاَل: مسَِ  احْلََسَن يـَقحولح

 [ 1046]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[
ثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـَنَا    176-[  322] ِإبْـَراِهيمح ْبنح َسْعٍد، َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َحدَّ

، أَنَّهح رَِكَب ِإىَل َعْبِد اَّللَِّ ْبِن سحَوْيٍد   َيْسأَلحهح َعِن اْلَعْورَاِت الثَّاَلِث، وََكاَن   -ارِثََة ْبِن احْلَاِرِث  َأِخي َبِِن حَ   -ثـَْعَلَبَة ْبِن َأيِب َماِلٍك اْلقحَرِظيِّ
: أحرِيدح َأْن َأْعَمَل ِِبِنَّ، فـََقاَل: ِإَذا َوَضْعتح ثِيَايِب ِمَن الظَّهِ    ريَِة مَلْ َيْدخحْل َعَليَّ َأَحٌد ِمْن َأْهِلي بـََلغَ يـَْعَملح ِِبِنَّ، فـََقاَل: َما تحرِيدح؟ فـَقحْلتح

 تحَصلَّى الصَّاَلةح. َواَل ِإَذا َصلَّْيتح اْلِعَشاءَ احْلحلحَم ِإالَّ ِبِِْذين، ِإالَّ َأْن َأْدعحَوهح، َفَذِلَك ِإْذنحهح. َواَل ِإَذا طََلَع اْلَفْجرح َوحَتَرََّك النَّاسح َحَّتَّ 
 َوَوَضْعتح ثِيَايِب َحَّتَّ َأاَنمَ 

 [ 1052]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
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َثِِن َمْعٌن قَالَ   177- [  323] َثِِن ِهَشامح ْبنح َسْعٍد، َعْن اَنِفٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن عحَمَر َحدَّثـَنَا ِإبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْنِذِر قَاَل: َحدَّ : َحدَّ
نَا َوَعَلى ِعبَ   اِد اَّللَِّ الصَّاحِلِنيَ قَاَل: ِإَذا َدَخَل اْلبـَْيَت َغرْيَ اْلَمْسكحوِن فـَْليـَقحِل: السَّاَلمح َعَليـْ

 [ 1055]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 
، َعْن ِعكْ   178-[  324] َثِِن َأيِب، َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ ثـَنَا ِإْسَحاقح قَاَل: َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح احْلحَسنْيِ قَاَل: َحدَّ اْبِن َعبَّاٍس رَِمَة، َعِن  َحدَّ

َواْستـَْثََن ِمْن َذِلَك، فـََقاَل: }لَْيَس   [،27]النور:    قَاَل: }اَل َتْدخحلحوا بـحيحوًًت َغرْيَ بـحيحوِتكحْم َحَّتَّ َتْستَْأِنسحوا َوتحَسلِّمحوا َعَلى َأْهِلَها{
 [ 29[ ِإىَل قـَْولِِه: }َتْكتحمحوَن{ ]النور:  29َعَلْيكحْم جحنَاٌح َأْن َتْدخحلحوا بـحيحوًًت َغرْيَ َمْسكحونٍَة ِفيَها َمتَاٌع َلكحْم{ ]النور: 

 [ 1056]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
، َعْن َُيََْي ْبِن أَ   179- [  325] َعْن اَنِفٍع، يِب َكِثرٍي،  َحدَّثـَنَا َمطَرح ْبنح اْلَفْضِل قَاَل: َحدَّثـَنَا يَزِيدح ْبنح َهارحوَن، َعْن ِهَشاٍم الدَّْستـحَواِئيِّ

 ِه ِإالَّ ِبِِْذنٍ َعِن اْبِن عحَمَر، أَنَّهح َكاَن ِإَذا بـََلَغ بـَْعضح َوَلِدِه احْلحلحَم َعَزَلهح، فـََلْم َيْدخحْل َعَليْ 
 [ 1058]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا سحْفيَانح، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن إِبْـَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة قَاَل: جَ   180- [  326] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح يحوسحَف قَاَل: َحدَّ اَء رَجحٌل ِإىَل َعْبِد َحدَّ
بُّ َأْن تـََراَهااَّللَِّ قَاَل: َأْستَْأِذنح َعَلى   أحمِّي؟ فـََقاَل: َما َعَلى كحلِّ َأْحيَاَِّنَا حتِح

 [ 1059]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا شحْعَبةح   181- [  327] ثـَنَا آَدمح قَاَل: َحدَّ : َسَأَل رَجحٌل  َحدَّ ححَذيْـَفَة فـََقاَل: ، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق قَاَل: مسَِْعتح محْسِلَم ْبَن َنِذيٍر يـَقحولح

َها رَأَْيَت َما َتْكَرهح   َأْستَْأِذنح َعَلى أحمِّي؟ فـََقاَل: ِإْن مَلْ َتْستَْأِذْن َعَليـْ
 [ 1060]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

ثـَنَا َعْمٌرو، َواْبنح جحَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء قَاَل: َسأَلْ   182-[  328] ثـَنَا سحْفيَانح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا احْلحَمْيِديُّ قَاَل: َحدَّ تح اْبَن َعبَّاٍس َحدَّ
أحَموِّ  أحْختَاِن يف ِحْجِري، َوأاََن   : أحْخيِت؟ فـََقاَل: نـََعْم، فََأَعْدتح فـَقحْلتح َأْستَْأِذنح َعَلى   : َأْستَْأِذنح َعَلْيِهَما؟  فـَقحْلتح َوأحْنِفقح َعَلْيِهَما،  َّنححَما 

َا عحْراَينـََتنْيِ؟ ُثحَّ قـََرأَ: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنحوا لَِيْستَْأِذْنكحمح الَّ  بُّ َأْن تـََراَهح [ ِإىَل }َثاَلثح 58ِذيَن َمَلَكْت َأمْيَانحكحْم{ ]النور:  قَاَل: نـََعْم، َأحتِح
اأْلَْطَفالح مِ   [،58ْم{ ]النور:  َعْورَاٍت َلكح  بـََلَغ  الثَّاَلِث، قَاَل: }َوِإَذا  اْلَعْورَاِت  ْذِن ِإالَّ يف َهِذِه  يـحْؤَمْر َهؤحاَلِء اِبإْلِ ْنكحمح  قَاَل: فـََلْم 

 لِِّهمْ قَاَل اْبنح َعبَّاٍس: فَاإْلِْذنح َواِجٌب. زَاَد اْبنح جحَرْيٍج: َعَلى النَّاِس كح  [،59احْلحلحَم{ ]النور:  
 [ 1063]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا بـَيَانح    183-[  329] ثـَنَا يَزِيدح قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اْلَمِلِك ْبنح َأيِب سحَلْيَماَن، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة ِفيمَ َحدَّ ْن قَاَل: َحدَّ
 يـحْؤَذنح لَهح َحَّتَّ يـَْبَدأَ اِبلسَّاَلمِ َيْستَْأِذنح قـَْبَل َأْن يحَسلَِّم قَاَل: اَل 

 [ 1066]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ِإبْـَراِهيمح ْبنح محوَسى قَالَ   184- [  330] َأاَب َحدَّثـَنَا  ْعتح َعطَاًء، قَاَل: مسَِْعتح  اْبَن جحَرْيٍج َأْخََبَهحْم قَاَل: مسَِ َأنَّ  َأْخََباََن ِهَشاٌم،   :

: ِإَذا َدَخَل َومَلْ يـَقحِل: السَّاَلمح َعَلْيكحْم، فـَقحْل: اَل، َحَّتَّ َيَِْتَ اِبْلِمْفتَاِح: السَّاَلمِ هحَريْـَرَة   يـَقحولح
 [ 1067]مفرد:  [صحيح]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا شحْعَبةح، َعْن َأيِب    185-[  331] ثـَنَا سحَلْيَمانح ْبنح َحْرٍب قَاَل: َحدَّ ِإَذا دحِعَي    ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل:َحدَّ
 الرَّجحلح فـََقْد أحِذَن َلهح 
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 [ 1074اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
ثـَنَا حمحَمَّدٌ   186- [  332] ثـَنَا َعاِصٌم قَاَل: َحدَّ ، َعْن َأيِب اْلَعاَلنَِيِة  َحدَّثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اْلَواِحِد قَاَل: َحدَّ

: السَّاَلمح  َفَسلَّْمتح فـََلْم يـحْؤَذْن ِل، ُثحَّ َسلَّْمتح فـََلْم يـحؤْ قَاَل: أَتـَْيتح َأاَب َسِعيٍد اْْلحْدِريَّ   َذْن ِل، ُثحَّ َسلَّْمتح الثَّالِثََة فـََرفـَْعتح َصْوِت َوقـحْلتح
، َفَخَرَج ِإَِلَّ غحاَلٌم فـََقاَل: ادْ  اِر، فـََلْم يـحْؤَذْن ِل، فـَتـََنحَّْيتح اَنِحَيًة فـََقَعْدتح ، فـََقاَل ِل أَبحو َسِعيٍد: َعَلْيكحْم اَي َأْهَل الدَّ خحْل، َفَدَخْلتح

، فـََقاَل: َحَراٌم.    ِإنََّك َلْو زِْدَت مَلْ يـحْؤَذْن َلَك، َفَسأَْلتحهح َعِن اأْلَْوِعَيِة، فـََلْم َأْسأَْلهح َعْن َشْيٍء ِإالَّ قَاَل: َحَراٌم،َأَما   فِّ َحَّتَّ َسأَْلتحهح َعِن اجلَْ
 فـَيحوَكأح  فـََقاَل حمحَمٌَّد: يـحتََّخذح َعَلى رَْأِسِه ِإَدٌم،

 [ 1077]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
َع َواِهَب ْبَن َعْبدِ  187- [ 333] :  َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدََّثِِن اْبنح شحَرْيٍح َعْبدح الرَّمْحَِن، أَنَّهح مسَِ  اَّللَِّ اْلَمَعاِفِريَّ يـَقحولح

َثِِن َعْبدح   لحوا  ِن ححَدْيٍج، َعْن أَبِيِه قَاَل: َقِدْمتح َعَلى عحَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّح َعْنهح فَاْستَْأَذْنتح َعَلْيِه، فـََقا الرَّمْحَِن ْبنح محَعاِويََة بْ َحدَّ
، ُثحَّ َمَسَح َعَلى خحفَّْيِه، فـََقاَل: اَي َأِمرَي ِل: َمَكاَنَك َحَّتَّ خَيْرحَج ِإلَْيَك، فـََقَعْدتح َقرِيبًا ِمْن اَببِِه، قَاَل: َفَخَرَج ِإَِلَّ َفَدَعا مِبَاٍء فـَتـََوضَّأَ 

 : ِمَن اْلبـَْوِل، َأْو ِمْن َغرْيِهِ اْلمحْؤِمِننَي، َأِمَن اْلبـَْوِل َهَذا؟ قَالَ 
 [ 1079]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 

اْلمحطَِّلبح ْبنح زاَِيٍد قَاَل: َحدَّثـَنَا أَبحو َبْكِر ْبنح َعْبِد اَّللَِّ اأْلَْصبـََهاينُّ، َعْن  : َحدَّثـَنَا  َحدَّثـَنَا َماِلكح ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَالَ   188- [  334]
َتِصِر، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: ِإنَّ أَبْـَواَب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ   ِفريِ َم َكاَنْت تـحْقرَعح اِبأْلَظَاحمحَمَِّد ْبِن َماِلِك ْبِن اْلمحنـْ

 [ 1080]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ٍم قَاَل: َأْخََبين خَمَْلدح  189-[ 335] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َسالَّ ْعتح َأاَب  َحدَّ ْبنح يَزِيَد قَاَل: َأْخََباََن اْبنح جحَرْيٍج قَاَل: َأْخََبين َعطَاٌء قَاَل: مسَِ

: ِإَذا قَاَل:  : السَّاَلمح؟ قَاَل: نـََعمْ هحَريْـَرَة يـَقحولح  أََأْدخحلح؟ َومَلْ يحَسلِّْم، فـَقحْل: اَل، َحَّتَّ َتَِْتَ اِبْلِمْفتَاِح، قـحْلتح
 [ 1083]مفرد:  [صحيح]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا ِإْسَرائِيلح، َعْن َأيِب َجْعَفٍر اْلَفرَّاِء َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن    190-[  336] ثـَنَا َماِلكح ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ ْبِن جحْدَعاَن قَاَل: كحْنتح َحدَّ
  َأْن َيْدخحَل َعَلْيِهمْ َأْهِل بـَْيٍت، َفِقيَل: اْدخحْل ِبَساَلٍم، فََأََب َمَع َعْبِد اَّللَِّ ْبِن عحَمَر، فَاْستَْأَذَن َعَلى 

 [ 1088]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َكِثرٍي قَاَل: َأْخََباََن سحْفيَانح، َعْن َأيِب    191-[  337] ِإْسَحاَق، َعْن محْسِلِم ْبِن َنِذيٍر قَاَل: اْستَْأَذَن رَجحٌل َعَلى َحدَّ

نحَك فـََقْد َدَخَلْت، َوَأمَّا اْستحَك فـََلْم َتْدخحلْ ححَذيْـَفَة فَاطََّلَع   َوقَاَل: َأْدخحلح؟ قَاَل ححَذيْـَفةح: َأمَّا َعيـْ
 [ 1090]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

 : َأْستَْأِذنح َعَلى أحمِّي؟ قَاَل: ِإْن مَلْ َتْستَْأِذْن رَأَْيَت َما َيسحوؤحكَ َوقَاَل رَجحلٌ  192- [ 338]
 [ 1090]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح محَقاتٍِل قَالَ   193- [  339] َع َجاِبرًا : َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن اْبنح جحَرْيٍج قَاَل:  َحدَّ َأْخََبين أَبحو الزُّبرَْيِ، أَنَّهح مسَِ
َبًة قَاَل: َما رَأَ  : ِإَذا َدَخْلَت َعَلى َأْهِلَك َفَسلِّْم َعَلْيِهْم حتَِيًَّة ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ محبَارََكًة طَيـْ قـَْولحهح: }َوِإَذا ححيِّيتحْم بَِتِحيٍَّة   يْـتحهح ِإالَّ يحوِجبحهح يـَقحولح

َها َأْو رحدُّوَها{ ]النساء:    َفَحيُّوا  [  86ِبَِْحَسَن ِمنـْ
 [ 1095]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
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َاِهٍد قَاَل: َكاَن    194-[  340] ثـَنَا سحْفيَانح، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن ُمح ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ اْبنح عحَمَر اَل َيْستَْأِذنح َعَلى بـحيحوِت َحدَّ
 السُّوقِ 

 [ 1098]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا أَبحو َحْفِص ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّثـَنَا الضَّحَّاكح ْبنح خَمَْلٍد، َعِن اْبِن جحَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء قَاَل: كَ   195- [  341] عحَمَر اَن اْبنح  َحدَّ

 َيْستَْأِذنح يف ظحلَِّة اْلبـَزَّازِ 
 [ 1099]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا احْلََكمح ْبنح اْلمحبَاَرِك قَاَل: َحدَّثـَنَا َعبَّاٌد يـَْعِِن اْبَن َعبَّادٍ   196- [  342] ، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َحدَّثـَنَا َُيََْي ْبنح ِبْشٍر قَاَل: َحدَّ
تَابِِه، فَِقيَل َلهح: أَتحَسلِّمح َعَلْيِه َوهحَو َكاِفٌر؟ قَاَل: إِنَّهح َكَتَب عحْثَماَن النـَّْهِديِّ قَاَل: َكَتَب أَبحو محوَسى ِإىَل رحْهبَاٍن يحَسلِّمح َعَلْيِه يف كِ َعْن َأيِب 

، فـََرَدْدتح َعَلْيهِ   ِإَِلَّ َفَسلََّم َعَليَّ
 [ 1101]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

َا َسلََّم َصَدَقةح قَاَل: َأْخََباََن َحْفصح ْبنح ِغيَاٍث، َعْن َحدَّثـَنَا  197- [ 343] َعاِصٍم، َعْن مَحَّاٍد، َعْن ِإبْـَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة قَاَل: ِإَّنَّ
 َعْبدح اَّللَِّ َعَلى الدََّهاِقنَي ِإَشارَةً 

 [ 1104]مفرد:  [صحيح]الشيخ األلباني:  
ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح   198- [  344]   الصَّبَّاِح قَاَل: َحدَّثـَنَا اْلَولِيدح ْبنح َأيِب ثـَْوٍر، َعْن مِسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: رحدُّوا َحدَّ

: }َوِإَذا ححيِّ  َ يـَقحولح ، أَْو َنْصَرانِيًّا، َأْو َُمحوِسيًّا، َذِلَك ِبَِنَّ اَّللَّ َها أَْو رحدُّوَها{    يتحمْ السَّاَلَم َعَلى َمْن َكاَن يـَهحوِدايًّ بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَِْحَسَن ِمنـْ
 [  86]النساء:  

 [ 1107]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[
َع َُيََْي   199- [  345] أَنَّهح مسَِ َأْخََبين َعاِصمح ْبنح َحِكيٍم،  اْبنح َوْهٍب قَاَل:  تَِليٍد قَاَل: َحدَّثـَنَا  َأيِب  َحدَّثـَنَا َسِعيدح ْبنح  ْبَن  َعْمرٍو  

ئـَتحهح َهيْـ  ، أَنَّهح َمرَّ ِبَرجحٍل َهيـْ بَاينَّ، َعْن أَبِيِه، َعْن عحْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اجْلحَهِِنِّ َئةح محْسِلٍم، َفَسلََّم، فـََردَّ َعَلْيِه: َوَعَلْيَك َوَرمْحَةح اَّللَِّ َوبـَرََكاتحهح،  السَّيـْ
َأطَاَل اَّللَّح َحيَاَتَك،    َوبـَرََكاَتهح َعَلى اْلمحْؤِمِننَي، َلِكنْ فـََقاَل َلهح اْلغحاَلمح: إِنَّهح َنْصَراينٌّ، فـََقاَم عحْقَبةح فـََتِبَعهح َحَّتَّ َأْدرََكهح فـََقاَل: ِإنَّ َرمْحََة اَّللَِّ  

 َوَأْكثـََر َماَلَك َوَوَلَدكَ 
 [ 1112]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 

ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح، َعْن ِضَراِر ْبِن محرََّة، َعْن َسِعيِد ْبِن جحَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّ   200-[  346] ِل َلْو قَاَل    اٍس قَاَل:َحدَّ
: َوِفيَك، َوِفْرَعْونح َقْد َماتَ   ِفْرَعْونح: اَبَرَك اَّللَّح ِفيَك، قـحْلتح

 [ 1113]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
بَِنْصرَايّنٍ : َمرَّ اْبنح عحَمَر َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َكِثرٍي قَاَل: َأْخََباََن سحْفيَانح، َعْن َأيِب َجْعَفٍر اْلَفرَّاِء، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن قَالَ  201- [ 347]

 لَْيِه فـََقاَل: رحدَّ َعَليَّ َساَلِميَفَسلََّم َعَلْيِه، فـََردَّ َعَلْيِه، فَأحْخَِبَ أَنَّهح َنْصرَاينٌّ، فـََلمَّا َعِلَم رََجَع إِ 
 [ 1115]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

ِإيّنِ أَلََرى  اَل:  َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح ححْجٍر قَاَل: َأْخََباََن َشرِيٌك، َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َذرِيٍح، َعْن َعاِمٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَ   202- [  348]
 جِلََواِب اْلِكتَاِب َحقًّا َكَردِّ السَّاَلمِ 
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 [ 1117]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 
نَا عَ   203- [  349] ثـَتـْ اِئَشةح بِْنتح طَْلَحةَ َحدَّثـَنَا أَبحو رَاِفٍع قَاَل: َحدَّثـَنَا أَبحو أحَساَمَة قَاَل: َحدََّثِِن محوَسى ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ

تَابحوين  وََكاَن النَّاسح َيَْتحوََّنَا ِمْن كحلِّ ِمْصٍر، َفكَ   -َوَأاَن يف ِحْجرَِها    -قَاَلْت: قـحْلتح ِلَعاِئَشَة   َها، وََكاَن الشَّبَابح اَن الشُّيحوخح يـَنـْ ِلَمَكاين ِمنـْ
 فحاَلٍن َوَهِديَـّتحهح، فـَتـَقحولح ِل َعاِئَشةح: َأْي يـَتََأخَّْوين فـَيـحْهدحوَن ِإَِلَّ، َوَيْكتـحبحوَن ِإَِلَّ ِمَن اأْلَْمَصاِر، فَأَقحولح ِلَعاِئَشَة: اَي َخاَلةح، َهَذا ِكتَابح 

تحِك، فـََقاَلْت: فـَتـحْعِطيِِن بـحنـَيَّ   ةح، فََأِجيِبيِه َوأَثِيِبيِه، فَِإْن مَلْ َيكحْن ِعْنَدِك ثـََواٌب َأْعطَيـْ
 [ 1118]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 

ِإىَل َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن   َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح قَاَل: َحدََّثِِن َماِلٌك، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِدينَاٍر، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن عحَمَر َكَتبَ   204- [  350]
اَّللَِّ ْبِن عحَمَر: َساَلٌم َعَلْيَك، فَِإيّنِ َأمْحَدح ِمرِي اْلمحْؤِمِننَي ِمْن َعْبِد  َمْرَواَن يـحبَاِيعحهح، َفَكَتَب ِإلَْيِه: ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، لَِعْبِد اْلَمِلِك أَ 

َ الَِّذي اَل ِإلََه ِإالَّ هحَو، َوأحِقرُّ َلَك اِبلسَّْمِع َوالطَّاَعِة َعَلى سحنَِّة اَّللَِّ َوسحنَِّة َرسح   وِلِه، ِفيَما اْسَتطَْعتح ِإلَْيَك اَّللَّ
 [ 1119]مفرد:  [صحيح:  ]الشيخ األلباني

ثـَنَا قَِبيَصةح قَاَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم قَاَل: َأْرَسَلِِن َأيِب ِإىَل اْبِن عحَمَر، فـَرَ   205-[  351] : ِبْسِم اَّللَِّ َحدَّ أَيْـتحهح َيْكتحبح
 الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، َأمَّا بـَْعدح 

 [ 1120]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
، َعْن كحََبَاِء آِل زَْيِد ْبِن  َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح ْبنح َأيِب أحَوْيٍس قَاَل: َحدَّثـَنَا اْبنح َأيِب الّزاَِنِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َخارَِجَة ْبِن زَْيدٍ   206- [  352]

ِحيِم، ِلَعْبِد اَّللَِّ محَعاوِيََة أَِمرِي اْلمحْؤِمِننَي، ِمْن زَْيِد ْبِن َثِبٍت، َساَلٌم  ِِبَِذِه الرَِّسالَِة: ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَّ َثِبٍت، َأنَّ زَْيَد ْبَن َثِبٍت َكَتَب  
، فَِإيّنِ  َ الَِّذي اَل إِلََه ِإالَّ هحَو، أَمَّا بـَْعدح  َعَلْيَك َأِمرَي اْلمحْؤِمِننَي َوَرمْحَةح اَّللَِّ  َأمْحَدح ِإلَْيَك اَّللَّ

 [ 1122]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 
ثـَنَا أَبحو َمْسعحوٍد اجْلحَرْيِريُّ قَاَل: َسَأَل رَجحٌل احْلََسَن َعْن ِقَراَءِة ِبسْ َحدَّثـَنَا  207- [ 353] ِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن  حمحَمٌَّد اأْلَْنَصارِيُّ قَاَل: َحدَّ

 الرَِّحيِم؟ قَاَل: تِْلَك صحدحورح الرََّسائِلِ 
 [ 1123اإلسناد عن الحسن وهو البصري[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح

، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن اَنِفٍع قَاَل: َكاَنْت اِلْبِن عحَمرَ   208- [  354] َبةح قَاَل: َحدَّثـَنَا َُيََْي ْبنح زََكرايَّ ثـَنَا قـحتـَيـْ  َحاَجٌة ِإىَل محَعاِويََة،  َحدَّ
 اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، ِإىَل محَعاِويَةَ  فـََقالحوا: اْبَدْأ بِِه، فـََلْم يـََزالحوا ِبِه َحَّتَّ َكَتَب: ِبْسمِ فََأرَاَد َأْن َيْكتحَب إِلَْيِه، 

 [ 1124]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
يِم، َأمَّا بـَْعدح:   اْبِن َعْوٍن، َعْن أََنِس ْبِن ِسريِيَن قَاَل: َكتـَْبتح اِلْبِن عحَمَر، فـََقاَل: اْكتحْب ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَّحِ َوَعنِ   209-[  355]

 ِإىَل فحاَلنٍ 
 [ 1125]مفرد:  [صحيح]الشيخ األلباني:  

ْبِن ِسريِيَن قَاَل: َكَتَب رَجحٌل َبنْيَ يََدِي اْبِن عحَمَر: ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، لِفحاَلٍن،  َوَعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن أََنِس    210- [  356]
، هحَو َلهح فـَنـََهاهح اْبنح عحَمَر َوقَاَل: قحْل:   ِبْسِم اَّللَِّ

 [ 1126]مفرد:  [صحيح]الشيخ األلباني:  
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ثـَنَا ِإمْسَاِعيلح   211- [  357] َثِِن اْبنح َأيِب الّزاَِنِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َخارَِجَة ْبِن زَْيٍد، َعْن كحََبَاِء آِل زَْيٍد، َأنَّ زَْيًدا  َحدَّ َكَتَب قَاَل: َحدَّ
َ الرَِّساَلِة: لَِعْبِد اَّللَِّ محَعاوِيََة َأِمرِي اْلمحْؤِمِننَي، ِمْن زَْيِد ْبِن َثِبٍت: َساَلٌم َعَلْيَك أَِمرَي اْلمحؤْ ِِبَِذِه   ، فَِإيّنِ َأمْحَدح إِلَْيَك اَّللَّ ِمِننَي َوَرمْحَةح اَّللَِّ

 الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ هحَو، أَمَّا بـَْعدح 
 [ 1127]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

َثِِن َأيِب، أَنَّهح َأَخَذ َهِذِه الرِّ   212-[  358] َساَلَة ِمْن َخارَِجَة ْبِن زَْيٍد،  َحدَّثـَنَا اْبنح َأيِب َمْرََيَ قَاَل: َأْخََباََن اْبنح َأيِب الّزاَِنِد قَاَل: َحدَّ
َة َأِمرِي اْلمحْؤِمِننَي، ِمْن زَْيِد ْبِن َثِبٍت: َساَلٌم َعَلْيَك َأِمرَي اْلمحْؤِمِننَي  الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، ِلَعْبِد اَّللَِّ محَعاِويَ َوِمْن كحََبَاِء آِل زَْيٍد: ِبْسِم اَّللَِّ  

َ الَِّذي اَل إَِلَه ِإالَّ هحَو، أَمَّا بـَْعدح: فَِإنََّك َتْسأَلحِِن عَ  ، فَِإيّنِ َأمْحَدح ِإلَْيَك اَّللَّ ذََكَر الرَِّسالََة، َوَنْسَألح ْن ِمريَاِث اجْلَدِّ َواإْلِْخَوِة، فَ َوَرمْحَةح اَّللَِّ
َ اَْلحَدى َواحْلِْفَظ َوالتـَّثـَبَُّت يف َأْمراَِن كحلِِّه، َونـَعحوذح اِبَّللَِّ َأْن َنِضلَّ، َأْو جَنَْهَل، َأْو نحكَ  لََّف َما لَْيَس لَنَا بِِه ِعْلٌم، َوالسَّاَلمح َعَلْيَك أَِمرَي  اَّللَّ

  َوَأْربَِعنيَ َوبـَرََكاتحهح َوَمْغِفَرتحهح. وََكَتَب وحَهْيٌب: يـَْوَم اْْلَِميِس لِِثْنيَتْ َعْشَرَة بَِقَيْت ِمْن رََمَضاَن َسَنَة اثْـَننْيِ  اْلمحْؤِمِننَي َوَرمْحَةح اَّللَِّ 
 [ 1131]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 

َع َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح قَاَل: َحدََّثِِن    213-[  359] َماِلٌك، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، أَنَّهح مسَِ
َ ِإلَْيَك، فـََقاَل عحَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّح َعْنهح، َوَسلََّم َعَلْيِه رَجحٌل فـََردَّ السَّاَلَم، ُثحَّ َسَأَل عح  َمرح الرَّجحَل: َكْيَف أَْنَت؟ فـََقاَل: َأمْحَدح اَّللَّ

: َهَذا الَِّذي َأرَْدتح ِمْنكَ   عحَمرح
 [1132اإلسناد موقوفا ثبت مرفوعا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح

ثـَنَا    214-[  360] َحدَّ قَاَل:  الصَّبَّاِح  ْبنح  حمحَمَّدح  ثـَنَا  ِمْن َحدَّ رَجحٍل  ِإىَل  َأْجِلسح  قَاَل: كحْنتح  الصَّائِغح،  هحَو  محَهاِجٍر  َعْن  َشرِيٌك، 
 َت؟ قَاَل: اَل نحْشِركح اِبَّللَِّ َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َضْخٍم ِمَن احْلَْضَرِميِّنَي، َفَكاَن ِإَذا ِقيَل لَهح: َكْيَف َأْصَبحْ 

 [ 1134اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  : حسن]الشيخ األلباني
ثـَنَا أَبحو    215-[  361] َثِِن ِعيَسى ْبنح محوَسى، َعْن حمحَمَِّد ْبِن َعبَّاِد ْبِن َجعْ َحدَّ ثـَنَا السَّاِئبح ْبنح عحَمَر قَاَل: َحدَّ َفٍر َعاِصٍم قَاَل: َحدَّ

 َجِليِسيقَاَل: قَاَل اْبنح َعبَّاٍس: َأْكَرمح النَّاِس َعَليَّ 
 [ 1145]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم، َعْن    216-[  362] َعْبِد اَّللَِّ ْبِن محَؤمٍَّل، َعِن اْبِن َأيِب محَلْيَكَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َأْكَرمح النَّاِس َعَليَّ َجِليِسي، َحدَّ
 َْيِْلَس ِإَِلَّ َأْن يـََتَخطَّى رِقَاَب النَّاِس َحَّتَّ 

 [ 1146[ ]مفرد: ضعيف]الشيخ األلباني:  
َأَسدح ْبنح محوَسى قَاَل: َحدَّثـَنَا محَعاِويَةح ْبنح َصاِلٍح قَ   217-[  363] ثـَنَا  اْلَعزِيِز قَاَل: َحدَّ ْبنح َعْبِد  ثـَنَا حمحَمَّدح  أَبحو  َحدَّ اَل: َحدََّثِِن 

َثِِن َكِثريح ْبنح محرََّة قَاَل:   ْدتح َعْوَف ْبَن َماِلٍك اأْلَْشَجِعيَّ َجاِلًسا يف َحْلَقٍة َمادًّا َدَخْلتح اْلَمْسِجَد يـَْوَم اجْلحمحَعِة، فـََوجَ الزَّاِهرِيَِّة قَاَل: َحدَّ
 َيِجيَء رَجحٌل َصاِلٌح فـََيْجِلسَ رِْجَلْيِه َبنْيَ َيَدْيِه، فـََلمَّا رَآين قـََبَض رِْجَلْيِه، ُثحَّ قَاَل ِل: َتْدِري أِلَيِّ َشْيٍء َمَدْدتح رِْجَليَّ؟ لَ 

 [ 1147د: ]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفر 
 أََنًسا َجاِلًسا َعَلى َسرِيٍر َواِضًعا ِإْحَدى رِْجَلْيِه َعَلى اأْلحْخَرى َوَعْن أَبِيِه، َعْن ِعْمَراَن ْبِن محْسِلٍم قَاَل: رَأَْيتح  218-[ 364]

 [ 1165]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 
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ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح يحوسحَف قَا  219- [  365] ثـَنَا سحْفيَانح، َعْن ِعْمَراَن ْبِن محْسِلٍم قَاَل: رَأَْيتح أََنَس ْبَن َماِلٍك َْيِْلسح َهَكَذا َل:  َحدَّ َحدَّ
 محرَتَبًِّعا، َوَيَضعح ِإْحَدى َقَدَمْيِه َعَلى اأْلحْخَرى 

 [ 1181]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل:  220- [  366]  َثِِن    َحدَّ : ِإنَّ الشَّْيطَاَن َحدَّ ْعتح َأاَب أحَماَمَة يـَقحولح محَعاِويَةح، َعْن َأْزَهَر ْبِن َسِعيٍد قَاَل: مسَِ

الشَّْيَء، لِيـحْغِضَبهح َعَلى َأْهِلِه، فَِإَذا َوَجَد َذِلَك ِو  َيَِْت ِإىَل ِفَراِش َأَحدِكحْم بـَْعَدَما يـَْفِرشحهح َأْهلحهح َويـحَهيِّئحونَهح، فـَيـحْلِقي َعَلْيِه اْلعحوَد َأِو احْلََجَر أَ 
 َفاَل يـَْغَضْب َعَلى َأْهِلِه، قَاَل: أِلَنَّهح ِمْن َعَمِل الشَّْيطَانِ 

 [ 1191]الشيخ األلباني: حسن[ ]مفرد: 
بْ   221- [  367] َثِِن اْلمحِغريَةح  ثـَنَا َشبَابَةح ْبنح َسوَّاٍر قَاَل: َحدَّ نـحَعْيٍم، َوَُيََْي ْبنح محوَسى، قَااَل: َحدَّ أَبحو  َأيِب  َحدَّثـَنَا  نح محْسِلٍم، َعْن 

[ َو: }تـَبَاَرَك الَِّذي 2يـَْقرََأ: }امل تـَْنزِيلح{ ]السجدة:  َوَسلََّم اَل يـَنَامح َحَّتَّ  الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر قَاَل: َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  
{ ]امللك:   َا كحِتَب لَ 1بَِيِدِه اْلمحْلكح عحوَن  [ قَاَل أَبحو الزُّبرَْيِ: فـَهحَما يـَْفضحاَلِن كحلَّ سحورٍَة يف اْلقحْرآِن ِبَسْبِعنَي َحَسَنًة، َوَمْن قـََرَأَهح هح ِِبَِما َسبـْ

عحوَن َخِطيَئةً َحَسَنًة، َورحِفَع  عحوَن َدرََجًة، َوححطَّ ِِبَِما َعْنهح َسبـْ  ِِبَِما لَهح َسبـْ
 [1181[ ]مفرد: صحيح من قول أبي الزبير فهو مقطوع موقوف ]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا  222- [ 368] ثـَنَا َعْبدح اْلَواِحِد قَاَل: َحدَّ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح حَمْبحوٍب قَاَل: َحدَّ َْيٍط، َعْن َأيِب  َحدَّ َْيٍط، أَْو مسح ، َعْن َشح َعاِصٌم اأْلَْحَولح
تحْم َفَجّرِبحوا، ِإَذا َأَخذَ  : النـَّْومح ِعْنَد الذِّْكِر ِمَن الشَّْيطَاِن، ِإْن ِشئـْ  َأَحدحكحْم َمْضَجَعهح َوَأرَاَد َأْن يـَنَاَم فـَْلَيْذكحِر اأْلَْحَوِص قَاَل: قَاَل َعْبدح اَّللَِّ

َ عَ   زَّ َوَجلَّ اَّللَّ
 [ 1208[ ]مفرد: صحيح اإلسناد موقوفا]الشيخ األلباني:  

َثِِن يَزِيدح ْبنح  223-[ 369] ثـَنَا َسِعيدح ْبنح َأيِب أَيُّوَب قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح يَزِيَد قَاَل: َحدَّ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اَْلَاِد، َعْن اَنِفٍع، َحدَّ
: ِإنَّ النَّاَر َعدحوٌّ فَاْحَذرحوَها. َفَكاَن اْبنح عحَمرَ  َبعح ِنريَاَن َأْهِلِه َويحْطِفئـحَها قـَْبَل َأْن يَِبيتَ َعِن اْبِن عحَمَر قَاَل: قَاَل عحَمرح   يـَتـْ

 [ 1225[ ]مفرد: صحيح اإلسناد موقوفا]الشيخ األلباني:  
احْلََكِم قَاَل: َحدَّثـَنَا    224- [  370] ْبنح  ِبْشرح  َأيِب  َحدَّثـَنَا  اْبِن  ْبِن عحَمَر، َعِن  اْبِن حمحَمَّدح ْبنح رَبِيَعَة، َعِن السَّاِئِب  محَلْيَكَة، َعِن 

: »اَي َجارِيَةح، َأْخرِِجي َسْرِجي، َأْخرِِجي ثِيَايِب  : }َونـَزَّْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء محبَارًَكا{    «،َعبَّاٍس، أَنَّهح َكاَن ِإَذا َمطََرِت السََّماءح يـَقحولح َويـَقحولح
 [  9]ق:  

 [ 1228اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
، َعْن لَْيٍث، َعنْ   225- [  371] ثـَنَا َهاِشمح ْبنح اْلَقاِسِم، َعْن َأيِب َجْعَفٍر الرَّاِزيِّ َاِهٍد، َعِن اْبِن َحدَّثـَنَا خَمَْلدح ْبنح َماِلٍك قَاَل: َحدَّ  ُمح

 عحَمَر، أَنَّهح َكرَِه َأْن ُيحَرَِّش َبنْيَ اْلبـََهائِمِ 
 [1232مرفوعا[ ]مفرد:  لغيره موقوفا وروي  ]الشيخ األلباني: حسن

ثـَنَا ِهَشامح ْبنح يحوسحَف قَاَل: َأْخََباََن َمْعَمٌر، َعْن َسِعيِد ْبنِ   226- [  372] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ  َعْبِد الرَّمْحَِن، َعِن  َحدَّ
َا قـََعَد َعَلى اَبِب اْبِن   َمْسعحوٍد رَِجاٌل ِمْن قـحَرْيٍش، فَِإَذا فَاَء اْلَفْيءح قَاَل: قحومحوا َفَما بَِقَي فـَهحَو لِلشَّْيطَاِن، السَّاِئِب، َعْن عحَمَر قَاَل: رحمبَّ

نَا هحَو َكَذِلَك ِإْذ ِقيَل: َهَذا َمْوىَل َبِِن احْلَْسحَ  ْعَر، فَ ُثحَّ اَل مَيحرُّ َعَلى َأَحٍد ِإالَّ أَقَاَمهح، قَاَل: ُثحَّ بـَيـْ َدَعاهح فـََقاَل: َكْيَف  اِس يـَقحولح الشِّ
 قـحْلَت؟ فـََقاَل:
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 ]البحر الطويل[ 
 َودِّْع سحَلْيَمى ِإْن ََتَهَّْزَت غَازاَِي ... َكَفى الشَّْيبح َواإْلِْساَلمح لِْلَمْرِء اَنِهيَا، 

 فـََقاَل: َحْسبحَك، َصَدْقَت َصَدْقتَ 
 [ 1238]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

،  َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح الرَّزَّاِق قَاَل: َأْخََباََن َمْعَمٌر، َعْن َسِعيِد ْبِن عَ   227- [  373] ْبِد الرَّمْحَِن اجْلَْحِشيِّ
َأْو َقرِيبًا  -عحَمرح َرِضَي اَّللَّح َعْنهح مَيحرُّ بِنَا ِنْصَف النـََّهاِر  َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حمحَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َعِن السَّاِئِب ْبِن يَزِيَد قَاَل: َكانَ 

: قحومحوا َفِقيلحوا، َفَما بَِقَي فَِللشَّْيطَانِ  -ِمْنهح   فـَيـَقحولح
 [ 1238]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

َْيٍد، عَ  228- [ 374]  ْن أََنٍس قَاَل: َكانحوا َْيَْمعحوَن، ُثحَّ يَِقيلحونَ َحدَّثـَنَا َحجَّاٌج قَاَل: َحدَّثـَنَا مَحَّاٌد، َعْن محح
 [ 1240[ ]مفرد: صحيح]الشيخ األلباني:  

َلى، َعْن َعِن اْبِن َأيِب  َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح محَقاتٍِل قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـَنَا ِمْسَعٌر، َعْن َثِبِت ْبِن عحبـَْيٍد، 229- [ 375] لَيـْ
 َخوَّاِت ْبِن جحَبرْيٍ قَاَل: نـَْومح َأوَِّل النـََّهاِر خحْرٌق، َوَأْوَسطحهح خحْلٌق، َوآِخرحهح مححْقٌ 

 [ 1242]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
ْعتح َمْيمحوانً   230- [  376] يـَْعِِن اْبَن ِمْهَراَن قَاَل: َسأَْلتح اَنِفًعا: َهْل   َحدَّثـَنَا َعْمرحو ْبنح َخاِلٍد قَاَل: َحدَّثـَنَا أَبحو اْلَمِليِح قَاَل: مسَِ

: اَي َأاَب َكاَن اْبنح عحَمَر َيْدعحو لِْلَمْأدحبَِة؟ قَاَل: َلِكنَّهح اْنَكَسَر َلهح بَِعرٌي َمرًَّة فـََنَحْراَنهح، ُثحَّ قَاَل: اْحشحرْ   َعَليَّ اْلَمِديَنَة، قَاَل اَنِفٌع: فـَقحْلتح
ٌز، فـََقاَل: اللَّهحمَّ َلَك احْلَْمدح، َهَذا عحَراٌق، َوَهَذا َمَرٌق  َعْبِد الرَّمحَْ    - أَْو قَاَل: َمَرٌق َوَبْضٌع    -ِن، َعَلى َأيِّ َشْيٍء؟ لَْيَس ِعْنَداَن خحبـْ

 َفَمْن َشاَء َأَكَل، َوَمْن َشاَء َودَعَ 
 [ 1243]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

ثَهح، َأنَّ أحمَّ َعْلقَ   231- [  377] َمَة َأْخََبَْتهح، َأنَّ بـَنَاَت َحدَّثـَنَا َأْصَبغح قَاَل: َأْخََبين اْبنح َوْهٍب قَاَل: َأْخََبين َعْمٌرو، َأنَّ بحَكرْيًا َحدَّ
بـََلى. فََأْرَسْلتح ِإىَل َعِديٍّ فََأًَتهحنَّ، َفَمرَّْت َعاِئَشةح يف اْلبـَْيِت    َأِخي َعاِئَشةَ اْختحنِتَّ، َفِقيَل لَِعاِئَشَة: َأاَل َنْدعحو ََلحنَّ َمْن يـحْلِهيِهنَّ؟ قَاَلْت:

، َشْيطَاٌن، َأْخرِجحوهح، َأخْ   رِجحوهح فـََرأَْتهح يـَتـََغَنَّ َوُيحَرِّكح رَْأَسهح طََراًب، وََكاَن َذا َشْعٍر َكِثرٍي، فـََقاَلْت: أحفٍّ
 [ 1247]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[

َسيِِّب، َعْن َأيِب  َحدَّثـَنَا سحَلْيَمانح ْبنح َحْرٍب قَاَل: َحدَّثـَنَا مَحَّادح ْبنح زَْيٍد، َعْن َُيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمح   232- [  378]
 َئٍة، ُثحَّ َعاَش بـَْعَد َذِلَك ََثَاِننَي َسَنةً هحَريْـَرَة قَاَل: اْخَتنَتَ إِبْـَراِهيمح َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوهحَو اْبنح ِعْشرِيَن َوِما

صَّ الظُّفحَر، َوَأوَّلح َمْن َشاَب فـََقاَل: قَاَل َسِعيٌد: ِإبْـَراِهيمح َأوَّلح َمِن اْخَتنَتَ، َوَأوَّلح َمْن َأَضاَف، َوَأوَّلح َمْن َقصَّ الشَّاِرَب، َوَأوَّلح َمْن قَ 
، َما َهَذا؟ قَاَل: َوقَارٌ  ، زِْدين َوقَارًا اَي َربِّ  ، قَاَل: اَي َربِّ

 [1250اإلسناد موقوفا ومقطوعا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
ِل، وََكاَن َصاِحَب حَ   233- [  379] َثِِن َساملح ْبنح َأيِب الذَّايَّ ْعتح ِديٍث، قَاَل:  َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن محْعَتِمٌر قَاَل: َحدَّ مسَِ

: أََما تـَْعَجبحوَن َِلََذا؟ يـَْعِِن: َماِلَك ْبَن اْلمحْنِذِر َعَمَد ِإىَل شحيحوٍخ ِمْن َأْهِل َكْسَكَر َأسْ  َلمحوا، فـََفتََّشهحْم فََأَمَر ِِبِْم َفخحِتنحوا،  احْلََسَن يـَقحولح
تَاءح، فـَبـََلَغِِن َأنَّ بـَْعَضهحْم َماَت، َوَلَقْد َأْسلَ   َم َمَع َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم الرُّوِميُّ َواحْلََبِشيُّ َفَما فـحتِّشحوا َعْن َشْيءٍ َوَهَذا الشِّ
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 [ 1251اإلسناد موقوفا ومرسال ورواه الخالل من طريق أحمد بسنده الصحيح عن الحسن[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
ثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َعْبِد اَّللَِّ اأْلحَوْيِسيُّ قَاَل: َحدََّثِِن سحَلْيَمانح ْبنح ِباَلٍل، َعْن يحونحَس، َعنِ   234- [  380]  اْبِن ِشَهاٍب قَاَل: َحدَّ

 وََكاَن الرَّجحلح ِإَذا َأْسَلَم أحِمَر اِباِلْخِتتَاِن َوِإْن َكاَن َكِبريًا 
 [1252[ ]مفرد: ومقطوعاموقوفا اإلسناد   ]الشيخ األلباني: صحيح

: َلمَّا وحِلَد ِل ِإايَ   235- [  381] ْعتح محَعاِويََة ْبَن قـحرََّة يـَقحولح ٌس َدَعْوتح نـََفًرا ِمْن َأْصَحاِب َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن َحْزٌم قَاَل: مسَِ
ِبدحعَ النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْطَعْمتـح  َأْدعحو  ِإْن  َوِإيّنِ   ، ِفيَما َدَعْومتْح ِإنَّكحْم َقْد َدَعْومتْح فـَبَاَرَك اَّللَّح َلكحْم   : َفَدَعْوا، فـَقحْلتح اٍء  هحْم، 

 َء يـَْوِمِئذٍ افََأمِّنحوا، قَاَل: َفَدَعْوتح لَهح ِبدحَعاٍء َكِثرٍي يف ِديِنِه َوَعْقِلِه وََكَذا، قَاَل: فَِإيّنِ أَلَتـََعرَّفح ِفيِه دحعَ 
 [ 1255اإلسناد مقطوعا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح

َع َكِثرَي ْبَن عحبـَْيٍد قَاَل: َكانَ   236-[  382] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح دحَكنْيٍ، مسَِ ثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ ْت َعاِئَشةح َرِضَي اَّللَّح َحدَّ
َها ِإَذا وحِلَد  ؟ فَِإَذا ِقيَل: نـََعْم، قَاَلِت: احْلَْمدح   -يـَْعِِن: يف َأْهِلَها  -ِفيِهْم َمْولحوٌد َعنـْ : خحِلَق َسِوايًّ : غحاَلًما َواَل َجارِيًَة، تـَقحولح اَل َتْسَألح

 َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
 [ 1256[ ]مفرد: اإلسناد موقوفا حسن]الشيخ األلباني: 

َثِِن اْبنح َأيِب َروَّادٍ   237-[  383] ثـَنَا اْلَولِيدح ْبنح محْسِلٍم قَاَل: َحدَّ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل: َحدَّ قَاَل: َأْخََبين اَنِفٌع، َأنَّ    َحدَّ
َلًة، َوَيْسَتِحدُّ يف    كحلِّ َشْهرٍ اْبَن عحَمَر َكاَن يـحَقلِّمح َأظَاِفريَهح يف كحلِّ َُخَْس َعْشَرَة لَيـْ

 [ 1258اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
ثـَنَا سحَلْيَمانح ْبنح ِباَلٍل، َعْن محوَسى ْبِن عحْقَبَة، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عحمَ   238-[  384] ثـَنَا اأْلحَوْيِسيُّ قَاَل: َحدَّ :   َر قَاَل:َحدَّ اْلَمْيِسرح

 اْلِقَمارح 
 [ 1260اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  األلباني: صحيح]الشيخ 

ثـَنَا َخاِلدح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن َعطَاءح ْبنح   239- [  385] السَّاِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن جحَبرْيٍ،  َحدَّثـَنَا َحْفصح ْبنح عحَمَر قَاَل: َحدَّ
 قَاَل: اْلِغنَاءح َوَأْشبَاهحهح  [،6َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِي ََلَْو احْلَِديِث{ ]لقمان:  

 [ 1265اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
ْعتح َعْبَد اْلَمِلِك، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد اَّللَِّ   240- [  386]  ْبِن َمْسعحوٍد قَاَل: َحدَّثـَنَا محَسدٌَّد قَاَل: َحدَّثـَنَا محْعَتِمٌر قَاَل: مسَِ

كحْم َوَهاَتنْيِ اْلَكْعبـََتنْيِ اْلَمْوسحوَمَتنْيِ اللََّتنْيِ يـحْزَجَراِن زَْجًرا، فَِإَّنَّحَما ِمَن اْلَمْيِسرِ   ِإايَّ
 [ 1270]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

َثِِن َماِلٌك، َعْن اَنِفٍع، َأنَّ َعْبَد    241-[  387] ثـَنَا ِإمْسَاِعيلح قَاَل: َحدَّ اَّللَِّ ْبَن عحَمَر َكاَن ِإَذا َوَجَد َأَحًدا ِمْن َأْهِلِه يـَْلَعبح اِبلنـَّْرِد  َحدَّ
 َضَربَهح، وََكَسَرَها 

 [ 1273اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: صحيح
َها، أَنَّهح  َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح قَاَل: َحدََّثِِن َماِلٌك، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َأيِب َعْلَقَمَة،    242- [  388] َعْن أحمِِّه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّح َعنـْ

َتحْرِجحوَها أَلحْخرَِجنَّكحْم ِمْن َداِري، َوأَْنَكَرْت   بـََلَغَها َأنَّ َأْهَل بـَْيٍت يف َدارَِها، َكانحوا سحكَّااًن ِفيَها، ِعْنَدهحْم نـَْرٌد، فََأْرَسَلْت ِإلَْيِهْم: لَِئْن ملَْ 
 ِهمْ َذِلَك َعَليْ 
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 [ 1274اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن
َثِِن َأيِب قَاَل: َخطَبـَنَا اْبنح الزُّ   243-[  389] ثـَنَا رَبِيَعةح ْبنح كحْلثحوِم ْبِن َجَْبٍ قَاَل: َحدَّ ثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ َبرْيِ فـََقاَل: اَي َأْهَل َحدَّ

َا اْْلَْمرح َواْلَمْيِسرح{ ]املائدة:   -اَن َأْعَسَر  وَكَ   -َمكََّة، بـََلَغِِن َعْن رَِجاٍل ِمْن قـحَرْيٍش يـَْلَعبحوَن بِلحْعَبٍة يـحَقالح ََلَا: النـَّْرَدِشريح   قَاَل اَّللَّح: }ِإَّنَّ
تحهح يف َشْعرِِه َوَبَشرِِه، َوَأْعطَْيتح َسَلبَ  [،90 : اَل أحوَتى ِبَرجحٍل َلِعَب ِِبَا ِإالَّ َعاقـَبـْ  هح ِلَمْن َأًَتين بِهِ َوِإيّنِ َأْحِلفح اِبَّللَِّ

 [ 1275اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن
ثـَنَا يَزِيدح ْبنح زحرَْيٍع، َعْن َحِبيٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن شحَعْيٍب، َعْن أَبِ   244-[  390] ثـَنَا احْلََسنح ْبنح عحَمَر قَاَل: َحدَّ  يِه، َعْن َعْبِد اَّللَِّ َحدَّ

ِعبح ِِبَِما َغرْيَ  ِعبح اِبْلفحصَّنْيِ ِقَمارًا َكآِكِل حَلِْم اْْلِْنزِيِر، َوالالَّ  ِقَماٍر َكاْلغَاِمِس يََدهح يف َدِم ِخْنزِيرٍ  ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل: الالَّ
 [ 1277[ ]مفرد: صحيح اإلسناد موقوفا]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا اأْلَعْ   245-[  391] ثـَنَا َُيََْي ْبنح َسِعيٍد َأخحو عحبـَْيٍد اْلقحَرِشيِّ قَاَل: َحدَّ ثـَنَا يحوسحفح ْبنح يـَْعقحوَب قَاَل: َحدَّ ، َعْن َأيِب َحدَّ َمشح
 اِرقِ َوائٍِل، َعْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َما يـََزالح اْلَمْسرحوقح ِمْنهح يـََتَظَنَّ َحَّتَّ َيِصرَي َأْعظََم ِمَن السَّ 

 [ 1289]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
صحوَن لَنَا  َحدَّثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّثـَنَا أَبحو َعَوانََة، َعْن محِغريََة، َعْن ِإبْـَراِهيَم قَاَل: َكاَن َأْصَحا  246- [  392] بـحنَا يـحَرخِّ

يَانِ  بـْ : يـَْعِِن لِلصِّ  يف اللَُّعِب كحلَِّها، َغرْيِ اْلِكاَلِب قَاَل أَبحو َعْبِد اَّللَِّ
 [ 1297اإلسناد مقطوع[ ]مفرد:  ي: صحيح]الشيخ األلبان

َثِِن عحَقْيلح ْبنح   247- [  393]  َخاِلٍد، َأنَّ َسِعيَد ْبَن  َحدَّثـَنَا حمحَمٌَّد قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـَنَا َُيََْي ْبنح أَيُّوَب قَاَل: َحدَّ
بِيِه، َعْن َجدِِّه زَْيِد ْبِن َثِبٍت، َأنَّ عحَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َجاَءهح َيْستَْأِذنح َعَلْيِه يـَْوًما، فََأِذَن لَهح  سحَلْيَماَن ْبِن زَْيِد ْبِن َثِبٍت َحدَّثَهح، َعْن أَ 

لحَك، فـََقاَل: اَي َأمِ  : َدْعَها تـحَرجِّ لحهح، فـَنـَزََع رَْأَسهح، فـََقاَل لَهح عحَمرح تحَك، فـََقاَل رَي اَورَْأسحهح يف يَِد َجارِيٍَة لَهح تـحَرجِّ ْلمحْؤِمِننَي، َلْو َأْرَسْلَت ِإَِلَّ ِجئـْ
َا احْلَاَجةح ِل  : ِإَّنَّ  عحَمرح

 [ 1302]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن[
، َعْن َحِبيِب ْبِن  248-[ 394] ٍم قَاَل: َأْخََباََن هحَشْيٌم، َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن َساملٍِ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َسالَّ بُّوَن  َحدَّ َأيِب َثِبٍت قَاَل: َكانحوا ُيِح

 ِإَذا َحدََّث الرَّجحلح َأْن اَل يـحْقِبَل َعَلى الرَّجحِل اْلَواِحِد، َوَلِكْن لِيـَعحمَّهحمْ 
 [ 1304اإلسناد مقطوعا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن

ثـَنَا أَبحو َبْكِر ْبنح َعيَّاٍش، َعِن اأْلَْجَلِح، َعِن اْبِن َأيِب اَْلحَذْيِل قَاَل: َعا  249-[  395] َبةح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا قـحتـَيـْ َد َعْبدح اَّللَِّ رَجحاًل، َحدَّ
، فـََقاَل َلهح َعْبدح  اَر َجَعَل َصاِحبحهح يـَْنظحرح نَاَك َكاَن َخرْيًا َلكَ َوَمَعهح رَجحٌل ِمْن َأْصَحاِبِه، فـََلمَّا َدَخَل الدَّ : َواَّللَِّ َلْو تـََفقََّأْت َعيـْ   اَّللَِّ

 [ 1305اإلسناد موقوفا[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: حسن
ثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز، َعْن اَنِفٍع، َأنَّ نـََفًرا ِمْن َأْهِل اْلِعَراِق َدَخلحوا َعَلى ابْ   250- [  396] ٌد قَاَل: َحدَّ عحَمَر، فـََرَأْوا َعَلى   نِ َحدَّثـَنَا َخالَّ

 َخاِدٍم ََلحْم طَْوقًا ِمْن َذَهٍب، فـََنظََر بـَْعضحهحْم ِإىَل بـَْعٍض، فـََقاَل: َما أَْفطََنكحْم لِلشَّرِّ 
 [ 1306]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 

قَاَل: َأْخََباََن َجرِيرح ْبنح َحازٍِم، َعْن يـَْعَلى ْبِن َحِكيٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن َحدَّثـَنَا ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ    251- [  397]
َا رحِفَع اآْلَخرح  يًعا، فَِإَذا رحِفَع َأَحدحَهح  جحَبرْيٍ، َعِن اْبِن عحَمَر قَاَل: ِإنَّ احْلَيَاَء َواإْلِميَاَن قحراَِن ْجَِ
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 [ 1313]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
َر قَاَل: َما ِمْن َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح يحونحَس قَاَل: َحدَّثـَنَا أَبحو ِشَهاٍب َعْبدح رَبِِّه، َعْن يحونحَس، َعِن احْلََسِن، َعِن اْبِن عحمَ  252- [ 398]

 َجْرَعٍة َأْعظََم ِعْنَد اَّللَِّ َأْجًرا ِمْن َجْرَعِة َغْيٍظ َكظََمَها َعْبٌد اْبِتغَاَء َوْجِه اَّللَِّ 
 [1318لشيخ األلباني: موقوف رجاله ثقات وقد صح مرفوعا[ ]مفرد: ]ا
ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح عحبـَْيٍد اْلِكْنِديُّ   253-[  399] ثـَنَا َمْرَوانح ْبنح محَعاوِيََة قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ْعتح  َحدَّ ، َعْن أَبِيِه قَاَل: مسَِ

؟ َأْحِبْب َحِبيَبَك َهْواًن َما، َعَسى َأْن َيكحوَن بَِغيَضَك يـَْوًما َعِليًّا يـَقحولح  َما، َوأَْبِغْض بَِغيَضَك اِلْبِن اْلَكوَّاِء: َهْل َتْدِري َما قَاَل اأْلَوَّلح
 َهْواًن َما، َعَسى َأْن َيكحوَن َحِبيَبَك يـَْوًما َما 

 [1321فرد: لغيره موقوفا وقد صح مرفوعا[ ]م ]الشيخ األلباني: حسن
ثـَنَا زَْيدح ْبنح َأْسَلَم، َعنْ   254-[  400] ثـَنَا َسِعيدح ْبنح َأيِب َمْرََيَ قَاَل: َأْخََباََن حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر قَاَل: َحدَّ  أَبِيِه، َعْن عحَمَر ْبِن  َحدَّ

، َوِإَذا أَبْـَغْضَت  اْْلَطَّاِب قَاَل: اَل َيكحْن ححبَُّك َكَلًفا، َواَل بـحْغضحَك تـََلًفا،  : َكْيَف َذاَك؟ قَاَل: ِإَذا َأْحبـَْبَت َكِلْفَت َكَلَف الصَِّبِّ فـَقحْلتح
 َأْحبـَْبَت ِلَصاِحِبَك التـََّلفَ 

 [ 1322]الشيخ األلباني: صحيح[ ]مفرد: 
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[401  ] -1  ، ، َعْن َسِعيٍد اْلَقْيِسيِّ ثـَنَا مَحَّاٌد هحَو اْبنح َسَلَمَة، َعْن سحَلْيَماَن التـَّْيِميِّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:    َحدَّثـَنَا َحجَّاٌج قَاَل: َحدَّ
َوِإْن َكاَن َواِحًدا فـََواِحٌد، َوِإْن    -يـَْعِِن: ِمَن اجْلَنَِّة    - اَبَبنْيِ  َما ِمْن محْسِلٍم َلهح َواِلَداِن محْسِلَماِن يحْصِبحح إِلَْيِهَما حمحَْتِسبًا، ِإالَّ فـَْتَح َلهح اَّللَّح 

َا مَلْ يـَْرَض اَّللَّح َعْنهح َحَّتَّ يـَْرَضى َعْنهح "، ِقيَل: َوِإْن ظََلَماهح؟ قَاَل: »َوِإْن ظََلَماهح«   َأْغَضَب َأَحَدَهح
 [ 7]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

َثِِن َخاِلدح ْبنح يَزِيَد، َعْن َسِعيِد ْبِن    2-   [402] َثِِن اللَّْيثح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدَّ َأيِب ِهاَلٍل، َعْن َأيِب َحدَّ
َفِة، َفَكاَنْت أحمُّهح يف بـَْيٍت َوهحَو يف  َحازٍِم، َعْن َأيِب محرََّة َمْوىَل َعِقيٍل، َأنَّ َأاَب هحَريْـَرَة َكاَن َيْسَتْخِلفحهح َمْرَوانح، وََكا َن َيكحونح ِبِذي احْلحَليـْ

: َوَعَلْيَك السَّاَلمح اَي بحَِنَّ آَخَر. قَاَل: فَِإَذا َأرَاَد َأْن خَيْرحَج َوَقَف َعَلى اَبِِبَا فـََقاَل: السَّاَلمح َعَلْيِك اَي أحمَّتَاهح َوَرمْحَةح اَّللَِّ     َوبـَرََكاتحهح، فـَتـَقحولح
: َرمِحََك اَّللَّح َكَما   : َرمِحَِك اَّللَّح َكَما رَبَـّْيِتِِن َصِغريًا، فـَتـَقحولح  بـََرْرَتِِن َكِبريًا، ُثحَّ ِإَذا َأرَاَد َأْن َيْدخحَل َصَنَع ِمثـَْلهح َوَرمْحَةح اَّللَِّ َوبـَرََكاتحهح، فـَيـَقحولح

 [ 12]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
،  َأْخََباََن ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ ْبنح اَلِحٍق قَاَل: َأخْ   3- [  403] ََبين َسْعدح ْبنح عحبَاَدَة الزُّرَِقيُّ

ٍم محتَِّكئًا َعَلى اْبِن َأِخيِه، فـَنـََفَذ َعِن  َأنَّ أاََبهح قَاَل: كحْنتح َجاِلًسا يف َمْسِجِد اْلَمِديَنِة َمَع َعْمرِو ْبِن عحْثمَ  اَن، َفَمرَّ بِنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َسالَّ
ى هللاح َعَلْيِه  ، فـََوالَِّذي بـََعَث حمحَمًَّدا َصلَّ اْلَمْجِلِس، ُثحَّ َعَطَف َعَلْيِه، فـََرَجَع َعَلْيِهْم فـََقاَل: َما ِشْئَت َعْمَرو ْبَن عحْثَماَن؟ َمرََّتنْيِ أَْو َثاَلثً 

، إِنَّهح لَِفي ِكتَاِب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َمرََّتنْيِ: اَل تـَْقَطْع َمْن َكاَن َيِصلح أاََبَك فـَيحطْ   َفأَ ِبَذِلَك نحورحكَ َوَسلََّم اِبحْلَقِّ
 [ 42]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

الرَّمْحَِن ْبنح    4-[  404] ْبِن َحدَّثـَنَا َعْبدح  َمْوَهٍب، َعْن َشْهِر  ْبِن  نـحبَاَتَة، َعْن عحبـَْيِد اَّللَِّ  ْبِن  ْبنح َُيََْي  َأْخََبين يحونحسح  َبَة قَاَل:  َشيـْ
 َحْوَشٍب قَاَل: َخَرْجنَا َمَع اْبِن عحَمَر، فـََقاَل َلهح َساملٌ: الصَّاَلَة اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَنِ 

 [ 45]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا    5- [  405] َوآِت َذا  احْلحَمْيِديُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح، َعْن َأيِب َسْعٍد، َعْن حمحَمَِّد ْبِن َأيِب محوَسى، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: }َحدَّ

َوَدلَّهح َعَلى أَْفَضِل اأْلَْعَماِل ِإَذا    [، قَاَل: َبَدأَ فَأََمَرهح ِِبَْوَجِب احْلحقحوِق،26اْلقحْرََب َحقَّهح َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِل. . .{ ]اإلسراء:  
[، َوَعلََّمهح ِإَذا مَلْ َيكحْن ِعْنَدهح َشْيٌء َكْيَف  26َكاَن ِعْنَدهح َشْيٌء فـََقاَل: }َوآِت َذا اْلقحْرََب َحقَّهح َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِل{ ]اإلسراء:  

هحمح  ، فـََقاَل: }َوِإمَّا تـحْعِرَضنَّ َعنـْ [ ِعدًَّة َحَسَنًة َكأَنَّهح َقْد 28 اْبِتغَاَء َرمْحٍَة ِمْن رَبَِّك تـَْرجحوَها فـَقحْل ََلحْم قـَْواًل َمْيسحورًا{ ]اإلسراء: يـَقحولح
ئًا، }َواَل تـَْبسحْطَها كحلَّ [ اَل تـحْعِطي شَ 29َكاَن، َولََعلَّهح َأْن َيكحوَن ِإْن َشاَء اَّللَّح، }َواَل ََتَْعْل َيَدَك َمْغلحوَلًة ِإىَل عحنحِقَك{ ]اإلسراء:   يـْ

َملحوًما{ ]اإلسراء:  29اْلَبْسِط{ ]اإلسراء:   َما ِعْنَدَك، }فـَتـَْقعحَد  تـحْعِطي  ئًا 29[  بـَْعدح، َواَل ْيَِدح ِعْنَدَك َشيـْ َمْن َيَْتِيَك  يـَلحومحَك   ]
َتهح 29}حَمْسحورًا{ ]اإلسراء:   [، قَاَل: َقْد َحسََّرَك َمْن َقْد َأْعطَيـْ

 [ 51]مفرد:  [ضعيفيخ األلباني:  ]الش
، َعْن آَدَم ْبِن    6- [  406] َلى قَاَل: َحدَّثـَنَا أَيُّوبح ْبنح َجاِبٍر احْلََنِفيُّ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح ِعْمَراَن ْبِن َأيِب لَيـْ ، َعِن اْبِن عحَمَر: َما  َحدَّ َعِليٍّ

، فَِإْن َكاَن َفْضاًل فَاأْلَقـَْرَب اأْلَقـَْربَ أَنْـَفَق الرَّجحلح َعَلى نـَْفِسِه َوَأْهِلِه  ، َوِإْن َكاَن َُيَْتِسبـحَها ِإالَّ آَجَرهح اَّللَّح تـََعاىَل ِفيَها، َواْبَدْأ مِبَْن تـَعحولح
 َفْضاًل فـَنَاِولْ 

 [ 62]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
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ثـَنَا َواِئلح ْبنح َداوحَد ا 7-[ 407] ثـَنَا َعْبدح اْلَواِحِد ْبنح زاَِيٍد قَاَل: َحدَّ للَّْيِثيُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح َحدَّثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ
: ِمْن تـَْيِم ََتِيٍم، قَاَل: ِمْن أَنْـفحِسِهْم أَْو ِمْن َمَوالِيِهْم؟ الرَّمْحَِن ْبنح َأيِب َحِبيٍب قَاَل: قَاَل ِل َعْبدح اَّللَِّ ْبنح عحَمَر: »ِمَّْن أَْنَت؟«   قـحْلتح

: ِمْن َمَوالِيِهْم، قَاَل: فـََهالَّ قـحْلَت: ِمْن َمَوالِيِهْم ِإًذا؟   قـحْلتح
 [ 74]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

َبَة قَاَل:    8- [  408] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َأيِب َشيـْ ، َعْن سحْفيَاَن، َعْن عحْثَماَن ْبِن احْلَاِرِث َأيِب الرَّوَّاِع، َعِن اْبِن َحدَّ ثـَنَا اْبنح َمْهِديٍّ َحدَّ
  نَّ؟عحَمَر: َأنَّ رَجحاًل َكاَن ِعْنَدهح، َوَلهح بـَنَاٌت فـََتَمَنَّ َمْوََتحنَّ، فـََغِضَب اْبنح عحَمَر فـََقاَل: أَْنَت تـَْرزحقـحهح 

 [ 83]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا اْلَولِيدح ْبنح محْسِلٍم، َعِن اْلَولِيِد ْبِن َّنحرَْيِ ْبِن أَ   9-[  409] : َكانحوا َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل: َحدَّ َع َأاَبهح يـَقحولح ْوٍس، أَنَّهح مسَِ

، َواأْلَ   َدبح ِمَن اآْلاَبءِ يـَقحولحوَن: الصَّاَلحح ِمَن اَّللَِّ
 [ 92]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

َاِرِب ْبِن ِدَثٍر، َعِن اْبِن عحَمَر قَالَ  10- [ 410] ، َعْن حمح َاَحدَّثـَنَا اْبنح خَمَْلٍد، َعْن ِعيَسى ْبِن يحونحَس، َعِن اْلَوصَّايفِّ مَسَّاهحمح اَّللَّح  : ِإَّنَّ
 بـَرُّوا اآْلاَبَء َواأْلَبْـنَاَء، َكَما َأنَّ ِلَواِلِدَك َعَلْيَك َحقًّا، َكَذِلَك لَِوَلِدَك َعَلْيَك َحقٌّ أَبْـَرارًا، أِلََّنَّحْم 

 [ 94]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ِعْكرَِمةح ْبنح َعمَّاٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْلَقَمةح ْبنح َِبَالََة ْبِن زَْيٍد  َحدَّثـَنَا ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن    11- [  411]

ْعتح أاََب هحَريْـَرَة قَاَل: َواَل يـَْبَدأح ِِبَارِِه اأْلَْقَصى قـَْبَل اأْلَْدََن، َوَلِكْن يـَْبَدأح اِبأْلَْدَنَ   قـَْبَل اأْلَْقَصى  قَاَل: مسَِ
 [ 110]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا هحَشْيٌم قَاَل: َأْخََباََن َمْنصحوٌر، َعِن احْلََسِن، َأنَّ يَِتيًما َكا  12- [  412] َن َُيْضحرح طََعاَم اْبِن َحدَّثـَنَا َعْمرحو ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ
َما فـَرََغ اْبنح عحَمَر، َفَدَعا لَهح اْبنح عحَمَر ِبطََعاٍم، مَلْ َيكحْن ِعْنَدهحْم،  عحَمَر، َفَدَعا ِبطََعاٍم َذاَت يـَْوٍم، َفطََلَب يَِتيَمهح فـََلْم ْيَِْدهح، َفَجاَء بـَْعدَ 

 غحِِبَ.  َفَجاَءه ِبَسوِيٍق َوَعَسٍل، فـََقاَل: دحوَنَك َهَذا، فـََواَّللَِّ َما غحِبْنَت يـَقحولح احْلََسنح: َواْبنح عحَمَر َواَّللَِّ َما
 [ 134]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

[413  ] -13  : ْعتح احْلََسَن يـَقحولح ثـَنَا مَحَْزةح ْبنح جنَِيٍح أَبحو عحَمارََة قَاَل: مسَِ اْلمحْسِلِمنَي، َوِإنَّ   لََقْد َعِهْدتح   َحدَّثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ
: اَي َأْهِلَيْه، اَي َأْهِلَيْه، يَتِيَمكحْم يَِتيَمكحْم، اَي َأْهِلَيْه، اَي َأْهِليَ  هحْم لَيحْصِبحح فـَيـَقحولح ْه، ِمْسِكيَنكحْم ِمْسِكيَنكحْم، اَي َأْهِلَيْه، اَي َأْهِلَيْه،  الرَّجحَل ِمنـْ

: َوِإَذا ِشْئَت رَأَيْـَتهح فَاِسًقا يـَتـََعمَّقح بَِثاَلِثنيَ َجارَكحْم َجارَكحْم، َوأحْسرَِع ِِبِيَاِر  ْعتحهح يـَقحولح أَْلًفا ِإىَل النَّاِر َما   كحْم َوأَنْـتحْم كحلَّ يـَْوٍم تـَْرذحلحوَن ". َومسَِ
ا محْرَبدًّا يف َسِبيِل الشَّْيطَاِن، اَل َواِعَظ لَهح ِمْن نـَْفِسِه َواَل ِمَن  َلهح قَاتـََلهح اَّللَّح؟ اَبَع َخاَلَقهح ِمَن اَّللَِّ بَِثَمِن َعْنٍز، َوِإْن ِشْئَت رَأَيْـَتهح محَضيِّعً 

 النَّاسِ 
 [ 139]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا َصَدقَةح ْبنح َخاِلٍد قَاَل: َحدََّثِِن يَزِيدح ْبنح َأيِب    14- [  414] َمْرََيَ، َعْن أحمِِّه، َعْن َسْهِل ْبِن َحدَّثـَنَا ِإْسَحاقح ْبنح يَزِيَد قَاَل: َحدَّ
يًعا  فـََقاَل: أِلَْن يحوَلَد ِل يف اإْلِْساَلِم َوَلٌد َسْقٌط فََأْحَتِسَبهح، َأَحبُّ ِإَِلَّ ِمْن َأْن يكحوَن ِلَ الدُّنْـيَا ْجَِ   -وََكاَن اَل يحوَلدح لَهح    -احْلَْنظَِليَِّة  

 ظَِليَِّة ِمَّْن اَبيََع حَتَْت الشََّجَرِة. َوَما ِفيَها " وََكاَن اْبنح احْلَنْ 
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 [ 152]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ْعتحهح   15- [  415] ثـَنَا َحرِيزح ْبنح عحْثَماَن، َعِن اْبِن َهاِنٍئ، َعْن َأيِب أحَماَمَة، مسَِ ثـَنَا ِعَصامح ْبنح َخاِلٍد قَاَل: َحدَّ : اْلَكنحودح:  َحدَّ  يـَقحولح

 مَيَْنعح رِْفَدهح، َويـَْنِزلح َوْحَدهح، َوَيْضِربح َعْبَدهح الَِّذي 
 [ 160موقوفا وروي عنه مرفوعا بسند واه جدا[ ]مفرد:   ]الشيخ األلباني: ضعيف

ثـَنَا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعْن  16-[ 416] َهاٍل قَاَل: َحدَّ َسِعيِد ْبِن اْلمحَسيِِّب، َومَحَّاٍد، َعْن َحدَّثـَنَا َحجَّاجح ْبنح ِمنـْ
َْيٍد، َعِن احْلََسِن َأنَّ رَجحاًل َأَمَر غحاَلًما َلهح َأْن َيْسنـحَو َعَلى بَِعرٍي لَهح، فـَنَاَم اْلغحاَلمح،  َفَجاَء ِبشحْعَلٍة ِمْن اَنٍر فَأَْلَقاَها يف َوْجِهِه، َحِبيٍب، َومحح

 ٍر، فـََلمَّا َأْصَبَح أََتى عحَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّح َعْنهح، فـََرَأى الَِّذي يف َوْجِهِه، فََأْعتـََقهح َفرَتَدَّى اْلغحاَلمح يف بِئْ 
 [ 161]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َوْهٍب قَاَل:  17- [ 417] ثـَنَا َأمْحَدح ْبنح ِعيَسى قَاَل: َحدَّ َأْخََبين خَمَْرَمةح ْبنح بحَكرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحدَّ
: »اْلَعبْ  ْعتح َأاَب هحَريْـَرَة يـَقحولح َ عَ َسْعٍد َمْوىَل َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: مسَِ زَّ دح ِإَذا َأطَاَع َسيَِّدهح، فـََقْد َأطَاَع اَّللَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ«    َوَجلَّ، فَِإَذا َعَصى َسيَِّدهح فـََقْد َعَصى اَّللَّ
 [ 207]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا َُيََْي ْبنح ِعيَسى، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َحِبيٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن    18-[  418] َبَة قَاَل: َحدَّ ثـَنَا اْبنح َأيِب َشيـْ جحَبرْيٍ، َعِن اْبِن َحدَّ
 ْبنح َكْعٍب يف محَؤخَِّر النَّاِس، فـََهاَجْت َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل عحَمرح َرِضَي اَّللَّح َعْنهح: اْخرحجحوا بِنَا ِإىَل َأْرِض قـَْوِمنَا. َفَخَرْجنَا، َفكحْنتح َأاَن َوأحيَبُّ 

: ِإنَّهح َدَعا َسَحابٌَة، فـََقاَل أحيَبُّ: اللَّهحمَّ اْصِرْف َعنَّا َأَذا َها. فـََلِحْقنَاهحْم، َوَقِد ابْـتـَلَّْت رَِحاَلححْم، فـََقالحوا: َما َأَصاَبكحمح الَِّذي َأَصابـَنَا؟ قـحْلتح
: َأاَل َدَعْومتْح لَنَا َمَعكحمْ  َ َعزَّ َوَجلَّ َأْن َيْصِرَف َعنَّا َأَذاَها، فـََقاَل عحَمرح  اَّللَّ

 [ 235]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا فـَْرَوةح ْبنح َأيِب اْلَمْغَراِء قَالَ  19- [ 419] ثـَنَا اْلَقاِسمح ْبنح َماِلٍك، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْوٍن، َعْن عحَمرْيِ ْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ : َحدَّ

: ِإنَّ َأوََّل َما يـحْرَفعح ِمَن النَّاِس اأْلحْلَفةح   كحنَّا نـََتَحدَّثح
 [ 263]مفرد:  [ضعيف]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا َعْبدح اجْلَِليِل ْبنح َعِطيََّة،  20-[ 420] ثـَنَا أَبحو َعاِمٍر قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ ْرَداِء  َحدَّ َعْن َشْهٍر، َعْن أحمِّ الدَّ
ْرَداِء   أَبحو الدَّ : اَي  قَاَلْت: قَاَم  ْن خحلحِقي، َحَّتَّ َأْصَبَح، قـحْلتح َأْحَسْنَت َخْلِقي َفَحسِّ اللَّهحمَّ   : َويـَقحولح يـَْبِكي  يحَصلِّي، َفَجَعَل  َلًة  أاََب لَيـْ

ْرَداِء، ِإنَّ اْلعَ  َلِة ِإالَّ يف ححْسِن اْْلحلحِق؟ فـََقاَل: اَي أحمَّ الدَّ ْرَداِء، َما َكاَن دحَعاؤحَك محْنذح اللَّيـْ ْبَد اْلمحْسِلَم َُيْسحنح خحلحقحهح، َحَّتَّ يحْدِخَلهح الدَّ
ْرَداِء، َكْيَف  ححْسنح خحلحِقِه اجْلَنََّة، َوَيِسيءح خحلحقحهح، َحَّتَّ يحْدِخَلهح سحوءح خحلحِقِه النَّاَر، َواْلَعْبدح اْلمحْسِلمح يـحْغَفرح لَ  : اَي َأاَب الدَّ هح َوهحَو اَنئٌِم، قـحْلتح

َ َعزَّ َوَجلَّ فـََيْسَتِجيبح َلهح، َوَيْدعحويـحْغَفرح لَهح َوهح   أِلَِخيِه فـََيْسَتِجيبح لَهح ِفيهِ  َو اَنئٌِم؟ قَاَل: يـَقحومح َأخحوهح ِمَن اللَّْيِل فـََيْجَتِهدح فـََيْدعحو اَّللَّ
 [ 290اإلسناد لضعف شهر لكن الدعاء بتحسين الخلق صحيح[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف

ثـَنَا َجْعَفٌر، َعْن َأيِب ِعْمَراَن، َعْن يَزِيَد ْبِن اَببـَنحوَس قَاَل: َدَخْلنَا  21-[ 421] َعَلى َعاِئَشَة فـَقحْلنَا: َحدَّثـَنَا َعْبدح السَّاَلِم قَاَل: َحدَّ
اقـَْرْأ:  : اْلمحْؤِمِننَي؟ قَاَلتِ   خحلحقح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَلْت: َكاَن خحلحقحهح اْلقحْرآَن، تـَْقَرؤحوَن سحورَةَ  اَي أحمَّ اْلمحْؤِمِننَي، َما َكانَ 
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: }َقْد أَفـَْلَح اْلمحْؤِمنحوَن{ ]املؤمنون:    [،1}َقْد أَفـَْلَح اْلمحْؤِمنحوَن{ ]املؤمنون:   [ ِإىَل }لِفحرحوِجِهْم َحاِفظحوَن{ 1قَاَل يَزِيدح: فـََقَرْأتح
 قَاَلْت: َهَكَذا َكاَن خحلحقح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  [،5]املؤمنون:  

 [ 308]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
َثِِن حمحَمَّدح ْبنح عحبَـ   22-[  422] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل: َحدَّثـَنَا َمْرَوانح ْبنح محَعاِويََة قَاَل: َحدَّ ْيٍد اْلِكْنِديُّ اْلكحويفُّ، َعْن َحدَّ

: لحِعنَ    اللَّعَّانحوَن " قَاَل َمْرَوانح الَِّذيَن يـَْلَعنحوَن النَّاسَ أَبِيِه قَاَل: مسَِْعتح َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب، َصَلَواتح اَّللَِّ َعَلْيِه، يـَقحولح
 [ 315]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـَنَا ِإْسَرائِيلح ْبنح َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن أَ   23- [  423] ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب  يِب  َحدَّثـَنَا ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ
َاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ِإَذا َأرَْدَت َأْن َتْذكحَر عحيحوَب َصاِحِبَك، فَاذْكحْر عحيحوَب نـَْفِسكَ   َُيََْي، َعْن ُمح

 [ 328]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
اِء، َعْن ِعْكرَِمَة،  َحدَّثـَنَا ِبْشرح ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َأْخََباََن    24- [  424] َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـَنَا أَبحو َمْودحوٍد، َعْن زَْيٍد َمْوىَل قـَْيٍس احْلَذَّ

 [، قَاَل: اَل َيْطَعنح بـَْعضحكحْم َعَلى بـَْعضٍ 11َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قـَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }َواَل تـَْلِمزحوا أَنْـفحَسكحْم{ ]احلجرات:  
 [ 329لباني: ضعيف[ ]مفرد: ]الشيخ األ 

َْيِد ْبِن ِعمْ   25- [  425] ثـَنَا يحوسحفح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ ْبِن جنح ثـَنَا زَْيدح ْبنح ححبَاٍب قَاَل: َحدَّ َراَن ْبِن ححَصنْيٍ اْْلحَزاِعيُّ َحدَّثـَنَا َعِليٌّ قَاَل: َحدَّ
َثِِن َأيِب جنحَْيٌد، َأنَّ َشاِعًرا َجاَء ِإىَل   ِعْمَراَن ْبِن ححَصنْيٍ فََأْعطَاهح، َفِقيَل َلهح: تـحْعِطي َشاِعًرا؟ فـََقاَل: أحْبِقي َعَلى ِعْرِضي قَاَل: َحدَّ

 [ 343]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا مَحَّادح ْبنح زَْيٍد، َعْن ِهَشاِم ْبِن عحْرَوَة قَاَل: َكاَن اْبنح    26-[  426] ثـَنَا َعارٌِم قَاَل: َحدَّ الزَُّبرْيِ مِبَكََّة َوَأْصَحابح النَِّبِّ َصلَّى َحدَّ

 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َُيِْملحوَن الطَّرْيَ يف اأْلَقـَْفاصِ 
 [ 383]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َمْغَراَء    27-[  427] ،  َحدَّثـَنَا خَمَْلدح ْبنح َماِلٍك قَاَل: َحدَّ ٍر، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ثـَنَا اْلَفْضلح ْبنح محَبشِّ قَاَل: َحدَّ
  َأَخافح َعَلْيكحْم َأْن تـََقاطَعحوا، أَْو َيكحونَ َعْن أَبِيِه، َكاَن عحَمرح يـَقحولح لَِبِنيِه: ِإَذا َأْصَبْحتحْم فـَتـََبدَّدحوا، َواَل ََتَْتِمعحوا يف َداٍر َواِحَدٍة، فَِإيّنِ 

َنكحْم َشرٌّ   بـَيـْ
 [ 415]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

دح ْبنح َُيََْي قَاَل: َحدَّثـَنَا سحْفيَانح، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن َسَلَمَة، عَ   28- [  428] ثـَنَا َخالَّ ْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َما  َحدَّ
َا ِلَصاِحِبِه َكِلَمَة َهْجٍر فـََقْد َخَرَق ِسرْتَ اَّللَِّ ِمْن محْسِلَمنْيِ ِإالَّ   نـَهحَما ِمَن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِسرْتٌ، فَِإَذا قَاَل َأَحدحَهح َا بـَيـْ ، َوِإَذا قَاَل َأَحدحَهح

َا   ِلْْلَخِر: أَْنَت َكاِفٌر، فـََقْد َكَفَر َأَحدحَهح
 [ 435]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

:   َواِبلسََّنِد َعْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن َعِليُّ ْبنح َمْسَعَدَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ الرُّوِميِّ قَاَل: َدَخْلتح   29- [  429] َعَلى أحمِّ طَْلٍق فـَقحْلتح
طَّاِب َرِضَي اَّللَّح َعْنهح َكَتَب ِإىَل عحمَّاِلِه: َأْن اَل تحِطيلحوا  َما أَْقَصَر َسْقَف بـَْيِتِك َهَذا؟ قَاَلْت: اَي بحَِنَّ ِإنَّ أَِمرَي اْلمحْؤِمِننَي عحَمَر ْبَن اْلَْ 

ِمكحمْ   بِنَاءَكحْم، فَِإنَّهح ِمْن َشرِّ أايَّ
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 [ 452]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا َجرِيٌر، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو قَاَل: نـََزَل ضَ   30- [  430] َبةح قَاَل: َحدَّ ْيٌف يف َبِِن ِإْسَرائِيَل، َحدَّثـَنَا قـحتـَيـْ

َبِحي َعَلى َضْيِفنَا َفِصْحَن اجلِْ  اِر َكْلَبٌة ََلحْم، فـََقالحوا: اَي َكْلَبةح، اَل تـَنـْ َراءح يف َبْطِنَها، َفذََكرحوا لَِنِبٍّ ََلحْم فـََقاَل: ِإنَّ َمَثَل َهَذا َكَمَثِل َويف الدَّ
 أحمٍَّة َتكحونح بـَْعدَكحْم، يـَْغِلبح سحَفَهاؤحَها عحَلَماَءَها

 [ 474موقوفا وروي مرفوعا[ ]مفرد:   ]الشيخ األلباني: ضعيف
، َعْن َأيِب َنْضَرَة: قَاَل رَجحٌل ِمنَّا يـحَقالح َلهح:  31- [  431] َجاِبٌر َأْو جحَوْيَِبٌ: طََلْبتح   َحدَّثـَنَا َصَدقَةح، َأْخََباََن اْبنح عحَليََّة، َعِن اجْلحَرْيرِيِّ

فََأَخْذتح   -أَْو قَاَل: ِمْنطًَقا   -ِه، َوَقْد أحْعِطيتح ِفْطَنًة َوِلَسااًن  َحاَجًة ِإىَل عحَمَر يف ِخاَلفَِتِه، فَانْـتـََهْيتح ِإىَل اْلَمِديَنِة لَْياًل، فـََغَدْوتح َعَليْ 
ئًا، َوِإىَل َجْنِبِه رَجحٌل أَبْـَيضح الشَّْعِر أَبْـَيضح الثِّيَ  َا، َفرَتَْكتـحَها اَل َتْسَوى َشيـْ : كحلُّ قـَْوِلَك َكاَن  يف الدُّنْـيَا َفَصغَّْرَتح اِب، فـََقاَل َلمَّا فـََرْغتح

نْـيَا؟ ِإنَّ الدُّنْـيَا ِفيَها َباَلغحنَا مح  ِإىَل اآْلِخَرِة، َوِفيَها َأْعَمالحنَا الَّيِت   -َأْو قَاَل: زَادحاَن  -َقاراًِب، ِإالَّ َوقحوَعَك يف الدُّنْـيَا، َوَهْل َتْدِري َما الدُّ
نْـيَا رَجحٌل هحَو  : اَي َأِمرَي اْلمحْؤِمِننَي، َمْن َهَذا الرَّجحلح الَِّذي ِإىَل َجْنِبَك؟ جنحَْزى ِِبَا يف اآْلِخَرِة، قَاَل: فََأَخَذ يف الدُّ ، فـَقحْلتح َأْعَلمح ِِبَا ِمِنِّ

 َسيِّدح اْلمحْسِلِمنَي أحيَبُّ ْبنح َكْعبٍ قَاَل: 
 [ 476]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا سحَلْيَمانح ْبنح ِباَلٍل قَاَل: َأْخََبين َُيََْي ْبنح َسعِ  32- [ 432] ثـَنَا َخاِلدح ْبنح خَمَْلٍد اْلَبَجِليُّ قَاَل: َحدَّ يٍد قَاَل: َأْخََبين حمحَمَّدح ْبنح َحدَّ
ْعَت اِبلدَّجَّاِل َقْد َخَرَج، َوأَْنَت َعَلى َوِديٍَّة تـَْغِرسحَها،  ْبنح سَ َُيََْي ْبِن ِحبَّاَن، َعْن َداوحَد ْبِن َأيِب َداوحَد قَاَل: قَاَل ِل َعْبدح اَّللَِّ   اَلٍم: ِإْن مسَِ

 َفاَل تـَْعَجْل َأْن تحْصِلَحَها، فَِإنَّ لِلنَّاِس بـَْعَد َذِلَك َعْيًشا 
 [ 480]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

[433  ] -33  ، ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َساملٍِ َعْن حمحَمٍَّد الزُّبـَْيِديِّ    َحدَّثـَنَا ِإْسَحاقح ْبنح اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْمرحو ْبنح احْلَاِرِث قَاَل: َحدَّ
ثـَنَا سحَلْيَمانح ْبنح َعاِمٍر، َأنَّ غحطَْيَف ْبَن احْلَاِرِث َأْخََبَهح، َأنَّ رَجحاًل  أََتى َأاَب عحبـَْيَدَة ْبَن اجْلَرَّاِح، َوهحَو َوِجٌع، فـََقاَل: َكْيَف أَْمَسى   قَاَل: َحدَّ

َا تـحْؤَجرحوَن مِبَا أَنْـَفْقتحمْ َأْجرح اأْلَِمرِي؟ فـََقاَل: َهْل   ،  يف  َتْدرحوَن ِفيَما تـحْؤَجرحوَن ِبِه؟ فـََقاَل: مِبَا يحِصيبـحنَا ِفيَما َنْكَرهح، فـََقاَل: ِإَّنَّ َسِبيِل اَّللَِّ
لَِّذي يحِصيبحكحْم يف َأْجَسادِكحْم يحَكفِّرح اَّللَّح بِِه َواْستـحْنِفَق َلكحْم، ُثحَّ َعدَّ َأَداَة الرَّْحِل كحلََّها َحَّتَّ بـََلَغ ِعَذاَر اْلَِبَْذْوِن، َوَلِكنَّ َهَذا اْلَوَصَب ا

 ِمْن َخطَااَيكحمْ 
 [ 491]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا اْبنح فحَضْيٍل قَاَل: َحدَّثـَنَا ححَصنْيٌ، َعْن َشِقيِق ْبِن َسَلَمَة،  34-[  434] ثـَنَا ِعْمَرانح ْبنح َمْيَسَرَة قَاَل: َحدَّ َعْن َخاِلِد ْبِن   َحدَّ
َع ِبَذِلَك رَْهطحهح َواأْلَْنَصارح، فَأَتـَْوهح يف َجْوِف اللَّيْ الرَّبِيِع قَاَل: َلمَّا ثـَقحَل   ِل َأْو ِعْنَد الصُّْبِح، قَاَل: َأيُّ َساَعٍة َهِذِه؟ قـحْلنَا: ححَذيْـَفةح مسَِ

تحْم مِبَا أحَكفَّنح ِبِه؟ قـحْلنَا: نـََعْم، قَاَل: اَل تـحغَالحوا اِبأْلَْكَفاِن،   َجْوفح اللَّْيِل أَْو ِعْنَد الصُّْبِح، قَاَل: َأعحوذح اِبَّللَِّ ِمْن َصبَاِح النَّاِر، قَاَل: ِجئـْ
نَاهح يف بـَْعِض ْن َيكحْن ِل ِعْنَد اَّللَِّ َخرْيٌ بحدِّْلتح بِِه َخرْيًا ِمْنهح، َوِإْن َكاَنِت اأْلحْخَرى سحِلْبتح َسْلبًا َسرِيًعا " قَافَِإنَّهح إِ  َل اْبنح ِإْدرِيَس: أَتـَيـْ
 اللَّْيلِ 

 [ 496]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
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ثـَنَا َأمْحَدح ْبنح ِعيَسى قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َوْهٍب، َعْن َحْرَمَلَة، َعْن حمحَمَِّد ْبِن َعِليٍّ الْ   35- [  435] ، َعْن  َحدَّ اَنِفٍع  قحَرِشيِّ
 قَاَل: َخاَر اَّللَّح َلَك، َومَلْ يَزِْدهح َعَلْيهِ قَاَل: َكاَن اْبنح عحَمَر ِإَذا َدَخَل َعَلى َمرِيٍض َيْسأَلحهح: َكْيَف هحَو؟ فَِإَذا قَاَم ِمْن ِعْنِدِه 

 [ 527]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا َسِعيدح ْبنح َأيِب َمْرََيَ قَاَل: َأْخََباََن َبْكرح ْبنح محَضَر قَاَل: َحدََّثِِن عحبـَْيدح اَّللَِّ ْبنح زَْحٍر،  36-[ 436] َلَة، َحدَّ َعْن ِحبَّاَن ْبِن َأيِب َجبـَ

 ضحوا اْلَعاِص قَاَل: اَل تـَعحودحوا شحرَّاَب اْْلَْمِر ِإَذا َمرِ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن 
 [ 529]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا احْلََكمح ْبنح اْلمحبَاَرِك قَاَل: َأْخََبين اْلَولِيدح هحَو اْبنح محسْ   37- [  437] ثـَنَا احْلَاِرثح َحدَّثـَنَا زََكرايَّ ْبنح َُيََْي قَاَل: َحدَّ ِلٍم قَاَل: َحدَّ
َأْعوَ ْبنح عحبـَْيِد اَّللَِّ   ْرَداِء، َعَلى رَِحاَِلَا  الدَّ أحمَّ  ِمَن  اأْلَْنَصاِريُّ قَاَل: رَأَْيتح  اْلَمْسِجِد  َأْهِل  ِمْن  ِلَرجحٍل  َها ِغَشاٌء، َعاِئَدًة  لَْيَس َعَليـْ اٌد 

 اأْلَْنَصارِ 
 [ 530]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا مَحَّاٌد، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حمحَمٍَّد، َأنَّ رَجحاًل ِمْن أَ  38-[ 438] ثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ ْصَحاِب حمحَمٍَّد َذَهَب  َحدَّ
َا أَلَْنظحَر ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ َبَصرحهح،   َم، فَأَمَّا ِإْذ قحِبَض النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فـََواَّللَِّ َما فـََعادحوهح، فـََقاَل: كحْنتح أحرِيدحَهح

 َيسحرُّين َأنَّ َما ِِبَِما ِبَظبٍْ ِمْن ِظبَاِء تـَبَالَةَ 
 [ 533]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا َعِليُّ ْبنح    39- [  439] ْبنح حَبٍْر قَاَل: َحدَّ ثـَنَا محوَسى  بـَيَّاعح اأْلَْكِسَيِة، َعْن َجدَّتِِه  َحدَّ ثـَنَا َصاِلٌح  اْلََبِيِد قَاَل: َحدَّ ْبِن  َهاِشِم 
َأوْ  َلهح،  فـَقحْلتح  ِمْلَحَفِتِه،  َفَحَمَلهح يف  ِبِدْرَهٍم،  ََتًْرا  اْشرَتَى  َعْنهح  اَّللَّح  َرِضَي  َعِليًّا  رَأَْيتح  أَ قَاَلْت:  اَي  َعْنَك  َأمحِْلح  رَجحٌل:  لَهح  قَاَل  ِمرَي   

 اَل، أَبحو اْلِعيَاِل َأَحقُّ َأْن َُيِْملَ  اْلمحْؤِمِننَي؟ قَاَل:
 [ 551]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا عحَمارَةح اْلمَ   40-[  440] ثـَنَا مَحَّادح ْبنح َبِشرٍي اجْلَْهَضِميُّ قَاَل: َحدَّ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح اْلمحَثَنَّ قَاَل: َحدَّ ثـَنَا حمحَمَّدح  َحدَّ ْعَوِلُّ قَاَل: َحدَّ
 ْدرََكْتهح َفاَل يـَْعِدَلنَّ اِبأْلَْكبَاِد اجْلَائَِعِة«  هحَريْـَرَة قَاَل: »َيكحونح يف آِخِر الزََّماِن َُمَاَعٌة، َمْن أَ ْبنح ِسريِيَن، َعْن َأيِب 

 [ 560]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا سحَلْيَمانح أَبحو الرَّبِيِع قَاَل: َحدَّثـَنَا َجرِيرح ْبنح َعْبِد احْلَِميِد، َعْن لَْيٍث، َعْن حمحَمَِّد ْبِن نَ   41-[  441] حمحَمَِّد ْبِن ْشٍر، َعْن  َحدَّ

ْن َأْخرحَج ِإىَل سحوِقكحْم فَأحْعِتَق  ، َعْن َعِليٍّ قَاَل: أِلَْن َأْْجََع نـََفرًا ِمْن ِإْخَواين َعَلى َصاٍع أَْو َصاَعنْيِ ِمْن طََعاٍم، َأَحبُّ ِإَِلَّ ِمْن أَ احْلََنِفيَّةِ 
 رَقـََبةً 

 [ 566]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا أَبحو َعاِصٍم، َعْن َعْمرِو ْبِن َوْهٍب قَاَل: رَأَْيتح حمحَمََّد ْبنَ   42- [  442] أحَسْيٍد َعْبِد اَّللَِّ ْبِن    َحدَّثـَنَا أَبحو َحْفِص ْبنح َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ

: َما َهَذا؟ قَاَل: رَأَْيتح َعْبَد اَّللَِّ يـَْفَعلح ِمْثَل َهَذا ِإَذا رَِكَب، َوهحَو حمحْرٌِم، َوَضَع ثـَْوبَهح َعْن َمْنِكبـَْيِه، َوَوَضَعهح َعَلى َفِخَذْيِه، فـَقحْل  تح
 [ 581]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
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ثـَنَا َعْبدح الرَّزَّاِق قَاَل: َأْخََباََن َمْعَمٌر قَاَل: َأْخََبين    43- [  443] َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد حمحَمَّدح ْبنح  َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّ
، َعْن أَبِيِه، َأنَّ عحَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َورَجحاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر َكااَن َجاِلَسنْيِ  ، َفَجاَء َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َعْبِد اْلَقاِريِّ الرَّمْحَِن ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِّ

بُّ َمْن يـَْرَفعح َحِديثـَنَا، فـََقاَل َلهح َعْبدح الرَّمْحَِن: َلْستح أحَجاِلسح أحولَِئَك اَي َأِمرَي اْلمحْؤِمِننَي، قَا: ِإانَّ اَل  َفَجَلَس ِإلَْيِهَما، فـََقاَل عحَمرح  َل نِح
: َمْن تـََرى النَّاَس يـَقحولحو  : بـََلى، َفَجاِلْس َهَذا َوَهَذا، َواَل تـَْرَفْع َحِديثـَنَا، ُثحَّ قَاَل ِلْْلَْنَصاِريِّ َيكحونح اْْلَِليَفَة بـَْعِدي؟ فـََعدََّد َن  عحَمرح

: َفَما ََلحْم َعْن َأيِب احْلََسِن؟ فـَوَ   - ِإْن َكاَن َعَلْيِهْم    -اَّللَِّ إِنَّهح أَلَْحَراهحْم  اأْلَْنَصاِريُّ رَِجااًل ِمَن اْلمحَهاِجرِيَن، مَلْ يحَسمِّ َعِليًّا، فـََقاَل عحَمرح
 َن احْلَقِّ َأْن يحِقيَمهحْم َعَلى طَرِيَقٍة مِ 

 [ 582]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا ِإبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْنِذِر قَالَ   44- [  444] : َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح فـحَلْيٍح قَاَل: َأْخََبين َأيِب، َعْن َأيِب نـحَعْيٍم َوهحَو َوْهٌب قَاَل: رَأَْيتح َحدَّ

 الزَُّبرْيِ يَْدعحَواِن، يحِديَراِن اِبلرَّاَحَتنْيِ َعَلى اْلَوْجهِ اْبَن عحَمَر َواْبَن  
 [ 609]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد:

، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن  45-[ 445] ثـَنَا يحونحسح ثـَنَا عحبـَْيدح ْبنح يَِعيَش قَاَل: َحدَّ اَنِفٍع، َعِن اْبِن عحَمَر قَاَل: ِإيّنِ أَلَْدعحو يف كحلِّ َحدَّ
 َشْيٍء ِمْن َأْمِري َحَّتَّ َأْن يـحْفِسَح اَّللَّح يف َمْشِي َدابَّيِت، َحَّتَّ َأَرى ِمْن َذِلَك َما َيسحرُّين 

 [ 628]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا أَبحو َبْكٍر، َعْن نحَصرْيِ    46- [  446] ْبِن َأيِب اأْلَْشَعِث، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب، َعْن َسِعيٍد  َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح يحونحَس قَاَل: َحدَّ

: اللَّهحمَّ   قـَنـَّْعِِن مِبَا َرزَقـَْتِِن، َواَبِرْك ِل ِفيِه، َواْخلحْف َعَليَّ كحلَّ غَائَِبٍة ِِبَرْيٍ قَاَل: َكاَن اْبنح َعبَّاٍس يـَقحولح
 [ 681موقوفا وروي مرفوعا[ ]مفرد:   ]الشيخ األلباني: ضعيف

ثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّثـَنَا سحَكنْيح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن قـَْيٍس، َأْخََبين َأيِب، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َحدَّ  47-[ 447] نـََزَل ِبِه  ثَهح قَاَل: َمْن َحدَّ
َك ِباَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت، َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع، َوَربُّ َهمٌّ َأْو َغمٌّ َأْو َكْرٌب أَْو َخاَف ِمْن سحْلطَاٍن، َفَدَعا ِِبَؤحاَلِء اْستحِجيَب َلهح: َأْسأَلح 

َأْسأَلحَك ِباَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت َربُّ السََّماَواِت  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َوَأْسأَلحَك ِباَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت، َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع، َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرَِي، وَ 
َ َحاَجَتكَ ال  سَّْبِع َواأْلََرِضنَي السَّْبِع َوَما ِفيِهنَّ، إِنََّك َعَلى كحلِّ َشْيٍء َقِديٌر "، ُثحَّ َسِل اَّللَّ

 [ 709]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
َثِِن يحوسحفح ْبنح   48- [  448] ثـَنَا َعْبدح اْلَواِرِث، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد قَاَل: َحدَّ َعِن اْبِن  ِمْهَراَن،    َحدَّثـَنَا احْلََسنح ْبنح عحَمَر قَاَل: َحدَّ

 ِق بـَْعَد قـَْوِم نحوٍح َعَلْيِه السَّاَلمح َعبَّاٍس قَاَل: اْلَمَجرَّةح: اَبٌب ِمْن أَبْـَواِب السََّماِء، َوَأمَّا قـَْوسح قـحَزٍح: فََأَماٌن ِمَن اْلَغرَ 
 [ 765]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ْعتح َأاَب َْجَْرَة قَاَل: َأْخََبين أَبحو َعْبِد اْلَعزِيِز قَالَ   49-[  449] ثـَنَا الصَّْعقح قَاَل: مسَِ ثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ ِعْنَداَن أَبحو : َأْمَسى  َحدَّ
نْـيَا َوَأْعَمااًل َأَّنَّحْم َكانحوا  هحَريْـَرَة، فـََنظََر ِإىَل جَنٍْم َعَلى ِحيَاِلِه فـََقاَل: َوالَِّذي نـَْفسح َأيِب هحَريْـَرَة بَِيِدِه، لَ  يـََودَّنَّ أَقـَْواٌم َوَلْوا ِإَمارَاٍت يف الدُّ

َمارَاِت، َواَل تِْلَك اأْلَْعَماَل. ُثحَّ أَقـَْبَل َعَليَّ  َساَغ أِلَْهِل فـََقاَل: اَل بحلَّ َشانِئحَك، َأكحلُّ َهَذا    محتـََعلِِّقنَي ِعْنَد َذِلَك النَّْجِم، َومَلْ يـَلحوا تِْلَك اإْلِ
، قَاَل: لََقْد قـَبََّح اَّللَّح َوَمَكَر، فـََوالَِّذي نـَْفسح َأيِب هحرَ  : نـََعْم َواَّللَِّ َا  اْلَمْشِرِق يف َمْشرِِقِهْم؟ قـحْلتح يْـَرَة بَِيِدِه، لََيسحوقـحنـَّهحْم محححًرا ِغَضااًب، َكَأَّنَّ

 وا َذا الزَّرِْع ِبَزْرِعِه، َوَذا الضَّْرِع ِبَضْرِعهِ وحجحوهحهحمح اْلَمَجانُّ اْلمحْطَرَقةح، َحَّتَّ يـحْلِحقح 
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 [ 781اإلسناد موقوف[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف
ثـَنَا َمطَرح ْبنح اْلَفْضِل قَاَل: َحدَّثـَنَا َحجَّاٌج، قَاَل اْبنح جحَرْيجٍ   50-[  450] ْعتح محِغيثًا يـَْزعحمح، َأنَّ اْبَن عحَمَر  َحدَّ َسأََلهح: َمْن َمْواَلهح؟ : مسَِ

  بـَْعَد اَّللَِّ فـََقاَل: اَّللَّح َوفحاَلٌن، قَاَل اْبنح عحَمَر: اَل تـَقحْل َكَذِلَك، اَل ََتَْعْل َمَع اَّللَِّ َأَحًدا، َوَلِكْن قحْل: فحاَلنٌ 
 [ 782موقوف[ ]مفرد:   ]الشيخ األلباني: ضعيف

، َعْن َفَضاَلَة ْبِن عحبـَْيٍد، وَكَ   51- [  451] ثـَنَا ِعَصاٌم قَاَل: َحدَّثـَنَا َحرِيٌز، َعْن َسْلَماَن ْبِن مسحَرْيٍ اأْلَََلَاينِّ اَن ِِبَْمٍع ِمَن اْلَمَجاِمِع، َحدَّ
َها َأَشدَّ الفـَبـََلَغهح َأنَّ أَقـَْواًما يـَْلَعبحوَن اِبْلكحوبَِة، فـََقاَم   َهى َعنـْ ِعَب ِِبَا لَيَْأكحلح ََثََرَها، َكآِكِل حَلِْم  َغْضبَاَن يـَنـْ نـَّْهِي، ُثحَّ قَاَل: َأاَل ِإنَّ الالَّ

ِم. يـَْعِِن اِبْلكحوبَِة: النـَّْردَ  ٍئ اِبلدَّ  اْْلِْنزِيِر، َومحتـََوضِّ
 [ 788]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا الصَّْعبح ْبنح َحِكي   52- [  452] ثـَنَا ِبْشرح ْبنح احْلََكِم قَاَل: َحدَّثـَنَا حَمْبحوبح ْبنح حمحْرٍِز اْلكحويفُّ قَاَل: َحدَّ ٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ َحدَّ
َرِضَي   اْْلَطَّاِب  ْبَن  أَتـَْيتح عحَمَر  َأِخي، ُثحَّ قَاَل:  اْبَن  اَي   : يـَقحولح َفَجَعَل  َعْنهح،  يحْدِرِك اَّللَّح  مَلْ  َأيِب  َأنَّ  فـََعَرَف  َلهح،  فَانْـَتَسْبتح  َسأََلِِن؟   
: اَي بحَِنَّ اَي بحَِنَّ   اإْلِْساَلَم، َفَجَعَل يـَقحولح

 [ 806اإلسناد موقوف[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف
ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل:    53- [  453] ثـَنَا أَيُّوبح ْبنح َثِبٍت، َعْن َخاِلٍد هحَو اْبنح َكْيَساَن قَاَل: َحدَّ َحدَّثـَنَا أَبحو َعاِمٍر قَاَل: َحدَّ

َثَمَة قَاَل: َأاَل أحْنِشدحَك ِمْن شِ  ْعِري اَي اْبَن اْلَفارحوِق؟ قَاَل: بـََلى، َوَلِكْن اَل تـحْنِشْدين كحْنتح ِعْنَد اْبِن عحَمَر، فـََوَقَف َعَلْيِه ِإاَيسح ْبنح َخيـْ
ئًا َكرَِههح اْبنح عحَمَر، قَاَل لَهح: َأْمِسكْ   ِإالَّ َحَسنًا. فَأَْنَشَدهح َحَّتَّ ِإَذا بـََلَغ َشيـْ

 [ 856]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ٍم، َأنَّ َعْبَد اْلَمِلِك ْبَن َمْرَواَن َدَفَع َولَ َحدَّثـَنَا ِإبْـَراِهيمح ْبنح  54- [ 454] َثِِن َمْعٌن قَاَل: َحدََّثِِن عحَمرح ْبنح َسالَّ َدهح اْلمحْنِذِر قَاَل: َحدَّ

ْعَر مَيْجحدحوا َويـحْنِجدحوا، َوَأْطِعْمهحمح اللَّْحَم َتْشَتدُّ    ِإىَل الشَّْعِبِّ يـحَؤدِِّبححْم، فـََقاَل: قـحلحوِبححْم، َوجحزَّ شحعحورَهحْم َتْشَتدُّ رِقَاِبححْم، َوَجاِلْس  َعلِّْمهحمح الشِّ
 ِِبِْم ِعْلَيَة الّرَِجاِل يـحنَاِقضحوهحمح اْلَكاَلمَ 

 [ 873]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
عحَمرح ْبنح َن قَاَل: َمرَّ َحدَّثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّثـَنَا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن َكِثرٍي َأيِب حمحَمٍَّد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْجاَل  55-[ 455]

َا ِلْْلَخِر:   أَسْبَت، فـََقاَل عحَمرح: سحوءح اللَّْحِن َأَشدُّ ِمْن سحوِء الرَّْميِ اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّح َعْنهح ِبَرجحَلنْيِ يـَْرِميَاِن، فـََقاَل َأَحدحَهح
 [ 881]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

َعاِئَشةَ َحدََّثِِن َأِخي، َعْن سحَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َأيِب َعْلَقَمَة، َعْن أحمِِّه، َعْن  َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح قَاَل:    56- [  456]
َها قَاَلْت: َمرَّ رَجحٌل محَصاٌب َعَلى ِنْسَوٍة، فـََتَضاَحْكَن ِبِه َيْسَخْرَن، فَأحِصيَب بـَْعضحهحنَّ   َرِضَي اَّللَّح َعنـْ

 [ 887]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ِإَذا َعَطَس َأَحدحكحْم فـََقاَل:  َحدَّثـَنَا محوَسى، َعْن َأيِب َعَوانََة، َعْن َعطَاٍء، َعْن َسِعيِد ْبِن جحَبرْيٍ، َعِن  57-[ 457]

: يـَرْ  : َربَّ اْلَعاَلِمنَي، فَِإَذا قَاَل: َربَّ اْلَعاَلِمنَي، قَاَل اْلَمَلكح ، قَاَل اْلَمَلكح  مَححَك اَّللَّح " احْلَْمدح َّللَِِّ
 [ 920اإلسناد موقوفا وقد روي مرفوعا وإسناده هالك[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف
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بَانح، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن  58- [ 458] ثـَنَا طَْلقح ْبنح َغنَّاٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا َشيـْ َثَمَة، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّح َعْنهح قَاَل: َمْن قَاَل  َحدَّ َخيـْ
َعَها: احْلَْمدح َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي َعَلى كحلِّ َحاٍل َما َكاَن، مَلْ ْيَِ  ْرِس َواَل أحذحٍن أَبًَدا ِعْنَد َعْطَسٍة مسَِ  ْد َوَجَع الضِّ

 [ 926[ ]مفرد: ضعيف موقوفا وروي مرفوعا]الشيخ األلباني:  
َثِِن َمْكححوٌل اأْلَْزِديُّ قَاَل: كحْنتح ِإىَل َجنْ   59- [  459] ثـَنَا عحَمارَةح ْبنح زَاَذاَن قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َعارٌِم قَاَل: َحدَّ فـََعَطَس ِب اْبِن عحَمَر،  َحدَّ

ْدَت اَّللََّ  رَجحٌل ِمْن اَنِحَيِة اْلَمْسِجِد، فـََقاَل اْبنح عحَمَر:  يـَْرمَححَك اَّللَّح ِإْن كحْنَت محَِ
 [ 936[ ]مفرد: ضعيف اإلسناد موقوف]الشيخ األلباني:  

ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل:    60-[  460] ثـَنَا سحْفيَانح، َعْن َأيِب  َحدَّ ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َسْعٍد قَاَل: َخِدَرْت رِْجلح اْبِن عحَمَر، َحدَّ
 فـََقاَل َلهح رَجحٌل: اذْكحْر َأَحبَّ النَّاِس إِلَْيَك، فـََقاَل: اَي حمحَمَّدح 

 [ 964]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
َثِِن َأيِب  َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َأيِب اأْلَْسَوِد    61- [  461] ثـَنَا إِبْـَراِهيمح ْبنح َمْرزحوٍق الثَـَّقِفيُّ قَاَل: َحدَّ وََكاَن لَِعْبِد اَّللَِّ ْبِن   -قَاَل: َحدَّ

َثِِن ِإىَل أحمِِّه َأمْسَاَء بِْنِت َأيِب َبْكٍر فَأحْخَِبحَها مِبَا يـحَعاِملحهحْم َحجَّاٌج، َوَتْدعحو  قَاَل: َكاَن َعْبدح اَّللَِّ ْبنح الزَُّبرْيِ بـَعَ   -الزَُّبرْيِ فََأَخَذهح احْلَجَّاجح ِمْنهح  
 ِل، َوَتََْسحح رَْأِسي، َوأاََن يـَْوَمِئٍذ َوِصيفٌ 

 [ 969]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوف[
الرَّمْحَِن ْبنح    62-[  462] ثـَنَا َعْمٌرو، َعْن اْلمحبَاَرِك قَالَ َحدَّثـَنَا َعْبدح  ثـَنَا شحْعَبةح قَاَل: َحدَّ ْبنح َحِبيٍب قَاَل: َحدَّ ثـَنَا سحْفيَانح  : َحدَّ

 ذَْكَواَن، َعْن صحَهْيٍب قَاَل: رَأَْيتح َعِليًّا يـحَقبِّلح َيَد اْلَعبَّاِس َورِْجَلْيهِ 
 [ 976]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوف[

ثـَنَا ِبْشرح ْبنح احْلََكِم قَاَل:  63-[ 463] ثـَنَا َهيَّاجح ْبنح َبسَّاٍم أَبحو قـحرََّة اْْلحَراَساينُّ َحدَّ قَاَل: رَأَْيتح أََنًسا مَيحرُّ  -رَأَيْـتحهح اِبْلَبْصَرِة  -َحدَّ
نَا فـَيحَسلِّمح، وََكاَن ِبِه َوَضحٌ  نَا فـَيحوِمئح بَِيِدِه ِإلَيـْ  َعَليـْ

 َورَأَْيتح احْلََسَن خَيْضحبح اِبلصُّْفَرِة، َوَعَلْيِه ِعَماَمٌة َسْوَداءح 
 [ 1002]مفرد:  [ضعيف اإلسناد:  ]الشيخ األلباني

َثِِن محوَسى ْبنح َسْعٍد، َعْن أَ   64- [  464] ثـَنَا إِبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْنِذِر قَاَل: َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َمْعٍن قَاَل: َحدَّ َخَرَج بِيِه َسْعٍد، أَنَّهح  َحدَّ
 َعْبدح اَّللَِّ ْبنح الزَُّبرْيِ فََأَشاَر إِلَْيِهْم اِبلسَّاَلِم، فـََردَّا َعَلْيهِ  َمَع َعْبِد اَّللَِّ ْبِن عحَمَر، َوَمَع اْلَقاِسِم ْبِن حمحَمٍَّد، َحَّتَّ ِإَذا نـََزاَل َسرِفًا َمرَّ 

 [ 1003]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوف[
ثـَنَا ِكنَانَةح َمْوىَل    65- [  465] َصِفيََّة، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: َأِْبَلح النَّاِس َمْن  َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح يحونحَس قَاَل: َحدَّثـَنَا زحَهرْيٌ قَاَل: َحدَّ

َنَك َوَبنْيَ َأِخيكَ   َشَجَرٌة، فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تـَْبَدأَهح اِبلسَّاَلِم اَل يـَْبَدأحَك فَافـَْعلْ  ِبََِل اِبلسَّاَلِم، َواْلَمْغبحونح َمْن مَلْ يـَرحدَّهح، َوِإْن َحاَلْت بـَيـْ
 [ 1015]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[

ثـَنَا َعْبدح اْلَواِرِث، َعْن ححَسنْيٍ، َعْن َعْمرِو ْبِن شحَعْيٍب، َعْن َسا 66- [ 466] ملٍِ َمْوىَل َعْبِد اَّللَِّ َحدَّثـَنَا ِعْمَرانح ْبنح َمْيَسَرَة قَاَل: َحدَّ
تحهح َوهحَو َجا : السَّاَلمح َعَلْيكحْم، فـََقاَل:  ْبِن َعْمرٍو قَاَل: وََكاَن اْبنح َعْمرٍو ِإَذا سحلَِّم َعَلْيِه فـََردَّ زَاَد، فَأَتـَيـْ السَّاَلمح َعَلْيكحْم  ِلٌس فـَقحْلتح

، قَاَل: السَّاَلمح عَ  : السَّاَلمح َعَلْيكحْم َوَرمْحَةح اَّللَِّ تحهح َمرًَّة أحْخَرى فـَقحْلتح ، ُثحَّ أَتـَيـْ تحهح مَ َوَرمْحَةح اَّللَِّ رًَّة أحْخَرى َلْيكحْم َوَرمْحَةح اَّللَِّ َوبـَرََكاتحهح، ُثحَّ أَتـَيـْ
: السَّاَلمح َعَلْيكحْم َوَرمْحَةح اَّللَِّ َوبـَرََكاتحهح، فـََقاَل: السَّاَلمح َعَلْيكحْم َوَرمْحَةح اَّللَِّ َوبـَرََكا   تحهح، َوطَيِّبح َصَلَواتِهِ فـَقحْلتح
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 [ 1016]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[
ثـَنَا عحبـَْيدح اَّللَِّ ْبنح زَْحٍر، َعْن ِحبَّاَن ْبِن َأيِب َجبـََلَة،  َحدَّثـَنَا َسِعيدح ْبنح َأيِب َمْرََيَ قَاَل:    67- [  467] َحدَّثـَنَا َبْكرح ْبنح محَضَر قَاَل: َحدَّ

 َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل: اَل تحَسلِّمحوا َعَلى شحرَّاِب اْْلَْمرِ 
 [ 1017[ ]مفرد: أثر ضعيفلشيخ األلباني:  ]ا
َثِِن أَبحو رحزَْيٍق، أَنَّهح مسَِعَ  68- [ 468] ثـَنَا ِإبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْنِذِر قَاَل: َحدََّثِِن َمْعنح ْبنح ِعيَسى قَاَل: َحدَّ  َعِليَّ ْبَن َعْبِد اَّللَِّ َيْكَرهح  َحدَّ

: اَل تحَسلِّمحوا َعَلى َمْن لَِعَب ِِبَا، َوِهَي ِمَن اْلَمْيِسرِ اأْلَْسَِبَْنَج   َويـَقحولح
 [ 1019اإلسناد مقطوع[ ]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف

َثِِن زاَِيدح ْبنح عحبـَْيٍد  69-[ 469] َوةح ْبنح شحَرْيٍح قَاَل: َحدَّ قَاَل: َدَخْلنَا َعَلى  -َبْطٌن ِمْن مِحْرَيٍ  -َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن َحيـْ
اأْلَِمريح، فـََقاَل َلهح رحَوْيِفٌع: َلْو طَابـحلحَس، َفَجاَء رَجحٌل َفَسلََّم َعَلْيِه، َوَنْنح ِعْنَدهح، فـََقاَل: السَّاَلمح َعَلْيَك أَيُـَّها رحَوْيِفٍع، وََكاَن أَِمريًا َعَلى أَنْ 

َا َسلَّْمَت َعَلى َمْسَلَمَة ْبِن خَمَْلدٍ  نَا َلَرَدْداَن َعَلْيَك السَّاَلَم، َوَلِكْن ِإَّنَّ اْذَهْب إِلَْيِه فـَْلرَيحدَّ  -وََكاَن َمْسَلَمةح َعَلى ِمْصَر    - َسلَّْمَت َعَليـْ
نَا َفَسلَّْمنَا َوهحَو يف اْلَمْجِلِس قـحْلنَا: السَّاَلمح َعَلْيكحمْ   َعَلْيَك السَّاَلَم، قَاَل زاَِيٌد: وَكحنَّا ِإَذا ِجئـْ

 [ 1027]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[
، َأنَّ   70- [  470] ثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن، َعْن سحْفيَاَن، َعْن أَبِيِه، َعِن الشَّْعِبِّ عحَمَر قَاَل ِلَعِديِّ ْبِن    َحدَّثـَنَا َعْمرحو ْبنح َعبَّاٍس قَاَل: َحدَّ

: َحيَّاَك اَّللَّح ِمْن َمْعرَِفةٍ   َحامتٍِ
 [ 1029]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

َثِِن   71-[  471] ْبِن عحْقَبَة قَاَل: َحدَّ ثـَنَا فحَضْيلح ْبنح سحَلْيَماَن، َعْن محوَسى  َبْكٍر قَاَل: َحدَّ َأيِب  ْبنح   عحبـَْيدح اَّللَِّ ْبنح َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح 
ى مَيِيِنِه، َواْلَبِخيلح َمْن ِبََِل اِبلسَّاَلِم، َوالسَّرحوقح  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل: اْلَكذحوبح َمْن َكَذَب َعلَ َسْلَماَن، َعْن أَبِيِه، 
 َمْن َسَرَق الصَّاَلةَ 

 [ 1041]مفرد:  [ا]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوف
اْلَيَمانِ   72- [  472] ْبنح  َُيََْي  ثـَنَا  َحدَّ قَاَل:  حمحَمٍَّد  ْبنح  عحْثَمانح  ثـَنَا  َعْن  َحدَّ بَاَن،  َشيـْ َعْن  عحَمَر: ،  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  لَْيٍث، 

 قَاَل: ِهَي لِلّرَِجاِل دحوَن النَِّساءِ  [،58}لَِيْستَْأِذْنكحمح الَِّذيَن َمَلَكْت َأمْيَانحكحْم{ ]النور:  
 [ 1057]مفرد:  [ا]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوف

، َعْن محوَسى ْبِن طَْلَحَة    73- [  473] ثـَنَا اْلَقاِسمح ْبنح َماِلٍك، َعْن لَْيٍث، َعْن عحبـَْيِد اَّللَِّ ثـَنَا فـَْرَوةح قَاَل: َحدَّ َدَخْلتح َمَع قَاَل:  َحدَّ
 قَاَل: أََتْدخحلح بَِغرْيِ ِإْذٍن؟   َأيِب َعَلى أحمِّي، َفَدَخَل فَاتَـّبـَْعتحهح، فَاْلتـََفَت َفَدَفَع يف َصْدرِي َحَّتَّ أَقـَْعَدين َعَلى اْسيِت،

 [ 1061]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[
َأاَبَن قَاَل: َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح محْسِهٍر، َعْن    74- [  474] ْبنح  ثـَنَا ِإمْسَاِعيلح  َيْستَْأِذنح  َحدَّ َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر قَاَل:  َأْشَعَث، َعْن 

ِه    َوَأِخيِه، َوأحْخِتِه، َوأَبِيهِ  -َوِإْن َكاَنْت َعجحوزًا  -الرَّجحلح َعَلى َوَلِدِه، َوأحمِّ
 [ 1062]مفرد:  لباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[]الشيخ األ 

ثـٌَر، َعْن َأْشَعَث، َعْن كحْردحوٍس، َعْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َيْستَْأِذنح الرَّجحلح َعَلىَحدَّثـَنَا    75- [  475] ثـَنَا َعبـْ َبةح قَاَل: َحدَّ ِه،    قـحتـَيـْ أَبِيِه، َوأحمِّ
 َوَأِخيِه، َوأحْخِتهِ 
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 [ 1064]مفرد:  اإلسناد موقوفا[]الشيخ األلباني: ضعيف 
ِجيِبِّ قَاَل: قَاَل عحَمرح َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح يَزِيَد قَاَل: َحدَّثـَنَا شحْعَبةح، َعْن َعطَاِء ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعمَّاِر ْبِن َسْعٍد التُّ   76-[  476]

نـَْيِه ِمْن قَاَعِة بـَْيٍت، قـَْبَل َأْن يـحْؤذَ ْبنح اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّح   َن َلهح، فـََقْد َفَسقَ َعْنهح: َمْن َمَْلَ َعيـْ
 [ 1092]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[

نَا أََنَس ْبَن َماِلٍك، َوهحوَ  77- [ 477] ثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّثـَنَا َأْعنَيح اْْلحَوارِْزِميُّ قَاَل: أَتـَيـْ قَاِعٌد يف ِدْهِليزِِه َولَْيَس   َحدَّ
نَا طََعاًما، فََأَكْلنَا، َأَحٌد، َفَسلََّم َعَلْيِه َصاِحِب َوقَاَل: َأْدخحلح َمَعهح  ؟ فـََقاَل أََنٌس: اْدخحْل، َهَذا َمَكاٌن اَل َيْستَْأِذنح ِفيِه َأَحٌد، فـََقرََّب ِإلَيـْ

 َفَجاَء ِبعحسِّ نَِبيٍذ ححْلٍو َفَشِرَب، َوَسَقاانَ 
 [ 1097]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح اْلمحبَاَرِك قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اْلَواِرِث قَاَل: َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح اْلَعاَلءِ   78- [  478] ، َعْن َأيِب َعْبِد    َحدَّ اْْلحَزاِعيُّ
اَل: َأْرَسَلْتِِن َمْواَلِت ِإىَل َأيِب هحَريْـَرَة، َفَجاَء َمِعي، فـََلمَّا قَاَم اِبْلبَاِب اْلَمِلِك، َمْوىَل أحمِّ ِمْسِكنٍي بِْنِت َعاِصِم ْبِن عحَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، قَ 

أَْنَدرَايِيْم؟ قَاَلتْ  ثِ فَقاَل:  ؟ قَاَل: حَتَدَّ بـَْعَد اْلَعَتَمِة فََأحَتَدَّثح الزَّْورح  إِنَّهح َيَْتِيِِن  أاََب هحَريْـَرَة  تحوتِِري، فَِإَذا ي مَ : أَْنَدرحوْن، فـََقاَلْت: اَي  مَلْ  ا 
 َأْوتـَْرِت َفاَل َحِديَث بـَْعَد اْلوِْترِ 

 [ 1100]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[
ثـَنَا َسْيفح ْبنح   79- [  479] ثـَنَا رِْبِعيُّ ْبنح َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اجْلَارحوِد اَْلحَذِلُّ قَاَل: َحدَّ َوْهٍب قَاَل: قَاَل ِل أَبحو   َحدَّثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ

: أاََن اْبنح َثاَلٍث َوَثاَلِثنَي، قَاَل: أََفاَل أحَحدِّثح  ْعتحهح ِمْن ححَذيْـَفَة ْبِن اْلَيَماِن: ِإنَّ رَجحاًل ِمْن  الطَُّفْيِل: َكْم أََتى َعَلْيَك؟ قـحْلتح َك حِبَِديٍث مسَِ
َاِرِب َخَصَفَة، يـحَقالح لَهح: َعْمرحو ْبنح صحَلْيٍع، وََكاَنْت َلهح صحْحَبٌة، وََكاَن ِبِسِنِّ يـَْوَمِئٍذ َوَأاَن ِبِسنِّ  نَا ححَذيْـَفَة يف َمْسِجٍد،  حمح َك اْليـَْوَم، أَتـَيـْ

َ،  ْدتح يف آِخِر اْلَقْوِم، فَاْنطََلَق َعْمٌرو َحَّتَّ قَاَم َبنْيَ يََدْيِه، قَاَل: َكْيَف َأْصَبْحَت، أَْو َكْيَف أَْمَسْيَت  فـََقعَ  ؟ قَاَل: َأمْحَدح اَّللَّ اَي َعْبَد اَّللَِّ
قَاَل: َأَحاِديثح مَلْ َأمْسَْعَها، قَاَل: ِإيّنِ َواَّللَِّ َلْو أحَحدِّثحكحْم   اَي َعْمرحو؟ قَاَل: َما َهِذِه اأْلََحاِديثح الَّيِت َتَْتِينَا َعْنَك؟ قَاَل: َوَما بـََلَغَك َعِنِّ 

ْعتح َما انْـَتظَْرمتْح يِب جحْنَح َهَذا اللَّْيِل، َوَلِكْن اَي َعْمرحو ْبَن صحَلْيٍع، ِإَذا رَأَْيَت قـَْيًسا َذَر، فـََواَّللَِّ  تـََواَلْت اِبلشَّاِم فَاحْلََذَر احلَْ   ِبكحلِّ َما مسَِ
 مَيْنـَعحوَن ِفيِه َذَنَب تـَْلَعٍة، قَاَل: َما يـَْنِصبحَك َعَلى اَل َتدَعح قـَْيٌس َعْبًدا َّللَِِّ محْؤِمنًا ِإالَّ َأَخافـَْتهح أَْو قـَتـََلْتهح، َواَّللَِّ لَيَْأِتنَيَّ َعَلْيِهْم زََماٌن اَل 

 ، ُثحَّ قـََعدَ قـَْوِمَك يـَْرمَححَك اَّللَّح؟ قَاَل: َذاَك ِإَِلَّ 
 [ 1135]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

َثِِن َحْرَمَلةح ْبنح ِعْمَراَن، َعْن سحْفيَاَن ْبِن محْنِقٍذ، َعْن أَبِيهِ   80- [  480] ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلٍح قَاَل: َحدَّ  قَاَل: َكاَن َأْكثـَرح جحلحوِس َحدَّ
َلَة، فـََقَرأَ يَزِيدح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ بْ  ْقِبٌل اْلِقبـْ ِن قحَسْيٍط َسْجَدًة بـَْعَد طحلحوِع الشَّْمِس َفَسَجَد َوَسَجدحوا ِإالَّ َعْبَد  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن عحَمَر َوهحَو محْستـَ

َوَتهح ُثحَّ َسَجَد َوقَاَل: َأمَلْ تـََر َسْجَدَة َأْصَحاِبَك؟ ِإَّنَّحمْ اَّللَِّ ْبَن عحَمَر،   َسَجدحوا يف َغرْيِ ِحنِي   فـََلمَّا طََلَعِت الشَّْمسح َحلَّ َعْبدح اَّللَِّ َحبـْ
 ةٍ َصاَل 

 [ 1137]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[
ثـَنَا بـَيَانح ْبنح َعْمرٍو قَاَل: َحدَّثـَنَا النَّْضرح قَاَل: َأْخََباََن أَبحو َعاِمٍر اْلمحَزينُّ هحَو َصاِلحح ْبنح رح   81- [  481] ْستحَم، َعِن اْبِن َأيِب محَلْيَكَة،  َحدَّ

َحَّتَّ َأْدَخْلنَاهح الدَّاَر، فـََقاَل ِل: اَي اْبَن َأِخي، اْذَهْب فَاْنظحْر   َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َلمَّا طحِعَن عحَمرح َرِضَي اَّللَّح َعْنهح كحْنتح ِفيَمْن مَحََلهح 
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،  َمْن َأَصاَبِِن، َوَمْن َأَصاَب َمِعي، َفَذَهْبتح َفِجْئتح أِلحْخَِبحهح، فَِإَذا اْلبـَْيتح َمْْلنح، َفَكرِْهتح َأْن َأََتَطَّ  نِّ ى رِقَاَِبحْم، وَكحْنتح َحِديَث السِّ
َواَّللَِّ لَِئْن َدَعا أَِمريح اْلمحْؤِمِننَي    ، وََكاَن َيَْمحرح ِإَذا َأْرَسَل َأَحًدا اِبحْلَاَجِة َأْن خيحَِْبَهح ِِبَا، َوِإَذا هحَو محَسجًّى، َوَجاَء َكْعٌب فـََقاَل:َفَجَلْستح 

؟ قَاَل: َما  َكَذا وََكَذا   لَيـحْبِقيـَنَّهح اَّللَّح َوَلرَيْفـََعنَّهح َِلَِذِه اأْلحمَِّة َحَّتَّ يـَْفَعَل ِفيَها : أحبـَلِّغحهح َما تـَقحولح ، قـحْلتح ، َحَّتَّ ذََكَر اْلمحنَاِفِقنَي َفَسمَّى وََكَنَّ
، فـََتَخطَّْيتح رِقَاَِبحْم َحَّتَّ َجَلْستح ِعْنَد رَأْ  : ِإنََّك  قـحْلتح ِإالَّ َوَأاَن أحرِيدح َأْن تـحبـَلَِّغهح، فـََتَشجَّْعتح فـَقحْمتح َأْرَسَلْتِِن ِبَكَذا، َوَأَصاَب  ِسِه، قـحْلتح

بًا اجْلَزَّاَر َوهحَو يـَتـََوضَّأح ِعْنَد    -َثاَلثََة َعَشَر    -َمَعَك َكَذا   اْلِمْهَراِس، َوإّنَ  َكْعبًا َُيِْلفح اِبَّللَِّ ِبَكَذا، فـََقاَل: اْدعحوا َكْعبًا، َوَأَصاَب كحَليـْ
؟ قَاَل: أَقحولح    َكَذا وََكَذا، قَاَل: اَل َواَّللَِّ اَل َأْدعحو، َوَلِكْن َشِقيٌّ عحَمرح ِإْن مَلْ يـَْغِفِر اَّللَّح لَهح َفدحِعَي، فـََقاَل: َما تـَقحولح

 [ 1043]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[
: ِإَذا َأْرَسْلتحَك ِإىَل رَجحٍل، َفاَل َتحَِْبْهح مِبَا َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ ْبنح زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه    82- [  482] قَاَل: قَاَل ِل عحَمرح

 َأْرَسْلتحَك ِإلَْيِه، فَِإنَّ الشَّْيطَاَن يحِعدُّ لَهح ِكْذبًَة ِعْنَد َذِلكَ 
 [ 1156]مفرد:  ي: ضعيف اإلسناد موقوفا[]الشيخ األلبان

دَّ الرَّجحلح النَّظََر ِإىَل َأِخيِه، َحدَّثـَنَا َحاِمدح ْبنح عحَمَر، َعْن مَحَّاِد ْبِن زَْيٍد،  83- [ 483] َاِهٍد قَاَل: َكاَن َيْكَرهح َأْن ُيِح َعْن لَْيٍث، َعْن ُمح
؟    َأْو يـحْتِبَعهح َبَصَرهح ِإَذا قَاَم ِمْن ِعْنِدِه، أَْو َيْسأََلهح: ِمْن أَْيَن ِجْئَت، َوأَْيَن َتْذَهبح

 [ 1157]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا زحَهرْيٌ،    84-[  484] ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّ َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َماِلِك ْبِن زحبـَْيٍد قَاَل: َمَرْراَن َعَلى َأيِب َذرٍّ اِبلرَّبََذِة، فـََقاَل:  َحدَّ

بـَْلتحْم؟ قـحْلنَا: ِمْن َمكََّة، َأْو ِمَن اْلبـَْيِت اْلَعِتيِق، قَاَل: َهَذا   َعَملحكحْم؟ قـحْلنَا: نـََعْم، قَاَل: أََما َمَعهح َِتَارٌَة َواَل بـَْيٌع؟ قـحْلنَا: اَل، ِمْن أَْيَن أَقـْ
 قَاَل: اْستَْأنِفحوا اْلَعَملَ 

 [ 1158]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح محَضارِ   85- [  485] بَاَن قَاَل: َحدَّ ثـَنَا اأْلَْسَودح ْبنح َشيـْ ثـَنَا سحَلْيَمانح ْبنح َحْرٍب قَاَل: َحدَّ ٍب، َعِن اْلعحْراَيِن ْبِن  َحدَّ

َثِم قَاَل: َوَفَد َأيِب ِإىَل محَعاِويََة، َوَأاَن غحاَلٌم، فـََلمَّا َدَخَل َعَلْيِه قَاَل: َمرْ  َحبًا َمْرَحبًا، َورَجحٌل قَاِعٌد َمَعهح َعَلى السَّرِيِر، قَاَل: اَي َأِمرَي  اَْلَيـْ
: َمْن َهَذا؟ قَالحوا: هَ اْلمحْؤِمِننَي، َمْن َهَذا الَِّذي  ثَمح ْبنح اأْلَْسَوِد، قـحْلتح بح ِبِه؟ قَاَل: َهَذا َسيِّدح َأْهِل اْلَمْشِرِق، َوَهَذا اَْلَيـْ َذا َعْبدح تـحَرحِّ

؟ قَاَل: َما رَأَْيتح َأْهَل بَـ اَّللَِّ  َلٍد َأْسَأَل َعْن بَِعيٍد، َواَل أَتـَْرَك  ْبنح َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، قـحْلتح َلهح: اَي أاََب فحاَلٍن، ِمْن أَْيَن خَيْرحجح الدَّجَّالح
 ِق، َذاِت َشَجٍر َوََنْلٍ لِْلَقرِيِب ِمْن َأْهِل بـََلٍد أَْنَت ِمْنهح، ُثحَّ قَاَل: خَيْرحجح ِمْن َأْرِض اْلِعَرا 

 [ 1160]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[
ثـَنَا وَِكيٌع، َعْن محوَسى ْبِن ِدْهَقاَن قَاَل: رَأَْيتح اْبَن عحَمَر َجاِلًسا َعَلى َسرِيِر َعرحوٍس، عَ َحدَّثـَنَا    86- [  486] َلْيِه َُيََْي قَاَل: َحدَّ

 ثِيَاٌب مححْرح 
 [ 1165]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[

ثـَنَا ِعْمَرانح ْبنح َمْيَسَرَة، َعْن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث، َعْن َأْشَعَث،    87- [  487] َعْن َأيِب بـحْرَدَة ْبِن َأيِب محوَسى قَاَل: َجَلْستح ِإىَل َحدَّ
ٍم، فـََقاَل: ِإنََّك  : فَِإَذا ِشْئَت، فـََقاَم، فَاتَـّبـَْعتحهح َحَّتَّ بـََلَغ اْلبَابَ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسالَّ نَا، َوَقْد َحاَن ِمنَّا ِقيَاٌم، فـَقحْلتح  َجَلْسَت ِإلَيـْ

 [ 1173[ ]مفرد: ضعيف]الشيخ األلباني:  
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ثـَنَا إِبْـَراِهيمح    88-[  488] َثِِن َمْعٌن قَاَل:  َحدَّ َثِِن أَبحو رحزَْيٍق، أَنَّهح رََأى َعِليَّ ْبَن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس، َجاِلًسا ْبنح اْلمحْنِذِر قَاَل: َحدَّ َحدَّ
 محرَتَبًِّعا، َواِضًعا ِإْحَدى رِْجَلْيِه َعَلى اأْلحْخَرى، اْليحْمََن َعَلى اْليحْسَرى 

 [ 1180]مفرد:  [مقطوع]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد  
ثـَنَا ِإْسَحاقح ْبنح  89- [ 489] َعْبَد   حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َجْعَفٍر، َعْن أحمِّ َبْكٍر بِْنِت اْلِمْسَوِر، َعْن أَبِيَها قَاَل: رَأَْيتح َحدَّ

 الرَّمْحَِن ْبَن َعْوٍف محْستـَْلِقيًا، رَاِفًعا ِإْحَدى رِْجَلْيِه َعَلى اأْلحْخَرى 
 [ 1186]مفرد:  األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[]الشيخ 

، َعْن    90-[  490] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َكِثرٍي قَاَل: َأْخََباََن سحْفيَانح، َعْن ِعْمَراَن ْبِن محْسِلِم ْبِن راَِيٍح الثَـَّقِفيِّ َعِليِّ ْبِن عحَمارََة قَاَل:  َحدَّ
َلَة َواَل ِذمََّة ِل َجاَء أَبحو أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريُّ، َفَصِعْدتح    ِبِه َعَلى َسْطٍح َأْجَلَح، فـَنـََزَل َوقَاَل: ِكْدتح َأْن أَبِيَت اللَّيـْ

 [ 1193]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
َأيِب َمْرََيَ، َأنَّ اْبَن عحَمَر َكاَن ِإَذا َخَرَج ِمْن  اَّللَِّ قَاَل: َأْخََباََن حمحَمَّدح ْبنح إِبْـَراِهيَم قَاَل: َحدََّثِِن محْسِلمح ْبنح َأْخََباََن َعْبدح   91- [  491]

 بـَْيِتِه قَاَل: اللَّهحمَّ َسلِّْمِِن َوَسلِّْم ِمِنِّ 
 [ 1196]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

، َعْن َحجَّاٍج الصَّوَّاِف، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ   92-[  492] ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح اْلمحَثَنَّ قَاَل: َحدَّثـَنَا اْبنح َأيِب َعِديٍّ ، َعْن َجاِبٍر قَاَل: ِإَذا َحدَّ
َتهح َأْو َأَوى ِإىَل ِفَراِشِه ابْـَتَدرَهح َمَلٌك َوَشْيطَاٌن، فـََقاَل اْلَمَلكح  َ :  : اْخِتْم ِِبَرْيٍ، َوقَاَل الشَّْيطَانح َدَخَل الرَّجحلح بـَيـْ َد اَّللَّ اْخِتْم ِبَشرٍّ، فَِإْن محَِ

َقَظ ابْـَتَدرَهح   َ َوقَاَل: احْلَْمدح َّللَِِّ الَِّذي رَدَّ َوذََكَرهح َأْطَرَدهح، َواَبَت َيْكَلؤحهح، فَِإَذا اْستـَيـْ ِإَِلَّ نـَْفِسي    َمَلٌك َوَشْيطَاٌن فـََقااَل ِمثـَْلهح، فَِإْن ذََكَر اَّللَّ
َها يف َمنَاِمَها، احْلَْمدح َّللَِِّ الَِّذي }ميحِْسكح السََّمَواِت َواأْلَْرَض َأْن تـَزحواَل، ِتـْ َولَِئْن زَالَتَا ِإْن َأْمَسَكهحَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بـَْعِدهِ   بـَْعَد َمْوَِتَا َومَلْ ميح

[ ِإىَل }َلَرءحوٌف رَِحيٌم{، 65 الَِّذي }ميحِْسكح السََّماَء َأْن تـََقَع َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ ِبِِْذنِِه{ ]احلج:  ِإنَّهح َكاَن َحِليًما َغفحورًا{، احْلَْمدح َّللَِّ 
 فَِإْن َماَت َماَت َشِهيًدا، َوِإْن قَاَم َفَصلَّى َصلَّى يف َفَضاِئلَ 

 [ 1214]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[
نَا َعجحوٌز ِمْن َأْهِل اْلكحوَفِة جَ  93- [ 493] ثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اْلَواِحِد قَاَل: َحدَّثـَتـْ دَّةح َعِليِّ ْبِن غحَراٍب َحدَّ

اْلمحَهاِجِر   أحمُّ  نَاقَاَلْت: َحدَّثـَْتِِن  الرُّوِم، فـََعَرَض َعَليـْ ِمَن  ِمنَّا َغرْيِي َوَغرْيح   قَاَلْت: سحِبيتح يف َجَواِري  يحْسِلْم  اإْلِْساَلَم، فـََلْم  عحْثَمانح 
َا  َا، َوطَهِّرحوَهح  أحْخَرى، فـََقاَل عحْثَمانح: اْذَهبحوا فَاْخِفضحوَهح

 [ 1245]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا أَبحو    94-[  494] أحَساَمَة، َعْن عحَمَر ْبِن مَحَْزَة قَاَل: َأْخََبين َساملٌ قَاَل: َختـََنِِن اْبنح عحَمَر َأاَن َحدَّثـَنَا زََكرايَّ ْبنح َُيََْي قَاَل: َحدَّ

يَاِن َأْن َذَبَح َعنَّا   بـْ نَا َكْبًشا، فـََلَقْد رَأَيْـتـحنَا َوِإانَّ لََنْجَذلح بِِه َعَلى الصِّ  َكْبًشا َونـحَعْيًما، َفَذَبَح َعَليـْ
 [ 1246]مفرد:  األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[]الشيخ 

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح ِإْسَحاَق، َعْن اَنِفٍع، َعْن َأْسَلَم َمْوىَل عحَمَر قَالَ  95- [ 495] : َلمَّا َقِدْمنَا َمَع عحَمَر َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح َخاِلٍد قَاَل: َحدَّ
َأْن َتَْتَِيِِن ِبَِْشَراِف َمْن َمَعَك، فَِإنَّهح    الدِّْهَقانح قَاَل: اَي َأِمرَي اْلمحْؤِمِننَي، ِإيّنِ َقْد َصنـَْعتح َلَك طََعاًما، فَأحِحبُّ ْبِن اْْلَطَّاِب الشَّاَم َأًَتهح  

 الصَُّوِر الَّيِت ِفيَها  أَقـَْوى ِل يف َعَمِلي، َوَأْشَرفح ِل، قَاَل: ِإانَّ اَل َنْسَتِطيعح َأْن نَْدخحَل َكنَاِئَسكحْم َهِذِه َمعَ 
 [ 1248[ ]مفرد: ضعيف اإلسناد موقوفا]الشيخ األلباني:  
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ثـَنَا َضْمَرةح ْبنح رَبِيَعَة، َعْن ِباَلِل ْبِن َكْعٍب    96- [  496] اْلَعكِّيِّ قَاَل: زحْراَن َُيََْي  َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز اْلعحَمرِيُّ قَاَل: َحدَّ
ٍر، َومحوَسى ْبنح َيَساٍر، َفَجاَءاَن ِبطََعاٍم، فَأَْمَسَك محوَسى، وََكاَن  ْبَن َحسَّاَن يف قـَْريَِتِه، أاََن َوِإبْـَراِهيمح ْبنح َأْدَهَم، َوَعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح قَرِي

 َعَلْيِه َوَسلََّم يحَكَنَّ َأاَب ِقْرَصاَفَة َأْربَِعنيَ َصائًِما، فـََقاَل َُيََْي: َأمَّنَا يف َهَذا اْلَمْسِجِد رَجحٌل ِمْن َبِِن ِكنَانََة ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح 
، فـََقاَم ِإبْـَراِهيمح َفَكَنَسهح ِبِكَسائِِه، َوأَْفطََر َسَنًة، َيصحومح يـَْوًما َويـحْفِطرح يـَْوًما، فـَوحِلَد أِلَيِب غحاَلٌم، َفَدَعاهح يف اْليـَْوِم الَِّذي َيصحومح ِفيِه فَأَْفطَرَ 

: أَبحو ِقْرَصافََة امْسحهح َجْنَدرَ   ةح ْبنح َخْيَشَنةَ محوَسى قَاَل أَبحو َعْبِد اَّللَِّ
 [ 1253]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 

ثـَنَا فـَْرَوةح ْبنح َأيِب اْلَمْغَراِء قَاَل: َأْخََباََن إِبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْختَاِر، َعْن َمْعرحوِف ْبِن سحَهْيٍل ا  97-[  497] ، َعْن َجْعَفِر ْبِن َحدَّ يِّ ْلَبحْْجِح
َثِِن اْبنح َعبَّاٍس، أَ  : أَْيَن أَْيَسارح اجْلَزحوِر؟ فـََيْجَتِمعح اْلَعَشَرةح، فـََيْشرَتحوَن  َأيِب اْلمحِغريَِة قَاَل: نـََزَل يِب َسِعيدح ْبنح جحَبرْيٍ فـََقاَل: َحدَّ نَّهح َكاَن يـحَقالح

َهاَم، فـََتِصريح لَِتْسَعٍة، َحَّتَّ َتِصرَي ِإىَل َواِحدٍ  ، ، َويـَْغَرمح اآْلَخرحوَن َفِصياًل َفِصياًل اجْلَزحوَر بَِعَشَرِة ِفْصاَلٍن ِإىَل اْلِفَصاِل، فـَيحِجيلحوَن السِّ
 ِإىَل اْلِفَصاِل فـَهحَو اْلَمْيِسرح 

 [ 1259]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[
َثِِن اْبنح اْلمحْنَكِدِر، َعْن أَبِيِه، َعْن رَ   98- [  498] َثِِن َمْعٌن قَاَل: َحدَّ ثـَنَا إِبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْنِذِر قَاَل: َحدَّ بِيَعَة ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  َحدَّ

َتَمَرا َعَلى ِديَكنْيِ َعَلى َعْهِد عحَمَر   ، َأنَّ رَجحَلنْيِ اقـْ فََأَمَر عحَمرح ِبَقْتِل الدَِّيَكِة، فـََقاَل َلهح رَجحٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر: أَتـَْقتحلح اَْلحَدْيِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
 أحمًَّة تحَسبِّحح؟ َفرَتََكَها 

 [ 1261]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[
ثـَنَا َعْمرحو ْبنح زحرَارََة قَاَل: َأْخََباََن َمْرَوانح ْبنح محَعاِويََة،  99-[ 499] ، َعْن ححَصنْيِ ْبِن محْصَعٍب، َأنَّ َحدَّ َعْن عحَمَر ْبِن مَحَْزَة اْلعحَمِريِّ

َلِّاًل ََتَوَُّف َأْن َيْذَهَب بِِه اْلمحَحلِّلح؟ فـََقاَل أَبحو هحَريْـَرَة:  َأاَب هحَريْـَرَة قَاَل لَهح رَجحٌل: ِإانَّ َنرَتَاَهنح اِبحْلََماَمنْيِ، فـََنْكَرهح َأْن جَنَْعَل بَـ  نـَهحَما حمح يـْ
يَاِن، َوتحوِشكحوَن َأْن َترْتحكحوهح  بـْ  َذِلَك ِمْن ِفْعِل الصِّ

 [ 1263]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
ثـَنَا عحبـَْيدح اَّللَِّ ْبنح َسِعيٍد، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن احْلََكِم اْلَقاِضي قَاَل: َأْخََباََن عحبـَْيدح اَّللَِّ ْبنح ا  100-[  500] ْلَولِيِد اْلَوصَّايفُّ، َعِن َحدَّ

اَبِب اْلَقْصِر، فـََرَأى َأْصَحاَب النـَّْرِد اْنطََلَق ِِبِْم فـََعَقَلهحْم  َكاَن َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّح َعْنهح ِإَذا َخَرَج ِمنْ اْلفحَضْيِل ْبِن محْسِلٍم، َعْن أَبِيِه قَاَل:  
هحْم َمْن يـحْعَقلح ِإىَل ِنْصِف النـََّهاِر. قَاَل: وََكاَن الَِّذي يـحْعَقلح ِإىَل اللَّيْ  ِل هحمح الَِّذيَن يـحَعاِملحوَن اِبْلَوِرِق، وََكاَن  ِمْن غحْدَوٍة ِإىَل اللَّْيِل، َفِمنـْ

 ِذي يـحْعَقلح ِإىَل ِنْصِف النـََّهاِر الَِّذيَن يـَْلهحوَن ِِبَا، وََكاَن َيَْمحرح َأْن اَل يحَسلِّمحوا َعَلْيِهمْ الَّ 
 [ 1268]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[

، َعْن عحبـَْيِد ْبِن َأيِب أحَميََّة احْلََنِفيِّ    101- [  501] ثـَنَا اْبنح الصَّبَّاِح قَاَل: َحدَّثـَنَا ِإمْسَاِعيلح ْبنح زََكرايَّ َثِِن َحدَّ هحَو الطَّنَاِفِسيُّ، قَاَل: َحدَّ
ْعتح أاََب   ارًا: َكالَِّذي َيَْكحلح حَلَْم اْْلِْنزِيِر، َوالَِّذي يـَْلَعبح بِِه ِمْن َغرْيِ اْلِقَماِر  هحَريْـَرَة يف الَِّذي يـَْلَعبح اِبلنـَّْرِد ِقمَ يـَْعَلى أَبحو محرََّة قَاَل: مسَِ

َها    َكالَِّذي يـَْنظحرح ِإىَل حَلِْم اْْلِْنزِيرِ َكالَِّذي يـَْغِمسح يََدهح يف َدِم ِخْنزِيٍر، َوالَِّذي َْيِْلسح ِعْنَدَها يـَْنظحرح إِلَيـْ
 [ 1276]مفرد:  إلسناد موقوفا[]الشيخ األلباني: ضعيف ا
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ثـَنَا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة قَاَل: َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ ْبنح عحْثَمانَ   102- [  502] ثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد   َحدَّ
، َأنَّ محَعاِويََة َكَتَب ِإىَل  ْرَداِء: اْكتحْب ِإَِلَّ فحسَّاَق ِدَمْشَق، فـََقاَل: َما ِل َوفحسَّاقح   الرَّمْحَِن ْبِن مَسحَرَة، َعْن ِباَلِل ْبِن َسْعٍد اأْلَْشَعِريِّ َأيِب الدَّ

َوِمْن   ِمْن أَْيَن َعِلْمَت؟ َما َعَرْفَت َأَّنَّح ِدَمْشَق؟  َفَكتـَبـَهحْم، قَاَل:  َأْكتـحبـحهحْم،  أاََن  َأْعرِفـحهحْم؟ فـََقاَل ابْـنحهح ِباَلٌل:    ْم فحسَّاٌق ِإالَّ َوأَْنتَ أَْيَن 
هحْم، اْبَدْأ بِنـَْفِسَك، َومَلْ يـحْرِسْل ِبَِمْسَائِِهمْ   ِمنـْ
 [ 1290]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[

ثـَنَا محوَسى ْبنح ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َحدََّثِِن  103- [ 503] َدَخْلتح َعَلى َعْبِد اَّللَِّ سحَكنْيح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن قـَْيٍس، َعْن أَبِيِه قَاَل: َحدَّ
 ْبِن عحَمَر، َوَجارِيٌَة حَتِْلقح َعْنهح الشَّْعَر، َوقَاَل: النُّورَةح تحِرقُّ اجْلِْلدَ 

 [ 1291]الشيخ األلباني: ضعيف[ ]مفرد: 
، َعْن َأيِب    104-[  504] ثـَنَا أَبحو نـحَعْيٍم قَاَل: َحدَّثـَنَا يحونحسح ِإْسَحاَق، َعِن اْلمحِغريَِة ْبِن شحْعَبَة: قَاَل رَجحٌل: َأْصَلَح اَّللَّح اأْلَِمرَي، َحدَّ

َفعح ِعْنَد الْ   ؤحولِ َكْلِب اْلَعقحوِر، َوِعْنَد اجْلََمِل الصَّ ِإنَّ آِذَنَك يـَْعِرفح رَِجااًل فـَيـحْؤثِرحهحْم اِبإْلِْذِن، قَاَل: َعَذرَهح اَّللَّح، ِإنَّ اْلَمْعرَِفَة لَتـَنـْ
 [ 1296]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[

َثِِن َشْيٌخ ِمْن َأْهِل اْْلرَْيِ يحَكَنَّ أاََب عحْقَبَة    105- [  505] ثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز قَاَل: َحدَّ قَاَل: َمَرْرتح َمَع اْبِن  َحدَّثـَنَا محوَسى قَاَل: َحدَّ
 ِبِغْلَمٍة ِمَن احْلََبِش، فـََرآهحْم يـَْلَعبحوَن، فََأْخَرَج ِدْرََهَنْيِ فََأْعطَاهحمْ  اِبلطَّرِيِق، َفَمرَّ عحَمَر َمرًَّة 

 [ 1298]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[
، َعْن َأيِب هحَريْـَرةَ  َحدَّثـَنَا محوَسى، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة قَاَل: َأْخََباََن َثِبٌت، َعْن َعْبِد    106- [  506] الرَّمْحَِن ْبِن َعيَّاٍش اْلقحَرِشيِّ

َاَعتحهح ِإىَل اأْلَْرِض، َوِإَذا َصاَم فـَْلَيدَِّهْن، اَل يـحَرى َعَلْيِه أَثـَرح الصَّْومِ  : ِإَذا تـََنخََّع َبنْيَ يََدِي اْلَقْوِم فـَْليـحَوارِ قَالَ   ِبَكفَّْيِه َحَّتَّ تـََقَع َنح
 [ 1303]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[

 َعطَاٍء، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: اَل َخرْيَ يف فحضحوِل اْلَكاَلمِ َحدَّثـَنَا محَسدٌَّد قَاَل: َحدَّثـَنَا محْعَتِمٌر، َعْن لَْيٍث، َعْن  107- [ 507]
 [ 1307]مفرد:  ]الشيخ األلباني: ضعيف اإلسناد موقوفا[
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الشمائل  كتاب   فوح اخلمائل يف زوائد   
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 الرمحن الرحيم بسم اهلل  
احلمد هلل اّلذي بعّزته وجالله تتّم الصاحلات، اي رّب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم أغفر لنا 

اجلنة وجننا من النّار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها، وأجران   اوأرمحنا وأرض عنا، وتقّبل منا وأدخلن
 . ي الّدنيا وعذاب األخرةمن خز 

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

َشائل احملمدية واْلصائل كتاب العمل اليسري يف استخراج زوائد   ضمن سلسلة الزوائد احلديثية نضع بني أيديكم الكرمية هذا
رمحه هللا تعاىل على األمهات الست )البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الرتمذي    حممد بن عيسىلإلمام احلجة    املصطفوية

 الرتمذي، أبن ماجه(. 
 مصادر العمل 

احملمدية واْلصائل املصطفوية  .1 بن  ،  الشمائل  الرتمذي، أبو عيسى  حممد  الضحاك،  بن َسْورة بن موسى بن  عيسى 
الطبعة: ،  مكة املكرمة   -املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز ،  سيد بن عباس اجلليمي، حتقيق:  هـ(279)املتوَف:  
 . م  1993 -هـ  1413األوىل،  

احملمدية واْلصائل املصطفوية  .2 بن َسْورة بن موسى بن  ،  الشمائل  بن عيسى  الرتمذي، أبو عيسى  حممد  الضحاك، 
مكتب العلوم واحلكم،  ، بن أمحد محودة أبو عبد هللا  والسيد  بن العدوي مصطفى وتعليق: حتقيق، هـ( 279)املتوَف:  

 م  2008  -ه 1429وعباد الرمحن، مصر، الطبعة األوىل،
 منهج استخرج الزوائد واحلكم على احلديث 

الصور االتية: استخراج الزوائد اليت على احدى مت   
 منت احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه ومل خيرج يف الكتب الست.  .1
 ان يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف إحدى الكتب الست ولكن عن طريق صحايب اخر.  .2
 أن يكون احلديث خمرجا يف الكتب الست بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة.  .3
 حكام خمتصرة للمحققني بتصرف يسري جدا يف بعض املواضع. مت وضع أ .4
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َْيعح ْبنح عحَمَر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلِعْجِليُّ ِإْماَلًء َعلَ 1]  - 8 ثـَنَا ْجح ثـَنَا سحْفيَانح ْبنح وَِكيٍع قَاَل: َحدَّ نَا ِمْن ِكتَابِِه قَاَل: َأْخََبين رَجحٌل  [ َحدَّ يـْ

، َعِن اْبٍن أِلَيِب َهاَلَة، َعِن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ قَاَل: َسأَْلتح َخاِل ِهْنَد   ِمْن َبِِن ََتِيٍم ِمْن َوَلِد َأيِب َهالََة َزْوِج َخِدَْيَة، يحَكََن َأاَب َعْبدِ  اَّللَِّ
ئًا أَتـََعلَّقح بِ ْبَن َأيِب َهاَلَة، وََكاَن َوصَّافًا، َعْن ِحْلَيِة النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأاَن َأْشَتِهي َأْن َيِصفَ  َها َشيـْ ِه، فـََقاَل: " َكاَن  ِل ِمنـْ

َلَة اْلبَ  ْدِر، َأْطَولح ِمَن اْلَمْربحوِع، َوأَْقَصرح ِمَن اْلمحَشذَِّب،  َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفْخًما محَفخًَّما، يـََتَْلْأَلح َوْجهحهح َتَْلْلحَؤ اْلَقَمِر لَيـْ
َاِوزح َشْعرحهح َشْحَمَة أحذحنـَْيِه ِإَذا هحَو َوفـََّرهح، َأْزَهرح اللَّوْ َعِظيمح اَْلَاَمِة، رَِجلح الشَّْعِر، ِإِن انْـ  ِن، َواِسعح َفَرَقْت َعِقيَقتحهح فـَرَّقـََها، َوِإالَّ َفاَل ْيح

، أَْقََن اْلِعْرنَ  نـَهحَما ِعْرٌق يحِدرُّهح اْلَغَضبح نْيِ، َلهح نحوٌر يـَْعلحوهح، َُيَْسبحهح َمْن مَلْ يـَتََأمَّْلهح َأَشمَّ،  اجْلَِبنِي، َأزَجُّ احْلََواِجِب َسَواِبَغ يف َغرْيِ قـََرٍن، بـَيـْ
ْيِن، َضِليعح اْلَفِم، محْفَلجح اأْلَْسنَاِن، َدِقيقح اْلَمْسرحبَِة، َكَأنَّ عحنـحَقهح ِجيدح   دحْمَيٍة يف َصَفاِء اْلِفضَِّة، محْعَتِدلح اْْلَْلِق، َكثُّ اللِّْحَيِة، َسْهلح اْْلدَّ

اْلَمْنِكَبنْيِ، َضْخمح اْلَكرَاِديِس، أَنْـَورح اْلمحَتَجرَِّد، َمْوصحولح َما   ِدٌن محَتَماِسٌك، َسَواءح اْلَبْطِن َوالصَّْدِر، َعرِيضح الصَّْدِر، بَِعيدح َما َبنْيَ ابَ 
، َعارِي الثَّْدَينْيِ َواْلَبْطنِ   ِمَّا ِسَوى َذِلَك، َأْشَعرح الذِّرَاَعنْيِ َواْلَمْنِكَبنْيِ َوَأَعاِل الصَّْدِر، طَوِيلح  َبنْيَ اللَّبَِّة َوالسُّرَِّة ِبَشْعٍر َْيِْري َكاْْلَطِّ

اأْلَْطرَاِف   َسائِلح  َواْلَقَدَمنْيِ،  اْلَكفَّنْيِ  َشْثنح  الرَّاَحِة،  اأْلَْطَراِف    -الزَّْنَدْيِن، رَْحبح  َشاِئلح  قَاَل:  َمِسي  -َأْو  اأْلَُْخََصنْيِ،  حح َُخَْصانح 
بحو هحَما اْلَماءح، ِإَذا زَاَل زَاَل قَِلًعا، خَيْطحو َتَكفِّيًا، َومَيِْشي َهْواًن، َذرِيعح اْلِمْشَيِة، ِإَذا َمَشى َكَأَّنََّ   اْلَقَدَمنْيِ، يـَنـْ ا يـَْنَحطُّ ِمْن َصَبٍب، َعنـْ

يًعا، َخاِفضح الطَّْرِف، نَظَرحهح ِإىَل اأْلَ  ْرِض َأْطَولح ِمْن َنظَرِِه ِإىَل السََّماِء، جحلُّ َنظَرِِه اْلمحاَلَحظَةح، َيسحوقح َأْصَحابَهح َوِإَذا اْلتـََفَت اْلتـََفَت ْجَِ
 َويـَْبَدأح َمْن لَِقَي اِبلسَّاَلِم " 

 [ ضعيف جدا.[ ]العدوي: إسناده ضعيف جدا.]الجليمي: 

ثـَنَا أَبحو َداوحَد اْلَمَصاِحِفيُّ 2] - 12 َْيٍل، َعْن َصاِلِح ْبِن َأيِب اأْلَْخَضِر، َعِن اْبِن  [ َحدَّ ثـَنَا النَّْضرح ْبنح َشح سحَلْيَمانح ْبنح َسْلٍم قَاَل: َحدَّ
َا ِصيَغ ِشَهاٍب، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: »َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أَبْـَيَض كَ   ِمْن ِفضٍَّة، رَِجَل الشَّْعِر« أَّنَّ

 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: حسن.]الجليمي: 

ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّثـَنَا ِإبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْنِذِر احْلَِزاِميُّ قَاَل: َحدَّ 3]   -  15 ثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َأيِب َثِبٍت  [ َحدَّ
ٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: يُّ قَاَل: َحدََّثِِن ِإمْسَاِعيلح ْبنح إِبْـَراِهيَم اْبنح َأِخي محوَسى ْبِن عحْقَبَة، َعْن محوَسى ْبِن عحْقَبَة، َعْن كحَريْ الزُّْهرِ 

 ِئَي َكالنُّوِر خَيْرحجح ِمْن َبنْيِ ثـَنَااَيهح« »َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أَفـَْلَج الثَِّنيـََّتنْيِ، ِإَذا َتَكلََّم رح 
 [ إسناده ضعيف جدا.[ ]العدوي: إسناده ضعيف جدا.]الجليمي: 

 
 

 



85 
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النُّبُوَّةِ 
ثـَنَا أَبحو محْصَعٍب اْلَمَدينُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا يحوسحفح ْبنح اْلَماِجشحوِن، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِصِم ْبِن عحَمرَ 4]   -  18 ْبِن قـَتَاَدَة، َعْن َجدَّتِِه    [ َحدَّ

َثَة قَاَلْت: مسَِْعتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَلْو َأَشاءح َأْن أح  ، يـَقحولح ِلَسْعِد  رحَميـْ قـَبَِّل اْْلَامَتَ الَِّذي َبنْيَ َكِتَفْيِه ِمْن قـحْرِبِه َلَفَعْلتح
 ْبِن محَعاٍذ يـَْوَم َماَت: »اْهتـَزَّ َلهح َعْرشح الرَّمْحَِن« 

 [ إسناده صحيح.[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر قَاَل: 5] - 20 َثِِن ِعْلبَاءح ْبنح َأمْحََر اْلَيْشكحِريُّ  [ َحدَّ ثـَنَا َعْزرَةح ْبنح َثِبٍت قَاَل: َحدَّ َحدَّثـَنَا أَبحو َعاِصٍم قَاَل: َحدَّ
َثِِن أَبحو زَْيٍد َعْمرحو ْبنح َأْخَطَب اأْلَْنَصاِريُّ قَاَل: قَاَل ِل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  »اَي أاََب زَْيٍد، اْدنح ِمِنِّ فَاْمَسْح    َسلََّم:قَاَل: َحدَّ

: َوَما اْْلَامَتح؟ قَاَل: »َشَعرَاٌت ُمحَْتِمَعا  ٌت« ظَْهِري«، َفَمَسْحتح ظَْهَرهح، فـََوقـََعْت َأَصابِِعي َعَلى اْْلَامتَِ قـحْلتح
 [ إسناده صحيح.[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 

َثِِن [ َحدَّثـَنَا أَبحو َعمَّاٍر احْلحَسنْيح 6] -  21 ثـَنَا َعِليُّ ْبنح ححَسنْيِ ْبِن َواِقٍد، قَاَل َحدََّثِِن َأيِب قَاَل: َحدَّ    ْبنح ححَرْيٍث اْْلحَزاِعيُّ قَاَل: َحدَّ
: َجاَء َسْلَمانح اْلَفاِرِسيُّ ِإىَل َرسحوِل اَّللَِّ  ْعتح َأيِب بـحَرْيَدَة، يـَقحولح ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َقِدَم اْلَمِديَنةَ َصلَّ   َعْبدح اَّللَِّ ْبنح بـحَرْيَدَة قَاَل: مسَِ
َها رحَطٌب فـََوَضَعَها َبنْيَ َيَدْي َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »اَي َسْلَما نح َما َهَذا؟« فـََقاَل: َصَدَقٌة َعَلْيَك َوَعَلى مِبَاِئَدٍة َعَليـْ

اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  فـَْعَها، فَِإانَّ اَل َنَْكحلح الصََّدقََة« قَاَل: فـََرفـََعَها، َفَجاَء اْلَغَد مِبِْثِلِه، فـََوَضَعهح َبنْيَ يََدْي َرسحوِل  َأْصَحاِبَك، فـََقاَل: »ارْ 
 ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَْصَحابِِه: »اْبسحطحوا« َوَسلََّم، فـََقاَل: »َما َهَذا اَي َسْلَمانح؟« فـََقاَل: َهِديٌَّة َلَك، فـََقاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّ 

 [ صحيح.[ ]العدوي: إسناده حسن.]الجليمي: 

ثـَنَا أَبحو َعِقيٍل الدَّْورَِقيُّ 7] - 22 ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا ِبْشرح ْبنح اْلَوضَّاِح قَاَل: َحدَّ اْلَعَوِقيِّ قَاَل:  ، َعْن َأيِب َنْضَرَة [ َحدَّ
ِة    -َسأَْلتح َأاَب َسِعيٍد اْْلحْدرِيَّ َعْن َخامتَِ َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم    فـََقاَل: »َكاَن يف ظَْهرِِه َبْضَعٌة اَنِشَزٌة«   -يـَْعِِن َخامَتَ النـُّبـحوَّ

 [إسناده حسن.[ ]العدوي: حسن.]الجليمي: 

ثـَنَا الرَّبِيعح ْبنح َصِبيٍح، َعْن يَزِيَد ْبِن َأاَبَن هحَو الرَّ [ َحدَّثـَنَ 8]   -  33 ثـَنَا وَِكيٌع قَاَل: َحدَّ ، َعْن  ا يحوسحفح ْبنح ِعيَسى قَاَل: َحدَّ قَاِشيُّ
يَح حِلْيَِتِه، َويحْكِثرح اْلِقنَاَع َحَّتَّ َكَأنَّ ثـَْوبَهح ثـَْوبح  أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: »َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحْكِثرح َدْهَن رَْأِسِه َوَتْسرِ 

ٍت«   زايَّ
 [ ضعيف.[ ]العدوي: ضعيف.]الجليمي: 

ثـَنَا َعْبدح السَّاَلِم ْبنح َحْرٍب، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن أَ 9] -  36 ، َعْن  يِب اْلعَ [ َحدَّثـَنَا احْلََسنح ْبنح َعَرَفَة قَاَل: َحدَّ اَلِء اأْلَْوِديِّ
َْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن رَجحٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأنَّ النَِّبَّ صَ   لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيرَتَجَّلح ِغبًّا« محح
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 [ حسن لغيره.[ ]العدوي: إسناده ضعيف.]الجليمي: 

ثـَنَا َعْبدح الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َثبِ 10]  -  38 ثـَنَا ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر، َوَُيََْي ْبنح محوَسى، قَااَل: َحدَّ ٍت، َعْن أََنٍس قَاَل:  [ َحدَّ
 ْشَرَة َشْعَرًة بـَْيَضاَء« عَ »َما َعَدْدتح يف رَْأِس َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوحِلَْيِتِه ِإالَّ َأْرَبَع 

 [ صحيح، وسند المصنف ضعيف.[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح ِبْشٍر، َعْن َعِليِّ ْبِن َصاِلٍح، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق،11]  -  42 ثـَنَا سحْفيَانح ْبنح وَِكيٍع قَاَل: َحدَّ َفَة قَاَل:    [ َحدَّ َعْن َأيِب جحَحيـْ
َا«  ، نـََراَك َقْد ِشْبَت، قَاَل: »َقْد َشيـَّبـَْتِِن هحوٌد َوَأَخَواَتح  قَالحوا: اَي َرسحوَل اَّللَِّ

 [الصواب في الحديث اإلرسال.[ ]العدوي: صحيح بشواهده.لجليمي: ]ا

ثـَنَا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعنْ 12]  -  44 ثـَنَا َأمْحَدح ْبنح َمِنيٍع قَاَل: َحدَّثـَنَا سحَرْيجح ْبنح النـُّْعَماِن قَاَل: َحدَّ  مِسَاِك ْبِن َحْرٍب قَاَل:  [ َحدَّ
هللاح َعَلْيِه    اَن يف رَْأِس َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيٌب؟ قَاَل: »مَلْ َيكحْن يف رَْأِس َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى ِقيَل جِلَاِبِر ْبِن مَسحَرَة: َأكَ 

 َوَسلََّم َشْيٌب ِإالَّ َشَعَراٌت يف َمْفِرِق رَْأِسِه، ِإَذا ادََّهَن َوارَاهحنَّ الدُّْهنح« 
 [ إسناده صحيح.عدوي: [ ]الصحيح.]الجليمي: 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا َأيِب، َعْن َشرِيٍك، َعْن عحْثَماَن ْبِن َمْوَهٍب قَاَل: سحِئَل أَبحو هح 13]  - 46 ثـَنَا سحْفيَانح ْبنح وَِكيٍع قَاَل: َحدَّ َخَضَب َريْـَرَة: َهْل [ َحدَّ

َث َعْن عحْثَماَن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: »نـََعْم« قَاَل أَبحو ِعيَسى: " َوَرَوى أَبحو َعَوانََة َهَذا احْلَِدي
 َمْوَهٍب، فـََقاَل: َعْن أحمِّ َسَلَمَة " 

 [ ضعيف.إسناده  [ ]العدوي: إسناده ضعيف.]الجليمي: 

ِقيٍط، َعِن اجْلَْهَدَمِة، اْمَرأَةِ  [ َحدَّثـَنَا ِإبْـَراِهيمح ْبنح َهارحوَن قَاَل: أَنْـبََأاَن النَّْضرح ْبنح زحرَارََة، َعْن َأيِب َجنَاٍب، َعْن ِإاَيِد ْبِن لَ 14]  -  47
فحضح رَْأَسهح َوَقِد اْغَتَسَل، َوِبَرْأِسِه رَدٌْع  ِبْشِر اْبِن اْْلََصاِصيَِّة، قَاَلْت: »أاََن رَأَْيتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى   هللاح َعلَْيِه َوَسلََّم خَيْرحجح ِمْن بـَْيِتِه يـَنـْ

 ِمْن ِحنَّاٍء« أَْو قَاَل: »رَدٌْغ« َشكَّ يف َهَذا الشَّْيخح 
 [ صحيح، وإسناد المصنف ضعيف.[ ]العدوي: إسناده ضعيف.]الجليمي: 

 

ثـَنَا مَحَّادح ْبنح َسلَ [  15]  -  48 ثـَنَا َعْمرحو ْبنح َعاِصٍم قَاَل: َحدَّ َْيٌد، َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ ثـَنَا محح َمَة قَاَل: َحدَّ
 َعْن أََنٍس قَاَل: »رَأَْيتح َشْعَر َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم خَمْضحواًب« 

 [ إسناده صحيح.[ ]العدوي: صحيح.لجليمي: ]ا
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 َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد أََنِس ْبِن [ قَاَل مَحَّاٌد: َوَأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمَِّد ْبِن َعِقيٍل قَاَل: »رَأَْيتح َشْعَر َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح 16]  - 49
 َماِلٍك خَمْضحواًب« 

 [ إسناده صحيح.]العدوي:  [إسناده حسن.]الجليمي: 
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي كُحْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح اْلَفْضِل قَاَل: َحدَّثـَنَا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن حَ 17]   -  60 َْيٍد قَاَل: َحدَّ الشَِّهيِد، َعِن ِبيِب ْبِن  [ َحدَّثـَنَا َعْبدح ْبنح محح

ْبِن زَْيٍد َعَلْيِه ثـَْوٌب ِقْطرِيٌّ َقْد تـََوشََّح   احْلََسِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج َوهحَو يـَتَِّكئح َعَلى أحَساَمةَ 
َْيٍد: قَاَل حمحَ  :  ِبِه، َفَصلَّى ِِبِْم. َوقَاَل َعْبدح ْبنح محح مَّدح ْبنح اْلَفْضِل: َسأََلِِن َُيََْي ْبنح َمِعنٍي َعْن َهَذا احْلَِديِث َأوََّل َما َجَلَس ِإَِلَّ، فـَقحْلتح

ثـَنَا مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، فـََقاَل: َلْو َكاَن ِمْن ِكتَاِبَك، فـَقحْمتح أِلحْخرَِج ِكتَايِب فـََقَبَض َعَلى ثـَْويِب ُثحَّ  ؛ فَِإيّنِ َأَخافح َأْن   قَاَل: َأمْ َحدَّ ِلِه َعَليَّ
تحهح َعَلْيِه، ُثحَّ َأْخَرْجتح ِكتَايِب فـََقَرْأتح َعَلْيِه«   اَل أَْلَقاَك، قَاَل: »فَأَْمَليـْ

 [رجاله ثقات.[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 

ثـَنَا َجْعَفرح ْبنح سحَلْيَماَن الضَُّبعِ 18] - 73 َبةح قَاَل: َحدَّ ثـَنَا قـحتـَيـْ يُّ، َعْن َماِلِك ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: »َما َشِبَع َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح [ َحدَّ
؟ قَاَل: »َأْن يـَتـَنَاَوَل  «.َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن خحْبٍز َقطُّ َواَل حَلٍْم، ِإالَّ َعَلى َضَففٍ  قَاَل َماِلٌك: َسأَْلتح رَجحاًل ِمْن َأْهِل اْلبَاِديَِة: َما الضََّففح

 النَّاِس« َمَع 
 [ مرسل.[ ]العدوي: مرسل حسن.]الجليمي: 

ٍح َمْوىَل التـَّْوأََمِة،  [ َحدَّثـَنَا ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َصالِ 19]  -  80
 وِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِقبَااَلِن« َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: »َكاَن لِنـَْعِل َرسح 

 [صحيح لشواهده.[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َمْرزحوٍق أَبحو َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح قـَْيٍس أَبحو محَعاِويَةَ 20]  -  87 ثـَنَا ِهَشاٌم، َعْن قَاَل:    [ َحدَّ َحدَّ
»َوَأوَّلح َمْن َعَقَد َعْقًدا َواِحًدا    «،ْكٍر َوعحَمرَ حمحَمٍَّد، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: »َكاَن لِنـَْعِل َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِقبَااَلِن َوَأيِب بَ 

 عحْثَمانح« 
 [ ضعيف.إسناده [ ]العدوي: ضعيف.]الجليمي: 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ 
ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َمْيمحوٍن، َعْن َجْعَفِر ْبِن  21]  -  100 حمحَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجاِبِر [ َحدَّثـَنَا أَبحو اْْلَطَّاِب زاَِيدح ْبنح َُيََْي قَاَل: َحدَّ

: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـََتَختَّمح يف مَيِيِنِه«   ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
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 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: إسناده ضعيف جدا.]الجليمي: 

ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح اْلمحبَاَرِك، َعْن محوَسى ْبِن عحبـَْيَدَة، َعِن ِإاَيِس ْبِن َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكوَِع،  [ َحدَّثـَنَا سحَوْيدح ْبنح َنْصٍر قَاَل:  22]   -  122 َحدَّ
ْعِِن النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  يَـ  «،اِحِب َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَن عحْثَمانح ْبنح َعفَّاَن، َيََْتزِرح ِإىَل أَْنَصاِف َساقـَْيِه، َوقَاَل: »َهَكَذا َكاَنْت ِإْزرَةح صَ 

 َوَسلَّمَ 
 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: إسناده ضعيف.]الجليمي: 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَنُّعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا يحوسحفح ْبنح ِعيَسى قَاَل: َحدَّثـَنَا وَِكيٌع قَاَل:  23]  -  127 ثـَنَا الرَّبِيعح ْبنح َصِبيٍح، َعْن يَزِيَد ْبِن َأاَبَن، َعْن أََنِس ْبِن  [ َحدَّ َحدَّ

ٍت«   َماِلٍك قَاَل: »َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحْكِثرح اْلِقنَاَع َكَأنَّ ثـَْوبَهح ثـَْوبح زايَّ
 [ ضعيف.[ ]العدوي: ضعيف.]الجليمي: 

 
 جَاءَ فِي اتِّكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ مَا  

ثـَنَا مَحَّادح ْبنح سَ 24]  -  136 ثـَنَا َعْمرحو ْبنح َعاِصٍم قَاَل: َحدَّ َْيٍد، َعْن  [ َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ َلَمَة، َعْن محح
 ْد تـََوشََّح بِِه َفَصلَّى ِِبِْم« َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َشاِكيًا َفَخَرَج يـَتـَوَكَّأح َعَلى أحَساَمَة ْبِن زَْيٍد َوَعَلْيِه ثـَْوٌب ِقْطرِيٌّ قَ أََنٍس: »َأنَّ النَِّبَّ  

 [رجاله ثقات.[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 
 

ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َعْبِد  25]   -  137 ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح اْلمحبَاَرِك قَاَل: َحدَّثـَنَا َعطَاءح ْبنح محْسِلٍم اْْلَفَّافح احْلََلِبُّ  [ َحدَّ الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ
 اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  ى َرسحولِ قَاَل: َحدَّثـَنَا َجْعَفرح ْبنح بـحْرقَاَن، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعِن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َدَخْلتح َعلَ 
: َ ِفيِه َوَعَلى رَْأِسِه ِعَصابٌَة َصْفَراءح َفَسلَّْمتح َعَلْيِه، فـََقاَل: »اَي َفْضلح« قـحْلتح لَبـَّْيَك اَي َرسحوَل اَّللَِّ قَاَل: »اْشدحْد   يف َمَرِضِه الَِّذي تـحوحيفِّ

، ُثحَّ قـََعَد فـََوَضَع َكفَّهح َعَلى َمْنِكِب، ُثحَّ قَاَم َفَدَخَل يف اْلَمْسِجِد َويف احْلَِديِث ِقصَّةٌ ِِبَِذِه اْلِعَصابَِة رَْأِسي« قَاَل: فـَفَ   َعْلتح
 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: إسناده ضعيف.]الجليمي: 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ إِدَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا محْسِلمح ْبنح ِإبْـَراِهيَم قَاَل: َحدَّثـَنَا َأاَبنح ْبنح يَزِيَد، َعنْ 26]   -  170  قـَتَاَدَة، َعْن َشْهِر ْبِن  [ َحدَّ

َقْد َكاَن يـحْعِجبحهح الذِّرَاعح فـَنَاَوْلتحهح الذِّرَاَع ُثحَّ قَاَل: »اَنِوْلِِن  َحْوَشٍب، َعْن َأيِب عحبـَْيٍد قَاَل: طََبْختح لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِقْدرًا وَ 
، وََكْم لِلشَّاِة ِمْن ِذرَاعٍ  : اَي َرسحوَل اَّللَِّ تَّ فـََقاَل: »َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو َسكَ  الذِّرَاَع« ، فـَنَاَوْلتحهح ُثحَّ قَاَل: »اَنِوْلِِن الذِّرَاَع« فـَقحْلتح

 »  لَنَاَوْلَتِِن الذِّرَاَع َما َدَعْوتح
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 [ حسن لشواهده.[ ]العدوي: صحيح لغيره.]الجليمي: 

َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح حمحَمٍَّد، َعْن سحَهْيِل ْبِن َأيِب َصاِلٍح، عَ 27]  -  177 ثـَنَا قـحتـَيـْ هحَريْـَرَة، ِن أَبِيِه، َعْن َأيِب [ َحدَّ
 ِتِف َشاٍة، ُثحَّ َصلَّى َومَلْ يـَتـََوضَّْأ« أَنَّهح »رََأى َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم تـََوضَّأَ ِمْن َأْكِل ثـَْوِر أَِقٍط، ُثحَّ رَآهح َأَكَل ِمْن كَ 

 خصر منه. ا  493وابن ماجه  79* رواه الترمذي   [إسناده صحيح.[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 

َثِِن فَاِئدٌ 28]   -  179 ثـَنَا احْلحَسنْيح ْبنح حمحَمٍَّد اْلَبْصِريُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا اْلفحَضْيلح ْبنح سحَلْيَماَن قَاَل: َحدَّ ، َمْوىَل عحبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َعِليِّ [ َحدَّ
، َواْبَن ْبِن َأيِب رَاِفٍع َمْوىَل َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   تِِه َسْلَمى، َأنَّ احْلََسَن ْبَن َعِليٍّ ، َعْن َجدَّ َثِِن عحبـَْيدح اَّللَِّ ْبنح َعِليٍّ َوَسلََّم قَاَل: َحدَّ

ِه َوَسلََّم َوُيحِْسنح َأْكَلهح. فـََقاَلْت:   َعَليْ َعبَّاٍس، َواْبَن َجْعَفٍر أَتـَْوَها فـََقالحوا ََلَا: اْصَنِعي لَنَا طََعاًما ِمَّا َكاَن يـحْعِجبح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح 
ئًا اَي بحَِنَّ اَل َتْشَتِهيِه اْليـَْوَم قَاَل: بـََلى اْصَنِعيِه لَنَا. قَاَل: فـََقاَمْت فََأَخَذْت ِمْن َشِعرٍي َفَطَحنـَْتهح، ُثحَّ   َجَعَلْتهح يف ِقْدٍر، َوَصبَّْت َعَلْيِه َشيـْ

 لََّم َوُيحِْسنح َأْكَلهح« َل َوالتـََّواِبَل فـََقرَّبـَْتهح ِإلَْيِهْم، فـََقاَلْت: »َهَذا ِمَّا َكاَن يـحْعِجبح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ ِمْن زَْيٍت َوَدقَِّت اْلفحْلفح 
 [ ضعيف.[ ]العدوي: ضعيف.]الجليمي: 

َْيٍد، َعْن أََنٍس: [ َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: حَ 29]  -  185 ثـَنَا َسِعيدح ْبنح سحَلْيَماَن، َعْن َعبَّاِد ْبِن اْلَعوَّاِم، َعْن محح دَّ
: »يـَْعِِن َما بَِقَي   ِمَن الطََّعاِم« »َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـحْعِجبحهح الثُـّْفلح« قَاَل َعْبدح اَّللَِّ

 [رجاله ثقات.العدوي: [ ]صحيح.]الجليمي: 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنْهُ 
ثـَنَا اْبنح ََلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحبِيٍب، َعْن  30]  -  189 َبةح قَاَل: َحدَّ ، َعْن َحِبيِب ْبِن [ َحدَّثـَنَا قـحتـَيـْ رَاِشِد ْبِن َجْنَدٍل اْليَاِفِعيِّ

 طََعاًما، فـََلْم َأَر طََعاًما َكاَن َأْعظََم بـَرََكةً َأْوٍس، َعْن َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ قَاَل: كحنَّا ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوًما، فـََقرَّبَ 
، َكْيَف َهَذا؟ قَاَل: »ِإانَّ ذََكْراَن اْسَم ا ِمْنهح، َأوََّل َما َّللَِّ ِحنَي َأَكْلنَا، ُثحَّ قـََعَد َمْن  َأَكْلنَا، َواَل أََقلَّ بـَرََكًة يف آِخرِِه، فـَقحْلنَا: اَي َرسحوَل اَّللَِّ

َ تـََعاىَل فََأَكَل َمَعهح الشَّْيطَانح«   َأَكَل َومَلْ يحَسمِّ اَّللَّ
 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: يف.إسناده ضع]الجليمي: 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَدَحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا َعْمرحو ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: َحدَّثـَنَا ِعيَسى بْ 31]   - 196 ثـَنَا احْلحَسنْيح ْبنح اأْلَْسَوِد اْلبـَْغَداِديُّ قَاَل: َحدَّ نح طَْهَماَن، َعْن َثِبٍت [ َحدَّ

َماِلٍك، َقَدَح َخَشٍب غَِليظًا محَضبـَّبًا حِبَِديٍد فـََقاَل: »ايَ  ْبنح  نَا أََنسح  َأَخَرَج ِإلَيـْ ، َهَذا َقَدحح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  قَاَل:   َثِبتح
 َوَسلََّم«
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 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: إسناده ضعيف.]الجليمي: 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاكِهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا ِإبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْختَاِر، َعْن حمحَمَِّد ْبِن ِإْسحَ 32]   -  203 َْيٍد الرَّاِزيُّ قَاَل: َحدَّ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح محح اَق، َعْن َأيِب عحبـَْيَدَة ْبِن حمحَمَِّد  [ َحدَّ

َعَثِِن محَعاذح ْبنح َعْفَراَء بِِقنَاٍع ِمْن رحَطٍب َوَعَلْيِه َأْجٌر ِمْن ِقثَّاِء زحْغٍب، ْبِن َعمَّاِر ْبِن اَيِسٍر، َعِن الرُّبـَيِِّع بِْنِت محَعوِِّذ ْبِن َعْفَراَء، قَاَلْت: بَـ 
تحهح بِِه َوِعْنَدهح ِحْلَيٌة َقْد َقِدَمْت  بُّ اْلِقثَّاَء، فَأَتـَيـْ َها فََأْعطَانِيِه«   َعَلْيِه ِمَن اْلَبْحَرْيِن، َفَمَْلَ »وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ُيِح  َيَدهح ِمنـْ

 [ ضعيف.[ ]العدوي: ضعيف.]الجليمي: 
 

ثـَنَا َشرِيٌك، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حمحَمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َعِن الرُّبـَيِّعِ 33]  -  204 ثـَنَا َعِليُّ ْبنح ححْجٍر قَاَل: َحدَّ  بِْنِت محَعوِِّذ ْبِن َعْفرَاَء،  [ َحدَّ
 ا« َأْو قَاَلْت: َذَهبًا »أَتيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِقنَاٍع ِمْن رحَطٍب َوَأْجٍر زحْغٍب، فََأْعطَاين ِمْلَء َكفِِّه ححِليًّ قَاَلْت: 

 [ ضعيف.[ ]العدوي: إسناده ضعيف.]الجليمي: 
 

 اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شُرْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
ثـَنَا أَبحو َعاِصٍم، َعِن اْبِن جحَرْيٍج، َعْن َعْبِد اْلَكرِ 34]  - 215 َِي، َعِن اْلََبَاِء ْبِن زَْيٍد  [ َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّ

نَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى أحمِّ سحَلْيٍم َوِقْربٌَة محَعلََّقٌة َفَشِرَب ِمْن َفِم اْبِن ابْـَنِة أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: »أَ 
َها«   اْلِقْربَِة َوهحَو قَائٌِم، فـََقاَمْت أحمُّ سحَلْيٍم ِإىَل رَْأِس اْلِقْربَِة فـََقطََعتـْ

 [ ضعيف.إسناده [ ]العدوي: صحيح لغيره.]الجليمي: 

نَ 35]  - 216 ثـَتـْ ا َعِبيَدةح بِْنتح اَنئٍِل، َعْن [ َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح َنْصٍر النـَّْيَسابحوِريُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا ِإْسَحاقح ْبنح حمحَمٍَّد اْلَفْرِوي قَاَل: َحدَّ
ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْشَربح قَائًِما« قَاَل: أَبحو ِعيَسى: َوقَاَل بـَْعضحهحْم:  َعاِئَشَة بِْنِت َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص، َعِن أَبِيَها، »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ 

 عحبـَْيَدةح بِْنتح اَنِبلٍ 
 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: صحيح لغيره.]الجليمي: 

َاِلِد ْبِن َسِعيٍد اَْلَْمَداينُّ 36]  -  223 ثـَنَا عحَمرح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن ُمح  قَاَل: َحدَّثـَنَا َأيِب، َعْن بـَيَاٍن، َعْن قـَْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم، َعْن  [ َحدَّ
زَاٍر، فـََقاَل َلهح: خحْذ رَِداَءَك. فـََقاَل  َجرِيِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: عحِرْضتح َبنْيَ َيَدْي عحَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، فَأَْلَقى َجرِيٌر رَِداَءهح َوَمَشى يف إِ 

 « لِْلَقْوِم: »َما رَأَْيتح رَجحاًل َأْحَسَن صحورًَة ِمْن َجرِيٍر ِإالَّ َما بـََلَغنَا ِمْن صحورَِة يحوسحَف َعَلْيِه السَّاَلمح عحَمرح 
 [ إسناده ضعيف جدا.[ ]العدوي: إسناده ضعيف جدا.]الجليمي: 

ثَ 37]   -  226 َْيعح ْبنح عحَمَر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلِعْجِليُّ قَاَل: َحدَّ ثـَنَا ْجح ِِن رَجحٌل ِمْن َبِِن ََتِيٍم ِمْن [ َحدَّثـَنَا سحْفيَانح ْبنح وَِكيٍع قَاَل: َحدَّ
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، َعِن اْبٍن أِلَيِب َهاَلَة، َعِن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ قَاَل: َسأَْلتح َخاِل ِهْندح ْبنح َأيِب َهالََة، وََكاَن  َوَلِد َأيِب َهاَلَة َزْوِج َخِدَْيَة يحْكََن أاََب َعْبِد اَّللَِّ
: ِصْف ِل َمْنِطَق َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح  اِن  َعَلْيِه َوَسلََّم محتـََواِصَل اأْلَْحزَ َوصَّافًا، فـَقحْلتح

ِتمحهح اِبْسِم اَّللَِّ تـََعاىَل، َويـََتَكلَّمح ِِبََواِمِع  َدائَِم اْلِفْكَرِة لَْيَسْت َلهح رَاَحٌة، طَوِيلح السَّْكِت، اَل يـََتَكلَّمح يف َغرْيِ َحاَجٍة، يـَْفَتِتحح اْلَكاَلَم َوخيَْ 
ئًا َغرْيَ أَنَّهح مَلْ  اْلَكِلِم، َكاَلمحهح َفْصٌل، اَل فحضحوَل َواَل تـَْقِصرَي، لَْيَس ابِ  َها َشيـْ جْلَايف َواَل اْلمحِهنِي، يـحَعظِّمح النِّْعَمَة، َوِإْن َدقَّْت اَل يَذحمُّ ِمنـْ

َتِصَر َلهح، َواَل يـَْغَضبح  يـَقحْم لَِغَضبِ َيكحْن يَذحمُّ َذوَّاقًا َواَل مَيَْدححهح، َواَل تـحْغِضبحهح الدُّنْـيَا، َواَل َما َكاَن ََلَا، فَِإَذا تـحعحدَِّي احْلَقُّ ملَْ  ِه َشْيٌء َحَّتَّ يـَنـْ
َوِإَذا حَتَدََّث   تـََعجََّب قـََلبـََها،  َأَشاَر ِبَكفِِّه كحلَِّها، َوِإَذا  َأَشاَر  ِإَذا  َتِصرح ََلَا،  يـَنـْ ِبرَاَحِتِه اْليحْمََن َبْطَن لِنـَْفِسِه، َواَل  ِِبَا، َوَضَرَب  اتََّصَل 

 َماِم« ِإَذا َغِضَب َأْعَرَض َوَأَشاَح، َوِإَذا َفرَِح َغضَّ طَْرَفهح، جحلُّ َضِحِكِه التـََّبسُّمح، يـَْفرَتُّ َعْن ِمْثِل َحبِّ اْلغَ ِإِْبَاِمِه اْليحْسَرى، وَ 
 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: إسناده ضعيف جدا.]الجليمي: 

 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَحِكِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ  
ثـَنَا َعْبدح 38]  - 235 ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ اأْلَْنَصاِريُّ قَاَل: َحدَّ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر قَاَل: َحدَّ اَّللَِّ ْبنح َعْوٍن، َعْن حمحَمَِّد ْبِن  [ َحدَّ

اَل َسْعٌد: لََقْد رَأَْيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َضِحَك يـَْوَم اْْلَْنَدِق َحَّتَّ َبَدْت حمحَمَِّد ْبِن اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد قَاَل: قَ 
: َكْيَف َكاَن؟ قَاَل: َكاَن رَجحٌل َمَعهح تـحْرٌس، وََكاَن َسْعٌد رَاِميًا، وََكاَن يـَقحولح َكَذا وَ  َهَتهح،  َكَذا اِبلرتُِّْس  نـََواِجذحهح. قَاَل: قـحْلتح يـحَغطِّي َجبـْ

ِمْنهح   َهَتهح    -فـَنـَزََع َلهح َسْعٌد ِبَسْهٍم، فـََلمَّا رََفَع رَْأَسهح رََماهح فـََلْم خيحِْطْئ َهِذهِ  َوانْـَقَلَب الرَّجحلح، َوَشاَل ِبرِْجِلِه: »َفَضِحَك    -يـَْعِِن َجبـْ
: ِمْن َأيِّ َشْيٍء َضِحَك؟ قَاَل: ِمْن ِفْعِلِه اِبلرَّجحلِ  «.هح النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َبَدْت نـََواِجذح   قَاَل: قـحْلتح

 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: إسناده ضعيف.]الجليمي: 
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِزَاحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا َمْعَمٌر، َعْن َثِبٍت، َعْن أَنَ 39]   -  240 ثـَنَا َعْبدح الرَّزَّاِق قَاَل: َحدَّ ثـَنَا ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّ ِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ  [ َحدَّ

ِه َوَسلََّم َهِديًَّة ِمَن اْلبَاِديَِة، فـَيحَجهِّزحهح النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه رَجحاًل ِمْن َأْهِل اْلبَاِديَِة َكاَن امْسحهح زَاِهًرا وََكاَن يـحْهِدي ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَليْ 
بُّهح نح َحاِضرحوهح« وََكاَن َصلَّى هللاح َعلَ َوَسلََّم ِإَذا َأرَاَد َأْن خَيْرحَج، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ زَاِهًرا اَبِديـَتـحنَا َونَْ  ْيِه َوَسلََّم ُيِح

ِمْن َخْلِفِه َوهحَو اَل يـحْبِصرحهح، فـََقاَل: َمْن َهَذا؟  وََكاَن رَجحاًل َدِميًما فََأًَتهح النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوًما َوهحَو يَبِيعح َمتَاَعهح فَاْحَتَضَنهح  
نَي َعَرَفهح،  ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَعَل اَل َيَْلحو َما أَْلَصَق ظَْهَرهح ِبَصْدِر النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم حِ َأْرِسْلِِن. فَاْلتـََفَت فـََعَرَف النَِّبُّ َصلَّ 

: »َمْن َيْشرَتِي َهَذا اْلَعْبَد« فـََقاَل: اَي َرسحوَل ا ، ِإًذا َواَّللَِّ َتَِدحين َكاِسًدا، فـََقاَل النَِّبُّ  َفَجَعَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح َّللَِّ
 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلِكْن ِعْنَد اَّللَِّ َلْسَت ِبَكاِسٍد« َأْو قَاَل: »أَنَت ِعْنَد اَّللَِّ غَاٍل« 

 [رجاله ثقات.[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 

ثـَنَا اْلمحبَاِركح ْبنح َفَضاَلَة،40]   -  241 ثـَنَا محْصَعبح ْبنح اْلِمْقَداِم قَاَل: َحدَّ َْيٍد قَاَل: َحدَّ َعِن احْلََسِن قَاَل: أََتْت   [ َحدَّثـَنَا َعْبدح ْبنح محح
، ادْعح اَّللََّ  النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَلْت: اَي َرسحوَل اَّللَِّ ِإىَل  اجْلَنََّة اَل  َعجحوٌز  ِإنَّ  أحمَّ فحاَلٍن،  َأْن يحْدِخَلِِن اجْلَنََّة، فـََقاَل: »اَي   
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َ تَـ  َا اَل َتْدخحلحَها َوِهَي َعجحوٌز« ِإنَّ اَّللَّ : }ِإانَّ أَْنَشْأاَنهحنَّ إِْنَشاَتْدخحلحَها َعجحوٌز« قَاَل: فـََولَّْت تـَْبِكي فـََقاَل: »َأْخَِبحوَها أَّنَّ ءً  َعاىَل يـَقحولح
 [ 36َفَجَعْلنَاهحنَّ أَْبَكارًا عحرحاًب أَتـَْرااًب{ ]الواقعة:  

 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: حسن.]الجليمي: 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَرِ 
ثـَنَا احْلََسنح ْبنح َصبَّاٍح 41] -  253 ثـَنَا أَبحو َعِقيٍل الثَـَّقِفيُّ َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َعِقيٍل، َعْن [ َحدَّ ثـَنَا أَبحو النَّْضِر قَاَل: َحدَّ اْلبـَزَّارح قَاَل: َحدَّ

، َعْن َمْسرحوٍق، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َحدََّث رَسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َاِلٍد، َعِن الشَّْعِبِّ َلٍة ِنَساَءهح َحِديثًا، فـََقاَلِت  َذاتَ ُمح  لَيـْ
هحنَّ: َكَأنَّ احْلَِديَث َحِديثح خحَراَفَة فـََقاَل: " أََتْدرحوَن َما خحَراَفةح؟ ِإنَّ خحَراَفَة َكاَن رَجحاًل  ِمْن عحْذرََة، َأَسَرْتهح اجلِْنُّ يف اجْلَاِهِليَِّة   اْمَرأٌَة ِمنـْ

: َحِديثح خحَرافَةَ َفَمَكَث ِفيِهْم َدْهًرا، ُثحَّ رَ   "  دُّوهح ِإىَل اإْلِْنِس َفَكاَن ُيحَدِّثح النَّاَس مِبَا رََأى ِفيِهْم ِمَن اأْلََعاِجيِب، فـََقاَل النَّاسح
 [ ضعيف.[ ]العدوي: ضعيف.]الجليمي: 

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ثـَنَا اْلَفْضلح ْبنح محوَسى، َعْن حمحَمَِّد ْبِن َعْمرٍو، َعنْ [ 42]  - 263 ثـَنَا أَبحو َعمَّاٍر احْلحَسنْيح ْبنح ححَرْيٍث قَاَل: َحدَّ  َأيِب َسَلَمَة، َعْن َحدَّ
َ َقْد َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحَصلِّي َحَّتَّ َترَِم َقَدَما هح قَاَل: َفِقيَل َلهح: أَتـَْفَعلح َهَذا َوَقْد َجاَءَك َأنَّ اَّللَّ

َم ِمْن َذنِْبَك َوَما َتََخََّر؟ قَاَل: »أََفاَل َأكحونح َعْبًدا َشكحورًا«   َغَفَر َلَك َما تـََقدَّ
 [ حديث صحيح.[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 

 بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى 
زاَِيدح ْبنح [  43]  -  290 ثـَنَا  الّزاَِيِديُّ قَاَل: َحدَّ ْبنح محَعاِويََة  َحِكيمح  َثِِن  قَاَل: َحدَّ اْلمحَثَنَّ  ْبنح  ثـَنَا حمحَمَّدح  الرَّبِيِع   َحدَّ ْبِن  عحبـَْيِد اَّللَِّ 

َْيٍد الطَّوِيِل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح   َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يحَصلِّي الضَُّحى ِستَّ رََكَعاٍت«  الّزاَِيِديُّ، َعْن محح
 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: حسن.]الجليمي: 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّثـَنَا نحوحح 44] -  321 ، َعْن قـَتَاَدَة قَاَل: »َما بـََعَث  [ َحدَّثـَنَا قـحتـَيـْ ْبنح قـَْيٍس احْلحدَّاينُّ، َعْن ححَساِم ْبِن ِمَصكٍّ

 عح« ِه، َحَسَن الصَّْوِت، وََكاَن اَل يـحَرجِّ اَّللَّح نَِبيًّا ِإالَّ َحَسَن اْلَوْجِه، َحَسَن الصَّْوِت، وََكاَن نَِبيُّكحْم َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحَسَن اْلَوجْ 
 [ ضعيف.[ ]العدوي: ضعيف.]الجليمي: 
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا أَبحو اْْلَطَّاِب زاَِيدح ْبنح َُيََْي اْلَبْصِريُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َمْيمحوٍن قَاَل: َحدَّ 45]   - 330 ثـَنَا َجْعَفرح ْبنح حمحَمٍَّد، َعْن  [ َحدَّ

لََّم يف بـَْيِتِك؟ قَاَلْت: »ِمْن َأَدٍم َحْشوحهح ِمْن لِيٍف«َوسحئَِلْت أَبِيِه قَاَل: سحئَِلْت َعاِئَشةح، َما َكاَن ِفَراشح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعلَْيِه َوسَ 
َلٍة َحْفَصةح، َما َكاَن ِفَراشح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف بـَْيِتِك؟ قَاَلْت: ِمْسًحا نـَْثِنيِه ثَِنيـَّتَ  نْيِ فـَيـَنَامح َعَلْيِه، فـََلمَّا َكاَن َذاَت لَيـْ

يَاٍت، فـََلمَّا َأْصَبَح قَاقـح  نَاهح َلهح ِبَِْرَبِع ثـَنـْ يَاٍت َلَكاَن َأْوطَأَ َلهح فـَثـَنـَيـْ َتهح َأْرَبَع ثـَنـْ : َلْو ثـَنـَيـْ َلَة« قَاَلْت: قـحْلنَا: هحَو  ْلتح َل: »َما فـََرْشتحْم ِلَ اللَّيـْ
يَاٍت، قـحْلنَا: هحوَ  نَاهح ِبَِرَْبِع ثـَنـْ َلَة« ِفَراشحَك ِإالَّ َأانَّ ثـَنـَيـْ   َأْوطَأح َلَك قَاَل: »رحدُّوهح حِلَالَِتِه اأْلحوىَل، فَِإنَّهح َمنـََعْتِِن َوطَاَءتحهح َصاَلِتَ اللَّيـْ

 [ إسناده ضعيف جدا.[ ]العدوي: إسناده ضعيف جدا.]الجليمي: 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح فحَضْيٍل، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن أَنَ 46]   - 334 ِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: [ َحدَّثـَنَا َواِصلح ْبنح َعْبِد اأْلَْعَلى اْلكحويفُّ قَاَل: َحدَّ

َهاَلِة السَِّنخَ  . َوَلَقْد َكاَن لَهح ِدرٌْع ِعْنَد يـَهحوِديٍّ َفَما َوَجَد »َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحْدَعى ِإىَل خحْبِز الشَِّعرِي َواإْلِ ِة فـَيحِجيبح
 َما يـَفحكَُّها َحَّتَّ َماَت« 

 إسناد المصنف منقطع.[[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا 47]  -  356 َأْسَلَم، َعْن َهارحونح ْبنح محوَسى ْبِن َأيِب َعْلَقَمَة اْلَمِديِِنُّ قَاَل: َحدََّثِِن َأيِب، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد، َعْن زَْيِد ْبِن  [ َحدَّ

هح َأْن يـحْعِطَيهح، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم:  أَبِيِه، َعْن عحَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، َأنَّ رَجحاًل َجاَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأَلَ 
، َقْد أَ  : اَي َرسحوَل اَّللَِّ تحهح« فـََقاَل عحَمرح ، فَِإَذا َجاَءين َشْيٌء َقَضيـْ تحهح َفمَّا َكلََّفَك اَّللَّح َما اَل تـَْقِدرح  »َما ِعْنِدي َشْيٌء َوَلِكِن ابْـَتْع َعَليَّ ْعطَيـْ

، أَْنِفْق َواَل ََتَْف ِمْن ِذي اْلَعْرِش ِإْقاَلاًل، ِه، َفَكرَِه النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قـَْوَل عحَمَر، فـََقاَل رَجحٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر: اَي َرسحوَل اَّللَِّ َعَليْ 
« فـَتـََبسََّم َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَرَف يف َوجْ  ، ُثحَّ قَاَل: »ِِبََذا أحِمْرتح  ِهِه اْلِبْشَر ِلَقْوِل اأْلَْنَصاِريِّ

 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: ضعيف.]الجليمي: 
 

ثـَنَا َعِليُّ ْبنح ححْجٍر قَاَل: َأْخََباََن َشرِيٌك، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حمحَمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َعِن الرُّبـَيِّ 48]  -  357 ِت محَعوِِّذ ْبِن َعْفَراَء، ِع بِنْ [ َحدَّ
 ِه ححِليًّا َوَذَهبًا« قَاَلْت: »أَتـَْيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِقنَاٍع ِمْن رحَطٍب َوَأْجٍر زحْغٍب فََأْعطَاين ِمْلَء َكفِّ 

 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: إسناده ضعيف.]الجليمي: 
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 حِجَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ مَا جَاءَ فِي  
َلى، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عحَمَر، 49]  -  364 ثـَنَا َعْبَدةح، َعِن اْبِن َأيِب لَيـْ ثـَنَا َهارحونح ْبنح ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح  [ َحدَّ

 َفَحَجَمهح َوَسأَلَهح: »َكْم َخَراجحَك؟« فـََقاَل: َثاَلثَةح آصحٍع، فـََوَضَع َعْنهح َصاًعا َوَأْعطَاهح َأْجَرهح  َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا َحجَّاًما
 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: صحيح لغيره.]الجليمي: 

 بَابُ: مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا أَبحو َبْكِر ْبنح َعيَّاٍش، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب َوائِلٍ [ 50]  -  368 ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح طَرِيٍف اْلكحويفُّ، قَاَل: َحدَّ ، َعْن ححَذيْـَفَة قَاَل:  َحدَّ

، َوأاََن َأمْحَدح، َوَأاَن َنِبُّ الرَّمْحَِة، َوَنِبُّ التـَّْوبَِة، َوأاََن اْلمحَقفَّى، َلِقيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف بـَْعِض طحرحِق اْلَمِديَنِة فـََقاَل: »َأاَن حمحَمَّدٌ 
، َوَنِبُّ اْلَماَلِحِم«   َوَأاَن احْلَاِشرح

 [صحيح لشواهده.[ ]العدوي: حسن صحيح.]الجليمي: 
 

ثـَنَا النَّضْ 51]  - 369 َْيٍل قَاَل: أَنْـبََأاَن مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِرٍّ، َعْن [ َحدَّثـَنَا ِإْسَحاقح ْبنح َمْنصحوٍر قَاَل: َحدَّ رح ْبنح َشح
 َعاِصٍم، َعْن زِرٍّ، َعْن ححَذيْـَفةَ ححَذيْـَفَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َنَْوهح مِبَْعنَاهح، َهَكَذا قَاَل مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن 

 [صحيح لشواهده.[ ]العدوي: إسناده حسن.جليمي: ]ال
 

 بَابُ: مَا جَاءَ فِي عَيْشِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا أاََبنح ْبنح 52] -  377 ثـَنَا  [ َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َحدَّثـَنَا َعفَّانح ْبنح محْسِلٍم، قَاَل: َحدَّ يَزِيَد اْلَعطَّارح، قَاَل: َحدَّ

َعَشاٌء ِمْن خحْبٍز َوحَلٍْم ِإالَّ َعَلى َضَفٍف« قَاَل    قـَتَاَدةح، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ َْيَْتِمْع ِعْنَدهح َغَداٌء َواَل 
: " قَاَل بـَْعضحهحْم:  هحَو َكثـَْرةح اأْلَْيِدي "  َعْبدح اَّللَِّ

 [ إسناده صحيح.[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 
 

ثـَنَا اْبنح 53]   -  378 َْيٍد، قَاَل: َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح ِإمْسَاِعيَل ْبِن َأيِب فحَدْيٍك، قَاَل: َحدَّ ثـَنَا َعْبدح ْبنح محح َأيِب ِذْئٍب، َعْن محْسِلِم ْبِن   [ َحدَّ
، َوإِ جحْندحٍب، َعْن   نَّهح انْـَقَلَب بِنَا َذاَت يـَْوٍم نـَْوَفِل ْبِن ِإاَيٍس اَْلحَذِلِّ قَاَل: َكاَن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َعْوٍف لَنَا َجِليًسا، وََكاَن نِْعَم اجْلَِليسح

نَا ِبَصْحَفٍة ِفيهَ  َتهح َوَدَخَل فَاْغَتَسَل، ُثحَّ َخَرَج َوأَتـَيـْ ٌز َوحَلٌْم، فـََلمَّا وحِضَعْت َبَكى َعْبدح الرَّمْحَِن فـَقحْلتح لَهح: اَي أاََب  َحَّتَّ ِإَذا َدَخْلنَا بـَيـْ ا خحبـْ
ْراَن ِلَما ِه ِمْن خحْبِز الشَِّعرِي« َفاَل َأرَااَن أح حمحَمٍَّد، َما يـحْبِكيَك؟ فـََقاَل: »َهلَك َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َومَلْ َيْشَبْع هحَو َوَأْهلح بـَْيتِ  خِّ

 هحَو َخرْيٌ لَنَا
 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: إسناده ضعيف.]الجليمي: 
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 بَابُ: مَا جَاءَ فِي سِنِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر، َوحمحَمَّدح ْبنح َأاَبَن، قَااَل:  54]  -  383 َثِِن َأيِب، َعْن قـَتَاَدَة، َعِن احْلََسِن،  [ َحدَّ ثـَنَا محَعاذح ْبنح ِهَشاٍم، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

هح أَبحو ِعيَسى: َوَدْغَفلح اَل نـَْعِرفح لَ   َعْن َدْغَفِل ْبِن َحْنظََلَة: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قحِبَض َوهحَو اْبنح َُخٍْس َوِستِّنَي« قَالَ 
 مَسَاًعا ِمَن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم وََكاَن يف زََمِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَجحاًل 

 [ ضعيف.[ ]العدوي: ضعيف.]الجليمي: 

 بَابُ: مَا جَاءَ فِي وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، قَاَل: َحدَّثـَنَا َمْرححومح ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز اْلَعطَّارح، َعِن َأيِب عِ 55] -  392 ، َعْن يَزِيَد  [ َحدَّثـَنَا َنْصرح ْبنح َعِليٍّ اجْلَْهَضِميُّ ْمَراَن اجْلَْوينِّ

نـَْيِه َوَوَضَع َيَدْيِه َعَلى ْبِن اَببـَنحوَس، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َأاَب َبْكٍر، َدَخَل َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَليْ  ِه َوَسلََّم بـَْعَد َوفَاتِِه فـََوَضَع َفَمهح َبنْيَ َعيـْ
 َساِعَدْيِه، َوقَاَل: »َوانَِبيَّاهح، َواَصِفيَّاهح، َواَخِلياَلهح« 

 [ فيه يزيد بن بابنوس، قال أبو حاتم: مجهول.[ ]العدوي: إسناده حسن.]الجليمي: 
 

َنَة، َعْن َجْعَفِر ْبِن حمحَمٍَّد، َعْن أَبِي[  56]  - 395 ثـَنَا سحْفيَانح ْبنح عحيـَيـْ ِه قَاَل: »قحِبَض َرسحولح  َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َأيِب عحَمَر، قَاَل: َحدَّ
َلَة الثُّاَل  َثِء، َودحِفَن ِمَن اللَّْيِل« َوقَاَل سحْفيَانح: " َوقَاَل َغرْيحهح: يحْسَمعح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم ااِلثْـَننْيِ َفَمَكَث َذِلَك اْليـَْوَم َولَيـْ

 َصْوتح اْلَمَساِحي ِمْن آِخِر اللَّْيِل " 
 [ حسن لشواهده.[ ]العدوي: حسن.]الجليمي: 

 

ثـَنَا َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح  57]   - 396 َبةح ْبنح َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ ثـَنَا قـحتـَيـْ حمحَمٍَّد، َعْن َشرِيِك ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َّنٍَِر، َعْن َأيِب َسَلَمةَ  [ َحدَّ
َ َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم ااِلثْـَننْيِ، وَ  : »َهَذا  دحِفَن يـَْوَم الثُّاَلَثِء« قَاَل أَبحو ِعيَسى ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف، قَاَل: »تـحوحيفِّ

 َحِديٌث َغرِيٌب« 
 [ إسناده ضعيف.[ ]العدوي: مرسل.]الجليمي: 

ثـَنَا َنْصرح ْبنح َعِليٍّ اجْلَْهَضِميُّ قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َداوحَد قَاَل: َحدَّثـَنَا َسَلَمةح ْبنح 58] -  397 نـحبـَْيٍط، َعْن نـحَعْيِم ْبِن َأيِب   [ َحدَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمَرِضِه    نـحبـَْيِط ْبِن َشرِيٍط، َعْن َساملِِ ْبِن عحبـَْيٍد، وََكاَنْت َلهح صحْحَبٌة قَاَل: أحْغِمَي َعَلى َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح ِهْنَد، َعْن  

أَْو قَاَل:    -ْن، َومحرحوا َأاَب َبْكٍر َأْن يحَصلَِّي للنَّاِس«  فـََقالحوا: نـََعْم. فـََقاَل: »محرحوا ِباَلاًل فـَْليـحَؤذِّ   «؟فَأَفَاَق، فـََقاَل: »َحَضَرِت الصَّاَلةح 
َؤذِّْن، َومحرحوا َأاَب َبْكٍر قَاَل: ُثحَّ أحْغِمَي َعَلْيِه، فَأَفَاَق، فـََقاَل: »َحَضَرِت الصَّاَلةح؟« فـََقالحوا: نـََعْم. فـََقاَل: »محرحوا ِباَلاًل فـَْليـح   -اِبلنَّاِس 

َغرْيَهح قَاَل: ُثحَّ أحْغِمَي   ِس« ، فـََقاَلْت َعاِئَشةح: ِإنَّ َأيِب رَجحٌل َأِسيٌف، ِإَذا قَاَم َذِلَك اْلَمَقاَم َبَكى َفاَل َيْسَتِطيعح، فـََلْو َأَمْرتَ فـَْليحَصلِّ اِبلنَّا
اِس، فَِإنَّكحنَّ َصَواِحبح َأْو َصَواِحبَاتح يحوسحَف« قَاَل: فَأحِمَر َعَلْيِه فَأَفَاَق فـََقاَل: »محرحوا ِباَلاًل فـَْليـحَؤذِّْن، َومحرحوا َأاَب َبْكٍر فـَْليحَصلِّ اِبلنَّ 
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ِه«  َد ِخفًَّة، فـََقاَل: »اْنظحرحوا ِل َمْن أَتَِّكِئ َعَليْ ِباَلٌل فََأذََّن، َوأحِمَر أَبحو َبْكٍر َفَصلَّى اِبلنَّاِس، ُثحَّ ِإنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوجَ 
هح، َحَّتَّ َقَضى أَبحو َبْكٍر َورَجحٌل آَخرح، فَاتََّكأَ َعَلْيِهَما فـََلمَّا رَآهح أَبحو َبْكٍر َذَهَب لِيْنكحَص فََأْوَمأَ ِإلَْيِه َأْن يـَثـْبحَت َمَكانَ   ، َفَجاَءْت بَرِيَرةح 

: َواَّللَِّ اَل َأمْسَعح َأَحًدا َيْذكحرح َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َصاَلَتهح، ُثحَّ ِإنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قحبِ  َض، فـََقاَل عحَمرح
َلهح، فََأْمَسَك   يِّنَي مَلْ َيكحْن ِفيِهْم َنِبٌّ قـَبـْ ، فـََقالح قحِبَض ِإاَل َضَربْـتحهح ِبَسْيِفي َهَذا قَاَل: وََكاَن النَّاسح أحمِّ وا: اَي َساملح، اْنطَِلْق ِإىَل َصاِحِب النَّاسح

تحهح أَْبكِ  ي َدِهًشا، فـََلمَّا رَآين قَاَل: أَقحِبَض َرسحولح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْدعحهح، فَأَتـَْيتح أاََب َبْكٍر َوهحَو يف اْلَمْسِجِد فَأَتـَيـْ
: اَل َأمْسَعح َأَحًدا َيْذكحرح َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قحِبَض إِ اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : ِإنَّ عحَمَر يـَقحولح اَل َضَربْـتحهح ؟ قـحْلتح

َّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي أَيُـَّها ِبَسْيِفي َهَذا، فـََقاَل ِل: اْنطَِلْق، فَاْنطََلْقتح َمَعهح، َفَجاَء هحَو َوالنَّاسح َقْد َدَخلحوا َعَلى َرسحوِل ا
َوِإَّنَّحْم   َميٌِّت  َلهح َفَجاَء َحَّتَّ َأَكبَّ َعَلْيِه َوَمسَّهح، فـََقاَل: }ِإنََّك  أَْفرِجحوا ِل، فَأَفـَْرجحوا   ، [ ُثحَّ قَالحوا: اَي 30َميِّتحوَن{ ]الزمر:  النَّاسح

َدَق، قَالحوا: اَي  ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، أَقحِبَض َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: نـََعْم، فـََعِلمحوا َأْن َقْد صَ َصاِحَب َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّ 
؟ قَاَل: نـََعْم، قَالح  حوَن َويحَصلُّوَن  َصاِحَب َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، أَيحَصلَّى َعَلى َرسحوِل اَّللَِّ وا: وََكْيَف؟ قَاَل: َيْدخحلح قـَْوٌم فـَيحَكَبِّ

حوَن َويحَصلُّوَن َوَيْدعحوَن، ُثحَّ خَيْرحجحوَن، َحَّتَّ َيدْ  ، قَالحوا: اَي َصاِحَب َرسحوِل اَّللَِّ  َوَيْدعحوَن، ُثحَّ خَيْرحجحوَن، ُثحَّ يَْدخحلح قـَْوٌم فـَيحَكَبِّ خحَل النَّاسح
َكاِن الَِّذي قـََبَض اَّللَّح ِفيِه  َلْيِه َوَسلََّم، أَيحْدَفنح َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: نـََعْم، قَالحوا: أَيَن؟ قَاَل: يف اْلمَصلَّى هللاح عَ 

َ مَلْ يـَْقِبْض رحوَحهح ِإاَل يف َمَكاٍن طَيٍِّب. فـََعِلمحوا َأْن َقْد صَ  َدَق، ُثحَّ َأَمَرهحْم َأْن يـَْغِسَلهح بـَنحو أَبِيِه َواْجَتَمَع اْلمحَهاِجرحوَن  رحوَحهح، فَِإنَّ اَّللَّ
رٌي، فـََقاَل  اَلِت اأْلَْنَصارح: ِمنَّا أَِمرٌي َوِمْنكحْم َأمِ يـََتَشاَورحوَن، فـََقالحوا: اْنطَِلْق بِنَا ِإىَل ِإْخوانِنَا ِمَن اأْلَْنَصاِر نحْدِخلحهحْم َمَعنَا يف َهَذا اأْلَْمِر، فـَقَ 

َا يف اْلغَاِر ِإْذ يـَقحولح ِلَصاِحبِ  َ َمَعنَا{ ]التوبة:  عحَمرح ْبنح اْْلَطَّاِب: َمْن لَهح ِمْثلح َهِذِه الثَّاَلِث }َثينَ اثْـَننْيِ ِإْذ َهح [ 40ِه اَل حَتَْزْن ِإنَّ اَّللَّ
َا؟ قَاَل: ُثحَّ َبَسَط يََدهح فـَبَايـََعهح َواَبيـََعهح ال يَلةً َمْن َهح َعًة َحَسَنًة ْجَِ  نَّاسح بـَيـْ

 [رجاله ثقات.[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 

 بَابُ: مَا جَاءَ فِي مِريَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـَنَا سحْفيَانح، َعْن َعاِصِم اْبِن َِبَْدَلَة، َعْن زِرِّ [ َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح 59]  -  406 َمْهِديٍّ قَاَل: َحدَّ

 َواَل َشاًة َواَل بَِعريًا« قَاَل: »َوَأشحكُّ يف   ْبِن ححبـَْيٍش، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: »َما تـََرَك َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِدينَارًا َواَل ِدْرََهًا
 اْلَعْبِد َواأْلََمِة« 

 [إسناده حسن.[ ]العدوي: صحيح.]الجليمي: 

، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَالَ 60]   -  409/410 ثـَنَا َخَلفح ْبنح َخِليَفَة، َعْن َأيِب َماِلٍك اأْلَْشَجِعيِّ َبةح، قَاَل: َحدَّ  َرسحولح اَّللَِّ [ َحدَّثـَنَا قـحتـَيـْ
َوطَاِرقح ْن رَآين يف اْلَمنَاِم فـََقْد رَآين« قَاَل أَبحو ِعيَسى: " َوأَبحو َماِلٍك َهَذا هحَو: َسْعدح ْبنح طَاِرِق ْبِن َأْشَيَم،  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »مَ 

ْعتح َعِليَّ ْبَن    ،ْبنح َأْشَيَم هحَو ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوَقْد َرَوى َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحاِديَث " مسَِ
: قَاَل َخَلفح ْبنح َخِليَفَة: »رَأَْيتح َعْمَرو ْبَن ححَرْيٍث َصاِحَب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ   َم َوَأاَن غحاَلٌم َصِغرٌي« ححْجٍر يـَقحولح

 [ حديث صحيح.[ ]العدوي: صحيح لغيره.مي: ]الجلي
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َبةح هحَو اْبنح َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّثـَنَا َعْبدح اْلَواِحِد ْبنح زاَِيٍد، َعْن َعاِصِم ْبِن كحَلْيٍب قَاَل:[  61]  -411 ثـَنَا قـحتـَيـْ َع    َحدَّ َثِِن َأيِب، أَنَّهح مسَِ َحدَّ
: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ  يـََتَمثَـّلحِِن« قَاَل َأيِب   َأاَب هحَريْـَرَة يـَقحولح :  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن رَآين يف اْلَمنَاِم فـََقْد رَآين فَِإنَّ الشَّْيطَاَن اَل 

: َشبـَّْهتحهح ِبِه، فـَقَ  : َقْد رَأَيْـتحهح، َفذََكْرتح احْلََسَن ْبَن َعِليٍّ فـَقحْلتح  اَل اْبنح َعبَّاٍس: »إِنَّهح َكاَن يحْشِبهحهح« َفَحدَّْثتح ِبِه اْبَن َعبَّاٍس، فـَقحْلتح
 [إسناده حسن.[ ]العدوي: جيد قوي.]الجليمي: 

، َوحمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر، قَااَل: َحدَّثـَنَا عَ 62]   -  412 ثـَنَا اْبنح َأيِب َعِديٍّ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر، قَاَل: َحدَّ يَلَة، َعْن ْوفح ْبنح َأيِب  [ َحدَّ ْجَِ
قَاَل: رَأَْيتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلَمنَاِم زََمَن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: فـَقحْلتح اِلْبِن   -وََكاَن َيْكتحبح اْلَمَصاِحَف    -يَزِيَد اْلَفاِرِسيِّ  

ِإيّنِ رَأَْيتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   : »ِإنَّ الشَّْيطَاَن اَل َعبَّاٍس:  يـَقحولح ِإنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َكاَن  اْبنح َعبَّاٍس:  النـَّْوِم، فـََقاَل  َوَسلََّم يف 
َعَت َهَذا الرَّجحلَ   النـَّْوِم؟ قَاَل: نـََعْم، الَِّذي رَأَيْـَتهح يف   َيْسَتِطيعح َأْن يـََتَشبََّه يِب، َفَمْن رَآين يف النـَّْوِم فـََقْد رَآين« ، َهْل َتْسَتِطيعح َأْن تـَنـْ
َننْيِ، َحَسنح الضَّ  ِحِك، ْجَِيلح َدَوائِِر اْلَوْجِه، َمَْلَْت  أَنْـَعتح َلَك رَجحاًل َبنْيَ الرَّجحَلنْيِ، ِجْسمحهح َوحَلْمحهح َأمْسَرح ِإىَل اْلبـَيَاِض، َأْكَحلح اْلَعيـْ

فـََقاَل اْبنح َعبَّاٍس: َلْو رَأَيْـَتهح يف   -قَاَل َعْوٌف: َواَل َأْدِري َما َكاَن َمَع َهَذا النـَّْعِت    -َنَْرهح    حِلْيـَتحهح َما َبنْيَ َهِذِه ِإىَل َهِذِه، َقْد َمَْلَتْ 
َعَتهح فـَْوَق َهَذا قَاَل أَبحو ِعيَسى: " َويَزِيدح اْلَفاِرِسيُّ هحَو: يَزِيدح ْبنح هحرْ  ،  محَز، َوهحَو  اْليـََقظَِة َما اْسَتطَْعَت َأْن تـَنـْ أَْقَدمح ِمْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ

زِيدح ْبنح َأاَبَن الرَّقَاِشيُّ، َوهحَو يـَْرِوي َعْن  َوَرَوى يَزِيدح اْلَفاِرِسيُّ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأَحاِديَث، َويَزِيدح الرَّقَاِشيُّ مَلْ يحْدِرِك اْبَن َعبَّاٍس، َوهحَو يَ 
يَلَة هحَو: َعْوٌف اأْلَْعَرايِبُّ أََنِس ْبِن َماِلٍك، َويَزِيدح اْلَفارِ  َا ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة، َوَعْوفح ْبنح َأيِب ْجَِ ، َويَزِيدح الرَّقَاِشيُّ ِكاَلَهح  "   ِسيُّ

 [إسناده حسن.[ ]العدوي: حسن.]الجليمي: 
 

، قَاَل: 63] -  413 َْيٍل قَاَل: قَاَل َعْوٌف اأْلَْعَرايِبُّ: »أاََن َأْكََبح [ َحدَّثـَنَا أَبحو َداوحَد سحَلْيَمانح ْبنح َسْلٍم اْلبـَْلِخيُّ ثـَنَا النَّْضرح ْبنح َشح َحدَّ
 ِمْن قـَتَاَدَة« 
 [ إسناده صحيح.[ ]العدوي: سنده صحيح إلى عوف بن أبي جميلة األعرابي.]الجليمي: 

ْعتح َأيِب  64]  -  416 : قَاَل َعْبدح اَّللَِّ ْبنح اْلمحبَاَرِك: »ِإَذا ابْـتحِليَت اِبْلَقَضاِء فـََعَلْيَك اِبأْلَثَِر« [ َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َعِليٍّ قَاَل: مسَِ  يـَقحولح
 [ إسناده صحيح.[ ]العدوي: مقطوع صحيح.]الجليمي: 
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اهلل الرمحن الرحيم بسم    
احلمد هلل اّلذي بعّزته وجالله تتّم الصاحلات، اي رّب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم أغفر لنا 

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

 مة سنة نبيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم. التجاوز، تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خد  العفو وحسن
الزوائد املرفوعة ملسند ابن اجلعد   الزوائد احلديثية نضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسري يف استخراج  ضمن سلسلة 

مسلم،  رمحه هللا تعاىل على األمهات الست )البخاري،    علي بن اجلعد بن عبيد أبو احلسن البغدادي اجلوهريلإلمام احلجة  
حديثا    3462حديثا مرفوعا من إْجاِل عدد    209النسائي، أبو داود، الرتمذي، أبن ماجه(. هذا وقد بلغت هذه الزوائد  

 حدى الصور االتية: إاليت على حديثا يف مسند اإلمام أمحد. وقد مت إستخراج الزوائد  86هي كل أحاديث املسند، منها  
 . الست الكتب أي من ه ومل خيرج يف  منت احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معنا  .1
 ولكن عن طريق صحايب اخر.  الستن يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف إحدى الكتب أ .2
 بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة.   الستالكتب إحدى أن يكون احلديث خمرجا يف  .3

 
 
 

 مصادر العمل 
اجلعد  .1 بن  ،  مسند ابن  )املتوَف:  علي  البغدادي  بن عبيد اجلَْوَهري  الناشر: حيدر،  حتقيق: عامر أمحد  ،  هـ( 230اجلَْعد 

 . 1990-  1410الطبعة: األوىل،  ، بريوت  –مؤسسة اندر  
، حتقيق: عبد املهدي بن عبد القادر ،  هـ( 230بن اجلَْعد بن عبيد اجلَْوَهري البغدادي )املتوَف:    اجلعد، عليمسند ابن   .2

 . 1396  –م  1985 -هـ   1405 -الطبعة األوىل   -الكويت  -الفالح  مكتبةالناشر: 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

هح   َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: ان  -  73 َلى، َأنَّ رَجحاًل ِمنـْ ْم َكاَن َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد قَاَل: َأْخََباََن شحْعَبةح، َعْن َعْمرِو ْبِن محرََّة، َعِن اْبِن َأيِب لَيـْ
قَاَل: نـََعْم. قَاَل:   «؟: »أَلَْيَس َتْسَمعح النَِّداءَ َضرِيًرا، َفَسَأَل النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: ِإنَّ بـَْيِِن َوَبنْيَ اْلَمْسِجِد ََنْاًل. قَالَ 

ْعَت فَْأتِِه«   »فَِإَذا مسَِ
 . رجاله ثقات رجال الصحيح(: 5090قال شعيب في تخريج شرح مشكل األثار ) [1]رقم: 

ْعتح رَجحاًل، يف بـَْيِت َأيِب عحبـَْيَدَة ُيحَدِّثح  َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ قَاَل: ان - 135 أَنَّهح  َعِليٌّ قَاَل: َأْخََباََن شحْعَبةح، َعْن َعْمرِو ْبِن محرََّة قَاَل: مسَِ
َع النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقح  َع َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َعْمرٍو، ُيحَدِّثح اْبَن عحَمَر أَنَّهح مسَِ : »َمْن مَسََّع النَّاَس بَِعَمِلِه مَسََّع اَّللَّح ِبِه َساِمَع مسَِ ولح

نَا اْبِن عحَمرَ  «.َخْلِقِه، َوَحقََّرهح َوَصغََّرهح   قَاَل: َفَذرََفْت َعيـْ
إسناده صحيح على شرط الشيخين، والرجل الذي أبهم اسمه هو خيثمُة بُن عبد  (:  6509قال شعيب في تخريج المسند )[  2]رقم:  

 الرحمن بن أبي سْبرة، صرح باسمه الطبراني في "الكبير 

 
ْرَداِء، أَنَّهح َكا  -  156 ، َعْن َأيِب الدَّ يِِنِّ ثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََباََن شحْعَبةح، َعِن احْلََكِم، َعْن َأيِب عحَمَر الصِّ َن ِإَذا نـََزَل بِِه الضَّْيفح قَاَل:  َحدَّ

ئًا َخرْيًا ِمْن َشْيٍء َأَمَر ِبِه َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َأمحِقيٌم، فـََنْسَرحح، أَْم ظَاِعنٌ  ؟ فَِإْن قَاَل ظَاِعٌن قَاَل: اَل َأِجدح َلَك َشيـْ  َعَلْيِه  ، فـَنـَْعِلفح
َاِهدحوَن َواَل  َوَسلََّم، َجاَء اَنٌس ِمَن اْلفحَقَراِء ِإىَل َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالحوا: اَي َرسحوَل  ، َذَهَب اأْلَْغِنيَاءح اِبأْلَْجِر؛ ْيح اَّللَِّ
َاِهدح، َوَُيحجُّوَن، َويـَْفَعلحوَن َواَل نـَْفَعلح. فـََقاَل: »َأاَل َأدحلُّكحْم َعَلى َما ِإَذا َأَخْذمتْح بِِه َأْدرَْكتح  حوَن  جنح تحْم ِِبَْفَضَل ِمَّا َيَْتحوَن ِبِه؟ تحَكَبِّ ْم، َأْو ِجئـْ

َ َثاَلًث َوَثاَلِثنَي يف دح اَّللََّ  َ َثاَلًث َوَثاَلِثنَي، َوحَتَْمدحوَن اَّللَّ  بحِر كحلِّ َصاَلٍة«  َأْربـًَعا َوَثاَلِثنَي، َوتحَسبِّححوَن اَّللَّ
يني صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حاِل أبي ُعمر (:  27515قال شعيب في تخريج المسند ) [3]رقم:   الصِ 

ثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعِن احْلََكِم، َعْن رَجحٍل، َعِن اْبِن َأيِب أَْوََف َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  -  265 َوَسلََّم: »اَل يـَْزين الزَّاين ِحنَي  َحدَّ
َْبًة َذاَت َشَرٍف أَْو َسَرٍف َوهحَو محْؤِمٌن« يـَْزين َوهحَو محْؤِمٌن، َواَل َيْسِرقح ِحنَي َيْسِرقح َوهحَو محْؤِمٌن، وَ  َتِهبح َّنح  اَل يـَنـْ

 . حديث صحيح لغيره(: 19102قال شعيب في تخريج المسند ) [4]رقم: 
 

َا َكاَنْت تحَصلِّي الضَُّحى ََثَاينَ  -  266 ثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعِن احْلََكِم، َعْن رَجحٍل، َعْن أحمِّ َسَلَمَة َأَّنَّ  رََكَعاٍت قَاِعَدًة، فَِقيَل ََلَا:  َحدَّ
ٌة، َوِإنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َصاَلةح اْلَقاِعِد َعَلى ِإنَّ َعاِئَشَة َكاَنْت تحَصلِّيَها َأْربـًَعا؟ قَاَلْت: ِإنَّ َعاِئَشَة اْمرََأٌة َشابَّ 

 »  ِنْصِف َأْجِر اْلَقاَيِِ
 .سنده ضعيف وله شاهد: 2/400قال البوصيري في إتحاف المهرة [ 5]رقم: 
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ثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعِن احْلََكِم قَاَل:    -  272 ْعتح َأاَب ُِمَْلٍز " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر َصاِحَب بحْدنِِه: »َما َعِطَب َحدَّ مسَِ
َها فَاْنَْرهح، ُثحَّ اْضِرْب خحفَّهح أَْو نـَْعَلهح يف َدِمِه، ُثحَّ اْضِرْب ِبِه َصْفَحَتهح«   ِمنـْ

 مرسل.  [6]رقم: 

: »َأَصاَب  شحْعَبةح، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن رَجحٍل، َعْن َأيِب عحبـَْيَدَة، أَنَّهح رََأى رَجحاًل اْنَصَرَف َعْن َيَسارِِه، فـََقالَ َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أان  -  450
 َهَذا السُّنََّة« 

 *[ 7]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن َعِديِّ ْبِن َثِبٍت، َعْن َعْبِد    -  476 ، " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َحدَّ اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد، َعْن َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َْجََعهحَما. يـَْعِِن: َْيَْمعح اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء " 

 *[ 8]رقم: 

َثبِ   -  485 ْبَن  اأْلَْعَمِش قَاَل: مسَِْعتح َعِديَّ  اأْلَْخَنِسيُّ، ان َُيََْي ْبنح ِعيَسى، َعِن  َأمْحَدح ْبنح ِعْمَراَن  أاََن ِمَّْن، َحدَّثـَنَا   : ٍت يـَقحولح
 ِفْر ِلْْلَْنَصاِر، َوأِلَبْـنَاِء اأْلَْنَصاِر، َوأِلَبْـنَاِء أَبْـنَاِء اأْلَْنَصاِر« َأْدرََكْتِِن الدَّْعَوةح؛ قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللَّهحمَّ اغْ 

 مرسل.  [9]رقم: 

ْعتح َعِليًّا  -  491 : مسَِ ْعتح َحبََّة اْلعحَرينَّ يـَقحولح ثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن َسَلَمَة ْبِن كحَهْيٍل قَاَل: مسَِ : »أاََن َأوَّلح   َحدَّ ، َمْن َأْسَلَم يـَقحولح
 َأْو َصلَّى َمَع َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« 

 .إسناده ضعيف(: 1192قال شعيب في تخريج المسند )[ 10]رقم: 

هحْم ُيحَدِّثح َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، ان - 527 ْعتح َجْعَدَة _ رَجحٌل ِمنـْ أَبحو ِإْسرَائِيَل، َمْوىًل لَِبِِن جحَشَم قَاَل: مسَِ
هحْم ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالحوا: ِإنَّ َهذَ  اَد َأْن يـَْقتـحَلَك. فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح  ا َأرَ َعَلْيِه َوَسلََّم _ قَاَل: َجاءحوا ِبَرجحٍل ِمنـْ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »مَلْ تـحرَْع، مَلْ تـحرَْع، لَْو َأرَْدَت َذاَك مَلْ تحَسلَّْط َعَليَّ« 
 . رجاله رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة :8/229قال الهيثمي في مجمع الزوائد  [11]رقم: 

 َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َصلَّى  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن محوَسى ْبِن َأيِب َعاِئَشَة، َعْن َسِعيِد ْبِن جحَبرْيٍ، »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح   -  528
 حَتَْت َخدِِّه«  رَْكَعَتنْيِ قـَْبَل اْلَفْجِر قَاَل َهَكَذا، َوَوَضَع َيَدهح اْليحْمََن َعَلى َخدِِّه، أَوْ 

 مرسل.  [12]رقم: 
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اٍد، َعْن أحمِّ َسَلَمَة قَاَلْت: »َنَشْلتح   -  602  لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن َأيِب َعْوٍن، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشدَّ
 َوَسلََّم َكِتًفا ِمْن ِقْدٍر، فََأَكَل، ُثحَّ َخَرَج، َفَصلَّى« 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين (: 26696تخريج المسند )قال شعيب في [ 13]رقم: 

 
َلى، َعْن َأِخيِه ِعيَسى، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ صَ   -  677 ثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعِن اْبِن َأيِب لَيـْ لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َحدَّ

 َأْشَعَر َفكحْل« 
 مرسل ضعيف.  [14]رقم: 

 
ْعتح اْبَن عحَمَر قَاَل َلهح رَجحٌل: ِإَمامحنَا يحِطي  -  866 لح الصَّاَلَة. قَاَل: »َكانـَتَا َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن َحيَّاَن اأْلَْزِديِّ قَاَل: مسَِ

   َصاَلتِِه« ِمْن رَْكَعٍة ِمْن رَْكَعتَاِن ِمْن َصاَلِة َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخفَّ 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حيان بن إياس البارقي، ويقال: األزدي، فلم  (:  5044قال شعيب في تخريج المسند )[  15]رقم:  

 يرو عنه غير شعبة، ووثقه ابن معين وابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ واسطي صالح 

ثـَنَا َعِليٌّ، أان    -  871 اِد ْبِن اَْلَاِد، فَ َحدَّ َجاَء َوهحَو شحْعَبةح، َعْن َأيِب َجْعَفٍر اْلَفرَّاِء قَاَل: َعِمْلتح طََعاًما، َفَدَعْوتح َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َشدَّ
ْب، فَِإْن َكاَن محْفِطرًا فـَْلَيْطَعْم، َوِإْن َكاَن َصائٌِم، ُثحَّ قَاَل: ِإنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن دحِعَي ِإىَل طََعاٍم فـَْليحجِ 

 َصائًِما فـَْلَيْدعح اِبْلََبََكِة« 
 : مرسل، ورجاله ثقات. 141، 140/ 9 تخريج شرح السنةقال شعيب في  [16]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن سحَلْيَماَن ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن    -  873 بَاَن قَاَل:  َحدَّ الدَِّمْشِقيِّ قَاَل: مسَِْعتح عحبـَْيَد ْبَن َفرْيحوَز، َمْوىَل َبِِن َشيـْ
؟ قَ  ْيِه َوَسلََّم، اَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعلَ َسأَْلتح اْلََبَاَء: َما َكرَِه َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْو َما ََّنَى َعْنهح ِمَن اأْلََضاِحيِّ

ح َعَرجحَها ح َعَورحَها، َواْلَعْرَجاءح اْلَبنيِّ ح َمَرضحَها، َواْلَكِسريَةح الَّيِت اَل َوَيِدي أَْقَصرح ِمْن َيِدِه: " َأْربٌَع اَل َتحِْزئح: اْلَعْورَاءح اْلَبنيِّ ، َواْلَمرِيَضةح اْلَبنيِّ
: فَِإيّنِ َأْكَرهح َأْن   ئًا َفَدْعهح، َواَل تـحْنِقي ". قَاَل: قـحْلتح ، َأْو يف اْلَقْرِن نـَْقٌص. قَاَل: »ِإْن َكرِْهَت َشيـْ نِّ َيكحوَن يف اأْلحذحِن نـَْقٌص، َأْو يف السِّ

 حتحَّرِْمهح َعَلى َأَحٍد« 
   .إسناده صحيح(: 18510قال شعيب في تخريج المسند ) [17]رقم: 

ِمْنهح، َوَلَقْد َسأَْلتحهح َعْنهح، فََأََب َأْن َحدَّثـَنَا َُيََْي ْبنح َعْبِد احْلَِميِد، ان َشرِيٌك، ان َمْنصحوٌر، َولَْو َأنَّ َغرْيَ َمْنصحوٍر َحدََّثِِن َما قَبِْلتحهح    -  904
َنهح اْلَمْعرَِفةح َكاَن هحَو الَّ  ثـَنَا َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّح َعْنهح قَاَل: " ُيحَدَِّثِِن، فـََلمَّا َجَرْت بـَْيِِن َوبـَيـْ ِذي ابْـَتَدَأين قَاَل: َحدَّثـَنَا رِْبِعيُّ ْبنح ِحَراٍش، َحدَّ
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نَا.  دح، َأرِقَّاؤحاَن حلَِ اْجَتَمَعْت قـحَرْيٌش ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِفيِهْم سحَهْيلح ْبنح َعْمرٍو، فـََقالحوا: اَي حمحَمَّ  قحوا ِبَك، فَاْردحْدهحْم َعَليـْ
 فـََغِضَب، َحَّتَّ رحِئَي اْلَغَضبح يف َوْجِهِه. َوذََكَر احْلَِديَث " 

 : إسناده ضعيف. 405/5 تخريج سير أعالم النبالءقال شعيب في  [18]رقم: 

ْعتح    -  940 مسَِ قَاَل:  قـَتَاَدَة  َعْن  شحْعَبةح،  أان  َعِليٌّ،  اجْلَنَِّة« َحدَّثـَنَا  ِمَن  »احْلََجرح   : يـَقحولح َماِلٍك  ْبَن   أََنَس 
ثـَنَا َعمِّي، ان َشاذُّ ْبنح فـَيَّاٍض، ان عحَمرح ْبنح ِإبْـَراِهيَم، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن أََنٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح  -  941   َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثـَْلهح َحدَّ
 صحيح على شرط الشيخين.  الموقوف إسناد(: 13944المسند )قال شعيب في تخريج [ 19]رقم: 

: َأْوتـََر َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم،  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن قـَتَاَدَة،    -  945 قَاَل: مسَِْعتح َسِعيَد ْبَن اْلمحَسيِِّب يـَقحولح
:  َولَْيَس َعَلْيَك، َوَضحَّى، َولَْيَس   َعَلْيَك، َوَصلَّى الضَُّحى، َولَْيَس َعَلْيَك، َوَصلَّى قـَْبَل الظُّْهِر، َولَْيَس َعَلْيَك. قَاَل قـَتَاَدةح: فـَقحْلتح

َ َعزَّ َوَجلَّ  َا قَاَل: »اَي َأْهَل اْلقحْرآِن، َأْوتِرحوا؛ فَِإنَّ اَّللَّ بَّ اْلوِتـَْر«   ِوتـٌْر،َهَذا َما نـَْعِرفح َغرْيَ اْلوِْتِر. فـََقاَل: ِإَّنَّ  ُيِح
 مرسل.  [20]رقم: 

 
ثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن قـَتَاَدَة قَاَل: مسَِْعتح زحرَارََة ْبَن َأْوََف، ُيحَدِّثح َعْن رَجحٍل ِمْن قـَْوِمِه    -  955 يـحَقالح َلهح أحيَبُّ ْبنح َماِلٍك، أَنَّهح  َحدَّ

َع النَِّبَّ َصلَّى هللاح  َا، َفَدَخَل النَّاَر بـَْعَد َذِلَك، فَأَبْـَعَدهح اَّللَّح مسَِ : »َمْن َأْدَرَك َواِلَدْيِه، أَْو َأَحَدَهح   َوَأْسَحَقهح« َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح
 (: إسناده صحيح. 19027قال شعيب في تخريج المسند ) [21]رقم: 

 
ْعتح َأاَب اجْلَْعِد ُيحَدِّثح َعْن َأيِب أحَماَمَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن    -  973  رَجحاًل  قـَتَاَدَة قَاَل: مسَِ

« َوَماَت آَخرح َوتـََرَك ِدينَارَْيِن، فـََقاَل َرسحولح َماَت َأرَاهح ِمْن َأْهِل الصُّفَِّة َوتـََرَك ِدينَارًا، فـََقاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكيَّةٌ 
 اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكيـَّتَاِن« 

 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات.(: 22172)قال شعيب في تخريج المسند [ 22]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن    -  975 قَاَل يـَْعِِن شحْعَبَة: َوقَاَل ِل ِهَشاٌم،    -قـَتَاَدَة، َعْن َداوحَد السَّرَّاِج، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلحْدِريِّ  َحدَّ
: هحَو  َاَلَسًة لَهح ِمِنِّ نْـيَا مَلْ يـَْلَبْسهح يف َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن لَِبَس احلَْ  -وََكاَن َأْحَفَظ َعْن قـَتَاَدَة، َوَأْكثـََر ُمح رِيَر يف الدُّ

 اآْلِخَرِة، َوِإْن َدَخَل اجْلَنََّة لَِبَسهح َأْهلح اجْلَنَِّة، َومَلْ يـَْلَبْسهح هحَو« 
 . حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف(: 11179)قال شعيب في تخريج المسند [ 23]رقم: 

َْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن جحْندحٍب، َأْو َغرْيِِه َأنَّ   -  1062 َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َحدَّثـَنَا هحْدبَةح ْبنح َخاِلِد ان مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن محح
، أَْنَت الَِّذي َخَلَقَك اَّللَّح بَِيِدِه، َوَأْسَكَنَك َجنـََّتهح، َوَأْسَجَد َلَك  َوَسلََّم قَاَل: " َلِقَي آَدَم َعَلْيِه السَّاَلمح محوَسى، فـََقاَل محوَسى: اَي آَدمح 
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اَّللَّح  اْصطََفاَك  الَِّذي  محوَسى  أَْنَت  فـََقاَل:  اجْلَنَِّة؟  ِمَن  َوَأْخَرْجَت ذحرِّيَـَّتَك  فـََعْلَت،  َما  فـََعْلَت  َوآًَتَك َماَلِئَكَتهح،  وََكلََّمَك،  بِِرَسالَِتِه،   
. فـََقاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: فَ التـَّ  َحاجَّ آَدمح محوَسى ». َثاَلًث. َصَلَواتح اَّللَِّ ْورَاَة، فََأاَن أَْقَدمح َأِم الذِّْكرح؟ قَاَل: َبِل الذِّْكرح

 َعَلْيِهَما«
ثـَنَا َأمْحَدح ْبنح زحَهرْيٍ، ان َحَرِميُّ ْبنح َحْفٍص، - 1063 َْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن جحْندحٍب َعِن  َحدَّ ثـَنَا مَحَّاٌد، َعْن محح َوأَبحو َسَلَمَة قَااَل: َحدَّ

 النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَغرْيِ َشكٍّ 
 صحيح إسناده منقطع وروي عن أبي هريرة بإسناد (: 909قال العالمة األلباني في السلسلة الصحيحة ) [24]رقم: 

ثـَنَا َجدِّي، أان اْبنح عحَليََّة، َعْن شحْعَبَة، َعْن َأيِب ِإاَيَس محَعاِويََة ْبِن قـحرََّة، َعْن أَبِيِه َعِن النَِّبِّ  - 1090   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ َحدَّ
ثـَنَا َجدِّي، ان َحجَّاجح ْبنح حمحَمٍَّد، ان شحْعَبةح، َعْن َأيِب إِ   -  1091 اَيٍس، َعْن أَبِيِه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َوَحدَّ

ْهِر َوِإْفطَارحهح«  ٍم، َفَذِلَك َصْومح الدَّ  َصاَم ِمَن الشَّْهِر َثاَلثََة أايَّ
 . إسناده صحيح(: 16249قال شعيب في تخريج المسند ) [25]رقم: 

 
َعْن َأيِب هحَريْـَرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى  َحدَّثـَنَا ِبِه َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َأمْحََد، ان َأيِب، ان حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر، ان شحْعَبةح، َعْن حمحَمَِّد ْبِن زاَِيٍد، - 1125

 َوذََكَر احْلَِديثَ  «.ْلَقى ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ َعَلْيِه السَّاَلمح هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإيّنِ أَلَْرجحو ِإْن طَاَل يِب عحمحٌر َأْن أَ 
 ه. إسناده صحيح على شرطهما. واخُتلف في وقفه ورفع(: 7970)قال شعيب في تخريج المسند  [26]رقم: 

ْعتح أاََب ِقاَلبََة قَاَل: َكاَن النَّاسح اِبلْ  -  1171 ْخِتيَاينِّ قَاَل: مسَِ َبْصَرِة زََمَن اْبِن زاَِيٍد َيَْخحذحوَن َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن أَيُّوَب السِّ
اَنِنرِي َنِسيَئًة، فـََقاَم رَجحٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ صَ  لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـحَقالح َلهح ِهَشامح ْبنح َعاِمٍر، فـََقاَل: »ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى الدَّرَاِهَم اِبلدَّ

 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى َعْن بـَْيِع اْلَوِرِق اِبلذََّهِب َنِسيئًا، َوأَنْـبََأاَن َأنَّ َذِلَك الّراَِب« 
 . رجال الصحيح  رجالهقال الهيثمي في مجمع الزوائد:  [27]رقم: 

مَحَّادح ْبنح زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن َسِعيِد ْبِن جحَبرْيٍ قَاَل مَحَّادح ْبنح زَْيٍد: َواَل َأْدِري    َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح ِإبْـَراِهيَم اْلَمْوِصِليُّ، ان  -  1209
احْلَبـََلِة«  َحَبِل  بـَْيِع  َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  اَّللَِّ  َرسحولح  »ََّنَى  قَاَل:  اَل  َأْم  َعبَّاٍس  اْبِن   َعِن 

 
لَّى هللاح َعَلْيِه  لرَّبِيِع الزَّْهَراينُّ، ان مَحَّادح ْبنح زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن َسِعيِد ْبِن جحَبرْيٍ قَاَل: ََّنَى َرسحولح اَّللَِّ صَ َحدَّثـَنَا أَبحو ا  -  1210

َاوِْز َسِعيَد ْبَن جحَبرْيٍ.   َوَسلََّم. َفذََكَرهح، َومَلْ ْيح
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (: 2645قال شعيب في تخريج المسند )[ 28]رقم: 
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ثـَنَا َأمْحَدح ْبنح إِبْـَراِهيَم، ان أَبحو َداوحَد، ان شحْعَبةح، ان أَبحو َْجَْرَة: مسَِْعتح رَجحاًل ِمْن طَيٍِّئ ُيحَدِّ   -  1295 ثح َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اَّللَِّ َحدَّ
 ََّنَى َعِن التـَّبـَقُِّر يف اأْلَْهِل َواْلَماِل« »َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم 

 هذا الحديث له إسنادان، وكالهما ضعيف، ِعلتهما االضطراب والجهالة (: 4181)قال شعيب في تخريج المسند [ 29]رقم: 

َْيٍد الرَّاِزيُّ، ان  -  1348 إِبْـَراِهيمح ْبنح اْلمحْختَاِر، ان شحْعَبةح، َعْن يحونحَس ْبِن عحبـَْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن َمْعِقِل ْبِن    َحدَّثـَنَا حممد ْبنح محح
 َيَساٍر »َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَطى اجْلَدََّة السُّدحَس« 

 ده حسن. (: إسنا 4135قال شعيب في تخريج سنن الدارقطني ) [30]رقم: 

ْعتح اْبَن عحَمَر قَاَل َلهح رَجحٌل: ِإَمامحنَا يحِطي - 1358 لح الصَّاَلَة. فـََقاَل: »َكانـَتَا َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن َحيَّاَن اأْلَْزِديِّ قَاَل: مسَِ
 ِمْن رَْكَعٍة ِمْن َصاَلتِِه« رَْكَعتَاِن ِمْن َصاَلِة َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخفَّ 

 (: رجاله ثقات. 5044قال شعيب في تخريج المسند ) [31]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن َأيِب التـَّيَّاِح قَاَل: مسَِْعتح َأاَب اْلَعالَِيِة قَاَل: قَاَل أَبحو َعْبِد الرَّمحَْ   -  1408 َمْسعحوٍد: " كحنَّا  ِن يـَْعِِن اْبَن  َحدَّ
؟ قَاَل: اْقِتطَاعح ال  رَّجحِل َماَل َأِخيِه اِبْلَيِمنِي اْلَكاِذبَِة " نـَعحدُّ الذَّْنَب الَِّذي اَل َكفَّارََة لَهح اْلَيِمنَي اْلَغمحوَس. ِقيَل: َوَما اْلَيِمنيح اْلَغمحوسح

 (: صحيح. 1833قال األلباني في صحيح الترغيب ) [32]رقم: 

ْعتح رَجحاًل ِمْن طَيٍِّئ يـحَقالح َلهح ابْ   -  1420 ثـَنَا َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد، أان شحْعَبةح، َعْن َأيِب التـَّيَّاِح قَاَل: مسَِ نح اأْلَْخَرِم ُيحَدِّثح َعِن اْبِن َحدَّ
 اأْلَْهِل َواْلَماِل« َمْسعحوٍد َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »أَنَّهح ََّنَى َعِن التـَّبـَقُِّر يف  

 هذا الحديث له إسنادان، وكالهما ضعيف، ِعلتهما االضطراب والجهالة (: 4181)قال شعيب في تخريج المسند  [33]رقم: 

َثِِن َعِليُّ ْبنح محْسِلِم الطُّوِسيُّ، ان  -  1440 حمحَمَّدح ْبنح اْلَقاِسِم اأْلََسِديُّ، ان شحْعَبةح، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن أََنٍس قَاَل: " َكاَنْت   َحدَّ
 . ِلَرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ْجحٌَّة َجْعَدةٌ 

 فيه محمد بن القاسم األسدي وهو ضعيفقال الهيثمي في مجمع الزوائد: [ 34]رقم: 

: " َصلَّى َرسحولح اَّللَِّ صَ   - 1506 لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أان شحْعَبةح، َعْن مِسَاٍك احْلََنِفيِّ قَاَل: مسَِْعتح اْبَن عحَمَر يـَقحولح
َهاَك َعْن َذِلَك. قَاَل: َواْبنح َعبَّاٍس َجاِلٌس ِإىَل جَ   انِِبِه " اْلبـَْيِت، َوَسيَْأِت َمْن يـَنـْ

 (: إسناده قوي.3200قال شعيب في تخريج صحيح ابن حبان ) [35]رقم: 
 

 َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َحدََّثِِن ِبِه َجدِّي، ان َشبَابَةح، ان شحْعَبةح، َعْن يَزِيَد الرِّْشِك، َعْن محَعاَذَة قَاَلْت: َسأَْلتح َعاِئَشَة: َأَكانَ   -  1512
 َوَسلََّم يحَصلِّي الضَُّحى؟ فـََقاَلْت: »نـََعْم، ِإَذا َجاَء ِمْن َسَفٍر« َعَلْيِه 
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 *[ 36]رقم: 

ْعتح محَعاَذَة اْلَعَدِويََّة، حتحَدِّثح َعْن ِهَشاِم    َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح محْسِلٍم، ان أَبحو َداوحَد، ان شحْعَبةح، َحدََّثِِن يَزِيدح الرِّْشكِ   -  1516 قَاَل: مسَِ
 َثاَلٍث؛ فَِإَّنَّحَما اَنِكبَاِن َعِن احْلَقِّ َما َداَما ْبِن َعاِمٍر َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل ُيَِلُّ ِلمحْسِلٍم َأْن يـَْهجحَر َأَخاهح فـَْوقَ 

قحهح اِبْلَفْيِء َكفَّارًَة َلهح، َوِإْن َسلََّم َعَلْيِه، فـََلْم يـَْقَبْل،   َعَلى ئًا َيكحونح َسبـْ ،  صحَراِمِهَما، فََأوََّلححَما فـَيـْ َورَدَّ َعَلْيِه َساَلَمهح، رَدَّ َعَلى َهَذا اْلَمَلكح
 ْدخحاَل اجْلَنَّةَ أََبًدا« َورَدَّ َعَلى َهَذا الشَّْيطَانح، َوِإْن َماًَت َعَلى صحَراِمِهَما مَلْ يَ 

 . إسناده صحيح على شرط مسلم(: 16257)قال شعيب في تخريج المسند  [37]رقم: 

ْعتح اَنِفًعا، ُيحَدِّثح َعِن اْمَرأَِة اْبِن عحمَ   - 1548 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن شحْعَبةح، َعْن َسْعِد ْبِن إِبْـَراِهيَم قَاَل: مسَِ ْت َعِن َر، َعْن َعاِئَشَة قَالَ َحدَّ
َها لََنَجا  َسْعدح ْبنح محَعاٍذ«  النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ لِْلَقَْبِ َضْغطًَة، َوَلْو جَنَا َأْو َسِلَم َأَحٌد ِمنـْ

 حديث صحيح، وهذا إسناد أختلف فيه على شعبة (: 24283)قال شعيب في تخريج المسند  [38]رقم: 

َبٍل، اَن حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر، اَن شحْعَبةح قَاَل: مسَِْعتح  -  1578 ،  رَأَْيتح يفَ ِكتَاِب َأيِب َعْبِد اَّللَِّ َأمْحََد ْبِن َحنـْ َعْبَد رَبِِّه، ُيحَدِّثح َعِن الزُّْهرِيِّ
لحوهحْم، فَِإنَّ كحلَّ جحْرٍح َأْو َدٍم  َعِن اْبِن َجاِبٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح  َلى أحححٍد: »اَل تـحَغسِّ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل يف قـَتـْ

 يـَفحوحح ِمْسًكا يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َومَلْ يحَصلِّ َعَلْيِهْم« 
 ...حديث صحيح(: 14189)قال شعيب في تخريج المسند [ 39]رقم: 

ْعتح َأاَب هحَريْـَرَة، وَ   -  1589 َأاَب َسِعيٍد يـَقحواَلِن: " َما َكاَن لَنَا َحدَّثـَنَا اْبنح َزجْنََوْيِه، اَن َشبَابَةح، اَن شحْعَبةح، َعْن َداوحَد ْبِن فـََراِهيَج قَاَل: مسَِ
ْسَوَدْيِن: التَّْمرح َواْلَماءح " َهَكَذا َحدََّث َشبَابَةح، ِِبََذا احْلَِديِث َعْن َأيِب هحَريْـَرَة،  طََعاٌم َعَلى َعْهِد َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ اأْلَ 
 َوَأيِب َسِعيٍد، َوَقْد َرَواهح َغرْيح َشبَابََة، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة َوْحَدهح 

َْيلٍ  - 1590 دح ْبنح َأْسَلَم، اَن النَّْضرح ْبنح َشح ثـَنَاهح َخالَّ ، أاَن شحْعَبةح، اَن َداوحدح ْبنح فـََراِهيَج، َشْيٌخ ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة قَاَل: مسَِْعتح َأاَب  َحدَّ
: َما َكاَن لَنَا طََعاٌم َعَلى َعْهِد َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، َوذََكَر احْلَِديثَ   . هحَريْـَرَة يـَقحولح

ثَِنيِه َعِليُّ    -  1591 مسَِْعتح َأاَب  ْبنح محْسِلٍم، اَن أَبحو َداوحَد، َوَوْهٌب، َوأَبحو اْلَولِيِد، كحلُّهحْم َعْن شحْعَبَة، َعْن َداوحَد ْبِن فـََراِهيَج قَاَل:  َحدَّ
 هحَريْـَرَة مِبِْثِلهِ 

 صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل داود بن فراهيج (: 9259قال شعيب في تخريج المسند ) [40]رقم: 

 
ثـَنَا سحْفيَانح، َوَحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َعْمرٍو اْلبَاهِ   -  1612 ،  َحدَّثَِنيِه اْبنح َزجْنََوْيِه، اَن احْلحَمْيِديُّ قَاَل: َحدَّ ثـَنَا اْبنح َأيِب َعِديٍّ ِليُّ قَاَل: َحدَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم ينَاٍر، َعْن َُيََْي ْبِن َجْعَدَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأيِب أَيُّوَب »َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعْن شحْعَبَة، َعْن َعْمرِو ْبِن دِ 
 َكاَن ِإَذا َأَكَل ِمَّا َغريََِّت النَّارح تـََوضََّأ« 
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 . الصحيح رجاله رجال قال الهيثمي في مجمع الزوائد:  [41]رقم: 

ثـَنَا َعِليُّ ْبنح َسْهٍل الْ  -  1616 ثـَنَا أَبحو َبْكِر ْبنح َزجْنََوْيِه، َوزاَِيدح ْبنح أَيُّوَب قَااَل: اَن َشبَابَةح، َوَحدَّ بـَزَّازح قَاَل: اَن أَبحو النَّْضِر قَااَل: اَن َحدَّ
، ِفيَما يـَْعَلمح َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـََتَحرَّى شحْعَبةح، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن سحَلْيَماَن اْلَيْشكحرِ  ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلحْدِريِّ يِّ

 يـَْعِِن يف اْلَوْهِم. 
 *[ 42]رقم: 

، َوَعِليُّ ْبنح َسْهٍل قَااَل: اَن َرْوٌح، اَن شحْعَبةح، َعْن َعْمرِو ْبنِ   - 1620 ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َأيِب َعْبِد اَّللَِّ بًا، َحدَّ  ِدينَاٍر قَاَل: مسَِْعتح صحَهيـْ
َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن قـََتَل عحْصفحورًا يف َغرْيِ َشْيٍء ِإالَّ حِبَقِِّه َسأَلَهح  َمْوىَل َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعاِمٍر، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو َعِن النَِّبِّ 

 اَّللَّح َعزَّ َوَجلَّ َعْنهح يـَْوَم اْلِقيَاَمِة« 
 إسناده ضعيف لجهالة صهيب مولى ابن عامر (: 6960قال شعيب في تحقيق المسند ) [43]رقم: 

َأْهِل ِمْصَر َأنَّ  اَّللَِّ ْبنح َأمْحََد، اَن َأيِب، اَن حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر، اَن شحْعَبةح، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن رَجحٍل، ِمْن  َحدَّثـَنَا َعْبدح   -  1622
ْعتح َرسحولَ  : »تـَْقتـحلحهح  َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص، َأْهَدى ِإىَل اَنٍس َهَدااَي فـََفَضَل َعمَّارًا، َفِقيَل لَهح: فـََقاَل: مسَِ اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح

 اْلِفَئةح اْلبَاِغَيةح« 
 حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف (: 17766قال شعيب في تحقيق المسند ) [44]رقم: 

، اَن وَ   -  1630 َثِم اْلَعْبِديُّ، اَن أَبحو َداوحَد، َوَحدَّثـَنَا َهارحونح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ ْهٌب، َواْبنح َأيِب بحَكرْيٍ، َوَعْبدح الصََّمِد  َحدَّثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح اَْلَيـْ
ِمْصَر َأنَّ حمحَمََّد ْبَن َأيِب َبْكٍر، َلمَّا أحِتَ بِِه َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص َأِسريًا َمْكتحوفًا  قَالحوا: اَن شحْعَبةح، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن رَجحٍل، ِمْن َأْهلِ 

ْعتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعلَ  : »ْيحِ قَاَل َلهح: َأَمَعَك َأَماٌن؟ َأمََّنَك َأَحٌد؟ فـََلْم َيْذكحْر َأَمااًن، فـََقاَل: مسَِ ريح َعَلى اْلمحْسِلِمنَي ْيِه َوَسلََّم يـَقحولح
 َفَضَرْبتح عحنـحَقهح. َوَهَذا لَْفظح َحِديِث اْلَعْبِديِّ  «،َأْداَنهحمْ 
 المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل المصري  (: 17765قال شعيب في تحقيق المسند )[ 45]رقم: 

ثـَنَا اْبنح َزجْنََوْيِه، انَ   -  1631  أَبحو النَّْضِر، اَن شحْعَبةح، َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن رَجحٍل، َعْن عحْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح   َحدَّ
تَاًعا، َوقَاِضيًا َومحْقَتِضيًا، َفَماَت َفَدَخَل اجْلَنََّة«   َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ »رَجحاًل َكاَن مَسًْحا اَبئًِعا َومحبـْ

دينار، ويحتمل   حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الذي روى عنه عمرو بن(:  414قال شعيب في تحقيق المسند )[  46]رقم:  
 أن يكون كما قال الشيخ أحمد شاكر أنه عطاء بن فروخ 

ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َأمْحََد، اَن َأيِب، اَن حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر، اَن شحْعَبةح، اَن َعْمرحو ْبنح ِدينَاٍر، َعنْ   -  1639  عحبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن اْْلِيَاِر قَاَل: َحدَّ
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َد ِفيِه، فـََقاَل أَبحو َسِعيٍد: »َحَّتَّ اَل َيكحوَن يف قـَْلِبَك َحَرٌج ِمْن قـَْوِل َرسحوِل  ذََكرحوا ِعْنَد َأيِب َسِعيٍد اْْلحْدرِيِّ َذاَك فـََتَكلََّم رَجحٌل َكأَنَّهح َشدَّ 
 اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم«، يـَْعِِن قـَْوَل َأيِب َسِعيٍد اَل غحْسَل َعَلْيهِ 

َنَة، َعْن َعْمرٍو، َعْن    -  1640 ثـَنَاهح اْبنح َعبَّاٍد، اَن سحْفيَانح، َعْن َعْمرٍو، َحدََّث ِِبََذا احْلَِديِث اْبنح عحيـَيـْ ، َحدَّ عحْرَوَة ْبِن ِعيَاٍض النـَّْوفَِليِّ
 أاَن عحْرَوةح ْبنح ِعيَاٍض النـَّْوفَِليُّ، 

، اَن رَْوٌح،  - 1641 ثـَنَا ِبِه يـَْعقحوبح اَن زََكرايَّ ْبنح ِإْسَحاَق، َوَقْد َوَرَواهح زََكرايَّ ْبنح ِإْسَحاَق َعْن َعْمرٍو، َعْن عحبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن ِعيَاٍض، َحدَّ
َنَة، َوزََكرايَّ ْبَن ِإْسَحاَق، شحْعَبةح يف َلْفِظ احْلَِديثِ   َخاَلَف اْبَن عحيـَيـْ

 *[ 47]رقم: 

بَا  - 1644 ثـَنَا سحَرْيٌج، َوَعْمٌرو النَّاِقدح، َواْبنح َعبَّاٍد قَالحوا: اَن سحْفيَانح، اَن َعْمٌرو، َعْن ِإمْسَاِعيَل الشَّيـْ ينِّ قَاَل: بِْعتح َما يف رحءحوِس  َحدَّ
، فَأَتَـ  ْيتح اْبَن عحَمَر، فـََقاَل: " ََّنَى َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َذِلَك، زَاَد ََنِْلي مِبِاَئِة َوْسٍق، ِإْن زَاَد فَِلي، َوِإْن نـََقَص فـََعَليَّ

 َعْمرحو َواْبنح َعبَّاٍد يف َحِديِثِهَما ِإالَّ أَنَّهح رَخََّص يف اْلَعَراايَ 
 .إسناده حسن  (:4590قال شعيب في تخريج المسند ) [48]رقم: 

، َعْن أَبِيِه، اَن حمحَمَّ   -  1645 ثَِنيِه َعْبدح اَّللَِّ ثـَنَا حمحَمٌَّد. َوَحدَّ ٌد، اَن شحْعَبةح، َعْن َعْمرٍو، َعْن  رَأَْيتح يفَ ِكتَاِب َأمْحََد َهَذا احْلَِديَث، َحدَّ
: أَبِيعح ََنْاًل ِل؟ فـََقاَل: »َّنََ   ى َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َذاَك ِإالَّ اْلَعَرااَي« ِإمْسَاِعيَل قَاَل: َسأَْلتح اْبَن عحَمَر فـَقحْلتح

 .إسناده حسن (:4590قال شعيب في تخريج المسند ) [49]رقم: 

دح ْبنح َأْسَلَم، انَ  - 1671 ثـَنَا َعِليُّ ْبنح محْسِلٍم، اَن أَبحو َداوحَد، اَن شحْعَبةح، اَن حمحَمَّدح ْبنح اْلمحْنَكِدِر، َعْن رَجحلٍ  َحدَّثـَنَا َخالَّ ، َوَحدَّ ،  النَّْضرح
َل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ابَ   َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحْنظََلَة، قَاَل: َجاَء رَجحٌل َفَسلََّم َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، " َوَقدْ 

َعَلْيهِ  َسلََّم  ُثحَّ  وََكفَّْيِه،  َوْجَههح  َفَمَسَح  اجلَِْداِر  ِإىَل  بَِيِدِه  النَّْضرِ   "فـََقاَل:  َحِديِث  لَْفظح  َوَهَذا  ِعْلِمي،   َأْكََبَ 
 

َبٍل، َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر، اَن شحْعَبةح ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهح َوزَاَد ِفيِه يـَْعِِن أَنَّهح«  رَأَْيتح َهَذا احْلَِديَث يف ِكتَاِب َأمْحََد ْبِن َحنْـ   -  1672
 تـََيمََّم " 
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الراوي عن عبد هللا بن حنظلة،  (: 21959قال شعيب في تخريج مسند أحمد ) [50]رقم: 

 اإلسناد ثقات. وباقي رجال  

النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ   -  1698 ْبِن شحَعْيٍب َعِن  ْبِن َعطَاٍء، َعْن َعْمرِو  يـَْعَلى  ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن شحْعَبةح، َعْن   َوَسلََّم قَاَل: »قـَْتلح  َحدَّ
 اْلمحْؤِمِن دحوَن َمالِِه َشِهيٌد« 

 مرسل.  [51]رقم: 
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ْعتح َعبَايََة ْبَن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع، ُيحَدِّثح َأنَّ َحدَّثـَنَا    -  1706  َجدَّهح، َماَت َفرَتََك َعِليٌّ، أاَن شحْعَبةح، َعْن َُيََْي ْبِن َأيِب سحَلْيٍم قَاَل: مسَِ

 َعْن َكْسِب اجْلَارِيَِة، َوقَاَل يف احْلَجَّاِم: َما َأَصاَب َأْن  َجارِيًَة َوَعْبًدا َحجَّاًما، َوَأْرًضا َواَنِضًحا، " فـَنـََهى النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 يـَْعِلَف بِِه النَّاِضحح، َوقَاَل يف اأْلَْرِض: اْزرَْعَها َأْو َذْرَها " 

 . مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف إلرساله واضطرابه(: 17268قال شعيب في تخريج المسند )[ 52]رقم: 

ْعتح َعْمَرو ْبَن َمْيمحوٍن، َعْن َأيِب هحَريْـ   -  1707 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن شحْعَبةح، َعْن َُيََْي ْبِن َأيِب سحَلْيٍم قَاَل: مسَِ َرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َحدَّ
: َأْسَلَم َعْبِدي َواْسَتْسَلَم " َوَسلََّم قَاَل: " َأاَل َأدحلَُّك َعَلى َكِلَمٍة ِمْن حَتِْت اْلَعْرِش ِمْن َكْنِز اجلَْ  َة ِإالَّ اِبَّللَِّ يـَقحولح  نَِّة اَل َحْوَل َواَل قـحوَّ

 . حديث صحيح دون قوله: "تحت العرش"، وهذا إسناد حسن(: 8426قال شعيب في تخريج المسند ) [53]رقم: 
 

سحَلْيٍم، َعْن َعْمرِو ْبِن َمْيمحوٍن، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن شحْعَبةح، َعْن َُيََْي ْبِن َأيِب  -  1708
بُّهح ِإالَّ َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ«   قَاَل: »َمْن َسرَّهح َأْن ْيََِد طَْعَم اإْلِميَاِن فـَْليحِحبَّ اْلَمْرَء اَل ُيِح

 .إسناده حسن(: 7967تخريج المسند )قال شعيب في  [54]رقم: 

ْعتح رَجحاًل، يـحَقالح لَهح بـَْلٌج ُيحَدِّثح َعْن َأيِب شَ   - 1709 ، َعْن ثـَْواَبَن َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن شحْعَبةح، َعْن َأيِب اجْلحوِديِّ قَاَل: مسَِ َبَة اْلَمْهِريِّ يـْ
ثـَنَا َعْن َرسحوِل   اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »رَأَْيتح َرسحوَل اَّللَِّ قَاَء فَأَْفطََر« قَاَل: ِقيَل لَهح: َحدَّ

 . حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف(: 22372قال شعيب في تخريج المسند ) [55]رقم: 

، اَن َأيِب، انَ  - 1732 ثـَنَا ِبِه َعْبدح اَّللَِّ َبٍل، اَن َرْوٌح، َوَحدَّ  َرْوٌح، اَن شحْعَبةح، َعْن َسيَّاٍر، َعِن  رَأَْيتح يفَ ِكتَاِب َأيِب َعْبِد اَّللَِّ َأمْحََد ْبِن َحنـْ
، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  َوَسلََّم قَاَل: »اَل تـَبَايـَعحوا اِبحْلََصا، َواَل تـَنَاَجشحوا، َواَل تـَبَايـَعحوا اْلمحاَلَمَسَة، َوَمِن    الشَّْعِبِّ

 اْشرَتَى ِمْنكحْم حمحَفََّلًة، فـَْلرَيحدََّها، َوْلرَيحدَّ َمَعَها َصاًعا ِمْن طََعاٍم« 
( مفرقًا باختالف يسير،  1524،1515،  1413، ومسلم )( مفرقا باختالف يسير2162،  2151،  2140[ أخرجه البخاري )56]رقم:  

( داود  )ببعضه  (3445وأبو  والترمذي   ،1134  ،1251،1190  ،1304( والنسائي  مفرقًا،  ماجه 4487،  3239(  وابن  مفرقًا،   )
 ( مفرقاً 2239، 2178، 2174، 2172)

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن سحْفيَانح، َعْن َمْنصحوٍر، َعْن ِإبْـَرا  -  1743 ِهيَم قَاَل: ححدِّْثتح »َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ َيصحِم اْلَعْشَر  َحدَّ
 َقطُّ« 

 مرسل.  [57]رقم: 
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ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن ِإْسَرائِيلح، َعْن َجْعَفِر ْبِن الزَُّبرْيِ، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأيِب أحَماَمَة قَاَل:    -  1979 »َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َحدَّ
 َوَسلََّم ِإَذا َجَلَس َُمِْلًسا فََأرَاَد َأْن يـَقحوَم اْستـَْغَفَر اَّللَّح َعْشًرا ِإىَل َُخَْس َعْشَرَة« 

 (: موضوع. 1369قال األلباني في السلسلة الضعيفة ) [58]رقم: 

ْضَرِميَّ َيْذكحرح أَنَّهح رََأى النَِّبَّ  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن ِإْسَرائِيلح،    -  1981 َعْن بـَْعِض َأْصَحابِِه َعْن ِإبْـَراِهيَم قَاَل: ِقيَل َلهح: ِإنَّ َواِئاًل احلَْ
َع رَْأَسهح ِمَن الرُّكحوِع« قَاَل إِبْـَراِهيمح: »َما ا رَفَ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »يـَْرَفعح َيَدْيِه ِإَذا َكَبََّ اِلْفِتتَاِح الصَّاَلِة، َوِإَذا َكَبََّ لِلرُّكحوِع، َوِإذَ 

يَ  َأْو مَلْ  يـحَر  َمْسعحوٍد ِسِننَي فـََلْم  اْبنح  َمَعهح  َوَقْد َصلَّى  َمَعهح ِإالَّ َصاَلًة َأْو َصاَلَتنْيِ،  َأوَِّل التَّْكِبريَةِ َأظحنُّهح َصلَّى  كحْن يـَْرَفعح َيَدْيِه ِإالَّ يف 
 ِة« اِلْفِتتَاِح الصَّاَل 

 إسناده منقطع.  [59]رقم: 

ثـَنَا َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد، انَ  - 2002 فحَضْيلح ْبنح َمْرزحوٍق، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأيِب َسِعيٍد قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم:  َحدَّ
َها َومَلْ يحَشيِّْعَها َكاَن َلهح ِقريَ  ، َوَما اْلِقريَاطح؟  اٌط ِقي " َمْن َصلَّى َعَلى ِجنَازٍَة َوتَِبَعَها َكاَن َلهح ِقريَاطَاِن، َوَمْن َصلَّى َعَليـْ َل: اَي َرسحوَل اَّللَِّ

 قَاَل: ِمْثلح أحححٍد " 
 . حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي(: 11152قال شعيب في تخريج المسند ) [60]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن فحَضْيلح، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأيِب َسِعيٍد قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ   -  2003 لََّم: " اَل َيْدخحلح اجْلَنَّةَ َحدَّ
  ِإالَّ َأْن يـَتـََغمََّدينَ اَّللَّح قَاَل: َوَوَضَع َيَدهح َعَلى رَْأِسِه " َأَحٌد ِإالَّ ِبَرمْحَِة اَّللَِّ قَالحوا: َواَل أَْنَت اَي َرسحوَل اَّللَِّ قَاَل: َواَل أانَ 

 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي.(:  11486قال شعيب في تخريج المسند )[ 61]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن اْلفحَضْيلح ْبنح َمْرزحوٍق، َعْن حمحَمَِّد ْبِن َأيِب مَ   -  2010 ْرزحوٍق، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى َحدَّ
 »  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َسبَّ َأْصَحايِب فـََعَلْيِه لَْعَنةح اَّللَِّ

 مرسل.  [62]رقم: 

َثَمَة، انَ   -   2033   َُيََْي ْبنح َأيِب بحَكرْيٍ، َعْن فحَضْيِل ْبِن َمْرزحوٍق، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأيِب َسِعيٍد قَاَل: قَاَل: أَبحو َسِعيٍد   َحدَّثـَنَا أَبحو َخيـْ
ثـََر َعَلْيكحْم َغرْيَكحْم قَاَل: فـََردُّوا َعَلْيِه  محورح آقَاَل رَجحٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر أِلَْصَحاِبِه: َأَما َواَّللَِّ لََقْد كحْنتح أحَحدِّثحكحْم أَنَّهح َلِو اْستـََقاَمْت لَهح اأْلح 

َثَمةَ  تحْم رَدًّا َعِنيًفا، فـَبـََلَغ َرسحوَل اَّللَِّ قَاَل: َفَجاَءهحْم، فـََقاَل َأْشيَاَء اَل َأْحَفظحَها َكَذا قَاَل: أَبحو َخيـْ : قَالحوا: بـََلى اَي َرسحوَل اَّللَِّ قَاَل: وَكحنـْ
ئًا: قَالحوا: بـََلى اَي َرسحوَل اَّللَِّ قَاَل: فـََلمَّا رَآهحْم اَل يـَرحدُّوَن َعَلْيِه شَ اَل تـَرَْكبحوَن اْْلَيْ  ئًا قَاَل: »أََفاَل تـَقحولحوَن  َل قَاَل: كحلََّما قَاَل ََلحْم َشيـْ يـْ

 َذِلَك اَي َرسحوَل اَّللَِّ أَْنَت تـَقحولحهح، ُثحَّ قَاَل: »اَي َمْعَشَر  قَاتـََلَك قـَْومحَك فـََنَصْراَنَك، َوَأْخَرَجَك قـَْومحَك فَآَويْـنَاَك؟« قَالحوا: َنْنح اَل نـَقحولح 
« قَالحوا: بـََلى ايَ  نْـيَا َوَتْذَهبحوَن أَنْـتحْم ِبَرسحوِل اَّللَِّ   َرسحوَل اَّللَِّ قَاَل: »اَي َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر َأاَل اأْلَْنَصاِر َأاَل تـَْرَضْوَن َأْن يَْذَهَب النَّاسح اِبلدُّ
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وَل اَّللَِّ قَاَل: »َلْواَل اَلِْْجَرةح َلكحْنتح تـَْرَضْوَن َأنَّ النَّاَس لَْو َسَلكحوا َواِداًي، َوَسَلْكتحْم َواِداًي َسَلْكتح َواِدَي اأْلَْنَصاِر« قَالحوا: بـََلى اَي َرسح 
َبيِت الَّ  َها، فَاْعفحوا َعْن محِسيِئِهْم، َواقـْبـَلحوا ِمْن حمحِْسِنِهْم« . قَاَل أَبحو اْمَرأً ِمَن اأْلَْنَصاِر، اأْلَْنَصارح َكِرِشي، َوَأْهلح بـَْييِت َوَعيـْ يِت آِوي ِإلَيـْ

   َسِعيٍد: َفَما َعِلَم َذِلَك اْبنح َمْرَجانََة َعدحوُّ اَّللَِّ 
ثـَنَا َأانَّ َسنـََرى بـَْعَدهح أَثـََرًة« قَاَل: َفَما َأَمرَكحْم. قَاَل: قَاَل أَبحو َسِعيٍد: قـحْلتح ِلفحاَلٍن: »أََما ِإنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  َم َحدَّ

 »َأَمَراَن َأْن َنْصَِبَ« قَاَل: فَاْصَِبحوا 
 . إسناده ضعيف بهذه السياقة (: 11842قال شعيب في تخريج المسند ) [63]رقم: 

نَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح َمْنصحوٍر، اَن َُيََْي ْبنح َأيِب بحَكرْيٍ، اَن فحَضْيٌل، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأيِب َسِعيٍد َعِن ال  - 2037
َقَظ ِمْن َمنَاِمِه: سحْبَحاَن الَِّذي ُيحِْيي اْلَمْوَتى َوهحَو َعَلى  ِفيَما َيظحنُّ قَاَل َُيََْي ْبنح َأيِب بحَكرْيٍ: َهَكَذا قَاَل فحَضْيٌل: " َمْن قَ  اَل ِإَذا اْستـَيـْ

َعثحِِن ِمْن َقَْبِي، اللَّهحمَّ ِقِِن َعَذاَبَك يـَْوَم تـَبْـ  ِدي  َعثح ِعبَاَدَك " قَاَل اَّللَّح: َصَدَق َعبْ كحلِّ َشْيٍء َقِديٌر، اللَّهحمَّ اْغِفْر ِل ذحنحويِب يـَْوَم تـَبـْ
 َوَشَكَر "

 (: ضعيف. 2638قال األلباني في السلسلة الضعيفة ) [64]رقم: 

، َوحمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر، َواللَّْفظح ِلْْلَْشَيِب َعْن فحَضيْ  -  2038 ِل ْبِن َمْرزحوٍق، َعْن َعِطيََّة،  َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح َمْنصحوٍر، اَن احْلََسنح اأْلَْشَيبح
قحولح اَْلَاِلكح يف اْلَفرْتَِة مَلْ َيَِْتِِن  ٍد َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَْلَاِلكح يف اْلَفرْتَِة َواْلَمْعتحوهح َواْلَمْولحودح قَاَل: يَـ َعْن َأيِب َسِعي

[ اآْليََة، َويـَقحولح اْلَمْعتحوهح: مَلْ ََتَْعْل ِل 134بَِعَذاٍب ِمْن قـَْبِلِه{ ]طه:  ِكتَاٌب َواَل َرسحوٌل، ُثحَّ َتاَل َهِذِه اآْلاَيِت }َوَلْو أانَّ َأْهَلْكنَاهحْم  
َْفعح ََلحْم انَ  : رحدُّوَها َأِو اْدخحلحوَها قَ َعْقاًل َأْعِقلح بِِه َخرْيًا َواَل َشرًّا، َويـَقحولح اْلَمْولحودح: َربِّ مَلْ أحْدِرِك احْلحلحَم قَاَل: َفرتح اَل: َفرَيحدَُّها ٌر، فـَيـحَقالح

َها َمْن َكاَن يف ِعْل ِم اَّللَِّ َشِقيًّا َلْو َأْدَرَك اْلَعَمَل قَاَل: َأْو َيْدخحلحَها َمْن َكاَن يف ِعْلِم اَّللَِّ َسِعيًدا، َلْو َأْدَرَك اْلَعَمَل قَاَل: َوميحِْسكح َعنـْ
تحْم، َفَكْيَف بِرحسحِلي اِبْلغَيْ  َي َعَصيـْ : ِإايَّ تحْم َفَكْيَف لَْو أَتـَْتكحْم رحسحِلي فـَيـَقحولح َي َعَصيـْ  ِب أَتـَْتكحْم؟ " قَاَل حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر: ِإايَّ

 . فيه عطية العوفي وهو ضعيف: 7/219قال الهيثمي في مجمع الزوائد  [65]رقم: 

فحَضْيٌل، َعْن َعِطيََّة، قَاَل: قَاَل أَبحو َسِعيٍد: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْو   َحدَّثـَنَا َأمْحَدح، اَن أَبحو نـحَعْيٍم، انَ   -  2039
َابح   « َكاَن اِلْبِن آَدَم َواِداَيِن ِمْن َماٍل اَلبْـتـََغى ِإلَْيِهَما َثلِثًا، َواَل مَيَْْلح َعنْيَ اْبِن آَدَم ِإالَّ الرتُّ

 . فيه عطية العوفي وهو ضعيفل الهيثمي في مجمع الزوائد: قا[ 66]رقم: 

أَبحو َسِعيٍد قَاَل: " َغَزا َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َغَزاَة تـَبحوَك، َوَخَلَف َعِليًّا   َوِبِه: اَن فحَضْيٌل، َعْن َعِطيََّة قَاَل: انَ   - 2040
َعِليًّا َرمِحَهح اَّللَّح، َفذََكَر َذِلَك  ، فـَبـََلَغ َذِلَك  َرِضَي اَّللَّح َعْنهح يف َأْهِلِه، فـََقاَل بـَْعضح النَّاِس: َما َمنـََعهح َأْن خَيْرحَج بِِه ِإالَّ أَنَّهح َكرَِه صحْحبـََتهح 
 ِة َهارحوَن ِمْن محوَسى َعَلْيِهَما السَّاَلمح« لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »اَي اْبَن َأيِب طَاِلٍب، َأَما تـَْرَضى َأْن تـَْنِزَل ِمِنِّ مِبَْنزِلَ 

 حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي (: 11272قال شعيب في تخريج المسند )[ 67]رقم: 
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َ َوأَتحوبح ِإلَْيِه قَاَل: أمََلْ تـَْعَلْم   -  2043 َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  قَاَل: َوقَاَل أَبحو َسِعيٍد اِلْبِن َعبَّاِس: تحْب، فـََقاَل: َأْستـَْغِفرح اَّللَّ
 ذََّهِب اِبلذََّهِب، َواْلِفضَِّة اِبْلِفضَِّة، َوقَاَل: ِإيّنِ َأَخافح َعَلْيكحمح الّراَِب " َوَسلََّم " ََّنَى َعِن ال

 *[ 68]رقم: 

فحَضْيٌل، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأيِب َسِعيٍد قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم:   قَاَل الرََّماِديُّ: واَن حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر، انَ   -  2044
جحلح فـََيْحِثي َلهح يف ِحْجرِهِ اَس َأْن َيَْتَِيهح الرَّ »يـَقحومح آِخَر الزََّماِن َعَلى َتظَاهحِر اْلِفنَتِ َواْنِقطَاٍع ِمَن الزََّماِن َأِمرٌي أَْو ِإَماٌم َيكحونح َعطَاؤحهح النَّ 

َنهح َوَبنْيَ َأْهِلِه ِمَّا يحِصيبح النَّاسح ِمَن اْلَفَرِج«   يحِهمُّهح َمْن يـَْقَبلح ِمْنهح َصَدَقَة َذِلَك اْلَماِل بـَيـْ
 ات.رواه أحمد، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين، وبقية رجاله ثق:  7/314قال الهيثمي  [69]رقم: 

هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن قـَْيٌس، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب سحْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل رَجحٌل لِلنَِّبِّ َصلَّى    -  2069
هَ   اهح ِقَراَءتحهح« رَجحاًل يـَْقَرأح اْلقحْرآَن اللَّْيَل كحلَّهح، فَِإَذا َأْصَبَح َسَرَق قَاَل: »َستـَنـْ

 *[ 70]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن قـَْيٌس، اَن مِسَاٌك، َعْن َجاِبِر ْبِن مَسحَرَة قَاَل: »َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  - 2070  َوَسلََّم طَوِيَل الصَّْمِت« َحدَّ
 صحيح لغيره...(:  20810قال شعيب في تخريج المسند ) [71]رقم: 

 َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبكَّاٍر، اَن قـَْيٌس، َعْن قـَْيِس ْبِن محْسِلٍم، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ   -  2072
َا تـَرحمُّ ِمَن الشََّجِر هحَو َدَواٌء ِمنْ   كحلِّ َداٍء«   َوَسلََّم: »َعَلْيكحْم ِِبَْلبَاِن اْلبـََقِر، فَِإَّنَّ

 . حديث حسن لغيره(: 18831قال شعيب في تخريج المسند ) [72]رقم: 

ثـَنَا َعبَّاسح ْبنح حمحَمٍَّد، اَن َحجَّاجح ْبنح نحَصرْيٍ، انَ   -  2075 شحْعَبةح، َعِن الرَّبِيِع ْبِن الرَُّكنْيِ ْبِن الرَّبِيِع، َعْن قـَْيِس ْبِن محْسِلٍم، َعْن    َحدَّ
َا ِشَفاٌء ِمْن كحلِّ دَ طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْبِن َمْسعحوٍد َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َعَلْيكحْم ِِبَْلبَاِن الْ   اٍء« بـََقِر فَِإَّنَّ

حجاج بن نصير: ضعيف قال ابن المديني: ذهب حديثه وقال أبو  :  1/318قال شعيب في تخريج مراسيل أبي داود  [  73]رقم:  
 حاتم: ضعيف ترك حديثه وقال البخاري: سكتوا عنه وقال أبو داود: تركوا حديثه 

 ْبِن محْسِلٍم، َعِن احْلََسِن قَاَل: اَن رَجحٌل، نـََزَل َعَلى َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّح َعْنهح َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبكَّاٍر، اَن قـَْيٌس، َعْن ِإمْسَاِعيلَ   -  2076
ًما، ُثحَّ ذََكَر خحصحوَمًة َلهح، فـََقاَل لَهح َعِليٌّ: حَتَوَّْل َعْن َمْنِزِل، فَِإنَّ  ِه َوَسلََّم »ََّنَى َأْن  َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَليْ اِبْلكحوَفِة فَأَقَاَم ِعْنَدهح َأايَّ

 يـَْنِزَل اْْلَْصمح ِإالَّ َوَخْصمحهح َمَعهح« 
 *[ 74]رقم: 
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احْلَِميِد، انَ   -  2078 ْبنح َعْبِد  ِإىَل    َحدَّثـَنَا َُيََْي  َأْوٍس، وََكاَن َقْد َصلَّى  ْبِن  ْبِن ِعاَلَقَة، َعْن عحَمارََة  الرَّبِيِع، َعْن زاَِيِد  ْبنح  قـَْيسح 
يًعا قَاَل: »ِإيّنِ َلِفي َمْنِزِل ِإَذا محنَاِدي يـحنَاِدي َعَلى اْلبَاِب ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح   َلَتنْيِ ْجَِ َلِة فََأْشَهَد   َعَلْيِه َوَسلََّم َقدْ اْلِقبـْ ححوَِّل ِإىَل اْلِقبـْ
يَاَن َلَقْد َصلَّْوا ِإىَل َهاهحنَا يـَْعِِن بـَْيَت اْلَمْقِدِس، َوِإىَل  بـْ  َهاهحنَا يـَْعِِن اْلَكْعَبَة« َعَلى ِإَماَمنَا َوالّرَِجاَل َوالنَِّساَء َوالصِّ

 وثقه شعبة والثوري واختلف في االحتجاج به يه قيس بن الربيع قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ف [ 75]رقم: 

َع َأاَب أحَماَمَة يـَقحو  - 2107 ثَهح اِبْلمحَراَبطَِة، أَنَّهح مسَِ ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َشرِيٌك، َعْن يـَْعَلى، َعْن رَجحٍل، َحدَّ : قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َحدَّ لح
، َواَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّح، َواَّللَّح َأْكََبح، َوَوَلٌد َصاِلٌح مَيحوتح فـََيْحَتِسبحهح َوالِ َوَسلََّم: »َبٍخ َبٍخ ِْلَْمٍس سحْبَحانَ  ، َواحْلَْمدح َّللَِِّ  دحهح«  اَّللَِّ

 (: صحيح لغيره.22178قال شعيب في تخريج المسند ) [76]رقم: 

 
ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َشرِيٌك، َعْن َجاِبٍر، َعْن    -  2239 َأيِب َجْعَفٍر قَاَل: أَقَاَم َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّح َعْنهح َكْعَب ْبَن عحْجَرَة َبنْيَ الصَّفَّنْيِ َأِو  َحدَّ

ْعتح َرسحوَل   ْعَت ِمَن َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: مسَِ َماَطنْيِ، فـََقاَل: َحدِّْث مِبَا مسَِ :  اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعلَ السِّ ْيِه َوَسلََّم يـَقحولح
 »اَل حتَِلُّ بِْنتح اأْلَِخ ِمَن الرََّضاَعِة َأْن تـحْنَكَح« 

 فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق : 4/264قال الهيثمي في المجمع [ 77]رقم: 

 
َثَمَة َأيِب َنْصٍر، َعْن أََنِس   -  2244 ْبِن َماِلٍك قَاَل: َدَخْلتح َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َشرِيٌك، َعْن َجاِبٍر، َعْن َخيـْ

َنهح، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي زَ  ْيدح َلْو َكاَن َبَصرحَك َلمًّا ِبِه َكْيَف كحْنَت؟«  َوَسلََّم نـَعحودح زَْيَد ْبَن َأْرَقَم َوهحَو َيْشَتِكي َعيـْ
َ َعزَّ َوَجلَّ يـَْوَم  ا َأْصَِبح َوَأْحَتِسبح يـَْعِِن قَاَل: »َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه لَِئْن َكاَن َبَصرحَك َلمًّا ِبِه ُثحَّ َصََبَْت َواْحَتسَ قَاَل: ِإذً  ْبَت لَتـَْلَقنَيَّ اَّللَّ

 اْلِقيَاَمِة َولَْيَس َعَلْيَك َذْنٌب« 
شريك: هو ابن عبد هللا النخعي، وهو سيئ    ،حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف(:  12586قال شعيب في تخريج المسند )  [78]رقم:  

 الحفظ، وجابر: هو ابن يزيد الُجْعفي، وهو ضعيف، وخيثمة: هو ابن أبي خيثمة أبو نصر، وهو ضعيف أيضًا. 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َشرِيٌك، َعْن َعْبِد اْلَكرَِِي اجْلََزِريُّ، َعِن الْ   - 2255 ََبَاِء ْبِن بِْنِت أََنٍس، َعْن أََنٍس قَاَل: " َدَخَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َحدَّ
نَا َويف اْلبـَْيِت ِقْربٌَة محَعلََّقٌة، َفَشِرَب ِمْن ِفيَها َوهحَو قَائٌِم فـََعَمَدْت أحمُّ سحَليْ    ٍم فـََقطََعْت فَاَها، َوقَاَلْت: اَل َيْشَربح ِمنْ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَليـْ

 ِفيِه َأَحٌد بـَْعَدهح " 
فإنه لم يرو    -واسمه البراء بن زيد-إسناده ضعيف لجهالة ابن بنت أنس  (:  12188قال شعيب في تخريج المسند )  [79]رقم:  

 . عنه غير عبد الكريم الجزري، والصحيح أن هذه القصة وقعت لكبشة بنت ثابت األنصارية
 

، َعْن رَجحٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاح َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن    -  2264 َعَلْيِه   َشرِيٌك، َعْن محَعاِويََة ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب َصاِلٍح احْلََنِفيِّ
  مَلْ يـَتحْب َمثََّل اَّللَّح ِبِه يـَْوَم اْلِقيَاَمِة« َوَسلََّم أحرَاهح اْبَن عحَمَر، َكَذا قَاَل َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َمثََّل ِبِذي رحوٍح، ُثحَّ 
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حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف شريك، وباقي رجاله ثقات رجال (:  5661قال شعيب في تخريج المسند )[  80]رقم:  
 الصحيح. 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َشرِيٌك، َعْن َعاِصٍم هحَو اْبنح عحبـَْيِد    -  2266 اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعاِمٍر، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َحدَّ
َها َ َواَل ححجََّة َلهح«  َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َماَت َولَْيَس َعَلْيِه طَاَعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة، َوَمْن َخَلَعَها بـَْعَد َعْقِدِه ِإايَّ  َلِقَي اَّللَّ

بعضه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا وهو (:  15681قال شعيب في تخريج المسند )[  81رقم:  ]
 ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين. 

، َعْن َعِليِّ   - 2267 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َشرِيٌك، َعْن َعاِصِم ْبِن عحبـَْيِد اَّللَِّ  ْبِن احْلحَسنْيِ، َعْن َأيِب رَاِفٍع قَاَل: " َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح  َحدَّ
َع اْلمحَؤذَِّن يـحَؤذِّنح قَاَل: َكَما يـَقحولح فَِإَذا بـََلَغ َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة َحيَّ َعَلى َة ِإالَّ ابِ   َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا مسَِ َّللَِّ اْلَفاَلِح قَاَل: اَل َحْوَل َواَل قـحوَّ

 " 
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد هللا النخعي،  (: 23866قال شعيب في تخريج المسند )[ 82]رقم: 

وهو ابن علي بن أبي  -ولضعف عاصم بن عبيد هللا: وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، والنقطاعه، فإن علي بن الحسين  
 لم يدرك أبا رافع. -طالب 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َشرِيٌك، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب سحَلْيَماَن، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َكاَن قَ   - 2292 الحوا: " النَِّبُّ َصلَّى َحدَّ
َتِبهح، ُثحَّ يـَنَا ، ُثحَّ يـَنَامح، ُثحَّ يـَنـْ  مح " هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: نـََعْم، َْيْنحبح

 *[ 83]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َشرِيٌك، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حمحَمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلحَسنْيِ، َعْن َأيِب    -  2295 رَاِفٍع قَاَل: َلمَّا َوَلَدْت َحدَّ
، أَ  هحَما قَاَلْت: اَي َرسحوَل اَّللَِّ اَل َأعحقُّ َعِن اْبِِن يـَْوَم َساِبِعِه قَاَل: »اَل، َوَلِكِن اْحِلِقي َشْعَرهح َوَتَصدَِّقي بَِوْزنِِه فَاِطَمةح َحَسنًا َرِضَي اَّللَّح َعنـْ

فـََلمَّا َوَلَدْت   فَِّة، فـََفَعْلتح َذِلَك،ِمَن اْلَوِرِق َعَلى اأْلَْوفَاِض َأْو َعَلى اْلَمَساِكنِي« قَاَل َعِليٌّ: قَاَل َشرِيٌك: يـَْعِِن اِبأْلَْوفَاِض: َأْهَل الصَّ 
نًا فـََعَلْت ِمْثَل َذِلكَ   ححَسيـْ

 ، وشريك قد توبع. إسناده ضعيف لضعف عبِد هللا بن محمد بن َعِقيل(: 27183)قال شعيب في تخريج المسند  [84]رقم: 

، َعْن ِهَشاِم ْبِن عحْرَوَة، َعْن    - 2299 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َشرِيٌك، َواْلمحبَاَركح أَبِيِه، َعْن عحَمَر ْبِن َأيِب َسَلَمَة قَاَل: َدَخْلتح َعَلى النَِّبِّ  َحدَّ
ًحا ِبِه "   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فـََرأَيْـتحهح يحَصلِّي يف ثـَْوٍب َواِحِد محتـََوشِّ

 قَاَل: َفطَِعْمتح َمَعهح، فـََقاَل: »اذْكحِر اْسَم اَّللَِّ وَكحْل ِمَّا يَِليَك« 
 (. 118. ورواه الترمذي بمعناه )إسناده ضعيف (:24799قال شعيب في تخريج المسند ) [85]رقم: 
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ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َشرِيٌك، َعْن َجاِبٍر، َعْن َخالَِتِه أحمِّ عحْثَماَن، َعِن الطَُّفْيِل اْبِن َأِخي جحَوْيرِيََة بِنْ   -  2360 ِت احْلَاِرِث َعِن النَِّبِّ َصلَّى َحدَّ
نْـيَا أَْلَبَسهح اَّللَّح يـَْوَم اْلِقيَاَمِة ثـَْواًب ِمْن انَ   " رٍ هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن لَِبَس احْلَرِيَر يف الدُّ

 فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق : 5/144قال الهيثمي في المجمع  [86]رقم: 

 
ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َشرِيٌك، َعْن    -  2384 َلى قَاَل: َكاَن قَالحوا: " َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاح َحدَّ ِهاَلٍل اْلَوزَّاِن، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَيـْ

هحنَّ بـَْعَد الظُّْهِر "   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: نـََعْم ِإَذا مَلْ يحَصلِّ َأْربََع رََكَعاٍت قـَْبَل الظُّْهِر َصالَّ
 مرسل.  [87]رقم: 

َلى، يـَْرفـَعحهح قَاَل: »َمْن َعلََّق التََّمائَِم، َوَعَقَد الرَُّقى فَـ  - 2385 ْرِك« َوِبِِْسنَاِدِه َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَيـْ  هحَو َعَلى شحْعَبٍة ِمَن الشِّ
 مرسل.  [88]رقم: 

َلى قَالَ   -  2386 : قَاَل رَجحٌل ِلَرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: أَتـْرحكح اَنَقيِت َأْو بَِعرِيي  َوِبِِْسنَاِدِه َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَيـْ
 َوأَتـَوَكَّلح َأْو َأْعِقلحهح َوأَتـَوَكَّلح قَاَل: »َبِل اْعِقْلهح َوتـَوَكَّْل« 

 مرسل.  [89]رقم: 

ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد قَاَل: ثنا عَ   -  2493 ،َحدَّ َعْن   ِليٌّ قَاَل: َأْخََباََن هحَشْيٌم، َعْن َداوحَد ْبِن َعْمرٍو، َعْن َعِطيََّة ْبِن قـَْيٍس اْلَكاَلِعيِّ
 فـَْرًعا خَيْلحصح اْلَفْرعح ِإىَل َعْظِم رَعح رَْأسح الرَّجحلِ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب زََكرايَّ اْْلحَزاِعيِّ قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »أِلَنَّ يـحفْ 

خَيْلحصح اْلََبَصح ِإىَل ِعْطِفِه َوَساِعَدْيِه َخرْيٌ َلهح رَْأِسِه َخرْيٌ َلهح ِمْن َأْن َتَضَع اْمَرأٌَة َيَدَها َعَلى رَْأِسِه اَل حتَِلُّ َلهح، َوأَلَْن يحَْبََص الرَّجحلح بـََرًصا 
 َدَها َعَلى َساِعِدِه اَل حتَِلُّ َلهح« ِمْن َأْن َتَضَع اْمَرأٌَة يَ 

 مرسل.  [90]رقم: 

 
  َعْن َأيِب ِإْسَحاَق قَاَل: كحْنتح ِعْنَد َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسعحوٍد، َفَجاَءهح اْبٌن َلهح أحرَاهح َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاََن زحَهرْيٌ،    -  2533

ئًا؟ فـََقاَل بـَْعضح اْلَقْوِم: َوَما َحاَجتحهح؟ قَاَل: َما رَأَْيتح غحاَلًما آكحلح ِلضَ اْلَقاِسَم، فـََقاَل:  بِّ ِمْنهح، فـََقاَل َأَصْبَت اْليـَْوَم ِمْن َحاَجِتِك َشيـْ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرهحهح؟ قَاَل: َأَولَْيَس الرَّجحلح َيْكَرهح  بـَْعضح اْلَقْوِم: َأَولَْيَس حِبََراٍم. قَاَل: َوَما َحرََّمهح؟ قَاَل: َأمَلْ َيكحْن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح 
: »ِإنَّ حمحَّرَِم احْلاََلِل َكمحْسَتِحلِّ احْلََراِم«   الشَّْيَء، َولَْيَس حِبََراٍم؟ قَاَل: قَاَل َعْبدح اَّللَِّ

 (. 19430أخرجه البيهقي من طريق ابن الجعد ) [91]رقم: 
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ثـَنَا  -  2561 َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َحارِثَةَ ْبِن محَضرٍِّب، َعْن َعِليٍّ قَاَل: »كحنَّا ِإَذا امْحَرَّ اْلبَْأسح َولَِقَي اْلَقْومح  َعِليٌّ، َأاَن زحَهرْيٌ،    َحدَّ
نَا بَِرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َفَما َيكحونح ِمنَّا َأَحٌد أَقـْرَ   َب ِإىَل اْلَقْوِم ِمْنهح« اْلَقْوَم اتَـَّقيـْ

 .إسناده صحيح(: 1348قال شعيب في تخريج المسند ) [92]رقم: 

 
ثـَنَا َعِليٌّ، َأاَن زحَهرْيٌ، و  -  2617 اْليـَهحوَد يـَْزعحمحوَن َأنَّ  َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َأيِب َسَلَمَة قَاَل: ِقيَل لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ َحدَّ

 " اْلَعْزَل ِهَي اْلَمْوءحوَدةح الصُّْغَرى، فـََقاَل: " َكَذَبْت يـَهحودح 
 مرسل.  [93]رقم: 

َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َعْمرِو ْبِن شحَعْيٍب، َعْن بـَْعِض َأْصَحاِب النَِّبِّ  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاََن زحَهرْيٌ،    - 2625
 دَعح يف نـَْفِسي َحَرًجا ِمْن َأْسَعَد« َكَوى َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْسَعَد ْبَن زحرَارََة يف َحْلِقِه ِمَن الذِّحْبَِة، َوقَاَل: »اَل أَ 

إسناده ضعيف، أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، مدلس وقد (  16618قال شعيب في تخريج المسند )  [94]رقم:  
 .عنعن، وهو منقطع

، َوَلْستح َأشحكُّ أَنَّهح عَ   -  2639 يِع َظِنِّ لََّم  ِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، َأاَن زحَهرْيٌ، اَن أَبحو الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر قَاَل: يف ْجَِ
:  _ قَاَل َعِليٌّ: َهَكَذا قَاَل _ " ِإَذا محيَِّز َأْهلح اجْلَنَِّة، َفَدَخَل َأْهلح اجْلَنَِّة اجْلَنََّة، َوَأْهلح النَّاِر   النَّاَر قَاَمِت الرُّسحلح َفَشَفعحوا، فـَيـَقحولح

اْذَهبحوا َفَمْن َعَرفـْتحْم، فََأْخرِجحوهح فـَيحْخرِجحوََّنح  َأِو  احْلَيَاةح، فـََتْسقحطح اْنطَِلقحوا  َلهح  يـحَقالح  ََّنٍَر،  َأْو يف  ََّنٍَر  اْمتحِحشحوا فـَيـحْلَقْوَن َعَلى  ْم، َقِد 
: اْذَهبحوا َأِو انْ   قـَْلِبِه ِقريَاطًا ِمْن طَِلقحوا َفَمْن َوَجْدمتْح يف حَمَاشُّهحْم َعَلى َحاَفيتَِ النـََّهِر، َوخَيْرحجحوَن بِيًضا ِمْثَل الثَـَّعارِيِر، فـََيْشَفعحوَن فـَيـَقحولح
: اْذَهبحوا َفَمْن َوَجْدمتْح يف قـَْلِبهِ  َقاَل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن ِإميَاٍن فََأْخرِجحوهح    ِإميَاٍن، فََأْخرِجحوهح فـَيحْخرِجحوَن َبَشًرا َكِثريًا، ُثحَّ َيْشَفعحوَن فـَيـَقحولح ِمثـْ

يف  اَرَك َوتـََعاىَل: َأاَن اآْلَن أحْخرِجح ِبِعْلِمي َوَرمْحَيِت، فـَيحْخرِجح َأْضَعاَف َما َأْخَرجحوهح َوَأْضَعاَفهح، َويحْكَتبح فـَيحْخرِجحوَن َبَشًرا، ُثحَّ يـَقحولح اَّللَّح تـَبَ 
 رِقَاِِبِْم عحتـََقاءح اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ فـََيْدخحلحوَن اجْلَنََّة، فـَيحَسمَّْوَن ِفيَها اجْلََهنَِّميِّنَي "

 . إسناده صحيح على شرط مسلم(: 14491شعيب في تخريج المسند )قال  [95]رقم: 

َثِِن أَبحو محوَسى قَاَل: اَن أَبحو النَّْضِر، َوأَبحو اْلَعاَلِء قَااَل: انَ  - 2643 َثِِن َجدِّي، اَن أَبحو اْلَعاَلِء، َوَحدَّ زحَهرْيٌ، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن  َحدَّ
َخَل َأْهلح اجْلَنَِّة اجْلَنََّة َوَأْهلح النَّاِر النَّاَر قَاَمِت  َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا محيَِّز َأْهلح اجْلَنَِّة َوَأْهلح النَّاِر َفدَ 

: اْنطَِلقحوا َأِو اْذَهبحوا َفَمْن َعَرفـْتحْم فََأْخرِجحوهح فـَيحْخرِجحوََّنحْم، َقِد اْمتحِحشحوا فـَيـحْلقحوََّنحْم َعلَ الرُّسحلح َفَشَفعحوا   ى ََّنٍَر َأْو يف ََّنٍَر، يـحَقالح فـَيـَقحولح
: اْذَهبحوا أَِو اْنطَِلقحوا َفَمْن َوَجْدمتْح  َلهح: احْلَيَاةح فـََيْسقحطح حَمَاشُّهحْم َعَلى َحاَفيتَِ النـََّهِر، َوخَيْرحجحوَن بِيًضا ِمْثَل   الثَـَّعارِيِر، ُثحَّ َيْشَفعحوَن فـَيـَقحولح

: اْنطَِلقحوا   َقاَل َأِو اْذَهبحوا َفَمْن َوَجْدمتْح يف قـَْلبِ يف قـَْلِبِه ِقريَاطًا ِمْن ِإميَاٍن فََأْخرِجحوهح، فـَيحْخرِجحوَن َبَشًرا َكِثريًا، ُثحَّ َيْشَفعحوَن فـَيـَقحولح ِه ِمثـْ
أحْخرِجح ِبِعْلِمي َوَرمْحَيِت، فـَيحْخرِجح َأْضَعاَف   َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإميَاٍن فََأْخرِجحوهح، فـَيحْخرِجحوَن َبَشًرا َكِثريًا، ُثحَّ يـَقحولح تـَبَاَرَك َوتـََعاىَل: اآْلنَ 

 ءح اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، ُثحَّ يَْدخحلحوَن اجْلَنََّة فـَيحَسمَّْوَن ِفيَها اجْلََهنَِّميِّنَي " َما َأْخَرجحوا َوَأْضَعاَفهح فـَيحْكَتبح يف رِقَاِِبِْم عحتـََقا
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 . إسناده صحيح على شرط مسلم(: 14491قال شعيب في تخريج المسند ) [96]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، َأاَن زحَهرْيٌ، َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن قـَْيٍس، َعْن نـحبـَْيٍح اْلَعَنِزيِّ قَاَل: كحْنتح ِعْنَد َأيِب َسِعي  -  2657 ٍد اْْلحْدِريِّ َفذحِكَر َعِليُّ ْبنح  َحدَّ
َعِليٌّ _ وََكاَن محْضَطِجًعا فَاْستـََوى َجاِلًسا، فـََقاَل: كحنَّا نـَْنِزلح أَْو  َأيِب طَاِلٍب َومحَعاِويَةح، َأْحَسبحهح قَاَل: فَِنيَل ِمْن محَعاوِيََة _ َكَذا قَاَل  

َقٌة َمَع فحاَلٍن، َورحفـَْقٌة َمَع َأيِب َبْكٍر، َفكحنْ  َقِة َأيِب َبْكٍر، فـَنـََزْلنَا ِبَِْهلِ َنكحونح َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رِفَاقًا، رحفـْ بـَْيٍت َأْو    تح يف رحفـْ
أََيسح  اْلَبَدِويُّ:  اْلبَاِديَِة، فـََقاَل ََلَا  َأْهِل  ِمْن  َوَمَعنَا رَجحٌل  َلى،  اْمَرَأٌة ححبـْ أَبْـيَاٍت، ِفيِهنَّ  تـحْعِطيِِن َشاًة، ِبَِْهِل  َأْن  تَِلِدَي غحاَلًما  َأْن  رُِّك 

الشَّاِة َفَذحَبََها، ُثحَّ طََبَخَها قَاَل: َفَجَلْسنَا، أَْو َفَجَلسحوا فََأَكلحوا َفذََكرحوا أَْمَر الشَّاِة،  فََأْعطَْتهح َشاًة، َفَسَجَع ََلَا َأَساِجيَع، ُثحَّ َعَمَد ِإىَل  
 فـََرأَْيتح َأاَب َبْكٍر محَتََبِّزًا محْستـَْنِثاًل يـَتـََقيَّأح _  

ِه يـَتـََقيَّأح _ قَاَل: ُثحَّ ِإنَّ عحَمَر أحِتَ ِبَذِلَك اأْلَْعَرايِبِّ يـَْهجحو اأْلَْنَصاَر، فـََقاَل عحَمرح: قَاَل اْبنح َمِنيٍع: مَلْ أَفـَْهْم َعْن َعِليٍّ َهَذا اْلَكاَلَم ِإىَل قـَْولِ 
تحكحمحوهح َوَلِكْن َلهح صحْحَبٌة مِ   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم«  ْن َرسحوِل اَّللَِّ »َلْواَل َأنَّ َلهح صحْحَبًة ِمْن َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َلَكَفيـْ

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح: وهو ابن عبد هللا  (:  11483قال شعيب في تخريج المسند )[  97]رقم:  
 والحاكم. الَعَنِزي، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان  

عْ   -  2662 َثَمَة، َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن َسِعيٍد اَْلَْمَداينِّ قَاَل: مسَِ ثـَنَا َعِليٌّ، َأاَن زحَهرْيٌ، َعْن زاَِيِد ْبِن َخيـْ ْعتح  َحدَّ : مسَِ تح َجاِبَر ْبَن مَسحَرَة يـَقحولح
: »َيكحونح بـَْعدِ  ي اثْـنَا َعَشَر َخِليَفًة كحلُّهحْم ِمْن قـحَرْيٍش« قَاَل: ُثحَّ رََجْعتح ِإىَل َمْنِزِل، فـََقالحوا: ُثحَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح

 َيكحونح َماَذا؟ قَاَل: »ُثحَّ َيكحونح اَْلَْرجح« 
روى عنه ثالثة. حديث صحيح دون قوله: "ثم يكون الهرج"، األسود بن سعيد  (:  20860قال شعيب في تخريج المسند )  [98]رقم:  

 وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له أبو داود، وقد تابعه غير واحد، لكنَّ أحدًا منهم لم يذكر قصة الهرج. 

َعْت محَلْيَكَة بِْنَت َعْمرٍو   -  2683 َا مسَِ َا َصدحوَقٌة َأَّنَّ َا رَدَِّت اْلَغَنَم َعَلى ، َوذَ َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، َأاَن زحَهرْيٌ، َعِن اْمَرأَتِِه، َوذََكَر َأَّنَّ َكَر، أَّنَّ
َا َوَصَفْت ََلَا ِمْن َوَجٍع ِِبَا مَسْنح بـََقٍر   َوقَاَلْت: ِإنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهِلَها يف ِإْمَرِة عحَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّح َعْنهح أَّنَّ

َا ِشَفاءٌ   ، َومَسْنـحَها َدَواٌء، َوحَلْمحَها َداٌء« قَاَل: »أَْلبَاَّنح
 . فيه المرأة لم تسم وبقية رجاله ثقات قال الهيثمي:  [99]رقم: 

َاِهٍد، َأنَّ السَّاِئَب ْبَن يَزِيَد َسَأَل عَ  - 2685 ثـَنَا َعِليٌّ، َأاَن زحَهرْيٌ، َعْن ِإبْـَراِهيَم ْبِن محَهاِجٍر، َعْن ُمح فـََقاَل: ِإيّنِ َقْد َكَِبْتح  اِئَشَة، َحدَّ
ْيِه َوَسلََّم: »َصاَلةح الرَّجحِل َجاِلًسا َواَل َأْسَتِطيعح َأْن أحَصلَِّي ِإالَّ َجاِلًسا، َفَكْيَف تـََرْيَن؟ قَاَل: فـََقاَلْت، قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعلَ 

 َعَلى ِنْصِف َصاَلتِِه قَائًِما« 
 . حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف(: 25903تخريج المسند )قال شعيب في  [100]رقم: 

َلةِ   -  2713 قَاَل حمحَمٌَّد: َأظحنُّهح َعْن َعْبِد اَّللَِّ   َحدَّثـَنَا ِبْشٌر، اَن حمحَمَّدح ْبنح طَْلَحَة، َعِن اْلَولِيِد ْبِن قـَْيٍس، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َأيِب اْلكحَهيـْ
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َما َمرٌَّة فَِإنَّهح َسأَلَهح َأْن يحرِيَه نـَْفَسهح يف صحورَتِِه،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم " مَلْ يـََر ِجَْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلمح ِإالَّ َمرََّتنْيِ يف صحورَتِِه، أَ 
اَب قـَْوَسنْيِ َأْو َأْدََن فَأَْوَحى ِإىَل َعْبِدهِ دَّ اأْلحفحَق، َوأَمَّا الثَّانَِيةح ِإنَّهح َكاَن َمَعهح ِإَذا َصِعَد يف قـَْولِِه َعزَّ َوَجلَّ }َداَن فـََتَدىلَّ َفَكاَن قَ فَأحرَاهح َفسَ 

اَلمح َعاَد يف صحورَتِِه َوَسَجَد، َفَذِلَك قـَْولحهح َعزَّ َوَجلَّ }َوَلَقْد رَآهح [ ، قَاَل: فـََلمَّا َأْن َحسَّ ِجَْبِيلح َعَلْيِه السَّ 9َما َأْوَحى{ ]النجم:  
تـََهى{ ]النجم:   أحْخَرى ِعْنَد ِسْدرَِة اْلمحنـْ [ قَاَل:  18[ ِإىَل قـَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ }َلَقْد رََأى ِمْن آاَيِت رَبِِّه اْلكحَْبَى{ ]النجم:  13نـَْزَلةً 

 َلْيِه السَّاَلمح " َخْلقح ِجَْبِيَل عَ 
 إسناده ضعيف، لجهالة حال إسحاق بن أبي الكهتلة (: 3864قال شعيب في تخريج المسند ) [101]رقم: 

َبَة، َعْن َعْبدِ   -  2714 ِن، اَن حمحَمَّدح ْبنح طَْلَحَة، َعِن احْلََكِم ْبِن عحتـَيـْ ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َبكَّاِر ْبِن الرَّايَّ َشدَّاِد ْبِن اَْلَاِد، َعْن اَّللَِّ ْبِن    َحدَّ
َا قَاَلْت َلمَّا أحِصيَب َجْعَفٌر " َأَمَرين َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّ  َم قَاَل: َتَسلَِّب َثاَلًث، ُثحَّ اْصَنِعي َما ِشْئِت  َأمْسَاَء بِْنِت عحَمْيٍس، َأَّنَّ

 " 
هذا حديث اختلف في وصله وإرساله، وإرساُله أصح  كما سيرد، وقال اإلمام (:  27468قال شعيب في تخريج المسند )[  102]رقم:  
 : إنه مخالف لألحاديث الصحيحة في اإلحداد، قال الحافظ: وهو مصير  منه إلى أنه ُيعل ه بالشذوذ. -9/487كما في "الفتح"    -أحمد  

اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعْن َصاِلٍح، َمْوىَل التـَّْوأََمِة، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َحدََّثِِن َجدِّي، اَن يَزِيدح، انَ   -  2753
 َوَسلََّم قَاَل لِِنَسائِِه يف َحجَِّتِه الَّيِت َحجََّها: »َهِذِه ُثحَّ ظحهحوَر احْلحْصِر« 

 إسناده حسن.(: 9765المسند )قال شعيب في تخريج  [103]رقم: 

َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: »مَلْ َيكحْن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َحدََّثِِن َجدِّي، اَن ححَسنْيح ْبنح حمحَمٍَّد، اَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعْن َصاِلٍح،  - 2755
ًشا، َواَل ِسَخااًب    يف اأْلَْسَواِق« َعَلْيِه َوَسلََّم فَاِحًشا، َواَل محتـََفحِّ

 إسناده حسن.(: 9787قال شعيب في تخريج المسند ) [104]رقم: 

 
ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعْن َصاِلٍح، َمْوىَل التـَّْوَأَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ أحمَّ اْلَفْضِل،    -  2758 َأْرَسَلْت بَِلَِبٍ ِإىَل َرسحوِل اَّللَِّ َحدَّ

 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َفَشِرَب َوهحَو خَيْطحبح النَّاَس ِبَعَرَفَة« 
قد  -واسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة -إسناده حسن، ابن أبي ذئب (: 2854قال شعيب في تخريج المسند )[ 105]رقم: 

 سمع من صالح مولى التوأمة قديمًا. 

 
ثـَنَا يـَْعقحوبح ْبنح ِإبْـَراِهيَم، اَن وَِكيٌع، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َخاِلِه احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ  - 2768 ، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب َحدَّ

 يف النَّْجِم ِإالَّ رَجحَلنْيِ ِمْن قـحَرْيٍش َأرَاَدا ِبَذِلَك الشُّْهَرَة«  هحَريْـَرَة قَاَل: »َسَجَد َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َواْلمحْسِلمحونَ 
إسناده قوي، الحارث بن عبد الرحمن صدوق من رجال أصحاب السنن، وباقي  (:  9712قال شعيب في تخريج المسند )[  106]رقم:  

 رجاله ثقات رجال الشيخين. 
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ثـَنَا َعِليُّ ْبنح    -  2787 اِج الزََّكاةِ اجْلَْعِد، أاَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْبِن ِشَهاٍب »َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر ِبِِْخرَ َحدَّ
 يـَْوَم اْلِفْطِر قـَْبَل الصَّاَلِة« 

 مرسل.  [107]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْبنِ   -  2788 ِشَهاٍب قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا وحِضَع اْلَعَشاءح،   َحدَّ
   اِبْلَعَشاِء«َوأحِقيَمِت الصَّاَلةح فَاْبَدءحوا 

 مرسل.  [108]رقم: 

ثـَنَا َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد، أاَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعْن شحْعَبَة    -  2799 قَاَل: َدَخَل اْلِمْسَورح ْبنح خَمَْرَمَة َعَلى اْبِن َعبَّاٍس، َوَعَلْيِه ثـَْوبح  َحدَّ
ِه »َوَما َأظحنُّ َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى ِإْسَتَْبٍَق، فـََقاَل: َما َهَذا اَي َأاَب اْلَعبَّاِس؟ قَاَل: َوَما هحَو؟ قَاَل: َهَذا اإْلِْسَتَْبَقح قَاَل: َما َعِلْمتح بِ 

اَل: َفَما َهِذِه الطُّيحورح يف اْلَكانحوِن؟ قَاَل: َأاَل  َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى َعْنهح ِحنَي ََّنَى ِإالَّ لِلتََّجَبُِّ َوالتََّكَبُِّ، َوَلْسنَا حِبَْمِد اَّللَِّ َكَذِلَك« قَ هللاح 
 : اْنزِعحوا َهَذا الثَـّْوَب َعِنِّ َواْقطَعحوا رحءحوَس َهِذِه التََّماثِيِل َوالطُّيحورِ تـََرى َكْيَف َأْحَرقـْنَاَها اِبلنَّاِر، فـََلمَّا َخَرَج اْلِمْسَورح قَالَ 

الحفظ،   سيىء  -وهو ابن دينار مولى ابن عباس  -إسناده ضعيف، شعبة(:  2932)قال شعيب في تخريج المسند  [  109]رقم:  
 وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 

َثِِن َجدِّي، اَن قـحرَّانح ْبنح ََتَاٍم، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َعْجاَلَن،    -  2801 َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َحدَّ
  َسابََّك َأَحٌد، فـَقحْل: ِإيّنِ َصائٌِم " َوَسلََّم: " اَل تحَسابَّ َوأَْنَت َصائٌِم، فَِإنْ 

 ...حديث صحيح(: 9532)قال شعيب في تخريج المسند  [110]رقم: 

َثِِن َجدِّي، اَن يَزِيدح ْبنح َهارحوَن، انَ   -  2802 اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعْن َعْجاَلَن، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل   َحدَّ
 يف اْلَمْملحوِك َيْصَنعح طََعاَمَك َقْد َسَعى ِفيِه: »ِإْن مَلْ َتحِْلْسهح َمَعَك فََأْطِعْمهح ِمْنهح« 

 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عجالن مولى المشمعل (: 10567)قال شعيب في تخريج المسند [ 111]رقم: 

َثِِن َجدِّي، اَن يَزِيدح، اَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْلَعْجاَلَن، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى -  2803  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم سحِئَل َعنْ   َحدَّ
َا َبَدنٌَة قَاَل: »ارْكَ  َها« قَاَل: ِإَّنَّ َا بََدنٌَة قَاَل: »ارَْكبـْ َها« قَاَل: ِإَّنَّ َها« رحكحوِب اْلَبَدنَِة فـََقاَل: »ارَْكبـْ َا َبَدنٌَة قَاَل: »ارَْكبـْ َها« قَاَل: ِإَّنَّ  بـْ

، اَن اْبنح َأيِب بحَكرْيٍ، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئبٍ  - 2804 ثـَنَا يـَْعقحوبح  ، ِبِِْسنَاِدِه ِمثـَْلهح، َوزَاَد يـَْعقحوبح »َويْـَلَك« َحدَّ
 .حديث صحيح(: 9987)قال شعيب في تخريج المسند [ 112]رقم: 
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َثِِن َجدِّي، انَ   -  2805 : »ِإَذا يَزِيدح، أاَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعْن َعْجاَلَن، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   َحدَّ
 َضَربْـتحمحوهحْم َفاَل َتْضرِبحوهحْم َعَلى وحجحوِهِهْم« يـَْعِِن اْلَمْملحوِكنيَ 

 
، اَن َُيََْي  - 2806 ثـَنَا يـَْعقحوبح  ْبنح َأيِب بحَكرْيٍ، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب ِبِِْسنَاِدِه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثـَْلهح َحدَّ

 .حديث صحيح، وهذا إسناد حسن(: 10567)قال شعيب في تخريج المسند [ 113]رقم: 

ِذْئٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن مَسَْعاَن قَاَل: مسَِْعتح َأاَب هحَريْـَرَة، ُيحَدِّثح أاََب قـَتَاَدَة قَاَل: َعِن َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد، أاَن اْبنح َأيِب    -  2810
لحهح، َوِإَذا اْسَتَحلُّوهح َفاَل َتْسَأْل  اْلبـَْيَت ِإالَّ َأهْ النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »نـََعْم، يـحبَاَيعح ِلَرجحٍل َبنْيَ الرُّْكِن َواْلَمَقاِم َوَلْن َيْسَتِحلَّ 
َزهح« َعْن َهَلَكِة اْلَعَرِب، ُثحَّ َتَِْت احْلََبَشَة فـَيحَخّرِبحونَهح َخَرااًب اَل يـَْعمحرح بـَْعَدهح أََبًدا، َوهحمح الَِّذيَن    َيْسَتْخرِجحوَن َكنـْ

ثقات رجال الشيخين غيَر سعيد بن سمعان، فقد روى    إسناده صحيح، رجاله(: 7910قال شعيب في تخريج المسند ) [114]رقم: 
 له البخاري في "القراءة خلف اإِلمام" وأصحاُب السنن غيَر ابن ماجه، وهو ثقة. 

ٍت اِبأْلَْسَواِف، فََأَخَذ َطرْيًا، َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد، أاَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعْن شحَرْحِبيَل ْبِن َسْعٍد قَاَل: كحْنتح َمَع زَْيِد ْبِن َثبِ   -  2814
، ُثحَّ َضَرَب قـََفاَي، َوقَاَل: »اَل أحمَّ َلَك، َأمَلْ تـَْعَلْم َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى  َفَدَخَل زَْيٌد، َفَدفـَعحوهح يف َيِدي َوفـَرُّوا قَاَل: فََأَخَذ الطَّرْيَ فََأْرَسَلهح 

َها«  هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحرََّم َما َبنْيَ اَلبـَتـَيـْ
 .  شراحبيل فيه لين: 430/ 2قال الذهبي في سير أعالم النبالء  [115]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن ا  -  2820  ْبِن  ْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِمْهَراَن، َعْن عحَمرْيٍ، أَْو كحَرْيٍب َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس، َعْن أحَساَمةَ َحدَّ
فَأَتـَْيتح ِبَدْلِو َماٍء، َفَجَعَل َيْضِربح الصَُّوَر«  زَْيٍد َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهح َدَخَل اْلَكْعَبَة فـََرَأى ِفيَها صحَورًا قَاَل: »فََأَمَرين 

 َوقَاَل: »قَاَتَل اَّللَّح قـَْوًما يحَصوِّرحوَن َواَل خَيِْلقحوَن« 
الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف، ألجل عبد الرحمن بن مهران المديني قال عنه (:  4225قال محققو المطالب العالية )  [116]رقم:  

 ولكنه يتقوى بمتابعة كريب مولى ابن عباس عن أسامة، كما في رواية الضياء وإسنادها حسن.الحافظ: مجهول، 

َنةَ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد اجْلح   -  2828 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعْن رَجحٍل ِمْن جحَهيـْ َهِِنِّ قَاَل: »ََّنَى َرسحولح َحدَّ
 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن النـُّْهَبِة َواْْلِْلَسِة«  اَّللَِّ 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زيد بن خالد،  (:  17052قال شعيب في تخريج المسند )[  117]رقم:  
 وإلبهام الراوي عنه. 
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ْبِن َخاِلٍد قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِلَ َعَلى قـحَرْيٍش  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعْن َسِعيدِ  -  2830
« َوَمْن مَلْ يـَْفَعْل َذِلَك َحقًّا، َوََلحْم َعَليَّ َحقٌّ، ِإَذا َحَكمحوا فـََعَدلحوا، َوِإَذا ائـْتحِمنحوا فََأدَّْوا، َوِإَذا اْسرتحْمِححوا فـََرمِححوا،   فـََعَلْيِه َلْعَنةح اَّللَِّ

 مرسل. [118]رقم: 

َثِِن َجدِّي، انَ   -  2835 ، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ صَ   َحدَّ لَّى هللاح يـَْعقحوبح ْبنح اْلَولِيِد، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْلَمْقَبحِيِّ
 ِه َوَماِلِه« َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأَحدَكحْم لَيحَصلِّي الصَّاَلَة، َوَما فَاتَهح ِمْن َوْقِتَها َأَشدُّ َعَلْيِه ِمْن َأْهلِ 

 قال البوصيري في اتحاف الخيرة: إسناده ضعيف.  [119]رقم: 

، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل:  - 2836 ِيِّ تـََزوََّج رَجحٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر َحدََّثِِن َجدِّي، اَن يـَْعقحوبح ْبنح اْلَولِيِد، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْلَمْقَبح
 يـَْعِِن ثـَيِّبًا، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »فـََهالَّ ِبْكًرا تحاَلِعبـحَها َوتحاَلِعبحَك«  اْمَرأًَة محَراِساًل 

 في إسناده سعقوب بن الوليد المديني متروك.  [120]رقم: 

، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َحدََّثِِن زاَِيدح ْبنح أَيُّوَب، اَن َشبَابَةح، اَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعِن ا  -  2846 ْلَمْقَبحِيِّ
 َوَسلََّم »َكاَن ِإَذا َصلَّى َجَعَل نـَْعَلْيِه َبنْيَ رِْجَلْيِه« 

 (، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.  260، 1/259أخرجه الحاكم بنحوه ) [121]رقم: 

، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: َحدََّثِِن  - 2847 َلْواَل َأْمرَاِن أَلَْحبـَْبتح  زاَِيدح ْبنح أَيُّوَب، اَن َشبَابَةح، اَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْلَمْقَبحِيِّ
ْعتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ  ،  َأْن َأكحوَن َعْبًدا َِمْلحوًكا، َوَذِلَك َأيّنِ مسَِ : »َما َخَلَق اَّللَّح َعزَّ َوَجلَّ َعْبًدا يـحَؤدِّي َحقَّ اَّللَِّ َسلََّم يـَقحولح

ئًا« َوَحقَّ َسيِِّدِه، ِإالَّ َوفَّاهح َأْجَرهح َمرََّتنْيِ َوَذِلَك َأنَّ اْلَعْبَد اَل َيْسَتِطيعح َأْن يـَْعَمَل يف َماِلِه شَ   يـْ
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (: 9789قال شعيب في تخريج المسند ) [122]رقم: 

، َعنْ   - 2849 ثـَنَا زاَِيدح ْبنح أَيُّوَب، اَن أَبحو محَعاوِيََة، اَن ِإْسَحاقح ْبنح َأيِب فـَْرَوَة، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقَبحِيِّ َأيِب هحَريْـَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى  َحدَّ
، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ح َواَن َعاِصٌم، اَن ابْ  نح َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْلَمْقَبحِيِّ

عحوَن أَْلًفا يَْدخحلحوَن اجْلَنَّةَ  : اَي َربِّ زِْدين،  ِبغَ َوَسلََّم: " َسأَْلتح اَّللَّح َعزَّ َوَجلَّ الشََّفاَعَة أِلحمَّيِت فـََقاَل ِل: َلَك َسبـْ رْيِ ِحَساٍب، فـَقحْلتح
، فـََقاَل عحَمرح فـََقاَل، فَِإنَّ َلَك َهَكَذا َفَحثَا َبنْيَ يََدْيِه، َوَعْن مَيِيِنِه، َوَعْن َِشَاِلِه "، فـََقاَل أَبحو َبْكٍر َرِضَي اَّللَّح   َعْنهح: َحْسبـحنَا اَي َرسحوَل اَّللَِّ

لَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: سحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يحْكِثرح لَنَا َكَما َأْكثـََر اَّللَّح تـََعاىَل لَنَا، فـََقاَل َرسحولح اَّللَِّ صَ َرِضَي اَّللَّح َعْنهح: دَْع رَ 
 »َصَدَق أَبحو َبْكٍر« َوَهَذا لَْفظح َحِديِث َأيِب محَعاِويَةَ 

 بهذا السند ضعيف جداً (: الحديث 134عة )قال الوادعي في كتاب الشفا [123]رقم: 
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ْورَِقيُّ، اَن عحْثَمانح ْبنح عحَمَر، اَن اْبنح َأيِب ِذْئٍب، َعْن َسِعيٍد اْلَمقْ   -  2852 ثـَنَا يـَْعقحوبح ْبنح إِبْـَراِهيَم الدَّ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب َحدَّ َبحِيِّ
 لَهح،  َوَسلََّم قَاَل: »َما طََلَعِت الشَّْمسح َواَل َغَرَبْت َعَلى يـَْوٍم َخرْيٍ ِمْن يـَْوِم اجْلحمحَعِة، َهَدااَن اَّللَّح تـََعاىَل هحَريْـَرَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه  

َحِد، ِإنَّ ِفيِه َلَساَعًة اَل يـحَواِفقحَها َعْبٌد محْؤِمٌن َوَضلَّ النَّاَس َعْنهح، فَالنَّاسح لَنَا ِفيِه تـََبٌع هحَو لَنَا، ولِْليـَهحوِد يـَْومح السَّْبِت، َوالنََّصاَرى يـَْومح اأْلَ 
ئًا ِإالَّ َأْعطَاهح«  َ َعزَّ َوَجلَّ َشيـْ  يحَصلِّي َيْسَألح اَّللَّ

 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (: 10723قال شعيب في تخريج المسند ) [124]رقم: 

ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َعْوٍن اْْلَرَّازح، اَن هحَشْيٌم، أاَن َمْنصحوٌر، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب َبْكَرَة قَاَل: قَ   -  2874 اَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َحدَّ
َواْلَبَذا اجْلَنَِّة،  يف  َواإْلِميَانح  اإْلِميَاِن،  ِمَن  »احْلَيَاءح  َوَسلََّم:  النَّاِر«َعَلْيِه  يف  َواجْلََفاءح  اجْلََفاِء،  ِمَن   ءح 

 صحيح.  األلباني:، وقال (4184)ماجة [ أخرجه ابن 125]رقم: 
 

اَّللَِّ َصلَّى نَّ َرسحوَل  َحدَّثـَنَا َوْهبح ْبنح بَِقيََّة، أاَن هحَشْيٌم، َعْن َمْنصحوِر ْبِن زَاَذاَن، َعِن احْلََسِن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ححَصنْيٍ أَ   -  2875
 هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »احْلَيَاءح ِمَن اإْلِميَاِن« َوذََكَر ِمْثَل َحِديِث اْبِن َعْوٍن اْْلَرَّازِ 

 فيه محمد بن موسى بن أبي نعيم وبقية رجاله رجال الصحيح : 8/29قال الهيثمي في مجمع الزوائد  [126]رقم: 
 

ثـَنَا َوْهٌب قَاَل: واَن هحَشْيٌم، َعْن َعْوٍف، َعِن احْلََسِن َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثـَْلهح  - 2876  َحدَّ
 مرسل.  [127]رقم: 

، َعْن َأيِب ِإْدرِيَس، َعْن َأيِب ثـَْعَلَبَة قَاَل: »ََّنَى َحدَّثـَنَا َأمْحَدح ْبنح َمْنصحوٍر، اَن اْلَقْعَنِبُّ، َحدََّثِِن أَبحو أحَوْيٍس، َعِن الزُّْهِريِّ   -  2885
َواْلمحَجثََّمِة«  َوالنـُّْهَبِة  اْْلَْطَفِة  َعِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاح  َصلَّى  اَّللَِّ   َرسحولح 

 
 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، امْسحهح اأْلََشرح ْبنح جحْرهحَم ِمَن َحدََّثِِن َعمِّي، َعْن َأيِب عحبـَْيٍد قَاَل: أَبحو ثـَْعَلَبَة اْْلحَشِِنُّ َصاِحبح النَِّبِّ  - 2886

 النَِّمِر ْبِن َوبـََرةَ 
 (، وقال الداراني: إسناده حسن.2024أخرجه الدارمي )  [128]رقم: 

، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل   َحدََّثِِن َصاِلحح ْبنح َماِلٍك، انَ   -  2906 َعْبدح اْلَعزِيِز، َعْن حمحَمَِّد ْبِن اْلمحْنَكِدِر، اَن يَزِيدح الرَّقَاِشيُّ
ِهنَي ِمْن ذحرِّيَِّة   َأْعطَانِيِهْم« اْلَبَشِر فَ َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسأَْلتح َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ َأالَّ يـحَعذَِّب الالَّ

 . من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة روي قال الهيثمي:  [129]رقم: 

َها، َفَجَعَلْت  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلَماِجشحوِن، َأنَّ أحَساَمَة ْبَن زَْيٍد، َكاَن ِعْنَد    -  2909 َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّح َعنـْ
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نـَْيِه، فـََقاَل ََلَا َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح   فـََقاَل: »ِإنَِّك لََبِذرٌَة«   -ذََكَر َكِلَمًة مَلْ أَفـَْهْمَها    -َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَِّك  تـَْغِسلح الرََّمَص ِمْن َعيـْ
 قَاَل: »ُثحَّ َأَخَذهح فََأْدَخَل ِلَسانَهح يف َعْيِنِه َفَجَعَل يـَْقِذي َما يف َعْيِنِه ِمَن الرََّمِص« 

 إسناده منقطع  [130]رقم: 

، َعْن َعْوٍن َمْوىَل أحمِّ َحِكيٍم، َعِن الزُّْهِريِّ قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َحدَّثـَنَا َعِليٌّ،    -  2911 َصلَّى هللاح َعَلْيِه    أاَن َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َعْبِد اَّللَِّ
  ِمَن اْلَوَضِح« َوَسلََّم: »َمِن اْحَتَجَم َأِو اطَّاَل يـَْوَم السَّْبِت أَِو اأْلَْرِبَعاِء َفاَل يـَلحوَمنَّ ِإالَّ نـَْفَسهح 

 مرسل.  [131]رقم: 

َثِِن َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َسَلَمَة اْلَماِجشحونح قَاَل: حَ   - 2912 َثِِن َصاِلحح ْبنح َماِلٍك، َحدَّ دََّثِِن َعْبدح اْلَكِرَِي ْبنح َأيِب َحدَّ
، َأنَّ رَجحاًل َجاَء َيْسَألح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َوْقتِ اْلمحَخاِرِق، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب    الصَّاَلةِ  راََبٍح، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ

 اِئلح َعِن الصَّاَلِة َما َبنْيَ َهَذْيِن اْلَوقـَْتنْيِ؟« قَاَل: َفَصلَّى َرسحولح اَّللَِّ ِِبََذْيِن اْلَوقـَْتنْيِ يـَْوًما ِِبََذا، َويـَْوًما ِِبََذا، ُثحَّ قَاَل: »أَْيَن السَّ 
 فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف جدا.  [132]رقم: 

 
أحَماَمَة، رََفَع احْلَِديَث    ْن َأيِب َحدَّثـَنَا ِبْشرح ْبنح اْلَولِيِد، اَن َعْبدح اْلَعزِيِز، َعْن عحَمَر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعِطيََّة ْبِن ِداَلٍف، عَ   -  2919

 يـحَعمَّرحوَن ِفيكحْم َحَّتَّ َيْشرَتَِي الرَّجحلح  ِإىَل َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ََتْرحجح الدَّابَّةح فـََتِسمح النَّاَس َعَلى َخَراِطيِمِهْم، ُثحَّ 
: ِمَِن اْشرَتَيْـَتهح؟ فَـ  : ِمْن َأَحِد اْلمحَخْرطَِمنَي " اْلَبِعرَي، فـَيـحَقالح  يـَقحولح

 (: إسناده صحيح.22308قال شعيب في تخريج المسند )[ 133]رقم: 

ثـَنَا َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد، أاَن َماِلكح ْبنح أََنٍس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعِليِّ ْبِن ححَسنْيٍ قَاَل: قَاَل َرسح   -  2925 هللاح َعَلْيِه ولح اَّللَِّ َصلَّى  َحدَّ
 َوَسلََّم: »ِمْن ححْسِن ِإْساَلِم اْلَمْرِء تـَرْكحهح َما اَل يـَْعِنيِه« 

 مرسل.  [134]رقم: 

ثـَنَا اْبنح َهاِنٍئ، اَن َعِليُّ ْبنح َعيَّاٍش، اَن أَبحو َغسَّاَن، انَ  -  2938 أَبحو َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح   َحدَّ
َْعةح قَ  : اَي أاََب اْلَعبَّاِس َما الرتُّ  اَل: اَبٌب ِمْن أَبْـَواِب اجْلَنَّةِ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِمْنََبِي َعَلى تـحْرَعٍة ِمْن تِرَِع اجْلَنَِّة« قَاَل: قـحْلتح

 (: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 22841) ال شعيب في تخريج المسند[ ق135]رقم: 

ثـَنَا يـَْعقحوبح ْبنح ِإبْـَراِهيَم، اَن َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َأيِب َحازٍِم قَااَل   َحدَّثـَنَا أَبحو الرَّبِيِع الزَّْهَراينُّ، انَ   -  2943 : َعْبدح احْلَِميِد ْبنح سحَلْيَماَن، َوَحدَّ
َمَسَح خحفَّْيِه، قَاَل: فـَقحْلتح َلهح: بـحْلَت  وَ اَن أَبحو َحازٍِم قَاَل: َذَهْبتح َمَع َسْهِل ْبِن َسْعٍد ِإىَل قـحبَاَء، فـََرأَيْـتحهح اَبَل قَائًِما، ُثحَّ َجَلَس فـَتـََوضَّأَ 
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، ُثحَّ تـََوضَّْأَت َوَمَسْحَت َعَلى خحفَّيْ  َا بـَْولحَك َبنْيَ رِْجَلْيَك اَل َيْذَهبح َك، فـََقاَل: »َهَكَذا اَي اْبَن َأِخي رَأَْيتح قَائًِما َوأَْنَت َشْيٌخ َكِبرٌي، ِإَّنَّ
 ْفَعلح« َواللَّْفظح أِلَيِب الرَّبِيعِ َمْن هحَو َخرْيٌ ِمِنِّ َوِمْنَك يَـ 

ثـَنَا َجدِّي، اَن ححَسنْيح ْبنح حمحَمٍَّد، اَن أَبحو َغسَّاَن، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن َسْهٍل، َنَْوهح َوزَاَد ِفيِه يَـ   -  2944 ْعِِن النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َحدَّ
 َوَسلَّمَ 
 *[ 136]رقم: 

ثـَنَا حمحَ  - 2945 َف َرسحولح اَّللَِّ  مَّدح ْبنح َحِبيٍب اجْلَارحوِديُّ، اَن َعْبدح اْلَعزِيِز ْبنح َأيِب َحازٍِم، َعْن أَبِيه، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل: َوقَ َحدَّ
َلى أحححٍد فـََقاَل: " اْشَهدحوا َِلَؤحاَلِء الشَُّهَداِء ِعْنَد اَّللَِّ   َعزَّ َوَجلَّ يـَْوَم اْلِقيَاَمِة، فَْأتحوهحْم َوزحورحوهحْم َوَسلِّمحوا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى قـَتـْ

 قَاَل: ِإالَّ رَدُّوا َعَلْيِه "  َعَلْيِهْم، فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه اَل يحَسلِّمح َعَلْيِهْم َأَحٌد ِإىَل يـَْوِم اْلِقيَاَمِة ِإالَّ رََجْوتح َلهح، َأوْ 
 *[ 137]رقم: 

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َحبِيٍب، اَن اْبنح َأيِب َحازٍِم، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل: أََتى النَِّبَّ َصلَّ حَ   -  2946 ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم رَجحٌل دَّ
اَل: »أَِلكحلِّ َوَلِدَك َجَعْلَت ِمْثَل َهَذا؟« قَاَل: اَل قَاَل: »اَل اِبْبٍن َلهح َوغحاَلٍم، فـََقاَل: اَي َرسحوَل اَّللَِّ َأْشَهدح ِبغحاَلِمي َهَذا اِلْبِِن َهَذا قَ 

 َأْشَهدح َواَل َعَلى رَِغيٍف« 
 *[ 138]رقم: 

الرَّجحلح َبنْيَ الرَّجحِل َواْبِنِه يف َوِبِِْسنَاِدِه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َْيِْلسح    -  2947
 اْلَمْجِلِس« 

 (: ضعيف. 6328، وقال األلباني في ضعيف الجامع )فيه من لم أعرفه :8/64[ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 139]رقم: 
 

هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإَذا ِبَِيِب طَْلَحَة فـََقاَم ِإلَْيِه فـَتـََلقَّاهح، فـََقاَل:  َوِبِِْسنَاِدِه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل: َخَرَج َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى  - 2948
، ِإيّنِ أَلََرى السُّرحوَر يف َوْجِهَك قَاَل: " َأَجْل، إِنَّهح َأًَتين ِجَْبِي  اَي حمحَمَّدح  لح َعَلْيِه السَّاَلمح آنًِفا , فـََقاَل:  ِبَِيِب أَْنَت َوأحمِّي اَي َرسحوَل اَّللَِّ

ِِبَا َعْشَر َسيِّئَاٍت، َورََفَع َلهح ِِبَا َعْشَر  َمْن َصلَّى َعَلْيَك َمرًَّة، أَْو قَاَل: َواِحَدًة َكَتَب اَّللَّح َعزَّ َوَجلَّ لَهح ِِبَا َعْشَر َحَسنَاٍت، َوحَمَا َعْنهح  
 َصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكةح َعْشَر َمرَّاٍت« َدرََجاٍت ". قَاَل اْبنح َحبِيٍب: َواَل َأْعَلمح ِإالَّ قَاَل: »وَ 

 ( في القول البديع: حسن.165قال الحافظ ابن حجر ) [140]رقم: 

َوَسلََّم قَاَل: »احْلَيَاءح َواْلِعيُّ  ْيِه  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن أَبحو َغسَّاَن، َعْن َحسَّاَن ْبِن َعِطيََّة، َعْن َأيِب أحَماَمَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعلَ   -  2949
 شحْعبـَتَاِن ِمَن اإْلِميَاِن، َواْلَبَذاءح َواْلبـَيَانح شحْعبـَتَاِن ِمَن النَِّفاِق« 

 . حديث صحيح دون قوله: والعي والبيان، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه(: 22312قال شعيب في تخريج المسند )[ 141]رقم: 
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ثـَنَا َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد، َأْخََبين الزَّجْنِيُّ، َأْخََبين زَْيدح ْبنح َأْسَلَم، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب   -  2961 هحَريْـَرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َحدَّ
فـَْليَْأكحْل ِمْن طََعاِمِه، َواَل َيْسأَلحهح َعْنهح، َوِإْن َسَقاهح َشَرااًب فـَْلَيْشَرْب ِمْن  َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َدَخَل َأَحدحكحْم َعَلى َأِخيِه اْلمحْسِلِم فََأْطَعَمهح  

 َشَراِبِه َواَل َيْسأَلحهح َعْنهح، فَِإْن َخِشَي ِمْنهح فـَْلَيْكِسْرهح اِبْلَماِء« 
لم بن خالد الزنجي، لكن روي حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف مس(:  9184قال شعيب في تخريج المسند )  [142]رقم:  

 الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة ال بأس به 

ثـَنَا َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد، َأْخََبين الزَّجْنِيُّ ْبنح َخاِلٍد، َحدََّثِِن اْلَعاَلءح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن، َعنْ   -  2962 أَبِيِه، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة قَاَل: قَاَل    َحدَّ
 َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكَرمح اْلَمْرِء ِدينحهح، َومحرحوَءتحهح َعْقلحهح، َوَحَسبحهح خحلحقحهح« 

)[  143]رقم:   المسند  تخريج  بالزنجي-إسناده ضعيف، مسلم بن خالد  (:  8774قال شعيب في  المعروف  المكي  سيىء   - هو 
 الحفظ، كثير األوهام. 

َثِِن َحَرامح ْبنح عحْثَماَن، َعْن َأيِب َعِتيٍق، َعْن َجاِبٍر َأنَّ اَحدَّ  - 2964 لنَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ثـَنَا َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد، أاَن الزَّجْنِيُّ، َحدَّ
 اْليحْمََن " َكاَن يـَْلَبسح نـَْعَلهح اْليحْمََن قـَْبَل اْليحْسَرى، وََكاَن خَيَْلعح اْليحْسَرى قـَْبَل 

 . فيه حرام بن عثمان متروك: 855/ 2قال ابن القيسراني قي ذخيرة الحفاظ  [144]رقم: 

َثِِن َحَرامح ْبنح عحْثَماَن، َعْن َأيِب َعِتيٍق، َعْن َجاِبٍر »َأنَّ النَِّبَّ    -  2965 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن الزَّجْنِيُّ، َحدَّ َوَسلََّم َكاَن  َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َحدَّ
 يـََتَختَّمح يف َيِدِه اْليحْمََن« 

 . فيه حرام بن عثمان عامة حديثه مناكير: 382/ 3قال ابن القيسراني قي ذخيرة الحفاظ  [145]رقم: 
 

َثِِن َحَرامح ْبنح عحْثَماَن، َعْن َأيِب َعتِيٍق، َعْن    -  2966 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن الزَّجْنِيُّ، َحدَّ َجاِبٍر َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َحدَّ
 اِعِد، َويحَسلِّمح اْلَواِحدح َعَلى ااِلثْـَننْيِ« »يحَسلِّمح الصَِّغريح َعَلى اْلَكِبرِي، َواْلَقِليلح َعَلى اْلَكِثرِي، َوالرَّاِكبح َعَلى اْلَماِشي، َواْلَقائِمح َعَلى اْلقَ 

 حرام بن عثمان عامة حديثه مناكير : فيه 383/ 3قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء  [146]رقم: 

َثِِن َحرَامح ْبنح عحْثَماَن، َعْن َأيِب َعِتيٍق،  -  2967 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن الزَّجْنِيُّ، َحدَّ َعْن َجاِبٍر َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َحرََّم   َحدَّ
  اأْلََمِة ِإالَّ َأْن َيكحوَن ََلَا َعَمٌل أَْو َكْسٌب يـحْعَرفح َوْجهحهح« َخَراجَ 
 حرام بن عثمان عامة حديثه مناكير : فيه 383/ 3ابن عدي في الكامل في الضعفاء  قال [147]رقم: 

َها قَاَلْت: َسأَْلتح َرسحوَل اَّللَِّ   -  2969 َيََّة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّح َعنـْ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن أَبحو َعِقيٍل، َعْن ِبح
 تحهح َعْن وحْلَداِن اْلمحْشرِِكنَي قَاَل: »ِإْن ِشْئِت َأمْسَْعتحِك َتَضاِغيـَهحْم يف النَّاِر« وحْلَداِن اْلمحْؤِمِننَي أَْيَن هحْم؟ قَاَل: »يف اجْلَنَِّة اَي َعاِئَشةح« َوَسأَلْ 
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 . إسناده ضعيف لضعف أبي عقيل يحيى بن المتوكل، ولجهالة ُبَهيَّة(: 25743قال شعيب في تخريج المسند )[ 148]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن أَبحو    -  2979 َسَم َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمحَسيِِّب َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »قَ َحدَّ
َها«   اِبجْلِْعَرانَِة َغنَائَِم ححَننْيٍ، َواْعَتَمَر ِمنـْ

 مرسل.  [149]رقم: 

 َأْعظََم اجْلَْعِد، أاَن أَبحو َجْعَفٍر الرَّازِيُّ، َعْن قـَتَاَدَة قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح    -  2980
 النَّاِس َخطَأً يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َأْكثـَرحهحْم َخْوًضا يف اْلبَاِطِل« 

 مرسل.  [150]رقم: 

ثـَنَا    -  2981  َصلَّى هللاح َعَلْيِه  َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد، أاَن أَبحو َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ، َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنٍس، َعْن أََنٍس قَاَل: »ََّنَى َرسحولح اَّللَِّ َحدَّ
 َوَسلََّم َعِن النـُّْهَبِة« 

 
ثـَنَا َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد، أاَن أَبحو َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ، عَ  - 2982 َْيٍد، َعْن أََنٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثـَْلهح َحدَّ  ْن محح

عيسى  وهو عيسى بن أبي-حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو جعفر (: 12422قال شعيب في تخريج المسند )[ 151]رقم: 
 حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد توبع. -الرازي 

 
ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن أَبحو َجْعَفٍر، َعْن لَْيٍث، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: »َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّ   -  3006 ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ

بُّ ااِلْسَم احْلََسَن«   ُيِح
 . لضعف ليث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف (: 2766قال شعيب في تخريج المسند )[ 152]رقم: 

 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن أَبحو َجْعَفٍر، َعْن لَْيٍث، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: »َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّ   -  3007 ى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ
 يـَتـََفاَءلح َواَل يـََتَطريَّح« 

 . حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث (: 2766قال شعيب في تخريج المسند ) [153]رقم: 

: َمْن يف اجلَْ  - 3063 ْعتح احْلََسِن قَاَل: ِقيَل اَي َرسحوَل اَّللَِّ ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن يَزِيدح ْبنح إِبْـَراِهيَم قَاَل: مسَِ نَِّة؟ قَاَل: »النَِّبُّ َصلَّى هللاح َحدَّ
دِّيقح يف اجْلَنَِّة، َوالشَِّهيدح يف اجْلَنَِّة، َواْلَمْولحودح يف اجْلَنَِّة وَ   اْلَمْوءحوَدةح يف اجْلَنَِّة« َعَلْيِه َوَسلََّم يف اجْلَنَِّة، َوالصِّ

 مرسل.  [154]رقم: 
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ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن يَزِيدح ْبنح ِإبْـَراِهيَم، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ  - 3066 َعْن َجاِبٍر َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اْلوحضحوءح ِمَّا خَيْرحجح  ،َحدَّ
 َولَْيَس ِمَّا يَْدخحلح« 

 *[ 155]رقم: 

مح ْبنح ِمْسِكنٍي، اَن َعِقيلح ْبنح طَْلَحَة، وََكاَن أَبحوهح َقْد َشِهَد َعامَّ  -  3100 َة اْلَمَشاِهِد َمَع َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َسالَّ
، ِإانَّ قـَْوٌم ِمْن َأهْ  َ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن جحَريٍّ َأْو َأيِب جحَريٍّ اَْلحَجْيِميِّ قَاَل: قـحْلنَا: اَي َرسحوَل اَّللَِّ ِل اْلبَاِديَِة فـَنحِحبُّ َأْن تـحَعلَِّمنَا َعَماًل َلَعلَّ اَّللَّ

فَ  ئًا، َوَلْو َأْن تـحْفرَِغ ِمْن َدْلِوَك يف ِإاَنِء اْلمحْسَتْسِقي،  َأْن يـَنـْ َوَأْن تحَكلَِّم َأَخاَك َوَوْجهحَك ِإلَْيِه َعنَا بِِه قَاَل: »اَل حَتِْقَرنَّ ِمَن اْلَمْعرحوِف َشيـْ
َا ِمَن اْْلحَياَلِء، َواَل ُيحِ  َك َوِإْسبَاَل اإْلِزَاِر، فَِإَّنَّ َبِسٌط، َوِإايَّ بُّ اَّللَّح اْْلحَياَلَء، َوِإْن َسبََّك رَجحٌل مِبَا يـَْعَلمح ِمْنَك ِخاَلَفهح، َفاَل َتسحبَّهح مِبَا  محنـْ

 تـَْعَلمح ِمْنهح فـََيكحونح َلَك َأْجرح َذِلَك، َوَواَبلحهح َعَلْيِه« 
 إسناده صحيح.(: 20633قال شعيب في تخريج المسند ) [156]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن ََهَّاٌم، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيِد ْبِن جحْدَعاَن »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعلَ   - 3108 ْيِه َوَسلََّم اْشرَتَى ححلًَّة ِبَسْبٍع َحدَّ
 َوِعْشرِيَن اَنقًَة فـََلِبَسَها« 

 مرسل.  [157]رقم: 

َلى قَاَل: َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن ََهَّامح يـَْعِِن اْبَن َُيََْي، اَن َعطَاءح ْبنح السَّاِئِب قَاَل: َأوَّلح يـَْوٍم َعَرْفتح ِفيِه َعبْ  -  3110 َد الرَّمْحَِن ْبَن َأيِب لَيـْ
َع َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح رَأَْيتح َشْيًخا َعَلى مِحَاٍر أَبْـَيَض الرَّْأِس َواللِّْحَيِة قَاَل: فَاتَـّبـَْعتح  : اَن فحاَلنح ْبنح فحاَلٍن أَنَّهح مسَِ  مِحَارَهح َوهحَو يـَقحولح

: »َمْن َأَحبَّ ِلَقاَء اَّللَِّ َأَحبَّ اَّللَّح ِلَقاَءهح، َوَمْن َكرَِه ِلَقاَء اَّللَِّ َكرَِه اَّللَّح  يـَْبكحوَن، فـََقاَل: »َما    ِلَقاَءهح« فََأَكبَّ النَّاسح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح
َا هحَو   }ِإْن َكاَن ِمَن اْلمحَقرَِّبنَي فـََرْوٌح َوَرُْيَاٌن َوَجنَّةح  يـحْبِكيكحْم؟« قَالحوا: ِإانَّ َنْكَرهح اْلَمْوَت قَاَل: ِإنَّهح لَْيَس ِمْن َذِلَك، َوَلِكنَّهح ِإَذا َحَضَر فَِإَّنَّ

َر ِبَذِلَك َأَحبَّ  ، )َوأَمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلمحَكذِِّبنَي الضَّ َونـحَعْيٍم{، ِإَذا بحشِّ الِّنَي، فـَنـحزحٌل ِمْن  ِلَقاَء اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َواَّللَّح َعزَّ َوَجلَّ لِِلَقائِِه َأَحبُّ
يٍم، ُثحَّ َتْصِلَيةح َجِحيٍم( َهَكَذا ِهَي يف ِقَراَءِة َعْبِد اَّللَِّ )ُثحَّ َتْصِلَيةح َجِحيٍم( قَا َر، ِبَذِلَك َكرَِه ِلَقاَء اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َواَّللَّح محَِ َل: فَِإنَّهح ِإَذا بحشِّ

 لِِلَقائِِه َأْكَرهح " 
 فيه عطاء بن السائب فيه كالم : 2/324قال الهيثمي في مجمع الزوائد [ 158]رقم: 

 الزَُّبرْيِ ْبِن اْْلِّرِيِت، َعْن ِعْكرَِمَة قَاَل: »ََّنَى َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد، أاَن َجرِيرح ْبنح َحازٍِم، َعنِ  -  3136
 َوَسلََّم َعْن طََعاِم اْلمحتـَبَارَِينْيِ« 

 مرسل.  [159]رقم: 
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َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَواِدي ََثحوَد قَاَل: »َأْسرِعحوا  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن أَبحو اأْلَْشَهَب، َعْن َأيِب َنْضَرَة قَاَل: َمرَّ    - 3142
 السَّرْيِ، فَِإنَّ َهَذا َواٍد َمْلعحوٌن« 

 مرسل.  [160]رقم: 

ْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَاَل: أاََن يف اجْلَنَِّة فـَهحَو يف َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن أَبحو اأْلَْشَهِب، َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعلَ  -  3147
 النَّاِر " 
 مرسل.  [161]رقم: 

، قَاَل: ان َعِليٌّ قَاَل: َأْخََباََن الرَّبِيعح،  -  3167 َعِن احْلََسِن قَاَل: »َحرََّم َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم احْلحمحَر  َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ
 اأْلَْهِليََّة« 

 مرسل.  [162]رقم: 

، َعِن احْلََسِن، َأنَّ رَجحاًل، أََتى الزُّبرَْيَ َوهحَو اِبْلَبْصَرِة، فـََقاَل: َأاَل    -  3184 أَقـْتحلح َعِليًّا قَاَل: َكْيَف تـَْقتـحلحهح  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن اْلمحبَاَركح
 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اإْلِميَاَن ِقيدح  َوَمَعهح اجْلحنحودح؟ قَاَل: َأحْلَقح بِِه فََأكحونح َمَعهح، ُثحَّ أَْفِتكح ِبِه فـََقاَل الزَُّبرْيح: اَل، ِإنَّ َرسحوَل اَّللَِّ 

 كح محْؤِمٌن« اْلَفْتِك، اَل يـحْفتَ 
فضالة، فقد علق له   بنصحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيَر المبارك  (:  3184قال شعيب في تخريج المسند )  [163]رقم:  

 . قد صرح بالتحديث  -وإن كان مدلساً  -البخاري، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو

أََنٍس،   -  3191 َعْن  َثِبٍت،  َعْن   ، اْلمحبَاَركح أاَن  َعِليٌّ،   َحدَّثـَنَا 
، َعْن َثبِ   -  3192 ٍت، َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َوَحدَّثـَنَا هحْدبَةح يـَْعِِن اْبَن َخاِلٍد، اَن اْلمحبَاَركح

َا ححبًّا ِلَصاِحِبِه«   حَتَابَّ رَجحاَلِن يف اَّللَِّ َجلَّ َوَعزَّ ِإالَّ َكاَن أَْفَضلحهحَما َأَشدََّهح
 (، وقال: صحيح. 423ذكره األلباني في صحيح األدب المفرد ) [164]رقم: 

، َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح   -  3198 ، ان َعِليٌّ قَاَل: َأْخََباََن اْلمحبَاَركح  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َكفََّن  َأْخََباََن َعْبدح اَّللَِّ
 َأَحدحكحْم َأَخاهح فـَْليحْحِسْن َكَفَنهح« 

 مرسل.  [165]رقم: 
 

، َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَِئْن عِ   -  3199 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن اْلمحبَاَركح ْشتح ِإْن َشاَء اَّللَّح أَلحْخرَِجنَّ  َحدَّ
َقى ِفيَها ِإالَّ محْسِلٌم«   اْليـَهحوَد َوالنََّصاَرى ِمْن َجزِيَرِة اْلَعَرِب َحَّتَّ اَل يـَبـْ
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 مرسل.  [166]رقم: 
 

 َوبِِه َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »احْلحْمَرةح ِمْن زِيَنِة الشَّْيطَاِن«  - 3200
 مرسل.  [167]رقم: 

 

َعَلْيِه َوَسلََّم رَجحاًل، فـََقاَل: اَي َرسحوَل اَّللَِّ ِخْر ِل، فـََقاَل َرسحولح اَّللَِّ َوِبِه َعِن احْلََسِن قَاَل: اْستـَْعَمَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح   -  3201
 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْجِلْس« 

 مرسل.  [168]رقم: 
 

بُّ احْلحْمَرَة« َوبِِه َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »الشَّْيطَانح  - 3202   ُيِح
 مرسل.  [169]رقم: 

بَانح، انَ   -  3203 ثـَنَا َشيـْ ، َعِن احْلََسِن، َوَحدَّ اْلمحبَاَركح قَاَل: قَاَل احْلََسنح: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن اْلمحبَاَركح
َعِن    ِذمَِّتِه« َوَرَواهح َداوحدح ْبنح َأيِب ِهْنٍد،َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى َصاَلَة الصُّْبِح فـَهحَو يف ِذمَِّة اَّللَِّ َجلَّ َوَعزَّ َفاَل َيطْلحبـَنَّكحمح اَّللَّح ِبَشْيٍء ِمنْ 

 احْلََسِن، َعْن جحْندحٍب َعْن َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 مرسل.  [170]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، انَ   -  3208 ِهنَّ محبَاَرٌك، َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َثاَلٌث لَْيَس َعَلى اْبِن آَدَم ِفي  َحدَّ
 ٌب« ِحَساٌب طََعاٌم يحِقيمح ِبِه صحْلَبهح، َوبـَْيٌت يحِكنَّهح، َوثـَْوٌب يـحَواِري َعْورَتَهح، َفَما فـَْوَق َذِلَك َفكحلُّهح ِحَسا

 مرسل.  [171]رقم: 
 

 َوبِِه َعِن احْلََسِن »َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم كحفَِّن يف ححلٍَّة ِحََبٍَة«  - 3209
 مرسل.  [172]رقم: 

، َعْن َأيِب اْلمحتـَوَكِِّل النَّاِجيِّ قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح   -  3283 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َعِليُّ ْبنح َعِليٍّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن محْسِلٍم َحدَّ
َل َلهح َدْعَوتَهح، َوِإمَّا َأْن يَدَِّخَرَها لَهح يف  َيْدعحو ِبَدْعَوٍة لَْيَس ِفيَها ِإُثٌْ، َواَل َقِطيَعةح رَِحٍم ِإالَّ َأْعطَاهح ا َّللَّح ِِبَا ِإْحَدى َثاَلٍث: ِإمَّا َأْن يـحَعجِّ

َأْكثـَرح  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَّح  قَاَل:  نحْكِثرح  ِإًذا  قَالحوا:  ِمثـَْلَها  السُّوِء  ِمَن  َعْنهح  َيكحفَّ  َأْن  َوِإمَّا  اْلمحتـَوَكِّلِ   "اآْلِخَرِة،  أاََب  َعِليٌّ  بِِه  َاوِْز  ْيح  مَلْ 
 مرسل.  [173]رقم: 

، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلحْدرِيِّ َعِن ال  -  3284 ، اَن أَبحو اْلمحتـَوَكِِّل النَّاِجيُّ بَانح، اَن َعِليُّ ْبنح َعِليٍّ ثـَنَا َشيـْ  نَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثـَْلهح َحدَّ
 .إسناده جيد(: 11133قال شعيب في تخريج المسند ) [174]رقم: 
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، َأنَّ رَجحاًل َلِقَي النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعلَ   -  3290 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن ِجْسرح ْبنح احْلََسِن، َعِن احْلََسِن اْلَبْصِريِّ ْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: َمْرَحبًا َحدَّ
 َسيِِّداَن، فـََقاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »السَّيِّدح اَّللَّح تـَبَاَرَك َوتـََعاىَل« ِبِسيِِّداَن َواْبِن 

 مرسل.  [175]رقم: 

َثِِن طَْيَسَلةح  -  3303 َبَة قَاَل: َحدَّ ْبنح َعِليٍّ قَاَل: أَتـَْيتح اْبَن عحَمَر َعِشيََّة َعَرَفَة، َوهحَو حَتَْت ِظلِّ   َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين أَيُّوبح ْبنح عحتـْ
ْعتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح  : »هحنَّ ِتْسعٌ َأرَاٍك، َوهحَو َيصحبُّ َعَلى رَْأِسِه اْلَماَء َفَسأَْلتحهح َعِن اْلَكبَائِِر، فـََقاَل: مسَِ  «،  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح

نَـ قـح  قَاَل:  ِم  الدَّ قـَْبَل   : قـحْلتح قَاَل:  اْلمحْحَصَنِة  َوَقْذفح  َوَجلَّ،  َعزَّ  اِبَّللَِّ  اإْلِْشَراكح  قَاَل:  َوَما هحنَّ؟   : النـَّْفِس ْلتح َوقـَْتلح  َورَْغًما،  َعْم، 
اْليَ  َماِل  َوَأْكلح  الّراَِب،  َوَأْكلح  ْحِر،  َوالسِّ الزَّْحِف  ِمَن  َواْلِفَرارح  احْلَرَاِم اْلمحْؤِمَنِة،  اِبْلبـَْيِت  َواإْلِحْلَادح  اْلمحْسِلَمنْيِ،  اْلَواِلَدْيِن  َوعحقحوقح  تِيِم، 

َلِتكحْم َأْحيَاًء َوَأْمَواًتً   ِقبـْ
 مرسل.  [176]رقم: 

ْعتح َأاَب    - 3314 ثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين مَحَّاٌد، َعْن حمحَمَِّد ْبِن زاَِيٍد قَاَل: مسَِ : قَاَل أَبحو اْلَقاِسِم َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: َحدَّ هحَريْـَرةَ يـَقحولح
يـَْعَلمحوَن«  َكانحوا  َلْو  ََلحْم  َخرْيٌ  َواْلَمِديَنةح  َها،  َعنـْ رَْغَبةً  اْلَمِديَنِة  ِمَن  رَِجاٌل   »لََيْخرحجحنَّ 

 
ِن َأيِب َعمَّاٍر، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثـَْلهح، َغرْيَ أَنَّهح َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين مَحَّاٌد، َعْن َعمَّاِر بْ   -  3315

 قَاَل: اَنسٌ 
 إسناده صحيح على شرط مسلم. (: 8015قال شعيب في تخريج المسند )[ 177]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين مَحَّادح ْبنح  - 3317 َتِضلحوَن«  َسَلَمَة، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َحدَّ  َعْن َجاِبٍر، َأَّنَّحْم َكانحوا »يحَصلُّوَن اْلَمْغِرَب ُثحَّ يـَنـْ
 [ * 178]رقم: 

ْعتح النَِّبَّ  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن َجْعَفِر ْبِن ِإاَيَس، َعْن اَنِفِع ْبِن جحَبرْيِ ْبِن  - 3322 محْطِعٍم، َعْن أَبِيِه قَاَل: مسَِ
، َوَنِبُّ الرَّمْحَِة، َونَ  : »أاَن حمحَمٌَّد، َوَأمْحَدح، َواْلمحَقفَّى، َواحْلَاِشرح  ِبُّ اْلَمْلَحَمِة، َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح

 ( 2354ه )أخرجه مسلم بنحو  [179]رقم: 

ْعتح َأاَب َسِعيٍد اْْلحْدِريَّ قَاَل: »َكاَن رَ   -  3327 ثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين مَحَّاٌد، َعْن ِبْشِر ْبِن َحْرٍب قَاَل: مسَِ سحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َحدَّ
 ِإىَل السََّماِء اَبِطنـحهحَما ِإىَل اأْلَْرِض، َوظَاِهرح َكفَّْيِه ِإىَل السََّماِء«  َوَسلََّم َيْدعحو ِبَعَرَفَة َهَكَذا، َورََفَع َعِليُّ ْبنح اجْلَْعِد يََدْيهِ 

 إسناده ضعيف لضعف بشر بن َحْرب: وهو األْزدي، وبقية رجاله ثقات   (:11803قال شعيب في تخريج المسند )[  180]رقم:  
 رجال الصحيح. 
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ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن    -  3328 ِل اْلَبَصِل مَحَّاٌد، َعْن ِبْشِر ْبِن َحْرٍب، َعْن َأيِب َسِعيٍد َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم " ََّنَى َعْن َأكْ َحدَّ
: َأَحَراٌم هحَو؟ قَاَل: اَل، َوَلِكنَّهح ََّنَى َعْنهح "   َواْلكحرَّاِث َوالثُّوِم قَاَل: قـحْلتح

إسناده ضعيف لضعف بشر: وهو ابن حرب األزدي، وبقية رجاله ثقات   (:11805قال شعيب في تخريج المسند )  [181]رقم:  
 رجال الصحيح. 

: »َّنََ   -  3334 ْعتح اْبَن عحَمَر يـَقحولح ثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين مَحَّادح ْبنح َسَلَمَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: مسَِ  َصلَّى هللاح ى َرسحولح اَّللَِّ َحدَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِكَراِء اأْلَْرِض« 

   *[ 182]رقم: 

 
َع رَجحاًل   -  3343 ثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين مَحَّاٌد، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلََكِم، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن عحَمَر، أَنَّهح مسَِ  يـَْعِِن مَيَْدحح، رَجحاًل، فـََقاَل َحدَّ

َاَب، َوقَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح  َاَب" بَِيِدِه َهَكَذا َُيِْثي ِِبَا الرتُّ اِحنَي فَاْحثحوا يف وحجحوِهِهمح الرتُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا رَأَيْـتحِم اْلَمدَّ
 صحيح لغيره. عطاء بن أبي رباح مختلف في سماعه من ابن عمر (:  5684قال شعيب في تخريج المسند ) [183]رقم: 

 َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حمحَمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َعْن حمحَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن احْلََنِفيَِّة، َعْن محَعاِويََة قَاَل: مسَِْعتح َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين مَحَّاٌد، َعْن  -  3346
: »اْلعحْمَرى َجائَِزٌة أِلَْهِلَها«   َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح

 .إسناده حسن(: 16883قال شعيب في تخريج المسند )[ 184]رقم: 

 
دِّيِق قَاَل: ِقيَل: اَي َرسحوَل اَّللَِّ َمْن َأْهلح    -  3354 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن مَحَّاٌد، َعْن َثِبٍت، َعْن َأيِب َبْكٍر الصِّ النَّاِر قَاَل: " َمْن اَل مَيحوتح َحدَّ

َْلَ َمَساِمعحهح ِمَّا َيْكَرهح، َفِقيَل: اَي  « َحَّتَّ َتْح بُّ َْلَ َمَساِمعحهح ِمَّا ُيِح ، َمْن َأْهلح اجْلَنَِّة؟ قَاَل: »َمْن اَل مَيحوتح َحَّتَّ َتْح  َرسحوَل اَّللَِّ
 * [185]رقم: 

ِمْن َأَشدِّ النَّاِس َتْكِذيبًا َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن اْلَقاِسمح، َحدََّثِِن َسِعيدح ْبنح اْلمحَهلَِّب قَاَل: قَاَل ِل طَْلقح ْبنح َحِبيٍب: كحْنتح    -  3384
َها ِفيَها ِذْكرح خح  لحوِد َأْهِل النَّاِر، فـََقاَل ِل: اَي طَْلقح أَتـحَراَك اِبلشََّفاَعِة َحَّتَّ َلِقيتح َجاِبَر ْبَن َعْبِد اَّللَِّ فـََقَرْأتح َعَلْيِه كحلَّ آيٍَة أَْقِدرح َعَليـْ

: اَل قَاَل: فَِإنَّ الَِّذي قـََرْأََتح أَقـَْرأَ ِلِكتَاِب اَّللَِّ ِمِنِّ َوَأْعلَ  مح اْلمحْشرِكحوَن، َوَلِكنَّ َم ِبسحنَِّة نَِبيِِّه َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم حمحَمٍَّد ِمِنِّ قَاَل: قـحْلتح
ْعتحهح ِمْن َرسحوِل اَّللَِّ َهؤحاَلِء قـَْوٌم َأَصابحوا َذنحواًب فـَعحذِّبحوا ِِبَا، ُثحَّ أحْخرِجحوا ِمَن النَّاِر، ُثحَّ َأْوَمأَ  بَِيَدْيِه ِإىَل أحذحنـَْيِه، فـََقاَل: َصْمتًا ِإْن مَلْ َأكحْن مسَِ

 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولحهح َوَنْنح نـَْقرَأح الَِّذي نـَْقَرأح 
مجهولين، روى عنه اثنان، إسناده ضعيف، سعيد بن المهَلب في عداد ال(:  14534قال شعيب في تخريج المسند )[  186]رقم:  

 وقال أبو حاتم: ال أدري من هو، وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وزعم أنه ابن المهلب بن أبي ُصْفرة.
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ثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين حَبٌْر السَّقَّاءح، َأْخََبين ِعْمَرانح اْلَقِصريح، َعْن َأيِب َسِعيٍد اإْلِْسَكْنَدرَاينِّ   -  3391 : قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح  قَالَ َحدَّ
ْلقحوَِّة، َوهحَو ِمَن السُّنَِّة َتَسحَّرحوا َولَْو َعَلى َجْرٍع َعَلْيِه َوَسلََّم: »اجْلََماَعٌة بـَرََكٌة، َوالثَّرِيدح بـَرََكٌة، َوالسَّححورح بـَرََكٌة، َتَسحَّرحوا فَِإنَّهح يَزِيدح يف ا

رِيَن«َعَلى  ِمْن َماٍء َصَلَواتح اَّللَِّ     اْلمحَتَسحِّ
 . سنده ضعيف، وله شاهدقال البوصيري في اتحاف الخيرة: [ 187]رقم: 

لِْلَعاملِِ ِسرْتٌ  ِمْهَرانح الرَّاِوي، َعْن حَبٍْر السَّقَّاِء قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »احْلِْلمح زَْيٌن    قَاَل َُيََْي: انَ   -  3393
  اْلَفْضِل َعِن احْلََسِن هحَو حَبٌْر السَّقَّاءح لِْلَجاِهِل« قَاَل َُيََْي: َلْو َكاَن َغرْيح حَبٍْر السَّقَّاِء قَاَل َُيََْي: َويـَْرِوي الثَـّْورِيُّ َعْن َأيِب 

 مرسل.  [188]رقم: 

، اَن محْسِلٌم، انَ  - 3396 حَبْرح ْبنح َكنِيٍز، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم:  َحدََّثِِن حمحَمَّدح ْبنح َعِليٍّ
لحغحوَن السَّْبِعنَي«   »أََقلُّ أحمَّيِت الَِّذيَن يـَبـْ

 . جموع الطرق محسن ب(: 1517قال األلباني في السلسلة الصحيحة )[ 189]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن اْبنح ثـَْواَبَن، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْكححوٍل، َعِن احْلَاِرِث ْبِن محَعاوِيََة، َوسحَهْيِل ْبِن َأيِب   -  3401  َجْنَدٍل، َأَّنَّحَما َسَأاَل ِباَلاًل  َحدَّ
: »اْمَسححوا َعَلى اْْلحفَّنْيِ« َعِن   اْلَمْسِح، فـََقاَل: مسَِْعتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح

 حديث صحيح من فعله َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ال من قوله (: 23892قال شعيب في تخريج المسند )[ 190]رقم: 

ثـَهحْم َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعلَ َوِبِه َعْن َمْكححوٍل، عَ   -  3402 ْيِه َوَسلََّم ْن عحَمَر ْبِن نـحَعْيٍم، َعْن أحَساَمَة ْبِن َسْلَماَن، َأنَّ أاََب َذرٍّ، َحدَّ
، َوَما احلَِْجابح  « قَالحوا: اَي َرسحوَل اَّللَِّ َ يـَْغِفرح لَِعْبِدِه َما مَلْ يـََقِع احلَِْجابح  ؟ قَاَل: »ََتحوتح النـَّْفسح َوِهَي محْشرَِكٌة« قَاَل: »ِإنَّ اَّللَّ

 . إسناده ضعيف لجهالة ابن نعيم(: 21522قال شعيب في تخريج المسند ) [191]رقم: 

ْعتح َشِقيَق ْبَن َسَلَمَة قَاَل: َشهِ   -  3406 ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن اْبنح ثـَْواَبَن، َعْن َعْبَدَة ْبِن َأيِب لحبَابََة قَاَل: مسَِ ْدتح عحْثَماَن تـََوضَّأَ َثاَلًث َحدَّ
 َذا تـََوضَّأَ النَِّبُّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« َثاَلًث، َوذََكَر أَنَّهح أَفـَْرَد اْلَمْضَمَضَة ِمَن ااِلْستِْنَشاِق، ُثحَّ قَاَل: »َهكَ 

 *[ 192]رقم: 

ْلَمْضَمَضَة ِمَن ااِلْسِتْنَشاِق،  َوِبِه َعْن َعْبَدَة قَاَل: مسَِْعتح َشِقيَق ْبَن َسَلَمَة قَاَل: َشِهْدتح َعِليًّا تـََوضَّأَ َثاَلًث َثاَلًث، َوأَفـَْرَد ا   -  3407
 قَاَل: »َهَكَذا تـََوضَّأَ َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم« ُثحَّ 

 *[ 193]رقم: 
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  قَاَل: »اَل َتْشرَتحوا الصََّدقَاتِ َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين حمحَمَّدح ْبنح رَاِشٍد، َعْن َمْكححوٍل َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  - 3415
 َحَّتَّ تحوَسَم َوتـحْعَقَل« 

 مرسل.   [194]رقم: 
 

ثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين حمحَمَّدح ْبنح رَاِشٍد، َعْن َمْكححوٍل َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم  - 3416  »مَحَى جِلحَرَش مِحَاهحْم« َحدَّ
 مرسل.  [195]رقم: 

َصلَّى هللاح َعَلْيِه   َعِليٌّ، قَاَل: مسَِْعتح حمحَمََّد ْبَن رَاِشٍد، َعْن َعْبِد اْلَكِرَِي ْبِن َأيِب اْلمحَخاِرِق قَاَل: »َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َحدَّثـَنَا    - 3417
 َوَسلََّم يحَسمِّي َعَلى كحلِّ لحْقَمٍة« 

 مرسل.  [196]رقم: 
 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن   - 3418 لََّم »ِإَذا  حمحَمَّدح ْبنح رَاِشٍد، َعْن َعْبِد اْلَكِرَِي ْبِن َأيِب اْلمحَخاِرِق قَاَل: َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ َحدَّ
َها«   َغِشَي َأْهَلهح، َغِشَي اِبْلِمْلَحَفِة َعَلْيِه َوَعَليـْ

 مرسل.  [197]رقم: 

ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َعْبدح  - 3424 ثَهح َعْن َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّ َحدَّ ى هللاح   احْلَِميِد، أاَن َشْهٌر، اَن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َغْنٍم، َأنَّ َشدَّاَد ْبَن َأْوٍس، َحدَّ
ِة« َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »لََيْحِمَلنَّ ِشَرارح َهِذِه اأْلحمَِّة َعَلى سحَنِن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلِهْم َحْذَو  ِة اِبْلقحذَّ  اْلقحذَّ

 إسناده ضعيف، لضعف شهر بن حوشب، وباقي رجاله ثقات. (: 17135قال شعيب في تخريج المسند ) [198]رقم: 
 

 َنَصاَرى اْلَعَرِب« َوبِِه أاَن َشْهٌر قَاَل: قَاَل اْبنح َعبَّاٍس »ََّنَى َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َذاَبِئِح  - 3425
 إسناده ضعيف، لضعف شهر بن حوشب، وباقي رجاله ثقات.  [199]رقم: 

 

َشْهٌر قَاَل: قَاَل اْبنح َعبَّاٍس »ََّنَى َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الذَّبِيَحِة َأْن   َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َعْبدح احْلَِميِد، انَ   - 3426
 تـحْفَرَس يـَْعِِن َأْن تـحْنَخَع قـَْبَل َأْن ََتحوَت« 

 (: ضعيف.4717قال األلباني في السلسلة الضعيفة ) [200]رقم: 

ِبٍّ َحَرًما، َوِإنَّ َحَرِمَي َوبِِه قَاَل: اَن َشْهٌر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِلكحلِّ نَ   -  3427
 اْلَمِديَنةح« 

 فيه شهر بن حوشب: ضعيف.  [201]رقم: 
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، َعْن َسِعيِد  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َعِديُّ ْبنح   - 3446 ، َعْن َأيِب َأمْسَاَء الرََّحِبِّ  اْلَفْضِل، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلََكِم، َعْن َأيِب احْلََسِن الشَّاِميِّ
: »ِإنَّ َّللَِِّ َعزَّ  لَّ َضنَاِئَن ِمْن ِعبَاِدِه َيِضنُّ ِِبِْم َعِن  َوجَ ْبِن زَْيِد ْبِن َعْمرِو ْبِن نـحَفْيٍل قَاَل: مسَِْعتح النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح

ِيتـحهحْم يف َعاِفَيٍة«   اْلَقْتِل َواأْلَْمَراِض يحِعيشحهحْم يف َعاِفَيٍة َوميح
 *[ 202]رقم: 

َثِبٍت، َعِن اْبِن اْلَفاِكِه قَاَل: »رَأَْيتح  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َعِديُّ ْبنح اْلَفْضِل، َعْن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن عحَمارََة ْبِن خحَزمْيََة ْبِن    -  3447
 َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم تـََوضَّأَ َمرًَّة َمرًَّة« 

 *[ 203]رقم: 

ثـَْتِِن َعمَّ   -  3452 يِت، َعاِئَشةح قَاَلْت: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َأيِب َبْكٍر، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حمحَمٍَّد، َحدَّ
نْـيَ   ا َواآْلِخَرِة« هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي َعاِئَشةح، إِنَّهح َمْن أحْعِطَي َحظَّهح ِمَن الّرِْفِق أحْعِطَي َحظَّهح ِمْن َخرْيِ الدُّ

 إسناده صحيح(: 25259قال شعيب في تخريج المسند ) [204]رقم: 

ِه اْبِن َأيِب محَلْيَكَة، َعْن َعاِئشَ   -  3453 َة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َأيِب َبْكٍر اْلقحَرِشيُّ، َعْن َعمِّ
 الّرِْفقح«  َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َأرَاَد اَّللَّح ِبَِْهِل بـَْيٍت َخرْيًا َأْدَخَل َعَلْيِهمح 

 حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على هشام بن عروة (: 24427قال شعيب في تخريج المسند )[ 205]رقم: 

َعاِئَشةح قَاَلْت: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ  َحدَّثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََباََن َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح َأيِب َبْكٍر، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حمحَمٍَّد، َحدَّثـَْتِِن َعمَّيِت،    - 3454
نْـيَا َواآْل   ِخَرِة« َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي َعاِئَشةح َمْن ححرَِم َحظَّهح ِمَن الّرِْفِق ححرَِم َحظَّهح ِمْن َخرْيِ الدُّ

 و في جملة من يكتب حديثه فيه عبد الرحمن بن أبي بكر وه: 482/ 5قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء [ 206]رقم: 

َأْعطَاين   -  3456 ِإبْـَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة قَاَل: كحْنتح رَجحاًل  أَبحو محَعاِويََة، َعْن مَحَّاٍد، َعْن  أاَن  ثـَنَا َعِليٌّ،   اَّللَّح َعزَّ َوَجلَّ ححْسَن  َحدَّ
ْعتح َرسحوَل الصَّْوِت اِبْلقحْرآِن، وََكاَن اْبنح َمْسعحوٍد يـحْرِسلح ِإَِلَّ فَأَ  قـَْرأح َعَلْيِه، فَِإَذا فـََرْغتح ِمْن ِقَراَءِت قَاَل: زِْداَن ِفَداَك َأيِب َوأحمِّي، فَِإيّنِ مسَِ

: »ِإنَّ ححْسَن الصَّْوِت زِيَنةح اْلقحْرآِن«   اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحولح
: فيه  58/4(: إسناده حسن. وقال شعيب في تخريج سير أعالم النبالء  1815قال األلباني في السلسلة الصحيحة )  [207]رقم:  

 سعيد بن زربي وهو منكر الحديث. 
 

ثـَنَا َعِليٌّ، َأْخََبين أَبحو محَعاِويََة، َعْن َثِبٍت َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ   -  3457 »أحْعِطَي أَبحو محوَسى   َوَسلََّم:  َحدَّ
 ِمْزَمارًا ِمْن َمزَاِمرِي آِل َداوحَد َعَلْيِه السَّاَلمح« 
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 : فيه سعيد بن زربي ليس بثقة. 421/1قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ  [208]رقم: 

، عَ   -  3459 َعاينِّ ثـَنَا َعِليٌّ، أاَن َعْبدح اْلقحدُّوِس، َعْن َأيِب اأْلَْشَعِث الصَّنـْ ْن َشدَّاِد ْبِن َأْوٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َحدَّ
 »َمْن قـََرَض بـَْيِت َشْعٍر بـَْعَد اْلِعَشاِء اآْلِخَرِة مَلْ تـحْقَبْل لَهح َصاَلٌة َحَّتَّ يحْصِبَح« 

 . 427/1الموضوعات  (: ضعيف...وقد ذكره ابن الجوزي في5790قال األلباني في ضعيف الجامع ) [209]رقم: 
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 فتح املعبود يف زوائد منتقى ابن اجلارود  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

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

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

 التجاوز، تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم.  العفو وحسن
املرفوعة على األصول السبعة ترتيب زوائد املنتقى البن اجلارود من األحاديث  نضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسري يف  

 (.  ، سنن ابن ماجه، مسند أمحد. الرتمذي سنن داود،  ايبسنن ، الصغرى النسائيسنن مسلم، صحيح البخاري، صحيح )
 ومت استخراج الزوائد اليت على احدى الصور االتية: 

 منت احلديث الزائد خمتلف بلفظه أو معناه ومل خيرج يف الكتب السبعة.  .4
 الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف إحدى الكتب السبعة ولكن عن طريق صحايب اخر. أن يكون احلديث  .5
 أن يكون احلديث خمرجا يف الكتب السبعة بلفظه أو مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة.  .6

 كما مت وضع أحكام خمتصرة لكل من الشيخ أبو إسحاق احلويِن و د. أمحد بن صاحل الغامدي لكل حديث. 
 

 ر العمل مصاد 
ُملة جامعة أم زوائد منتقى ابن اجلارود على الكتب السبعة من األحاديث املرفوعة: د. أمحد بن صاحل الغامدي،   .5

 . ه  ١٤٢٥صفر   ،٢٩ع   ،١٧القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداِبا، ج 
ه  1408العريب، بريوت، الطبعة األوىل،  غوث املكدود بتخريج منتقى ابن اجلارود: أبو إسحاق احلويِن، دار الكتاب   .6

 م. 1988-
احملقق:  ،  هـ( 307حممد عبد هللا بن علي بن اجلارود النيسابوري اجملاور مبكة )املتوَف:    أبواملسندة،  املنتقى من السنن   .7

 1988  – 1408الطبعة: األوىل، ، بريوت –مؤسسة الكتاب الثقافية  ، عبد هللا عمر البارودي 
، دار  هـ(307حممد عبد هللا بن علي بن اجلارود النيسابوري اجملاور مبكة )املتوَف:    أبواملسندة،  املنتقى من السنن   .8

 التأصيل، القاهرة، الطبعة األوىل. 
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، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة، َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َُيََْي، قَاَل: ثـَنَا َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: ثـَنَا عحبـَْيدح    -  1 ، ابْـنَا عحَمَر، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقَبحِيِّ ، َوَعْبدح اَّللَِّ اَّللَِّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلَقْد   أحِسَر فََأْسَلَم فََأَمَرهح َأْن يـَْغَتِسَل فَاْغَتَسَل َوَصلَّى رَْكَعَتنْيِ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاح َرِضَي اَّللَّح َعْنهح " َأنَّ َثحَاَمَة احْلََنِفيَّ 
 َحسحَن ِإْساَلمح َأِخيكحْم« 

بن عمر تابعه.[ ]الحويني: إسناده صحيح.[    بن عمر ضعيف ولكن عبيد هللا  [ ]الغامدي: إسناده صحيح، عبد هللا15]جارود:  
 ([ 253]الحديث في صحيح ابن خزيمة )

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َُيََْي، قَاَل: ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح رََجاٍء، قَاَل: ثـَنَا َسِعيٌد يـَْعِِن اْبَن َسَلَمَة، قَا  -  2 َل: ثِن أَبحو َبْكٍر هحَو اْبنح عحَمَر ْبنح َحدَّ
هحَما َأنَّ رَجحاًل َمرَّ بَِرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى مْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن عحَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َعْن اَنِفٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن عحَمَر، َرِضَي َعْبِد الرَّ  اَّللَّح َعنـْ

َردَّ َعَلْيِه َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم ُثحَّ قَاَل: »ِإَذا رَأَيْـَتِِن َهَكَذا َفاَل هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َوهحَو يـحْهرِيقح اْلَماَء َفَسلََّم َعَلْيِه الرَّجحلح فَـ 
 تحَسلِّْم َعَليَّ فَِإنََّك ِإْن تـَْفَعْل اَل َأرحدُّ َعَلْيَك السَّاَلَم« 

( بمثله عن جابر بن عبد 352]الحديث أخرجه ابن ماجه )[  الحويني: إسناده حسن.]  [الغامدي: إسناده حسن.]  [37]جارود:  
 .[هللا
َْيٍد، َعْن أََنٍس، رَ   -  3 ثـَنَا حمحَمٌَّد، قَاَل: ثـَنَا َحجَّاٌج اأْلََّْنَاِطيُّ، قَاَل: ثـَنَا مَحَّاٌد، َعْن َثِبٍت، َومحح ِضَي اَّللَّح َعْنهح َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى َحدَّ

 َم قَاَل: »جحِعَلْت ِل كحلُّ َأْرٍض طَيَِّبٍة َمْسِجًدا َوطَهحورًا« َوَسلَّ هللاح َعَلْيِه 
 [ ]الغامدي: إسناده صحيح.[ ]الحويني: إسناده صحيح.[124]جارود: 

يدح ْبنح عحبـَْيِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب راََبٍح، َأنَّ َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َُيََْي، قَاَل: ثـَنَا عحَمرح ْبنح َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث، قَاَل: ثـَنَا َأيِب قَاَل: أَنْـبََأين اْلَولِ  -  4
ثَهح َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اَّللَّح   هحَما َأنَّ رَجحاًل َعطَاًء، َحدَّ ، َأْجَنَب يف ِشتَاٍء َفَسَأَل فَأحِمَر اِبْلَغْسِل فَاْغَتَسَل َفَماَت َفذحِكَر َذِلَك لِلنَِّبِّ  َعنـْ

 اْبنح َعبَّاٍس ُثحَّ أَثْـبـََتهح  التـََّيمَُّم طَهحورًا« ، َشكَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »َما ََلحْم قـَتـَلحوهح قـَتـََلهحمح اَّللَّح َثاَلًث َقْد َجَعَل اَّللَّح الصَِّعيَد َأوْ 
 بـَْعدح 

[ ]الغامدي: إسناده صحيح.[ ]الحويني: إسناده ضعيف وهو حديث صحيح إن شاء هللا.[ ]الحديث بلفظه في  128]جارود: 
 (.[ 273صحيح ابن خزيمة )

َثِِن حمحَمَّدح ْبنح ِإْسَحاَق ْبِن خحَزمْيََة، قَاَل: ثـَنَا يحوسحفح ْبنح محوسَ   -  5 ى، قَاَل: ثـَنَا َجرِيٌر، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن َحدَّ
تحْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر{ ]الن جحَبرْيٍ،   هحَما رَفـََعهح يف قـَْولِِه تـََعاىَل }َوِإْن كحنـْ [ قَاَل: »ِإَذا َكاَنْت 43ساء:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اَّللَّح َعنـْ

 ْم«َراَحةح يف َسِبيِل اَّللَِّ أَِو اْلقحرحوحح َأِو اجْلحَدِريُّ فـََيْجِنبح فـََيَخافح ِإِن اْغَتَسَل َأْن مَيحوَت فـَْليـَتـََيمَّ اِبلرَّجحِل اجلِْ 
[ ]الغامدي: إسناده ضعيف. جرير سمع من عطاء بعد االختالط.[ ]الحويني: إسناده ضعيف.[ ]الحديث بلفظه في 129]جارود: 

 ([ 272صحيح ابن خزيمة )
َعِن اْبِن ححَجرْيَةَ  ٍج َأيِب السَّْمِح، َحدَّثـَنَا َعِليُّ ْبنح َخْشَرٍم، قَاَل: َأاَن َعْبدح اَّللَِّ يـَْعِِن اْبَن َوْهٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َدرَّا  -  6

، َعْن َأيِب هحَريْـَرَة، َرِضَي اَّللَّح َعْنهح َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ   َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َأدَّْيَت زََكاةَ َماِلَك فـََقْد َقَضْيَت َما َعَلْيَك  اْْلَْواَلينِّ
َق ِبِه مَلْ َيكحْن َلهح ِفيِه َأْجٌر وََكاَن ِإْصرحهح َعَلْيِه«   َوَمْن َْجََع َمااًل َحَراًما فـََتَصدَّ
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ير...[ ]الحويني: إسناده ضعيف.[ ]الحديث بلفظه في صحيح ابن خزيمة  [ ]الغامدي: إسناده ضعيف، دارج ذو مناك336]جارود:  
(2471]) 

ثـَنَا أَبحو َحامتٍِ الرَّاِزيُّ حمحَمَّدح ْبنح ِإْدرِيَس، قَاَل: ثـَنَا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َصاِلِح ْبِن محْسِلٍم اْلِعجْ  - 7 ، قَاَل: ثـَنَا َعْبدح اْلَمِلِك ْبنح حمحَمَِّد َحدَّ ِليُّ
ِه َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َبْكٍر، َعْن عحْرَوةَ  َها قَاَلْت: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه ، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي  ْبِن َأيِب َبْكٍر، َعْن َعمِّ اَّللَّح َعنـْ

 َوَسلََّم: »تـحْؤَخذح َصَدقَاتح َأْهِل اْلبَاِديَِة َعَلى ِميَاِهِهْم َوأَْفِنَيِتِهْم« 
 [ ]الغامدي: إسناده صحيح.[ ]الحويني: إسناده حسن.[346]جارود: 

َعْبدح اْلَعزِيِز، َعْن رَبِيَعَة، َعِن احْلَاِرِث ْبِن ِباَلِل ْبِن احْلَاِرِث، َعْن  َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َُيََْي، قَاَل: ثـَنَا نـحَعْيمح ْبنح مَحَّاٍد، قَاَل: ثـَنَا    -  8
 اْلَقبَِليَِّة الصََّدَقَة«   أَبِيِه، َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »َأَخَذ ِمْن َمَعاِدنِ 

 ( بلفظ مختلف.[ 3061[ ]الحويني: إسناده ضعيف.[ ]أخرجه أبو داود مرسال )371]جارود: 
، َرِضَي اَّللَّح َعبَّاسٍ َعِن اْبِن    َكَتَب ِإَِلَّ ْجَِيلح ْبنح احْلََسِن، قَاَل: ثـَنَا حَمْبحوٌب يـَْعِِن اْبَن احْلََسِن، قَاَل: ثـَنَا َداوحدح، َعْن ِعْكرَِمَة،  -  9

َا اْْلرَْيح  هحَما َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َوَقَف ِبَعَرفَاٍت فـََلمَّا قَاَل: " لَبـَّْيَك اللَّهحمَّ لَبـَّْيَك، قَاَل: ِإَّنَّ   َخرْيح اآْلِخَرِة " َعنـْ
 (.[2831خزيمة برقم ) [ ]الغامدي: إسناده حسن لغيره.[ ]الحويني: إسناده حسن.[ ]الحديث في صحيح ابن470]جارود: 

، قَاَل: مسَِْعتح   -  10 ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َُيََْي، قَاَل: ثـَنَا َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: أاََن َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ أاََب أحَماَمةَ ْبَن َسْهِل ْبِن ححنـَْيٍف،   َحدَّ
َ ُثحَّ تـَْقَرأَ ِبِحمِّ اْلقحْرآِن ُثحَّ تحَصلِّي َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه وَ ُيحَدِّثح اْبَن اْلمحَسيَِّب قَاَل: »السُّنَّةح يف الصَّاَلةِ  َسلََّم  َعَلى اجْلَنَازَِة َأْن تحَكَبِّ

ِْلَص الدَُّعاَء لِْلَميِِّت َواَل تـَْقَرْأ ِإالَّ يف التَّْكِبريَِة اأْلحوىَل ُثحَّ تحَسلََّم يف نـَْفِسِه َعنْ   مَيِيِنِه«  ُثحَّ َتح
 [ ]الغامدي: إسناده صحيح.[ ]الحويني: إسناده صحيح وإن كان ظاهره اإلرسال.[ 540]جارود: 

ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َُيََْي، قَاَل: ثنا َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: أان َمْعَمٌر، َعْن َُيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن  - 11 لح اَّللَِّ »ََّنَى َرسحو ِعْكرَِمَة، قَاَل: َحدَّ
 َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع احْلَيـََواِن اِبحْلَيـََواِن َنِسيَئًة« 

 [ ]الغامدي: إسناده مرسل ضعيف، يحي بن ابي كثير مدلس.[ ]الحويني: إسناده ضعيف مرسل.[ 609]جارود: 
يـَْعِِن اْبَن َعبَّاٍد، قَاَل: ثنا َداودح يـَْعِِن اْلَعطَّاَر، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َُيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َحدَّثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َُيََْي، قَاَل: ثنا ِشَهاٌب    -  12

هحَما َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم »  اِبحْلَيـََواِن َنِسيَئًة« ََّنَى َأْن يـحبَاَع احْلَيـََوانح َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اَّللَّح َعنـْ
[ ]الغامدي: إسناده ضعيف، يحي بن ابي كثير مدلس وليس له تصريح.[ ]الحويني: إسناده صحيح[ ]الهيثمي  610]جارود:  

 ([5028[ ]الحديث في صحيح ابن حبان برقم )رواه الطبراني في الكبير، واألوسط، ورجاله رجال الصحيح.(: 6507)
ْبنح أََنٍس، َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن رِفَاَعةَ َأْخََباََن حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد احْلََكِم، َأنَّ اْبَن َوْهٍب، َأْخََبَهحْم قَاَل: َأْخََبين َماِلكح    -  13

، َعِن الزُّبرَْيِ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن أَبِيِه، َأنَّ رِفَاَعَة ْبَن مَسَْوَأٍل طَلََّق اْمَرأَتَهح ََتِيَمَة بِْنَت َوْهٍب، َعَلى َعْهِد َرسحوِل اَّللَِّ   اْلقحَرِظيِّ
َها، فـََلْم َيْسَتِطْع َأْن  َومَلْ مَيَسََّها، فََأرَاَد رِفَاَعةح  يحِصيبـََها، َفطَلََّقَهاَصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََنَكَحَها َعْبدح الرَّمْحَِن ْبنح الزُّبرَْيِ فَاْعرتحَِض َعنـْ

الرَّمْحَِن، َفذََكَر َذِلَك لَِرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَنـََهاهح َعْن تـَْزِوِْيَها،  َأْن يـَْنِكَحَها َوهحَو َزْوجحَها الَِّذي َكاَن طَلََّقَها قـَْبَل َعْبدِ 
َلَة« فـََقاَل: »اَل حتَِلُّ َلَك َحَّتَّ   َتذحوَق اْلعحَسيـْ

([ ]الحديث في الموطأ برقم 683[ ]الغامدي: حسن لغيره.[ ]الحويني: إسناده مرسل وهو صحيح بما بعده )جارود:  682]جارود:  
 (.[ 4121( وفي صحيح ابن حبان )1516)
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ثـَنَا حمحَمَّدح ْبنح َُيََْي، قَاَل: ثنا حمحَمَّدح ْبنح محوَسى ْبِن َأْعنَيَ، قَاَل: ثنا َخطَّاٌب، قَاَل: ثنا َعْبدح الْ   -  13 َكرَِِي، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب  َحدَّ
هحَما، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعلَْيِه َوسَ راََبٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي  لََّم قَاَل: " النَّْذرح َنْذرَاِن: َفَما َكاَن َّللَِِّ َفَكفَّارَتحهح اْلَوفَاءح، َوَما  اَّللَّح َعنـْ

 َكاَن لِلشَّْيطَاِن َفاَل َوفَاَء ِفيِه َوَعَلْيِه َكفَّارَةح ميَِنٍي " 
 ( بلفظ مختلف.[ 3322[ ]الحويني: إسناده حسن.[ ]أخرجه أبو داود )935]جارود: 
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 الفهرس 
 2 عقد الزبرجد يف صحيح وضعيف زوائد األدب املفرد 

 4                            الصحيح الفرع األول: - القسم األول: األحاديث املرفوعة
 21                           الفرع الثاين: الضعيف - القسم االول: األحاديث املرفوعة

 31                     الفرع األول: الصحيح - )املوقوف واملقطوعالقسم الثاين: االثر 
 65 الضعيف الفرع الثاين:  - القسم الثاين: االثر )املوقوف واملقطوع(

 82                                                 الشمائل فوح اْلمائل يف زوائد كتاب
 84 اَببح َما َجاَء يف َخْلِق َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                                  
ِة                                                               85 اَببح َما َجاَء يف َخامتَِ النـُّبـحوَّ
 86 اَببح َما َجاَء يف ِخَضاِب َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                               
 87 اَببح َما َجاَء يف كحْحِل َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                                  

 88  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـََتَختَّمح يف مَيِيِنِه                     اَببح َما َجاَء يف َأنَّ النَِّبَّ 
 89 اَببح َما َجاَء يف تـََقنُِّع َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                                  
 89 اَببح َما َجاَء يف اتَِّكاِء َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                                 
 90 اَببح َما َجاَء يف ِصَفِة ِإَداِم َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                             

 90   ِمْنهح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم قـَْبَل الطََّعاِم َوبـَْعَدَما يـَْفرحغح  اَببح َما َجاَء يف قـَْوِل 
 91 اَببح َما َجاَء يف َقَدِح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                                  
 91 اَببح َما َجاَء يف فَاِكَهِة َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                                 
 92 اَببح َما َجاَء يف ِصَفِة شحْرِب َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                           
 92 اَببح َما َجاَء يف َضِحِك َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                               
 93 اَببح َما َجاَء يف ِصَفِة ِمَزاِح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                           

 93  اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم يف السََّمِر                      اَببح َما َجاَء يف َكاَلِم َرسحولِ 
 94 اَببح َما َجاَء يف ِعبَاَدِة َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                                

 95                              اَببح َصاَلِة الضَُّحى                                        
 95             اَببح َما َجاَء يف ِقَراَءِة َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                      

 95          اَببح َما َجاَء يف ِفَراِش َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                        
 95         اَببح َما َجاَء يف تـََواضحِع َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                       
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 96             اَببح َما َجاَء يف خحلحِق َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                      
 96 اَببح َما َجاَء يف ِحَجاَمِة َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                               

: َما َجاَء يف َأمْسَاِء رَ   96 سحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                                اَببح
: َما َجاَء يف َعْيِش النَِّبِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                                       97 اَببح

: َما َجاَء يف ِسنِّ َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيهِ   97  َوَسلََّم                                 اَببح
: َما َجاَء يف َوفَاِة َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                                  97 اَببح
: َما َجاَء يف ِمريَاِث َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم                                98 اَببح

 99                                              اجلعدالتماس السعد يف زوائد مسند ابن 
 137 فتح املعبود يف زوائد منتقى ابن اجلارود 
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