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

منا وأدخلنعنض  ر أوأرمحنا و  الّنار،    اجلنة وجننا  اا، وتقّبل  اللهم أحسن عاقب ح  وأصلمن  تنا يف األمور كّلها، لنا شأننا كله، 
أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال يهتك السرت، اي  اللهّم اي من . ران من خزي الّدنيا وعذاب األخرةوأج

 ليه وسلم.  ع املصطفى صلى هللاتواضع يف خدمة سنة نبيك العمل امل ذا ه انم ز، تقبلالتجاو  عظيم العفو وحسن
 أب احلافظ  عجم  ملاملرفوعة  زوائد  اللكرمية هذا العمل اليسري يف استخراج  ضمن سلسلة الزوائد احلديثية نضع بني أيديكم ا

البصري الصويف )املتوىف:   على   - تعاىلرمحه هللا  -  هـ(340سعيد بن األعراب أمحد بن حممد بن زايد بن بشر بن درهم 
وقد    (. سنن الدارميمسند أمحد،  موطأ مالك،  ،  ماجه  نباود، الرتمذي،  سلم، النسائي، أبو دام  ي، ار )البخ  عةتسال  تبالك

التسعة   الكتب  على  الزائدة  األحاديث  يشكل    576بلغت  ما  وهو  من عدد  23حديثا،  لكتاب  %  الكلية  األحاديث 
 من خالل األحكام املرفقة. ح  ض كما يت  الضعف  دةا. ويغلب على األحاديث الزائحديث  2460البالغة    معجم ابن األعراب

 تية: حدى الصور االإاليت على الزوائد  استخراجقد مت و 
 . التسعةالكتب أي من  احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه ومل خيرج يف نتم .1
 . طريق صحاب اخرولكن عن  التسعة تب لكن يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف إحدى اأ .2
 بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة.  التسعةالكتب  إحدىيكون احلديث خمرجا يف  نأ .3

 
لشداديحممد حمسن ا ينورالدأبو ن  

ه   3144 شعبان 1 ءعاصن  
m.alshadadi@gmail.com 

 مصدر العمل 
األعراب ابن  األعراب  املؤلف:،  معجم  بن  زايأبو سعيد  بن  بن حممد  أمحد  در   بن  بشر  بن  )املتوىف: د  الصويف  البصري  هم 

إبراهيم    حتقيق وختريج:  ، هـ(340 بن  احملسن  احلسيينعبد  السعودية   الناشر: ،  بن أمحد  العربية  اململكة  اجلوزي،  ابن    ،دار 
 م  1997  -هـ  1418األوىل،  الطبعة:
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 َعَلْيِه   َصلَّى اّللَّح نَّ اْبَن َمْسعحوٍد، َقِدَم ِمَن احْلََبَشِة فَأََتى النَِّبَّ يَن، أَ ِن ِسريِ َراِهيَم، َعِن ابْ ْبنح ِإبْـ    يَزِيدح ان حمحَمٌَّد، ان أَبحو َقَطٍن، ان  -  13
 َصلِّي، َفَسلََّم َعَلْيِه فََأْوَمَأ ِبَرْأِسهِ يح  وَ َوهح  مَ َوَسلَّ 
ورجاله رجال  األوسط والصغير    رواه الطبراني في  عليه.  يردعليه فلم  أنه سلم    البن مسعود في الصحيح:  قلت:  :(2439الهيثمي )  لا # ق

 الصحيح. 

 

ثـٌَر أَبح   -  14 ، أان َعبـْ اجْلَْعِد َياَن، َعْن َأِب  َعْن حمحَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َعْن عحبَـْيَدَة ْبِن سحفْ و زحبـَْيٍد،  ان حمحَمٌَّد، ان َسِعيدح ْبنح َعْمٍرو اأْلَْشَعَثيُّ
قَ ْمرِ الضَّ  رَ الَ يِّ  قَاَل  َصلَّى  :  اّللَِّ  َوَسلَّ سحولح  َعَلْيِه  "  اّللَّح  اْلَمْسجِ تحشَ   اَل َم:  َمَساِجَد:  َثاَلثَِة  ِإىَل  ِإالَّ  الّرَِحالح  وَ دُّ  احْلََراِم،  ِإىَل  ِد 

 ْسِجِدي َهَذا َوِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى "مَ 
 رجال الصحيح اله ورج ر واألوسطرواه الطبراني في الكبي  :(5857الهيثمي )# قال 

 
َرسحوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه   هحَريـَْرَة، »َأنَّ   ِب أَ   ِحبَّانح ْبنح َجْزٍء، َعنْ  َأِب طَِليٍق، ان  بِْنتِ   يـَْنبَ بحو َعاِصٍم، َعْن زَ ٌد، ان أَ ان حمحَمَّ   -  21

 َغَرِث« يـَْرِبطح احْلََجَر َعَلى َبْطِنِه ِمَن الْ  َوَسلََّم َكانَ 
 . (1615صحيحة )ال ةلسلالس #
 

َبَسَة،  ْبنح ََيََْي، ان أَبحو َعاصِ   مَّدح ان حمحَ   -  24 ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمحسَ ٍم، َعْن َعنـْ اَل َرسحولح : قَ َرَة قَالَ  َأِب هحَريْـ نْ يِِّب، عَ َعِن الزُّْهِريِّ
 ٌر«ْرآِن كحفْ َماِن َوِمَراٌء يف اْلقح ارح أحمَّيِت يف آِخِر الزَّ رَ شِ  لَ رِ  اْلَقدَ اَلٍم يف َوَسلََّم: »آِخرح كَ  َعَلْيهِ اّللَِّ َصلَّى اّللَّح 

 عدي متروك الحديث. :# قال المحقق
 

يْبنح َماِلكٍ   ، َوعحَمرح ََلِيَعةَ   نح ِعيَسى، ان اْبنح َوْهٍب، ان اْبنح دح بْ ََي، ان َأمحَْ ان حمحَمَّدح ْبنح َيَْ   -  33 ْعَفٍر،   جَ ِب أَ   نِ بْ   اّللَِّ   عحبَـْيدِ ْن  ًعا عَ  َجَِ
سحوَل َوَسلََّم َسرِيًَّة فـََقالحوا: اَي رَ َلْيِه  اّللَّح عَ   َرسحولح اّللَِّ َصلَّى  هحَريـَْرَة قَاَل: َأَمرَ   َعْن َأِب   َغرِّ،َن اأْلَ ِن سحَلْيٍم، َعْن َسْلَمابْ   انَ ْن َصْفوَ عَ 

لَ ، ََنْرح اّللَِّ  بُّ »َأوَ   َل:قَا نحْصِبحَ   َحّتَّ كحثح  نَْ َة َأوْ جح اللَّيـْ  َقةح فح احْلَِديْلَِْرا ِة« َوانحوا يف ِخَراِف اجْلَنَّ كحو تَ  وَن َأنْ اَل حتِح
مقارب الحديث، وقال النسائي: ضعيف، بكر بن سهل الدمياطي قال الذهبي:  رواه الطبراني في األوسط عن شيخه    :(9425الهيثمي )# قال  

 وفيه ابن لهيعة أيضا.
 

 

أَبح   -  37 َمنْ ْسحَ  إِ ، انََي و َيَْ ان  ْبِن  يعِ  السَّاِئِب، َعْن سَ محَهلَِّب َعْن َعطَاِء ْبنِ  ْبنح الْ َة ََيََْي ِلُّ، ان أَبحو كحَديـْنَ لحو السَّ صحوٍر  اقح ْبنح  ِد 
نح َأَمِتَك  ابْ دحكَ بْ َك عَ بـَّيْ لَ ةح ِعيَسى:  يَ ْلبِ ْت تَـ َكانَ ْبنح َعْبَدْيَك، وَ اى: لَبـَّْيَك َعْبدحَك وَ ةح محوسَ يَ ْلبِ تَـ   َنتْ َكا  بَّاٍس قَاَل: "، َعِن اْبِن عَ جحَبرْيٍ 

َك، يْ بـَّْيَك اللَّهحمَّ لَبـَّ َم: »لَ لَّ َوسَ ِه  َليْ  عَ  َصلَّى اّللَّح ِبَيةح النَِّبِّ وََكاَنْت تـَلْ   ،"  َك َكشَّاَف اْلكحَربِ َكاَنْت تـَْلِبَيةح يحونحَس: لَبـَّيْ وَ َدْيَك،  بِْنِت َعبْ 
 َك« َك لَ َشرِيلَبـَّْيَك اَل 

 ل الصحيح. هو ثقة ولكنه اختلط، وبقية رجاله رجاه عطاء بن السائب، و زار، وفيرواه الب :(5359ي )الهيثمقال # 
 

، ان َعْمرحو بْ  بحو محَعاِويَةَ أَ ان حمحَمٌَّد، ان  -  47 اَن كَ   اَل:اِلٍك قَ ِس ْبِن مَ ِة، َعْن َأِب َحازٍِم، َعْن أَنَ اْلَمْقصحورَ نح محْسِلٍم َصاِحبح الضَّرِيرح
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ْرهح اِبجلَْ   َلهح اْئَذنْ فـََقاَل: » اِر، َفَجاَء أَبحو َبْكٍر فَاْسَتْأَذنَ اِئٍط ِمْن ِحيطَاِن اأْلَْنصَ َعَلْيِه َوَسلََّم يف حَ  ّللَّح اى النَِّبُّ َصلَّ  نَِّة«، ُثحَّ َجاَء  َوَبشِّ
ْرهح َتْأَذَن فـََقاَل: »اْئَذْن َلهح وَ عحَمرح فَاسْ   « نَّةِ  اِبجلَْ َبشِّ

 ديث أبي موسى. متفق عليه من ح :# قال المحقق
 

لَّى : »صَ قَالَ   ِن اْبِن عحَمرَ َراَن، عَ ْبِن ِمهْ   ْيمحونِ ْن مَ اِئِب، عَ سَّ الاٍر، ان فـحَراتح ْبنح   َسوَّ ابَةح ْبنح أران َشبَ يٍد،  َسعِ   نح مَّدح بْ ان حمحَ   -  57
ِإبـَْراِهيَم، وَكَ نِ ابْ َلى  لََّم عَ َرسحولح اّللَِّ َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه َوسَ  َأرْ َعَليْ   ّبََّ ِه  َها  َداِء َفَكّبََّ وْ السَّ   ى َعَلى لَّ ، َوصَ بـًَعاِه  ى ْربـًَعا، َوَصلَّى َعلَ أَ  َعَليـْ

َها أَ فَ  مَ َسلَّ َلْيِه وَ َلى فَاِطَمَة بِْنِت النَِّبِّ َصلَّى اّللَّح عَ ٍر عَ َبكْ  ى أَبحو« َوَصلَّ َأْربـًَعاَعَلْيِه  ّبََّ  َفكَ نََّجاِشيِّ لا  ىَعلَ  َمرح َصلَّى عح ا، وَ ْربـَعً َكّبََّ َعَليـْ
 َأْربـًَعا سَّاَلمح ل ْيِه ا َعلَ َلى آَدمَ عَ  ةح َكّبََِّت اْلَماَلِئكَ وَ  َأْربـًَعا،  ّبََّ َعَلْيهِ كَ ٍر فَ َأِب َبكْ 

 ا. إسناده ضعيف جد# 
 

  اٍس قَاَل:  اْبِن َعبَّ ْوىَل مَ   ةَ مَ رِ  ِعكْ نْ َن، عَ ْبِن َأابَ   مِ ِن احْلَكَ َمْعَمٌر، عَ وَّاٍد، ان  َأِب رَ   ْبنِ يِز  َعزِ دح اْلَمِجيِد ْبنح َعْبِد الْ ان َعبْ مٌَّد،   حمحَ ان  -  61
َرمْحَيِت َسبَـَقْت   ، ِإنَّ ْرشِ ِت اْلعَ حتَْ َرَج ِكَتااًب ِمْن  َخْلِقِه، َأخْ َضاِء َبنْيَ  اْلقَ   رََغ اّللَّح ِمنَ ِإَذا فَـ   َلْيِه َوَسلََّم: " عَ َصلَّى اّللَّح    َل َرسحولح اّللَِّ قَا

 َأْكثـَرح َظينِّ َل: وَ اجْلَنَِّة " قَا  ْي َأْهلِ اتِِقِه َأْو ِمثْـلَ عَ تحوٌب َبنْيَ  كْ ْهِل اجْلَنَِّة مَ َل أَ لنَّاِر ِمثْ رِجح ِمَن ايحخْ فَـ   :الَ قَ نَي  مِحِ لرَّاِب، َوَأاَن َأْرَحمح اَغضَ 
 " رِِه: عحتَـَقاءح اّللَِّ َبنْيَ َعاتِِقِه َونَْ  ْكتحوبٌ ِة مَ جْلَنَّ ا لِ اَل: " ِمثْـَلْي َأهْ أَنَّهح قَ 

 إسناده ضعيف.# 
 

، َعْن َأِب ِإْسَحاَق،  ، ان اأْلَعْ  اأْلحَمِويُّ دٍ يََي، ان ََيََْي ْبنح َسعِ و َيَْ بح أَ مٌَّد  ان حمحَ   -  69 ِه   َعَليْ َصلَّى اّللَّح َفَة، َأنَّ النَِّبَّ  يْـ ِب جححَ َعْن أَ َمشح
ًئاشَ وَن   قـَْوٌم َيْصنَـعح قحدَّاَمهح ًسا َذاَت يـَْوٍم وَ الِ جَ   َكانَ   مَ َسلَّ وَ  َل: »َلْو  َهاهحْم قَا، َأاَل تـَنْـ ، َفِقيَل: اَي َرسحوَل اّللَِّ َغطٍ َولَ    َكاَلمٍ هحهح ِمنْ َيْكرَ   يـْ

تـحهحْم َعِن ا  اَجٌة« َلهح حَ  َولَْيَسْت َك بـَْعضحهحْم َيَْتِيهِ ْوشَ ِن أَلَ حْلَجحو ََنَيـْ
 اده صحيح. سن إ :لمحقققال ا # 
 

سحولح َلْت: قَاَل رَ اِئَشَة قَاعَ   نْ ِد، عَ ْسوَ اأْلَ ، َعِن  اِهيمَ  ِإبـْرَ َة، َعنْ َعِبيدَ رِيٌك، َعْن  ان شَ   ٍر،و صح قح ْبنح َمنْ ، ان ِإْسَحاََي بحو َيَْ ان أَ   -  81
 «َيْأكحْل ِمْن َماِلهِ ِمْن َكْسِبِه، فـَلْ  هح َلدَ  وَ نَّ إِ ، وَ ْسًباكحلِّ رَجحٍل كَ لََّم: »ِإنَّ لِ  َعَلْيِه َوسَ ّللَّح ى اَصلَّ  اّللَِّ 

 . وصححه األلباني. "َكسِبه من ولَده وإن   َكسِبه من أطَيَب ما أكل الر جل   إن  بلفظ " ( 4464(، والنسائي )1751) ماجهابن رواه  #
 

َبرْيِ، َعْن زُّ  الْبنِ   عحْرَوةَ   يِه، َعنْ أَبِ   نْ ٍد، عَ  ْبِن َسِعيْبِد اّللَِّ َعْن عَ ِم،  السَّاَل   دح ان َعبْ ّب أخْنصحوٍر،  ْبنح مَ   ْسَحاقح ، ان إِ ان أَبحو ََيََْي   -  82
تَـلَ َلْيِه َوَسلََّم: »تـح  َصلَّى اّللَّح عَ  اّللَِّ قَاَل َرسحولح   َعاِئَشَة قَاَلْت: ٌة َرأَ مْ ا  َوَأانَ َكْيَف    ،اَي َرسحوَل اّللَِّ   : قـحْلتح رَِها«  ةح يف قـحبحو مَّ اأْلح   هِ ى َهذِ بـْ

 [ " 27َرِة{ ]إبراهيم: ْْلخِ نـَْيا َويف ا الثَّاِبِت يف احْلََياِة الدُّ لِ َقوْ لْ آَمنحوا ابِ لَِّذيَن  اتح اّللَّح اَل: " }يـحثـَبِّ ِعيَفٌة قَ ضَ 
 رواه البزار، ورجاله ثقات.  :(4272الهيثمي )# قال 
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، َعنْ ثَ : َحدَّ يلح قَالَ ائِ رَ سْ ان إِ   انح،ذَ َشاٍر  مِ َعاْبنح    دح اأْلَْسوَ   ، ان دِ نَـيْ ان اْبنح اجْلح   -  89   َحارِثََة ْبنِ اَق، َعْن  حَ سْ َأِب إِ   يِن اْبنح َعمِّي يحوسحفح

«ٍر الصُّوفح اأْلَ »َكاَن ِسيَمااَن يـَْوَم َبدْ  :هح قَالَ ِليٍّ َرِضَي اّللَّح َعنْ  عَ َعنْ محَضرٍِّب،   بـَْيضح
 ح. صحيه إسناد  :(4511محقق اإليماء ) # قال

 
، ان ََهَّاٌم، َعنْ   وبح َن أَ يَّا حَ  ْبنح فـَْهدح ان    مٌَّد، حمحَ   ان   -  91 لََّم قَاَل: َوسَ ِه  ّللَّح َعَليْ ى الَّ صَ   ِبَّ ، َأنَّ النَّ سٍ نَ َدَة، َعْن أَ قـََتا  َبْكٍر اأْلَْغَطفح

بـحَلِة تـحَقلِّبـحَها ال َثلح ِن مَ َمَثلح اْلمحْؤمِ »  «الرِّاَيحح  سُّنـْ
 ديث. متروك الح بن حيان  فهد :ق# قال المحق

 
َم َلْيِه َوَسلَّ عَ   اّللَّح َصلَّى    َرَة، َعِن النَِّبِّ َريْـ  هح َأِب َسنْيح، َعْن  اَدةح، ان احْلح تَ ، ان قَـ امٌ اِصٍم، ان ََهَّ رحو ْبنح عَ مْ عَ   ان ،  دِ يْ نَـ جْلح اْبنح ا ان    -  100

عحونَ  محورح َيْدخحلحهح كحلَّ يـَْومٍ تح اْلَمعْ قَاَل: »اْلبَـيْ   ِه«وَن ِفيودح يـَعح   اَل  َمَلٍك ُثحَّ   أَْلفَ َسبـْ
خاري (: الحسن هو البصري وهو مدلس، ورجاله ثقات. وفي صحيح الب858/  1قال األلباني في الصحيحة )  :(6019محقق اإليماء )ل  # قا

 . ورت المعمبي ال(: وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في 3207بعد حديث أنس )
 

،  الْ   نح حمحَمَّدٍ  يحونحسح بْ ْلَمْخَرِم، انابِ   ي ادِ نَ ْلمح ا  دَ  ْبِن َأِب َداوح اّللَِّ ْبنح عحبَـْيِد  دح  مَّ ٍر حمحَ ان أَبحو َجْعفَ   -  105 نح ِلٌح، ان َعاِصمح بْ ان َصامحَؤدِّبح
 اهح عَ َفدَ   لٍ جح َصرحهح ِإىَل رَ  بَ َخصَ َم ِإْذ شَ  َوَسلَّ  َعَلْيهِ لنَِّبِّ َصلَّى اّللَّح ا  عَ مَ   اسً و لح ا جح نَّ  قَاَل: كح مٍ َعاصِ ْبِن  َلَتاِن  ِن اْلفَ ، َعْن أَبِيِه، عَ ْيبٍ كحلَ 
: اَي  اَلِن فَ يٌص َوَسَراِويلح َونـَعْ مِ َعَلْيِه قَ وِد ُمحَْتِمٌع  رَجحٌل ِمَن اْليَـهح   َأقْـَبلَ فَ   َوَسلََّم ْيهِ لَ عَ   اّللَّح ى  نَِّبُّ َصلَّ لَل ا، َوَجعَ ّللَِّ َرسحوَل اَجَعَل يـَقحولح

، فـََقاَل لَهح َيْأَب َأّّنِ َرسحولح اّللَِّ فَـ   : اْشَهدْ  اّللَِّ يـَقحولح  قَاَل: اَي َرسحولَ ا ِإالَّ ئً يْـ  شَ لح قحو يَـ   اَل اَل: َوَجَعَل   قَ ّللَِّ َرسحولح ا َأّّنِ  : اْشَهدْ هح ولح لَ يـَقح 
قَاَل:  وْ لتـَّ ا  أح رَ تـَقْ أَ َوَسلََّم: "    َلْيهِ اّللَّح عَ ى   َصلَّ النَِّبُّ  جْنِيقَاَل: »وَ   نـََعمْ رَاَة؟  قَااْْلِ قَاَل: »َوالْ نـَعَ َل:  َل؟«  َواْلقحْرآَن نـََعْم،  :  لَ قَا  آَن«رْ قح ْم 
جْنِيوَ   ْورَاةَ لَِّذي أَنـَْزَل التـَّ شحدحَك ابِ َرْأتحهح قَاَل: »فَأَنْ قَ ِشْئتح لَ    حمحَمٍَّد َلوْ َوَربِّ  ْن  خَيْرحجح مِ   َعِتكَ دح ِمْثَل نِ : جنَِ لَ اقَ   ا؟«مَ يهِ  َتَِدحّن فِ لْ َل هَ اْْلِ

َنا أَنَّ ا َخَرجْ مَّ لَ فَـ   ،نَّامِ   نَ جحو َأْن َيكحو نـَرْ   نَّا ِجَك، كح خَمْرَ  ْن  مِ َل: جنَِدح : »ِمْن أَْيَن؟« قَاِه قَالَ  ِإَذا أَْنَت لَْيَس بِ انَ ا َنَظرْ َك هحَو، فـََلمَّ َت أحْنِبئـْ
اَن  ِإّّنِ أَلَ نـَْفِسي بَِيِدهِ    قَاَل: »َوالَِّذي ُثحَّ ّبََّ كَ وَ   لَّلَ هَ وَ   لََّل وََكّبََّ فـَهَ يٌل  تحْم َقلِ ا أَنْـ ، َوِإنََّ بٍ ا ِحسَ نََّة ِبَغرْيِ اجلَْ   ونَ لح خح َيدْ ا  ْبِعنَي أَْلفً َك سَ أحمَّتِ 

 «َوَسْبِعنيَ  َوَسْبِعنيَ ثـَرح ِمْن َسْبِعنَي   أَلَكْ هحَو، ِإنَّ أحمَّيِت 
 رجاله ثقات من أحد الطريقين. براني، و رواه الط :(13904الهيثمي )ال ق# 
 

 يِّ ْرمِ جلَْ  ايَِة، َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلدٍ َوْيرِ َأِب اجْلح َعْن  نح كحَلْيٍب،  ، ان َعاِصمح بْ حمحَمٍَّد، ان َصاِلحح ْبنح عحَمرَ سح ْبنح  ان يحونح   ، دٌ حمحَمَّ   ان   -  109
أَبحو َذرٍّ:    ْهاًل ِبَِِخي، فـََقالَ َحًبا َوأَ قَاَل َمرْ رَآهح    اَلمَّ  فَـ رٍّ ذَ أَبحو  ا  قَالحو   مح وْ اْلقَ َلمَّا رَآهح  ٌخ فَـ هح َشيْ تَ ْذ أَ  إِ انَ مَ قَاَل: كحْنتح َجاِلًسا ِعْنَد عحثْ 

َنا يف الْ ي، َلَقْد َأْغَلظْ َوَأْهاًل اَي َأخِ   َمْرَحًبا ،   َما  اْْلحبحورَ   هح ْخِّبح أح   َوَأْْيح اّللَِّ َلْو َعَزْمَت َعَليَّ ،  ةِ ميَ زِ عَ َت َعَليـْ  ِبِّ َع النَّ مَ ْجتح  رَ خَ   َأّّنِ اْسَتطَْعتح
َعَلْيهِ اّللَّح   ىَصلَّ  َوَسلَّمَ   محتَـوَ   َلٍة  لَيـْ َذاَت  َنَْو    ًها  بَ جِّ فـََلمَّ َحاِئِط  فحاَلٍن  يح يِن  َجَعَل  َجاَء  وَ ا  َبَصَرهح  »َوَْيََك    بحهح وِّ يحصَ َصعِّدح  ِل:  قَاَل  ُثحَّ 

: ايَ قح  فَـ ْيتح كَ بَ بـَْعِدي« فَـ  ،   َرسح ْلتح َض قحَضاَعَة ِرِب َأرْ ْق اِبْلَمغْ اَء َعاَل َسْلٍع فَاحلَْ َت اْلِبنَ َذا رَأَيْ ْم فَإِ عَ »نَـ   اَل: قَ   ْعَدكَ بَـ   لََباقٍ   َوِإّّنِ وَل اّللَِّ
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يـَوْ فَِإنَّ  َسَيْأِت  قـَْوَسنْيِ هح  قَاَب  ِمنْ   حٍ رحمْ   وْ أَ   ٌم  َخرْيٌ  يـَْعيِن  رححْمَنْيِ«  وَ ذَ كَ   َأْو  عح   اَكذَ ا  َأْحبَـْبتح ْثَماقَاَل  َأنْ نح:  أَ   َعَلكَ جْ أَ     َك  َحابِ صْ َمَع 
 نَّاسِ هَّاَل الَلْيَك جح ْفتح عَ خِ وَ 

 إسناده حسن.# 
 

َأِب َحْفَصَة، َعْن ِعْكرَِمَة، َعْن َعاارَ عحمَ اَدَة، ان شحْعَبةح، َعْن  ْوحح ْبنح عحبَ َناِدي، ان رَ اْلمح دح ْبنح  ان حمحَمَّ   -  115 ْبِن  أَ ِئَشةَ َة   ِبَّ النَّ نَّ  ، 
 ِإىَل اْلَمْيَسَرةِ  ِدينح َيْستَ  انَ كَ   َوَسلَّمَ َعَلْيِه  ّللَّح َصلَّى ا

 حيح. إسناده ص# 
 

، مَّ اِدي، ان يحونحسح ْبنح حمحَ  اْلمحنَ نح ابْ   ان   -  117  اّللَّح لَّى  صَ   ّللَِّ ا  لَ و َأنَّ َرسح   َعاِئَشةَ   ِعْكرَِمَة، َعنْ وَب، َعْن  َعْن أَيُّ ان مَحَّاٌد،    ٍد اْلمحَؤدِّبح
 رٌِم " حمحْ    َوهحوَ َزوَّجَ تَـ  مَ لَّ َوسَ َلْيِه عَ 

 إسناده ضعيف.# 
 

بْ ان حمحَ   -  120 اْلمحَناِدي،مَّدح  اأْلَزْ بْ   قح اِإْسحَ   ان  نح  يحوسحَف  ،  نح  زَكَ َرقح أَ ِرايَّ  ان  زَاْبنح  أَ ِئَدَة، عَ ِب  إِ ِب ْن  َعنْ   قَاَل   َمْسرحوقٍ   ْسَحاَق، 
أَ بِ »اَي  َم:   َوَسلَّ ْيهِ َعلَ   ى اّللَّح َصلَّ َرسحولح اّللَِّ   ُثحَّ ْداَن« فـََزاَدهح،  زِ : »قَالَ   : »زِْداَن« فـََزاَدهح ُثحَّ لَ اٍر فـَقَ  تَْ َقْبٍض ِمنْ أََتى بِ فَ ،  ا«ْمنَ ْطعِ اَللح 

ًئا َدَخْرتحهح َلَك، فـََقا، ِإالَّ  اّللَِّ   ولَ سح  رَ : لَْيَس َشْيٌء ايَ لَ »زِْداَن« قَااَل:  قَ  َواَل   ،  ِباَللح قْ فِ : »أَنْ مَ لَّ  َوسَ هِ َليْ  عَ ى اّللَّح َصلَّ   اّللَِّ   سحولح َل رَ َشيـْ
 َعْرِش ِإْقاَلاًل«لْ اِمْن ِذي  شَ ختَْ 

 يح اإلسناد. ل صح مرس :محققل ال# قا
 

يِق، دِّ صِّ الْكٍر  ِب بَ  أَ نْ ، عَ َعْبِد اّللَِّ ِن  بْ اِبرِ ْن جَ ، عَ وبح ْبنح َسيَّاٍر، ان حمحَمَّدح ْبنح اْلمحْنَكِدرِ يُّ  أَ اٍر، ان ْبنح َسوَّ   ةح بَ ، ان َشَبادٌ مَّ ان حمحَ   -  121
 «ْجرِ ْلَ ْعَظمح لِ أَ  هح ْبِح؛ فَِإنَّ الصُّ ِة وا ِبَصاَل ِبحح : »َأصْ الَ قَ  لَّمَ  َوسَ َلْيهِ لَّى اّللَّح عَ صَ  ِن النَِّبِّ عَ   ِباَلٍل،َعنْ 

 أيوب ضعيف، والمتن صحيح. :قال المحقق #
 

، ان  َخاِلٍد اْلقح   و بح  أَ ان  ٌد، مَّ ان حمحَ   -  124 مَّاَر ْبَن اَيِسٍر  ْعتح عَ : سَِ لَ اَفِريِّ قَ ْبِن اجْلَعْ   مِحْرَيِيِّ َعْن ِعْمَراَن ْبِن    ،مٍ ضَ ْبنح َضمْ   مح َعيْ نـح َرِشيُّ
ا َأاَن محتُّ َفاَل ذَ إِ   يَقّبِْ َلى   عَ ِئَكِة يـَقحومح َماَل ًكا ِمَن الْ َملَ   اّن َأْعطَ   ىَل تـََعاِإنَّ اّللََّ     َعَلْيِه َوَسلََّم: "ّللَّح  َصلَّى ا َرسحولح اّللَِّ  النَِّبُّ : قَالَ قحولح يَـ 

يَصلِّي عَ ٍن يح  فحاَل َأمْحَدح فحاَلنح ْبنح  اَل: ايَ  قَ الَّ ٌد َعَليَّ َصاَلًة إِ بْ عَ يحَصلِّي  ِه َلْيَك يحَسمِّ  "  ًراشْ ا عَ اَنََ َمكَ  ّللَّح َعَلْيهِ اْسِم أَبِيِه فـَيحَصلِّي اوَ ِه اِبسِْ
 عيف، وفيه نكارة.حديث ض :قال المحقق #
 

ِش، َعْن  ِن اأْلَْعمَ ءح، ان الثَـّْوِريُّ، عَ اسَّقَّ ل اٌر  َمْنصحوٍر، ان بَْ و  بح أَ   ْنصحورٍ مَ   نح بْ ْلَباَغْنِديُّ، ان احْلَاِرثح  ا  َمانَ  ْبنح سحَليْ مَّدح حمحَ ان    -  136
 ْمتح جحْزءٌ لصَّ ةح َوااِلْقِتَصادح َوالتـَُّؤدَ ا»َم:   َوَسلَّ َلْيهِ  عَ اّللَّح   َصلَّى  سحولح اّللَِّ : قَاَل رَ  قَالَ بَّاسٍ ْبِن عَ  اَعنِ ،  بٍ ْعِد، َعْن كحَريْ ِب اجلَْ َساملِِ ْبِن أَ 

ِة« َن ًءا مِ زْ  جح ينَ ْن ِستٍَّة َوِعْشرِ مِ   النـُّبـحوَّ
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اِلَح، َوااِلْقِتَص َوالس  اِلَح، لص  ْدَي ا اْلهَ  »ِإن  بلفظ ( 4776)سنن أبي داود  في والحديث إسناده ضعيف جدا.#  زْ اَد ْمَت الص  ِمْن َخْمَسٍة َوِعْشِريَن  ء  ج 
ْزًءا ِمَن النُّب و ِة«   ج 

 
حمحَمَّ   -  139 الْ ان  ْبنح  الْ عَ دح  ْبِن  الْبِن حمحَمَّ   دِ لِيوَ بَّاِس  ْبِن  بَِقيَّةح كَ   ان،  رَْفسِ دَّ ِد  ان  عحبَـْيٍد،  ْبنح  اْلَولِ   ِثريح  بْ احلَْ ِد  َعبْ ْن  عَ   ، يدِ ْبنح  ِن  ِميِد 

ِف  اْْلَوْ ةِ يف َصاَل   َم: »لَْيسَ لَّ َوسَ ِه  اّللَّح َعَليْ   ى َصلَّ َل َرسحولح اّللَِّ اَعِن اْبِن عحَمَر قَاَل: قَ اَنِفٍع،  ، َعْن  اّللَِّ   بَـْيدِ عح   نْ ، عَ ْلَغَنِويِّ ِريِّ االسَّ 
 َسْهٌو«

 يف.ضع :(4911ضعيف الجامع )# 
 

ِه، ثحَ   ،َثّنَّ  اْلمح نح بْ   اٍر، ان َعْبدح اّللَِّ كَّ بَ   نح  بْ اْلَعبَّاسح   ِبُّ، ان اْلَغاَل ايَّ َكرِ  َز دح ْبنح مَّ ان حمحَ   -  141 ،  دِ اَمَة ْبِن َعبْ َعْن َعمِّ   نِ َعْن أََنِس بْ  اّللَِّ
اِلٍب  طَ َأِب   نح بْ   يُّ لِ عَ   لَ ْصَحابحهح ِإْذ َأقْـبَ ِبِه أَ   افَ طَ  أَ َقدْ ِد، وَ جِ سْ  َجاِلًسا يف اْلمَ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ لَّى اّللَّح َرسحولح اّللَِّ صَ َنا  قَاَل: بـَيْـ َماِلٍك  

   َلهح عح ِبِه أَيُـّهحْم يـحَوسِّ يف وحجحوِه َأْصَحاَوَسلََّم    ى اّللَّح َعَلْيهِ لَّ َرسحولح اّللَِّ صَ   رَ ظَ فـَنَ ْشِبهحهح،  ا يح َُمِْلسً   َنَظرَ   ، ُثحَّ َف َفَسلَّمَ  فـََوقَ ْنهح عَ   اّللَّح   يَ َرضِ 
 ابَ : َها هحَنا اَي أَ لَ اقَ ، وَ َُمِْلِسهِ ْن   َلهح عَ حَ َزْحزَ َم فـَتَـ ْيِه َوَسلَّ  َعلَ اّللَّح ى   َصلَّ ّللَِّ  اَرسحولِ   نيِ ميَِ   نْ عَ   ًسالِ َجاهح   َرِضَي اّللَّح َعنْ و َبْكرٍ بح أَ   انَ َفكَ 

َفَجَلسَ  الاحلََْسِن  َبنْيَ  َوَسلَّ نَِّبِّ َصلَّى اّللَّح   َعَلْيِه  قَاَبكْ   َأِب   َوَبنْيَ   مَ   فـََرأَيـْنَ ٍر  أََنٌس:  اَل  ا َصلَّ اّللَِّ   َرسحولِ ِه  َوجْ    يف ورَ رح لسُّ ا  ْيِه  َعلَ ّللَّح ى 
َا يـَْعِرفح الْ ، إِ »اَي َأاَب َبْكرٍ  :لَ افـَقَ  َبْكٍر َأِب  َل َعَلى  َأقْـبَ َم ُثحَّ َوَسلَّ   اْلَفْضِل«  ْهِل اْلَفْضِل ذحوَفْضَل أِلَ نَّ

 ضوع. ث مو حدي  :ققحم# قال ال
 

ِْمِذيُّ سَْ إِ   بحو أَ لَ يعِ ْسَانح إِ مَّدح بْ  حمحَ ان   -  155 َمْشِقيُّ،  ْلقحدُّ  اْبدِ ِم ْبنح عَ لسَّاَل ْبدح اان عَ   ٍح،وْ و رَ بح َرْوٍح أَ   عح ْبنح رَّبِي، ان الاِعيَل الرتِّ وِس الدِّ
، َعْن عحْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة  َعْن أَبِيِه، عَ  ، ِإنَّ قَـ رَ   ايَ ا:  الحو قَ فَـ    اّللَِّ  َرسحولِ ىَل  إِ ْنَصارح  اأْلَ َشتِ اَلْت: مَ قَ ِن الزُّْهِريِّ لحوا  َقْد انَ ْوًما  سحوَل اّللَِّ

َتِصرح اَل َرسحولح اّللَِّ َصلَّى اّللَّح عَ ، فـَقَ َنالْ ْيِهْم فـَعَ  َعلَ نـَرحدَّ   َأنْ ْنتَ  َأذِ ِإنْ فَ  ِمنَّا ِن  ْم اِببْ كح َليْ ، َوعَ مْ َمكح ظَلَ  ِمَّنْ  او َلْيِه َوَسلََّم: »َما َأْكَرهح َأْن تـَنـْ
بِِ ِإنَّ فَ   َفةَ احَ قح   َأِب  اْلَقْوِم  َأْعَلمح  ِإىَل َفَمشَ ْم«  هح  َعبْ ْوا  َروَ ْبنِ   اّللَِّ   دِ   إِ فـََقالح اَحَة    َلهح:  انَّ وا  َوَسلَّمَ لنَِّبَّ   َعَلْيِه  َأْن  َصلَّى اّللَّح  لََنا  َأِذَن  َقْد   

َتِصَر ِمْن قـحَرْيشٍ  هحمح ا  رً ِشعْ َك  لِ ذَ   اَحَة يف ْبنح َروَ   ْبدح اّللَِّ اَل عَ فـَقَ فـَقحْل    ،نـَنـْ لحْغ ِمنـْ ا َقالحو ٍك فَـ لِ  َماْبنَ   ْعبَ ا كَ وْ فَأَتَـ   ادحوا،ي َأرَ  الَّذِ فـََلْم يـَبـْ
ِإنَّ  َوَسلََّم  ِبَّ النَّ   َلهح:  َعَلْيِه  قـحَرْيٍش، َصلَّى اّللَّح  ِمْن  َتِصَر  نـَنـْ َأْن  لََنا  َأِذَن  ْبنح ْعبح َقاَل كَ فَـ   َقْد    نِ ابْ   رِ ِشعْ   نْ مِ   َأْمنَتح   ًرا هحوَ عْ  شِ َماِلكٍ    

هحمح لحْغ مِ َرَواَحَة، فـََلْم يـَبْـ  َتِصرَ ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اّللَّح َعلَ َلهح:  وا  الح ِبٍت فـَقَ ْبَن ثَ اَن  سَّ ا حَ تـَوْ ، فَأَ واادح ي َأرَ  الَّذِ نـْ  ْيِه َوَسلََّم َقْد َأِذَن لََنا َأْن نـَنـْ
 ْم َحّتَّ هح َمعَ اْنطََلَق  َم، فَ َوَسلَّ   ْيهِ َعلَ   اّللَّح   ى َصلَّ  اّللَِّ َنِبِّ  ِمْن   َحّتَّ َأْسََع َذِلكَ اًل اعِ فَ   ْستح لَ :  تٍ نح َثبِ انح بْ َحسَّ َل   فـََقالْ فـَقح   ْيشٍ ْن قـحرَ مِ 

»َما لََّم:  ى اّللَّح َعَلْيِه َوسَ َصلَّ   اّللَِّ   لح و اَل َرسح ِء؟ فـَقَ اَل ؤح ْنَت َلَِ  َأذِ ْنتَ ، أَ ّللَِّ اّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي َرسحوَل  أَتـَْوا َرسحوَل اّللَِّ َصلَّى ا
 َم« لَّ َوسَ  ْيهِ  َعلَ ِس َما َكاَفْحَت َعْن َرسحوِل اّللَِّ َصلَّى اّللَّح  تـََزْل محَؤيًَّدا ِبرحوِح اْلقحدح انح ملَْ سَّ  حَ َوأَْنَت ايَ هحْم،  ظََلمَ  نْ ا ِمَّ ِصرحو تَ يـَنْـ َأْن  ْكَرهح أَ 

 .اها و جد اده ضعيفسن إ :محققل القا #
 

، ان ِإْسَاِعيلح ْبنح ِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرِث الطَّائِ َعبْ   ْبنِ   َعْمِروْبنح    َهاِشمح ، ان  ِمِذيُّ الرتِّْ   اِعيلَ سَْ ِن إِ مَِّد بْ ِعيَل ْبنح حمحَ ان أَبحو ِإْسَا  -  157 يُّ
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َها  ِضَي اّللَِّ  يِه، َعْن َعاِئَشَة رَ أَبِ ْن  عَ ،  اِسمِ  اْلقَ ِن ْبنِ محَْ لرَّ ْبِد ا عَ نْ عَ   ،زَاِعيِّ وْ يَّاٍش، َعِن اأْلَ عَ  ِه َعَليْ   اّللَّح لَّى  ِبَّ صَ نَّ  الْعتح ْت: سَِ قَالَ َعنـْ
: »َمِن اْغَّبَّْت َقَدَماهح يف سَ  يـَقح مَ لَّ َوسَ   النَّاَر أَبًَدا«ِبيِل اّللَِّ فـََلْن يَِلَج ولح

 ت.ه ثقا رجال :حقققال الم #
 

قَاَل:  َمَر  ْبِن عح  اَعنِ   ، عٍ اَنفِ ، َعْن  نِ محَْ رَّ ِد البْ يعح ْبنح عَ زِ  بَ دََّثيِن قَاَل: حَ اٍش  ْمٍرو، ان ِإْسَاِعيلح ْبنح َعيَّ عَ   ْبنح مح  شِ َهاان    مٌَّد،حمحَ ان   -  158
 « َعةٌ يْـ ا ضَ هَ َعْبدِ َمَع  ةِ اْلَمْرأَ : »َسَفرح قَاَل َرسحولح اّللَِّ َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 .عيف: ض(3268ضعيف الجامع ) #
 

ْمَراَن ْبِن  َبِشرٍي، َعْن عِ   ْبنح   ِعيدح اِس، ان سَ ِر النَّ ِخَيا  نْ اَن مِ ، وَكَ يُّ نحوخِ لتـَّ اِن  الرَّمحَْ   ْبدِ  أَبحو عَ ، ان أَبحو اجْلحَماِهِر، انحمحَمَّدٌ ان    -  159
َتِعَل الرَّ َسلََّم َنََ َعَلْيِه وَ   ّللَّح ى الَّ صَ   ِبَّ النَّ يـَْرَة »َأنَّ  رَ  هح َأِب   نْ عَ   َرْيٍب،َدوَّاٍر، َعْن َسْيِف ْبِن كح   لرَّجحلح اسََّح  مَ تَ يَـ   ائٌِم َأوْ  قَ جحلح َوهحوَ ى َأْن يـَنـْ

 «يِع َدابَّةٍ ِبَرجِ  َأوْ  مٍ ظْ ِبعَ 
 إسناده ضعيف.  :# قال المحقق

 
ي  يُّ زُّبـَْيدِ  النِ محَْ الرَّ   َعْبدِ مح ْبنح  اأْلَْعلَ ْلتح  الصَّ   ان  ،يلَ بِ شحَرحْ   نح ، ان سحَلْيَمانح بْ ان حمحَمَّدٌ   -  162 ، َعِن  ْوِريُّ  الثَـّ َيانح سحفْ   ِة، انصَ اِبْلَمصِّ

قَ ْبِن ححَصنْيٍ   َرانَ ِعمْ ْن  َسِن، عَ احلَْ   ٍن، َعنِ َعوْ   اْبنِ  النَِّبِّ    ِإىَل  النـَّْهَشِليُّ  مِحَاٍر  ْبنح  ِعَياضح  بـََعَث  فـََرسً سَ  وَ هِ يْ لَ عَ   ى اّللَّح لَّ صَ اَل:  ا لََّم 
 محْشرِِكنَي«الْ  َرهح زَْبدَ كْ أَلَ  ّّنِ فـََقاَل: »إِ 

 حيح. صناد...والحديث ضعيف بهذا اإلس :لمحقق# قال ا 
 

  َأِب   نْ عَ   ٍح، ِب َصالِ ِل ْبِن أَ سحَهيْ ْن  ، عَ ِميُّ يْ التـَّ   نح ِإبـَْراِهيمَ بْ   يلح ، ان ِإْسَاعِ رَّاِزيُّ َعبَّاٍد ال  مٌَّد، ان حمحَمَّدح ْبنح حمحَ   اِعيلَ سَْ ان أَبحو إِ ان    -  176
 َماِم َلهح ِقَراَءٌة« اَءةح اْْلِ رَ قِ  ِإَماٌم فَ َلهح ْن َكاَن »مَ  َسلََّم: ِه وَ َعَليْ  اّللَِّ َصلَّى اّللَّح  سحولح َل رَ قَا اَل: َة قَ رَ َريْـ هح 

 ضعيف.  إسناده :# قال المحقق
 

 َعَلْيِه  لَّى اّللَّح َنٍس قَاَل: »َكاَن النَِّبُّ صَ ْن أَ ، عَ مٍ ْسلِ مح  نْ ، عَ َصاِلحٍ   اِمٍر، ان َحَسنح ْبنح ْبنح عَ  ْسَودح ، ان اأْلَ ان َعبَّاٌس الدُّوِريُّ  - 185
 َيَدْيِن َوالطُّوِل«لْ ا ِصريَ يًصا قَ سح َقمِ يـَْلبَ  لَّمَ َوسَ 
 ( من حديث عبد هللا بن عباس بإسناد ضعيف.3577رواه ابن ماجه )# 
 

:   قَالَ سٍ ، َعْن أَنَ َة، َعْن ِإْسَاِعيلَ ْقبَ ِن عح بْ ِم  ثَ يْـ اَلَْ   َعنِ ،  ِزيُّ ٍم، ان َحبَّانح ْبنح َعِليٍّ اْلَعنَ يَحكِ    ْبنح  َعِليُّ وٍر، ان ظح  َمنْ نح دح بْ مَّ ان حمحَ   -  186
َرسحولح اقَ  َصلَّىّللَِّ ا  َل  َعَليْ اّللَّح     َوَسلَّ   اِه  َع  سَِ َمْن   " فـَقَ َذانَ أْلَ َم:  اللَّهح   إِ اَل:  بِِ لح َأْسأَ   ّّنِ مَّ  لَ َك  َوححضحوِر    َك،ْيلِ قْـَباِل  ََنَاِرَك،  َوِإْداَبِر 

، وَ َك أَ اتِ وَ َدعَ  تِ اوَ صْ أَ ، وَ ِتكَ َواَصلَ  َلتِ  َأْو ِمنْ  ِه،ِمْن يـَْومِ  تَ اْصِبحح َفمَ يح  ا ِحنيَ ِإَذا قَاَلََ ْن تـَتحوَب َعَليَّ  ، َماَت َشِهيًدا " هِ لَيـْ
 جدا.إسناده ضعيف  :# قال المحقق
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لَّى  صَ نَِّبُّ لاَعبَّاٍس قَاَل: »َكاَن  ِن اْبِن  عَ   ،ِهدٍ اُمحَ ْن  عَ   ِلٍح،َصاِن  بْ ِهَشاٍم، َعْن َعِليِّ  اِويَةح ْبنح  محعَ ان  ،  انَ نح َعفَّ ان احلََْسنح بْ   -  187
 َأَصاِبِعِه« افِ رَ طْ َتِوي اْلكحمَّنْيِ ِبَِ  اْلَكْعَبنْيِ، محسْ فـَْوقَ  يًصاَقمِ   يـَْلَبسح مَ لَّ ِه َوسَ َعَليْ  اّللَّح 
 (: ضعيف جدا. 2457فة )السلسلة الضعي# 
 

َن عحَمارََة َأنَّ بْ   نَ سَ حلَْ بـََلَغ ا  اَل:ِش قَ ْعمَ اأْلَ   نِ يَّاطح، عَ ْلَْ َن ااِعيلح ْبنح َأابَ سَْ إِ   ان   ،يُّ ذِ ْلَعيْ اَد  وَ َأسْ   نح بْ ان اْبنح عحبَـْيٍد، ان َبكَّارح    -  191
فِ ا يـََقعح  ِبكِ ِإلَيْ َعَث  فـَبَـ يِه  أْلَْعَمَش،  فـََلمَّ ْسَوةٍ ِه  َذِلَك  بَـ   انَ ا كَ   َلهح: كحْنتَ َمَدحَ ْعَد  َفِقيَل   ، اأْلَْعَمشح مَ  ُثحَّ هح َتذحمُّ   هح  ِإنَّ الَ قَ فَـ   ،هح تَ حْ دَ    :

َثمَ  َء َأَسا بـحْغِض ِمْن  وَ ا  هَ لَيْـ ْحَسَن إِ ْن أَ بِّ مَ َلى حح َلْت عَ بِ وَب جح َم: »ِإنَّ اْلقحلح لَّ  َعَلْيِه َوسَ ّللَّح ا  ى َصلَّ   النَِّبِّ ِن   عَ ِد اّللَِّ بْ عَ   يِن َعنْ دَّثَ َة حَ َخيـْ
َها«  ِإلَيـْ

 . اوموقوفرفوعا (: موضوع م2625ضعيف الجامع )# 
 

، ان  عِ ْْلحَزاَشاٍم اهِ   نح بْ   زح رِ  حمحْ ، انةَ بَ تْـ اْبنح عح ان    -  192  َة ْبِن َمْرَثٍد، َعنِ َقمَ لْ عَ   َعنْ َماِلِك ْبِن ِمْغَوٍل،  يُّ، َعْن  ٍل اْلَفَزارِ هْ سَ ْبنح   الرَّبِيعح يُّ
ِمْن    ثـََنا ِبهِ دَّ ُثحَّ حَ    "، اِذَي أحذحنـَْيهِ  َيحَ َة َحّتَّ اَل لصَّ ا  حَ تَـتَ َذا افْـ  إِ ْيهِ عح َيدَ  يـَْرفَ انَ كَ   َسلَّمَ ِه وَ َليْ ّللَّح عَ  َصلَّى االنَِّبَّ َأنَّ    بِيِه،  أَ َعنْ َرْيَدَة،  ِن بـح ابْ 

 ْلَقَمةح ْبنح َمْرَثدٍ عَ  يهِ فِ  سَ  ِكَتاِبِه فـََقاَل لَيْ َأْصلِ 
 لم أجده من حديث بريدة.  :ققحمل ال# قا
 

ِن َجَبٍل، َأنَّ  بْ ذِ اِل، َعْن محعَ الطَُّفيْ ْن َأِب  ، عَ رْيِ بَ  الزُّ  َأِب ، َعنْ يفُّ ْلمحرِّيُّ، ان َبسَّاٌم الصَّريَْ ٍد اي عِ نح ْبنح سَ اَبَة، ان عحْثمَ عحتْـ نح  ابْ ان    -  193
 َنِة "ياِء اِبْلَمدِ شَ ْلعِ َواِب َواْلَمْغرِ َواْلَعْصِر،  الظُّْهِر  َبنْيَ َسلََّم ََجَعَ  َعَلْيِه وَ اّللَّح  ىَصلَّ لنَِّبَّ ا

 منكر.ح فهو ذكر المدينة فيه ال يص :المحققل اق# 
 

، َعْن َأِب اِبٍر اجْلح ، َعْن جَ ٍد اأْلََْلَاّنُّ ِزايَ   نح بْ   َمرح  عح ، اننَ ابَ أَ   نح بْ   يلح اعِ سَْ ، ان إِ َبةَ تْـ ْبنح عح ان ا  -  203  أَْيتح قَاَل: رَ ٍس  نَ َعْن أَ اٍل،  ِعقَ   ْعِفيِّ
ِإىَل َشْيٍء َأْهوَ   اكَ يـْنَ رَأَ   ،اّللَِّ   لَ و سح  رَ ْلَنا: ايَ ، فـَقح ِفحح اهح يحصَ الطََّواِف َكأَنَّ   يف هحَو  ْيٍء وَ ىَل شَ َوَأْهَوى إِ   مَ ِه َوَسلَّ يْ  َصلَّى اّللَّح َعلَ ِبَّ النَّ  ْيَت 

ًئا قَاَل:  هح، َوملَْ تحَصاِفحح   « َلْيهِ تح عَ َفهح َوَسلَّمْ اوَ  َقَضى طَ مح انـَْتَظْرتحهح َحّتَّ اَل ِه السَّ َعَليْ ْرَْيَ  مَ ْبنح يَسى اَك عِ »َذا نـََر َشيـْ
 . منكر ثوالحدي  إسناده واه، :محقق# قال ال

 
بَ ِن عح ِد بْ بَـيْ ْبنح عح مَّدح  ان حمحَ   -  204 ، ان َعْبدح َر  مَ ِق ْبنح عح ان َعْبدح الرَّزَّا،  ةَ تـْ  َأِب   َتاَدَة، َعنْ َعْن قَـ   ْعَبَة،ْن شح ِك، عَ نح اْلمحَبارَ  بْ اّللَِّ   اْلَبزِيِعيُّ

ا نْ عَ   ،ةَ ْضرَ نَ  َسِعيٍد  َأِب     ، اّللَّح لَّ صَ   ِبِّ النَّ   َعنِ ْْلحْدِريِّ َعلَ ى  َوَسلَّمَ يْ   }ِفيهَ ِه  َأزْ   محطَ اجٌ وَ ا  »مِ 25قرة:  لب]اٌة{  هَّرَ   قَاَل:  ا[  ِض حْلَيْ َن 
 اِق«ْلبـحزَ  َوااْلغَاِئِط َوالنَُّخاَمةِ وَ 

 قتادة. الصواب أنه من قول  :محقق# قال ال
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  ، َعنِ يدٍ  َسعِ َعْن َأِب َنْضَرَة،    ِب ْن أَ عَ ،  َدةَ َتاقَـ   نْ ، عَ َبةَ شحعْ   َباَرِك، َعنْ ّللَِّ ْبنح اْلمح ا  دح بْ ان عَ   َر،عحمَ   زَّاِق ْبنح ْبدح الرَّ ، ان عَ مَّدٌ ان حمحَ   - 205

 ِمثْـَلهح.َم َوَسلَّ ِه لَّى اّللَّح َعَليْ صَ  ِبِّ النَّ 
 . قول قتادة رفعه ال أصل له من كالم النبي صلى هللا عليه وسلم اهذ (:2/146مجروحين ) ابن حبان في ال# قال 

 
لَّى النَِّبَّ صَ   نَّ أَ   ،نَ قَارْ بـح   نِ َفِر بْ عْ جَ ْسَماٍر، وَ ِلِح ْبِن مِ ٍر، َعْن َصامَ َعْن َمعْ   ِق،اان َعْبدح الرَّزَّ   ِديُّ،لرََّما اورٍ ْبنح َمْنصح   ان َأمْحَدح   -  206

اَل:  « قَ ا: »محْؤِمٌن َحق  لَ  قَا اّللَِّ ولَ َرسح اِلٍك؟« قَاَل: محْؤِمٌن اَي  َما أَْنَت اَي َحاِرثح ْبَن مَ لِْلَحاِرِث ْبِن َماِلٍك: »  الَ َم قَ َسلَّ ْيِه وَ لَ  عَ اّللَّح 
ي، َوَأْظَمْأتح ََنَاِري،  َوَأْسَهْرتح لَْيلِ ، ادُّنـْيَ ِن الِسي عَ فْ َفْت نَـ َل: َعزَ َك؟« قَا َذلِ يَقةح قِ حَ ا مَ ، فَ ةً قٍّ َحِقيقَ  ِلكحلِّ حَ ٌن َحق ا قَاَل: »فَِإنَّ مِ محؤْ 

،وََكَأّّنِ أَ  ْيِه  لَ  عَ لَّى اّللَّح ِبُّ صَ النَّ   َقالَ فَـ ،  ارِ لنَّ ا  اَء َأْهلِ َأْسَعح عحوَ   وَن ِفيَها، وََكَأّّنِ رح وَ  يـَتَـَزاةِ نَّ ظحرح ِإىَل َأْهِل اجلَْ نْ ا  ّّنِ َكأَ وَ   ْنظحرح ِإىَل َعْرِش َربِّ
  قـَْلَبهح« ِمٌن نـَوََّر اّللَّح ؤْ مح َم: »َسلَّ وَ 

 ضعيف.  :# قال المحقق
 

ى َم َنََ لَّ َوسَ   هِ يْ لَ عَ   اّللَّح   لَّىّللَِّ صَ َهاٍب، »َأنَّ َرسحوَل اِن شِ َعِن ابْ ،  لٌ عحَقيْ يِن  : َحدَّثَ ِعيٌد قَالَ دَّثـََنا سَ حَ   ،، ان َعْبدح اّللَِّ ان حمحَمَّدٌ   -  210
 «ارِّ احلَْ اِم عَ الطَّ  َعنِ 

 ل ضعيف. مرس #
 

، ان َسِعيدح   -  211 ْن َعطَاِء ْبِن  عَ َعْمٍرو،  َة ْبِن  حَ لْ ْن طَ اَن، عَ َلْيمَ ْبنح َأِب سح   َثيِن ََيََْي  ْبنح َأِب أَيُّوَب قَاَل: َحدَّ ان حمحَمٌَّد، ان َعْبدح اّللَِّ
، َوخَ خَ َسلََّم قَاَل: »وَ ِه َعَليْ  ّللَّح ا ىَصلَّ  ِبِّ ِن النَّ عَ  اٍس،َعبَّ  نِ ابْ  نِ عَ  ٍح،َرابَ َأِب  « لْ رْيح الشََّراِب اْلَبارِدح احْلح رْيح الطََّعاِم اْلَبارِدح احْلحْلوح  وح

 متروك.  لحة بن عمروطعباس، و ن اب  سياق من حديثلم أجده بهذا ال :حقق# قال الم
 

َمْعمَ اِق، َعنْ زَّ لرَّ  ادح بْ عَ   ان  ، ان الرََّماِديُّ   -  213 :  قَالَ   ؟َيبح طْ أَ   لشََّرابِ  اَأيُّ لََّم  َوسَ ى اّللَّح َعَلْيِه  سحِئَل َصلَّ   :لَ  قَاِريِّ زُّهْ ِن الٍر، عَ  
 َبارِدح« »احْلحْلوح الْ 

 مرسل.# 
 

َلَجةح،اِلٍح اأْلَ ْبنح صَ   دح مَّ  حمحَ ْكرٍ بَ   أَبحو   ان   -  219 اجْلَبَّاِر، َعِن   َعْبدِ   حح ْبنح َصالِ ان  ،  َمةَ ْسلَ  مَ ِلِك ْبنح َعْبدح اْلمَ   نَ َواَمرْ ان أَبحو    ْنطَاِكيُّ َكيـْ
ح ال َضاعح لرَّ ا: »لَّمَ َوسَ ِه َليْ عَ  اّللَّح   َصلَّىلح اّللَِّ  َرسحو  قَاَل: قَالَ ِن َعبَّاسٍ بْ ارَِمَة، َعِن ِعكْ  نْ عَ  ْيٍج،جحرَ اْبِن  َباَع« يـحَغريِّ  طِّ

 جدا  ر منك :(219يفة )السلسلة الضع# 
 

، َعْن َأِب  نَ ِسريِي ْبِن  عحبَـْيٍد، َعْن حمحَمَّدِ   نِ َس بْ ونح  يح َعنْ ْيدح اّللَِّ ْبنح َعْمٍرو،  ََي ْبنح َصاِلٍح، ان عحبَـ َيَْ ان  ٍح،  َصالِ   نح بْ   دح مَّ حمحَ ان    -  220
 ْغرحبح " نـََّهاِر، َوِحنَي تَـ ِنْصَف ال، وَ لحعح  َتطْ نيَ حِ  :تٍ اَساعَ ِث َثاَل  يف   ةِ لصَّاَل  اَم َعنِ َعَلْيِه َوَسلَّ  ى اّللَّح لَّ صَ  ولح اّللَِّ سح رَ  ى َل: " َنََ َرَة قَاهحَريْـ 

 إسناده جيد.  :# قال المحقق
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لح  و »ََنَى َرسح   : الَ قَ   يجٍ  ْبِن َخدِ ، َعْن محَعاِويَةَ َمَة، َعْن أَبِيهِ َسلَ   نح اّللَِّ بْ   ، ان َعْبدح نح ِإْسَاِعيلَ مَّدح بْ ٍح، ان حمحَ دح ْبنح َصالِ ان حمحَمَّ   -  223

 َيّْبحَد« ّتَّ حَ  ار  حَ  مٌ َعا طَ َأْن يـحؤَْكلَ  َوَسلَّمَ ْيِه  َعلَ ى اّللَّح لَّ  صَ اّللَِّ 
 إسناده ضعيف.# 
 

 قَالَ :  قَاَلتْ يَِّة  نِ هَ اجْلح   َبةَ َحِبي  مِّ  أح نْ ، عَ أَبِيهِ   ْبنح َسَلَمَة، َعنْ   ، ان َعْبدح اّللَِّ يُّ رِ جْلَْعفَ ا  لَ ْسَاِعينح إِ اِلٍح، ان حمحَمَّدح بْ ان حمحَمَّدح ْبنح صَ   -  224
يتح مح اْبنح آَدَم َما َأَكلْ ِمَن اْلَمْوِت َما يـَْعلَ  ائِمح َم: »َلْو تـَْعَلمح اْلبَـهَ لَّ َوسَ  هِ يْ لَ ى اّللَّح عَ لَّ اّللَِّ صَ سحولح رَ   ا«نً ْم سَِ

 حديث منكر.  :ققمحلقال ا # 
 

َل: قَاَل اْْلحْدِريِّ قَا  دٍ ي َسعِ ِب ْن أَ  عَ يهِ  أَبِ ، َعنْ َصَعةَ َأِب َصعْ   اْبنِ َعِن  ،  َهيِنُّ َة اجْلح َلمَ نح سَ  بْ اّللَِّ   دح َعبْ   ، ان ان حمحَمٌَّد، ان حمحَمَّدٌ   -  225
 هح« تَ نَـ سَ  ْيهِ َسَع اّللَّح َعلَ ورَاَء َأوْ ْوَم َعاشح اِلِه يَـ يَ عِ  ى َع َعلَ سَّ وَ ِه َوَسلََّم: »َمْن ى اّللَّح َعَليْ لح اّللَِّ َصلَّ َرسحو 

 عيف.(: ض5873ضعيف الجامع )# 
 

، حَ  ْبنح اّللَِّ َصاِلٍح، ان َعْبدح    نح مَّدح بْ ان حمحَ   -  226 بَ قَالَ َحاَق اْلَمَدّنُّ   ْبنح ِإسْ مح ياهِ ِإبـْرَ   ان  ْرِبٍّ   ْبنِ   الِ َة ْبِن ِعقَ : َحدََّثيِن ِعَقالح ْبنح َشيـْ
أَ َة، عَ ِجيَ ْبِن انَ َة  َصْعَصعَ  : ايَ   :قَالَ   ةَ ِجيَ انَ   نِ  بْ َصْعَصَعةَ   هِ َجدِّ   نْ بِيِه، عَ ْن  َبنْيَ  مَ   اْملحكْ »  :الَ يِن قَ ، َأْوصِ  َرسحوَل اّللَِّ قـحْلتح  يَـْيكَ حلَْ ا 

 ْجَلْيَك« رِ وَ 
 دا.ضعيف ج  إسناده :ل المحقق# قا

 

َة،  يَ اَنجِ    ْبنِ ْبِن َصْعَصَعةَ   لِ اقَ عِ   نِ َة بْ بَ  َشيْـ  ْبنح ِعَقالح   َثيِن دَّ حَ   قَالَ ْسَحاَق  مح ْبنح إِ َراِهي ِإبْـ ٍب، اننح َحرْ بْ    اّللَِّ َعْبدح ٌد، ان  ان حمحَمَّ   -  227
أَبِ  ْبِن انَ ةَ عَ ْعصَ ِه صَ دِّ جَ   َعنْ   يِه،َعْن  قَ   قـح ِجَيَة  :اَل:  ااَي َرسحو   ْلتح َأْفضَ َل  َا  ، رحمبَّ اْلفَ ّللَِّ أَ ْلتح  ِللعح فَـ رْ ْضَلَة  َولِ ضَّْيفِ َها  اَل قَ   َل: قَالنَّائَِبِة   

 «كَ ْدانَ َك أَ َخاَك َأْدانَ أَ َتَك َك أحخْ مََّك َأابَ »أح  :مَ لَّ سَ وَ  ْيهِ لَ  عَ اّللَّح  َصلَّى  اّللَِّ  ولح َرسح 
 يف. إسناده ضع :قحق# قال الم

 

، ل اان  َكاِتبح اللَّْيِث،  ِلٍح،  ابحو صَ ان أَ   ،ان حمحَمَّدٌ   -  229  ى َصلَّ ّللَِّ لح او سح رَ قَاَل  َة  اِئشَ ، َعْن عَ َعْن َعْمَرةَ ِعيٍد،  ََي ْبِن سَ َيَْ   نْ عَ   لَّْيثح
َها ائْـتَـلَ  َفَما تـََعاَرفَ  ،َدةٌ ُمحَنَّ ٌد َواحح جحنحو َوَسلََّم: »اأْلَرْ ْيِه َعلَ  اّللَّح   «تَـَلفَ َها اخْ نْـ ، َوَما تـََناَكَر مِ فَ ِمنـْ
 (.903في األدب المفرد ) هلص و ، و يحه معلقااري في صحخ ذكره اإلمام الب# 
 

، نْ ، عَ اِلكٌ ان مَ  ْرِويُّ، ٍد اْلفَ نح حمحَمَّ بْ  اقح حَ ِإسْ  انمٌَّد،  حمحَ ان - 231  َصلَّى لح اّللَِّ سحو رَ اَل َرَة قَاَل: قَ َأِب هحَريْـ  َصاِلٍح، َعنْ َأِب  نْ عَ  سحَيٍّ
َعَتهح َل اَنِدمً : »َمْن َأقَالَّمَ ِه َوسَ  َعَليْ اّللَّح   «  َعثْـَرَتهح اَلهح اّللَّح قَ أَ  ا بـَيـْ

وقه من ق الفروي من رجال البخاري، ومن وفه، وإسحاأتبيني لم  نرب المديمحمد بن ح  :(5029ن )با ابن ح  حيحشعيب في تخريج ص  # قال 
 رجال الشيخين 
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ْن ، عَ اّللَِّ   دِ بَـيْ عح ِن  َل بْ ياعِ سَْ  إِ َعنْ   ،  ْبِن َجاِبرٍ ْبِن يَزِيدَ   نِ ِد الرَّمحَْ بْ عَ ْن  عَ ،  ْسِلمٍ ْبنح مح ان اْلَولِيدح  ٌد، ان ِهَشامح ْبنح َخاِلٍد،  مَّ حمحَ  ان   - 232
ْرَداِء قَ ِب ا، َعْن أَ َداءِ رْ الدَّ  أحمِّ   هح« لَ  هِ ِمْن َأَجلِ  دِ ًبا لِْلَعبْ َم: »الرِّْزقح َأَشدُّ طَلَ َسلَّ  وَ هِ يْ َعلَ  اّللَّح لَّى اّللَِّ صَ  سحولح اَل: قَاَل رَ لدَّ
 (: صحيح.3551) عصحيح الجام# 
 

قَاَل:  عحَمَر    نِ بْ  ا، َعنِ رٍ انَ ِب َسَلَمَة، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ِدينح أَ ِز بْ زِياْلعَ   دح َعبْ ان  ٍء،  ا ْبنح رَجَ ّللَِّ  اْبدح عَ   َصاِلٍح، انمَّدح ْبنح  حمحَ ان    -  235
هح َتطَأح ِة  َيامَ قِ لْ  اْومَ ا يَـ  بحِطَح َلََ الَّ ، إِ َهاقَّ َغَنٍم، اَل يـحَؤدِّي حَ   اَل بـََقٍر َواَل وَ ِبٍل  إِ   بِ ْن َصاحِ ا مِ َم: »مَ ِه َوَسلَّ يْ لَ عَ   اّللَّح لَّى   صَ اَل َرسحولح اّللَِّ قَ 

 اِس«  النَّ نْيَ بَ  َضىيـحقْ  ّتَّ ِبَِْخَفاِفَها، َوتـَْنَطححهح ِبقحرحوَِنَا حَ 
 . حديث ابن عمرلم أجده من  :المحققال # ق
 

 َعطَاِء ْبِن نْ ٍح، عَ الِ صَ   ْبنِ   َفْضلِ لْ ِن اعَ   ٍد، ِد ْبِن َعبَّايلِ اْلوَ   َعنِ  َعيَّاٍش،  ِإْسَاِعيلح ْبنح   بحو اْلَيَماِن، ان أَ   ان ،   َصاِلحٍ نح دح بْ مَّ حمحَ   ان  -  244
 وِهِهمح يف وحجح فَاْحثحوا  مح اْلَمدَّاِحنَي  تح يْـ ا رَأَ »ِإذَ   : مَ َوَسلَّ   هِ يْ ى اّللَّح َعلَ  َصلَّ اّللَِّ   ولح و قَاَل َرسح رٍ مْ عَ   نِ  بْ  اّللَِّ ْبدِ َعْن عَ   السَّاِئِب، َعْن أَبِيِه،

 اَب«الرتَُّ 
 ي وأحد إسناديه حسن. لطبرانرواه ا : (13291الهيثمي )قال # 
 

اٍب، َعْن َأِب َجنَ   ِب َأْو أَ   ،انَ َحيَّ   َعْن َأِب   ،وقٍ نح َمْرزح لح بْ فحَضيْ ، ان  ِعْجِليُّ الْ   اِلحٍ صَ   ان َعْبدح اّللَِّ ْبنح اِعيَل،  دح ْبنح ِإسَْ مَّ  حمحَ ان  -  250
، : »اَي َوَسلَّمَ ِه َعَليْ  اّللَِّ َصلَّى اّللَّح   َرسحولح قَاَل: قَالَ ْنهح  عَ اّللَّح  يَ ، َرضِ ِب طَاِلبٍ  أَ ْبنِ  ِليِّ  عَ نْ ْوِمِه، عَ قَـ   ِمنْ لٍ ْن رَجح عَ  سحَلْيَماَن اَْلَْمَداّنِّ

،َعلِ  َأدح أَ   يُّ َعلَ كَ لُّ اَل  َعمَ   إِ ى  َأهْ تَ كحنْ   هح َعِمْلتَ   َذاٍل  ِمْن  َوأَْنَت  اجْلَنَِّة،  َأْهِل  ِمْن  بـََلى لْ قـح ِة؟«  اجْلَنَّ ِل     : رَ   تح »اّللَِّ   ولَ سح اَي  قَاَل:   نَّهح إِ  
 « رَ مَ ْكٍر َوعح بَ  َأابَ  محونَ َيْشتح  مْ َك َأَنَّح لِ  ذَ آيَةح َنا، وَ َن َعَليْـ بحو َيْكذِ  ةٌ َمَودَّتـََنا َمارِقَ  َتِحلحونَ اَنٌس يـَنْـ  ْعِدينح بَـ و َيكح سَ 

 ع. موضو ه ضعيف جدا، بل منكر سناد إ :المحققال # ق
 

:قح َعفَّاَن يَـ تح  عْ سَِ :  قَالَ   ىنح محوسَ بْ   دح مَّ حمحَ نح ان  سَ ان حمحَمَّدح ْبنح ِإْسَاِعيَل، ان احلَْ   -  251 ِة ِشَراَء َهاِوَن ْلمحِغريَ انح ْبنح اَلْيمَ  سح يِن لَّفَ كَ   ولح
َلهح،  تحهح رَتَيْـ شْ افَ  حَ   َأقْـ ْلتح قح فَـ   ِديٍث،ِبَ   َنا دَّثَـ ُثحَّ  فَـ عَ   َرأحهح :  َعَلْيهِ تح َرأْ قَ َلْيَك،  َأَعْدتح  َأْو  فَاْستَـْفَهْمتحهح،  ااوِ »اَلَْ   : فـََقالَ ،  هح   نْ فَإِ ِت  بَـيْ لْ نح يف 
 هح« خحذْ ْب فَ ْئَت فَاْذهَ شِ 

 وع. موض حديث :المحقق# قال 
 

ِه يْ َعلَ   ٍم قَاَل: أَتـَْيتح النَِّبَّ َصلَّى اّللَّح اصِ عَ    ْبنِ ْيسِ ْن قَـ عَ   َسِن،احلَْ   نِ ٍن، عَ زْ ْبنح حَ   صَّْعقح ان الٌم،  اِلٍح، ان َعارِ ان حمحَمَّدح ْبنح صَ   -  259
»نِْعَم :  َسلَّمَ وَ   َلْيهِ  عَ ى اّللَّح َصلَّ   اَل النَِّبُّ َضْيٍف فـَقَ   اَل ِمنْ وَ   بٍ طَالِ    ِمنْ  تـَبَـَعةٌ يهِ فِ ي لَْيَس  ذِ اْلَمالح الَّ   ، َما اّللَِّ   َرسحولَ   : ايَ تح لْ قح َم فَـ لَّ َوسَ 
َم عَ طْ أَ َل وَ َوَأكَ   ِميَنَة، سَّ الَوَنََر  ،  َح اْلَغزِيَرةَ َمنَ َة وَ ميَ اْلَكرِ   ْعَطىأَ   يِن ، يـَعْ نْ الَّ مَ إِ   نيَ ئِ ْلمِ أْلَْكثـَرح ِستُّوَن َوْيٌل أِلَْصَحاِب ااوَ   نَ بـَعحو َأرْ الح  مَ الْ 

:  لْ محْعرَتَّ« قـح اِنَع َوالْ اْلقَ   لح و  َرسح الَ قَ فَـ ِمي،  عْ َرِة نَـ ثْـ  كَ ِمنْ ِه  اَل َيحَلُّ ِبَواِديَّ الَِّذي َأاَن ِفي  هح نَّ ، إِ اَلقِ خْ اأْلَ َهِذِه    مَ رَ َما َأكْ ،  اّللَِّ سحوَل  اَي رَ تح
َصلَّ اّللَِّ  ا  َعَلْيهِ ى  وَ ّللَّح  َتصْ »  َسلََّم:   الْ َنعح يف َكْيَف  فَـ ينِ مَ   ِإّّنِ َحِة؟«  َأْمَنحح  َقاَل:  قَ ِمائَ الْ   »َة  َل: قَا  ِة؟«وقَ الطَّرح   يف   َتْصَنعح   َفَكْيفَ اَل: 



14 

 

 ى اّللَّح َعَلْيهِ لَّ صَ   اّللَِّ سحولح  َقاَل رَ فَـ   هح  يـَرحدُّ هحوَ  َيكحوَن  ّتَّ هح حَ َدا لَ ا بَ هح مَ ِسكح مْ يح فَـ   هح ِطمح خيَْ ٍل   َجََ َعنْ ٌل  جح ا النَّاسح ِبَِماَِلِْم َواَل يحوزَعح رَ و دح غْ يَـ 
:  قحلْ فَـ   لِيَك«اوَ  مَ ْو َمالح أَ لَْيَك  بُّ إِ  َأحَ الحكَ َوَسلََّم: »مَ  َا َلَك مِ ِل امَ   َبلْ اَل،  تح ْيَت طَ ْو َأعْ أَ ،  تَ فْـنَـيْ أَ َت فَ َكلْ ِلَك َما أَ َماْن   قَاَل: »فَِإنَّ

: اَل «  َوالِيكَ ِلمَ ْيَت، َوَسائِرحهح  َأْمضَ فَ  َها أَلح رَ   نْ  لَئِ َجَرمَ   قـحْلتح ِإلَيـْ  ايَ   َل: فـََقايِه  بَنِ َع   َجََ تح وْ ْلمَ َرهح اضَ مَّا حَ َل: فـَلَ ا قَاَدهَ ْقِلَلنَّ َعدَ َجْعتح 
، فَِإنَّ بَ  ،َلكحْم مِ   ْنَصحح أَ   وَ َحٍد هح أَ َعْن    واْن ََتْخحذح  لَ كحمْ يِنَّ خحذحوا َعينِّ مَلْ يـحَنْح    َعَلْيِه َوَسلَّمَ ّللَّح لَّى ا صَ وَل اّللَِّ سح رَ   ، فَِإنَّ يَّ اَل تـَنحوححوا َعلَ   ينِّ
وَ َليْ عَ  يف َكفِّنح ِه،  أح ْنتح يِت كح الَّ   ثَِياِب   وّن  فِ َصلِّ   يَـ سَ وَ ،  ايهَ ي  اَل  َأَكاِبرَكحْم  سَ إِ وَ   ِليَفةٌ خَ يكحْم  فِ   أِلَبِيكحمْ لح  َزاوِّدحوا  َهاَن غِ َأَصا  ْدمتحْ وَّ َذا  رَكحْم 

عَ ابِ َأكَ  َمعِ كح يفِ دحوا  َوزَهِ   النَّاِس،ى  لَ رحكحْم  َوَأْصِلححوا  فَإِ ْم،  طَ ِغًّن    ِفيهِ نَّ  يَشَتكحْم  ِإىَل لَ َعْن  اٍب  وَ لنَّ   آِخرح ةَ لَ أَ سْ مَ َوالْ   كحمْ ايَّ إِ اِس،  َا  فَِإَنَّ  
تحمح َدفَـ ، َوِإَذا  ْرءِ مَ َكْسِب الْ  هحْم ِمنْـ   آَمنح َسِفيًها ََخَاَشاٌت، َفاَل  لٍ ائِ ْبِن وَ ْكِر   ِمْن بَ يِّ َهَذا احلَْ   اَن بـَْييِن َوَبنْيَ كَ نَّهح  ي، فَإِ ا َقّبِْ و مُّ عَ ّن فَـ و نـْ

َيَْ  يح أَ ِتَ  َأْن  مِ كح َعَليْ   ِخلح دْ ْمًرا  َعيْـ ْنهح ْم  النـُّعْ   يف   ةً بَ   أَبحو  قَاَل  قِ   انٍ مَ ِديِنكحْم  لِلصَّ يلَ َعارٌِم:  مِ تَ عْ ْعِق سَِ   قَ احْلَسَ   نَ هح  بْ اِن  يحونحسح  اَل،   نح َل: 
 ْيِس ْبِن َعاِصمٍ قَـ  نْ عَ ، َسنِ احلَْ   َعنِ ، يحونحسَ  نْ  عَ طَيَّبِ مح ْبنح الْ اِسمح اْلقَ  ثـََنا َل: اَل، َحدَّ هح ِمْن يحونحَس قَاتَ عْ يَل سَِ ِن قِ ِن احلَْسَ عَ ، عحبَـْيدٍ 

 باختصار كثير متصال، وهو مذكور في مناقبه.  هرسال، وقد روارواه البزار م: (17781يثمي )الهرواه البزار مختصرا، وقال # 
 

  نِ بْ مَِّد  حمحَ   نْ ، عَ اقَ ِن ِإْسحَ بْ   دِ مَّ حمحَ   ، َعنْ رْيٍ كَ ْبِن بح   ٍل، َعْن يحونحسَ نح نـَْوفَ  بْ اّللَِّ   َعْبدح ِب  ، ان أَ لٍ فَ وْ َعْبِد اّللَِّ ْبِن نَـ   مَّدح ْبنح  حمحَ ان   -  263
اَل قَاَل: قَ   ودٍ عح َمسْ   اْبنِ   َعنِ مَِّة،  لصِّ ا  ِم ْبِن احْلَاِرِث ْبنِ َأِب جحَهيْ ْن  ، َأْو عَ ْن َأِب َواِقٍد اللَّْيِثيِّ ، عَ عٍ افِ  رَ َأِب   نِ بْ   ِد اّللَِّ عحبَـيْ َعْن    ،ةَ طَْلحَ 

ْم،  ِبَِْعَماَلِِ   ونَ يـَْعَملح َيْستَـنُّوَن ِبسحنَِّتِهْم، وَ ، وَ مْ هِ يِ دْ  بَِ ونَ دح يـَهْ   َفاءح ِء خحلَ ِبَيا نْ َد اأْلَ عْ بَـ َياءح، وَ بِ نْ ْت أَ انَ َم: »كَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ  عَ اّللَّح   ى َصلَّ َرسحولح اّللَِّ 
 َك«  َهلَ مْ هح َشرَ ابَ  نْ ِلَم، َومَ سَ  مْ َزََلح ِن اْعتَـ مَ وَ ا، جنََ  مْ رََأهح ابَ  نْ ، َفمَ مْ ْم ِبَِْهَوائِهِ ْعَماََلح  أَ ونَ اِلفح  خيحَ لحوكٌ َفاِء مح لَ ْْلح وََكاَن بـَْعَد ا

 سنده. ي م( ف1896رواه البزار )# 
 

أَ   -  268 أَبح َجْعَفرٍ و  بح ان  َغاِلٍب  ْبنح  َجْعفَ  حمحَمَّدح  ْبنح ، ان  التَّْمَتامح ٍر  و  اِإسَْ   ، ان ةَ فَ ِليخَ   احْلَاِرثح  الْ ، عَ َليَّةَ عح   نح بْ اِعيلح  َعْبِد  ْبنِ زِ عَ ْن    يِز 
ى ِه َوَسلََّم َنََ َليْ عَ  اّللَّح  لَّى صَ ِبَّ «، َوَأنَّ النَّ  ِمْن زَْعَفَرانٍ نيح عِ لْ ا  احْلحورح خحِلقَ »: لَ َم قَاِه َوَسلَّ َعَليْ  اّللَّح  ىلَّ صَ  ، َأنَّ النَِّبَّ َنسٍ ْن أَ ٍب، عَ َهيْ صح 
 الرَّجحلح َفَر تَـَزعْ يَـ  نْ أَ 

 (: ضعيف.3539السلسلة الضعيفة )# 
 

،  سَ    ِشَهاٍب، َعنْ نِ ابْ   نِ عَ   ِعَياٍض، ِن، ان اْبنح  امَ النـُّعْ   نح َمِد بْ صَّ ، ان َعْبدح الاِلبٍ  ْبنح غَ حمحَمَّدح   ان  -  274 ِن اْبِن َعبَّاٍس عَ ،  هِ يبِ أَ   نْ عَ املٍِ
 «ْيشَ يبح اجلَْ َما يحصِ  دحونَ ئِِم ِمَن اْلَغَنا َم يـحْعِطي اْلَعِبيدَ لَّ َعَلْيِه َوسَ  لَّى اّللَّح  اّللَِّ صَ اَن َرسحولح »كَ  قَاَل:

 . عيفه ضناد إس :محقق# قال ال
 

، َعنْ  اْن عحبَـْيدِ اَلَة، عَ َفضَ   ْبنح كح  رَ ا بَ مح   ان َماَن،  سحَليْ   ْبنح ِعيدح  ان سَ   ٍب، نح َغالِ بْ   دح  حمحَمَّ ان  -  275   ِن اْبنِ ، عَ َمرَ ِن اْبِن عح اَنِفٍع، عَ   ّللَِّ
 «رَ عحمَ يَن بِ  الدِّ زَّ هحمَّ َأعِ »اللَّ  َل: قَا لَّمَ َوسَ  ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اّللَّح َعَلْيهِ َعبَّاسٍ 

 إسناده ضعيف.# 
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  نِ َر، عَ عحمَ ْبِن  ، َعِن ا ْبِن عحَمرْيٍ دِ َعْن عحبَـيْ  ِديَناٍر،  ِرو ْبنِ مْ ْن عَ ةح، عَ شحْعبَ   ِإبـَْراِهيَم، اننح  بْ   مح ان محْسلِ   ، ِلبٍ ا غَ  ْبنح دح مَّ  حمحَ ان   -  282

 «َوااًل ْم نَـ هح رَ ْق آخِ ذِ َكااًل فَأَ نَ  قـحَرْيشٍ  لَ  َأوَّ تَ قْ َأذَ  مَّ هح »اللَّ  قَاَل: َعَلْيِه َوَسلََّم ى اّللَّح  َصلَّ ِبِّ نَّ ال
    .حسن صحيح غريب: ، وقال( من حديث عبد هللا بن عباس3908رواه الترمذي )# 
 

، ان َعِليُّ   َعْبِد اّللَِّ   نح ِر بْ فَّاغَ لْ ْبدح اعَ   ان،  دٌ مَّ ان حمحَ   -  283 َة،   ِعْكرِمَ ٍب، َعنْ ْبِن َحرْ   اكِ ِسَ   نْ عَ ،  رٍ عَ سْ ، َعْن مِ ْسِهرٍ  ْبنح مح اْلَمْوِصِليُّ
اَل: ِإْن ، َفَسَكَت فـَقَ نَّ قـحَرْيًشازحوَ غْ  أَلَ اّللَِّ ًشا، وَ قـحَريْ   َونَّ ْغزح أَلَ   َواّللَِّ : "  مَ لَّ سَ وَ   ْيهِ لَ عَ   اّللَّح َصلَّى    ّللَِّ  َرسحولح االَ قَاَل: قَ اٍس  بَّ  اْبِن عَ َعنِ 
  " اَء اّللَّح شَ 

َبَة، ْبنح قـحتَـ   ٍم، ان احلََْسنح ْكرَ مح   نح بْ   نح سَ احلَْ   ان   -  284  اّللَّح   لَّى  صَ ِبِّ نَّ ال  ، َعنِ سٍ ابَّ ِن عَ َعِن ابْ َمَة،  َعْن ِعْكرِ ،   ِسَاكٍ َعنْ   ٌر، ان ِمْسعَ   يـْ
 هح لَ َم ِمثْـ َسلَّ وَ  ْيهِ َعلَ 

 (: صحيح لغيره. 4343حبان ) األلباني في صحيح ابن# قال 
 

، ان  -  285  ّللَّح ى ا اّللَِّ َصلَّ قَاَل َرسحولح   بَّاٍس قَاَل:ِن اْبِن عَ َة، عَ ِعْكرِمَ   َعنْ   ،اكٍ ِسَ   َعنْ رِيٌك،  ان شَ ،  نح َعْونٍ َعْمرحو بْ   ان الدَِّقيِقيُّ
 اّللَّح« اءَ ْن شَ ِة: »إِ ثَ لثَّالِ ْغزحَونَّ قـحَرْيًشا« قَاَل يف اأَلَ  »َواّللَِّ : مَ لَّ سَ ْيِه وَ َعلَ 
 . (: صحيح لغيره4343حبان ) األلباني في صحيح ابنقال  #
 

 لٌ جح رَ   فٍ ِن َسيْ ِب ْبِن يَزِيَد بْ يْ ِث ْبِن ضحرَ ارِ ْبنح احلَْ   دح  حمحَمٍَّد، ان َمْودحو  الصَّْلتح ْبنح رِِكيُّ ااْلَْ ٍم  او ََهَّ  أَبح ْبنح َغاِلٍب، ان   ان حمحَمَّدح   -  286
َم ِه َوَسلَّ  َعَليْ ى اّللَّح  َصلَّ ّللَِّ ا  ولَ تح َرسح تـَيْ أَ ارِيََة قَاَل:  َسْيِف ْبِن جَ   زِيَد ْبنِ دِِّه يَ جَ   نْ عَ   ، َثيِن َأِب َحدَّ َل:  يٍم قَا اْلَبْصَرِة ِمْن َبيِن تَِ   لِ هْ أَ   نْ مِ 

: ى ّرِفحَك َعلَ  أحعَ اَل »أَ :   ِل ُثحَّ قَالَ َك«  ِطيَماٌل أحعْ  قَاَل: »لَْيَس ِعْنِدي  هِ لِّ كح   اِل مبَِ   بَ هِ ذح َتِيٍم  رَجحٌل ِمْن َبيِن    ، ِإّّنِ اّللَِّ    َرسحولَ ايَ   فـَقحْلتح
: اَل قَالَ قـَْوِمَك؟« قـح   ا« اِر َدفْـعً يف النَّ  ْدَفعح يَف يح رِ عَ لْ ا نَّ َما إِ : »أَ ْلتح

 بوه لم أجد من ترجمهما.الكبير، ومودود وأرواه الطبراني في  :(4481الهيثمي )# قال 
 

 

 ، َعْن أَبِيهِ النـَّْهَشِليُّ   احْلحَصنْيِ   نح بْ دح  يِن َعمِّي، ِزايَ ثَ ، َحدَّ َشِليُّ انح ْبنح اأْلََغرِّ النـَّهْ َغسَّ   ان،  يُّ كِ اِر دََّثيِن أَبحو ََهَّاٍم اْلَْ مٌَّد، حَ حمحَ   ان   -  287
: اَي رَ لْ قـح   : َة قَالَ ينَ  َوَسلََّم اْلَمدِ ى اّللَّح َعَلْيهِ لَّ  صَ ّللَِّ ا  ولَ َرسح تح  أَتـَيْ :  قَالَ  ، قحْل أِلَْهلِ سح تح َاَلَطيِت، فََأَمَرهح   ا و نح سِ َيحْ   طِ ائِ غَ الْ   وَل اّللَِّ ْم خمح

 ِسي َحّتَّ أْ رَ   محَقدَّمِ َلى  ْوتح فـََوَضَع َيَدهح عَ نحْه« َفَدنَـ »ادْ لََّم:  سَ وَ ِه  يْ َعلَ  اّللَّح  َصلَّى  سحولح اّللَِّ  ِل رَ  قَالَ هح، ُثحَّ َجتَ احَ   َلهح ْوا   َحّتَّ َقضَ وهح َأَعانح فَ 
 ِب " ائِ وَ رََّها ِإىَل َجاِنِب ذَ جَ 

 إسناده ضعيف.  :ققمحل ال# قا
 

، أَنَّ دِ نْ اْلكِ   رَ مَ عح   ِب  أَ انَ ذَ اَن، َعْن زَاصحورح ْبنح زَاذَ نْ  مَ َلِميُّ، انوٍن السُّ مح  َميْ لح ْبنح َفضْ ، ان َعارٌِم، ان الْ دٌ حمحَمَّ ان    -  288 َع َأابَ يِّ  هح سَِ
: " إِ َوَسلَّ ْيِه  لَ ّللَّح عَ ى ا َصلَّ ِبَّ نَّ ال   َعاسَِ   ايـَقحواَلِن: َأَنَّحمَ   ْدِريَّ ِعيٍد اْْلح  سَ ابَ أَ وَ   هحَريـَْرَة،  يٍب ِمْن ِمْسكٍ َكثِ ى  لَ اَمِة عَ َم اْلِقيَ ًة يـَوْ ثَ َثاَل نَّ  َم يـَقحولح
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قـَْوًما ِبِه  مَّ  أَ َوَجلَّ وَ زَّ   عَ اّللَِّ   هِ جْ َء وَ غَاتِ ابْ   َرَأ اْلقحْرآنَ  قَـ ِس: رَجحلٌ َبنْيَ النَّا  ا يمَ  يـَْفرحَغ فِ َناَلححْم ِحَساٌب َحّتَّ  يَـ ، َواَل عٌ زَ  فَـ مْ َلحح يـحهحو   َأْسَوَد، اَل 
 َعنْ  َذِلَك  ْم َيْشَغْلهح لَ فَـ ا  يف الدُّنـْيَ  ابـْتحِلَي اِبلرِّقِّ  لحوكٌ ٌل ِمَْ جح رَ وَ   ، اّللَِّ هِ اْبِتغَاَء َوجْ َدَعا اّللََّ   وَ دٍ جِ  يف َمسْ ٌل َأذَّنَ َورَجح   ،اضحونَ  رَ َوهحْم ِبهِ 

 " ِة  طََلِب اْْلِخرَ 
 إسناده ضعيف.  :ققمحلا ال # ق
 

،  محوسَ   ْبنِ   رَ مَ عح   نِ بْ  َأْسَاَء، َعْن ِعيَسى   ْبنح  جحَوْيرِيَةح يُّ، ان حِ رِّايَ  الهَّابِ ِد اْلوَ َعبْ  ْبنح َغاِلٍب، ان عحَمرح ْبنح  دح مَّ حمحَ   ان   -  289 ى التـَّْيِميِّ
 بََة " طَا َوَسلََّم َسَّى اْلَمِديَنةَ  هِ يْ َعلَ  ّللَّح ى الَّ  صَ ِبَّ نَّ  النَّ أَ  َفٍر، ِن َجعْ  بْ ِد اّللَِّ ، َعْن َعبْ اّللَّح  ْن َشاءَ إِ  ،حٍ َعْن بحَديْ 
 .الطبراني في الكبير، وبذيح لم أجد من ترجمه هروا (:5785الهيثمي )# قال 

 
 اّللَّح   لَّىَن النَِّبُّ صَ : َكالَ ٍك قَاِس ْبِن َمالِ ْن أَنَ اَدةح، عَ تَ قَـ   ، ان ََيََْي مح ْبنح ََهَّاان ،  ةِ رَ َبصْ لْ ابِ ازح  نيح ْبنح مَحَّاٍد اْلَقزَّ اَيسِ   ٌد، انان حمحَمَّ   -  290

 ق « رح حَ لنَّاق ، َواَواجْلَنَّةح حَ  ،َحق   َوِلَقاؤحكَ  عح التََّشهَُّد: »َوَعدحَك َحق ،ْتبِ يـح َم َوَسلَّ ْيِه َعلَ 
 # 
 

، ان   ورح مْ ٍص عَ َحفْ   و، أان أَبح يٍّ لِ عَ بحو  اِضيُّ أَ يَ اْلبَـ   يَسىنح عِ دح بْ عح ان حمحَمَّ سَْ  أَ انَ أَ وَ   ى َأِب َسِعيِد ْبِن اأْلَْعَراِبِّ َعلَ   ِرئَ قح   -  292 ْبنح َعِليٍّ
  َم:ِه َوَسلَّ يْ لَ عَ   ّللَّح ا  ىسحولح اّللَِّ َصلَّ قَاَل: قَاَل رَ   رَ ِن عحمَ ِن ابْ عَ ٍع،  َعْن اَنفِ اْلَورَّاِق،    َمَطرٍ ِم، َعْن  اْلَقاسِ   نح بْ   ، ان َرْوحح ْبنح شحَعْيبٍ ِعيَسى  

، أَْلفٍ   ِإىَل    ِماَئةٍ ٍة، َوِمنْ ائَ مِ    َعْشٍر ِإىَل ا، َوِمنْ رً شْ َلهح ِبَا عَ    ِبَْمِدِه، َكَتَب اّللَّح َن اّللَِّ : سحْبَحاَعْبدح َل الْ ْن قَاإِ فَ   ،َباَد اّللَِّ عِ   وا اّللََّ اذْكحرح "  
ْلِكِه، َوَمْن َأَعاَن  يف مح ادَّ اّللََّ ْد ضَ قَ  فَـ اّللَِّ   دِ و دح ْن حح َحدٍّ مِ   ونَ دح   اَعتحهح ْت َشفَ الَ حَ   هح، َوَمنْ لَ   ِفرَ غح   رَ فَ غْ تَـ ، َوَمِن اسْ زَاَد زَاَدهح اّللَّح   َوَمنْ 
،  ٍط ِمَن  َسخَ بِ    فـََقْد اَبءَ  ِعْلمٍ رْيِ غَ ى خحصحوَمٍة بِ َعلَ  ،  َرجِ خْ اِبْلمَ   ِتَ  َيَْ ّتَّ َباِل حَ ْلَْ ا  ةِ غَ دْ رَ   يف    َحَبَسهح اّللَّح ا َأْو محْؤِمَنةً نً محْؤمِ   َقَذفَ   َوَمنْ اّللَِّ

 " َواَل ِدْرَهمٌ تِِه، لَْيَس ُثَّ ِديَناٌر  َحَسَناتحصَّ ِمنْ ٌن اقْـ  َديْ َلْيهِ َوعَ  تَ َما َوَمنْ 
 عيف.ضإسناده # 
 

 قَالَ   محْنَكِدرِ لْ  ْبِن ادِ َعْن حمحَمَّ ْعٍد،  ْبِن سَ ِد  ايَ  زِ نْ عَ   ،يُّ جنِْ زَّ ال   ْبنح َخاِلدٍ ، ان محْسِلمح ِديٍّ ْبنح عَ   ِرايَّ َشاَذاَن، ان زَكَ دح ْبنح   حمحَمَّ ان   -  295
َسلََّم:   َعَلْيِه وَ ّللَّح ى اَصلَّ   قَاَل َرسحولح اّللَِّ ِس ْبِن َماِلٍك   أَنَ ْيٍم، َعنْ ْبِن سحلَ   انَ َصْفوَ َكِدِر، َعْن  اْبنح اْلمحنْ  ِمْن ِكَتاِب  طَ قَ َن: سَ َذااْبنح َشا

هح  َنِبٍّ  آاَلفِ َيةِ نِ اثََ   رِ ثْ إِ ى لَ عَ  تح ثْ »بحعِ   يَل«ائِ يِن ِإْسرَ ْن بَ مِ  آاَلٍف ةح َأْربـَعَ  مْ ، ِمنـْ
 : ضعيف.(6090السلسلة الضعيفة )# 
 

اِجي،  نَّ ال  لِ كِّ وَ تَـ مح لْ  اَأِب   نْ اَن، عَ جحْدعَ    ْبنِ زَْيدِ ِن   بْ ، َعْن َعِليِّ ان شحْعَبةح   َحكَّاٍم،   اجْلَْوَهِريُّ، ان َعْمرحو ْبنح   َشاَذانَ نح  بْ   دح مَّ حمحَ   ان   -  300
قَاا  يدٍ َسعِ   َأِب َعْن   مَ ْهدَ أَ : » لَ ْْلحْدِريِّ  اللِ ى  ِإىَل كح  رَ رُّوِم  َصلَّىاّللَِّ   سحولِ   وَ هِ َليْ عَ   اّللَّح     جَ لَّ سَ   فََأْطعَ رًَّة  َم  َزجْنَِبيٌل  ِإْنَساٍن َم كحلَّ  ِفيَها 

 ْطَعًة«قِ 
 يف ضعتهم بهذا الحديث وهو قد احكام و  نب و فيه عمر  :( ٥/٤٨) الزوائد مجمعفي ثمي الهي# قال 
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ِن  ْبِن َعْمِرو بْ ّللَِّ ِد ا َعبْ ِد ْبنِ مَّ ْبِن حمحَ   بِ ْبنح شحَعيْ   ، ان شحَعْيبح يَّاشٍ ْبنح عَ   َبْكرِ   وان أَبح ،  يٍّ ايَّ ْبنح َعدِ َكرِ  َز ان  ،انَ نح َشاذَ ان ابْ   -  302

  اّللَِّ  َعْبدِ  ِإىَل تح َفَكتَـبْ ا فً لْ َثاَلِثنَي أَ   ِريبِئْ  اءِ مَ  ِبَفْضلِ ِطيتح عْ أح ًضا وَ رْ َقْيتح أَ اَل: سَ قَ  َساملٌِ  هح لَ  لح ا يـحَقانَ يِه قَاَل: ان َمْوىًل لَ َعْن َأخِ  اْلَعاِص،
َهى عَ يَـ لََّم  سَ وَ   ْيهِ َعلَ   لَّى اّللَّح ْعتح َرسحوَل اّللَِّ صَ ِإّّنِ سَِ قْـَرَب فَ اأْلَ َك اأْلَقْـَرَب فَ ارَ ِق جَ َواسْ   ِلَدكَ َواَأِن اْسِق    :و َفَكَتبَ ْبِن َعْمرٍ   عِ بـَيْ   نْ نـْ

 ْحلِ فَ لْ  اَوَعْسبِ  ْلَماءِ ا
 في الباب أحاديث أصح من هذا.  :ل المحققاق# 
 

، ان حمحَ بحو َعْبِد ااْلَقِطيِعيُّ أَ   انَ ْعدَ مَ نح  دح بْ حمحَمَّ   ان   -  308  ،َحسَّانَ َشاِم ْبِن  هِ   َعنْ ٍء،  نح رََجاّللَِّ بْ ان َعْبدح ا،  التـَّوَِّزيُّ ْلِت   الصَّ مَّدح ْبنح ّللَِّ
 َسلَّمَ ِه وَ ّللَّح َعَليْ ى ا َصلَّ  النَِّبَّ ْيتح احْلََبَشِة أَتَـ   ِمنَ تح  مْ َقدِ   امَّ لَ قَاَل: »ٍد ْسعحو  ْبِن مَ ِد اّللَِّ ، َعْن َعبْ َرةَ هحَريْـ   َعْن َأِب ريِيَن،  ِد ْبِن سِ حمحَمَّ   نْ عَ 
 َة« رَ يْـ أَبحو هحرَ  يهِ لَْيَس فِ َل: »َرهح َوقَا  فَأَْنكَ ييِنِّ َمدِ الْ يِّ ْبِن هح ِلَعلِ َفذََكْرتح : ّللَِّ ا دِ بحو َعبْ « قَاَل أَ َِلَّ  إِ َشارَ ْيِه فَأَ تح َعلَ َفَسلَّمْ ي لِّ صَ هحَو يح وَ 

 الطبراني في الصغير واألوسط، ورجاله رجال الصحيح. اهرو  :(12776)ثمي هيال # قال
 

لَّى اّللَّح  صَ لح اّللَِّ و سح َل: قَاَل رَ  َسِعيٍد قَاَة، َعْن َأِب يَّ َعْن َعطِ   ٍم،ادَ ْبنح كِ ِمْسَعرح    انٍم،  َهاشِ  ْبنح  ان ََيََْي   ، َخَلفٍ   دح ْبنح ان حمحَمَّ   -  312
 ٍم«لِ سْ مح  كحلِّ   ىيَضٌة َعلَ ْلِم َفرِ اْلعِ  بح لَ َسلََّم: »طَ وَ  َلْيهِ عَ 

 ال يصح.  :لمحقق# قال ا 
 

َسلََّم: »َمْن  وَ   ْيهِ لَ عَ   اّللَّح   ى َصلَّ اّللَِّ سحولح  يٍد قَاَل: قَاَل رَ  َسعِ َأِب   نْ ، عَ ٍم، َعْن َعِطيَّةَ نح ِكَدارح بْ ْسعَ ان مِ ،  ََي ٌد، ان َيَْ ان حمحَمَّ   -  314
تَـ ملَْ وَ   َمَعاِشِه،  يف وِرَك َلهح َوبح ، ةح كَ اْلَماَلئِ   َعَلْيهِ تْ  َصلَّ ِعْلمِ لْ طََلِب ا َدا يف غَ   ا«ِه محَبارَكً يْ  َعلَ انَ  وَكَ رِْزِقهِ  ِمنْ  َقصْ  يـحنـْ

 [(: موضوع.328ة )السلسلة الضعيف ]  ث.م كذاب يضع الحديشابن ه يحي  :# قال المحقق
 

حح َتْصلح  »اَل  :مَ ْيِه َوَسلَّ ى اّللَّح َعلَ اّللَِّ َصلَّ سحولح رَ  لَ : قَاَلتْ قَاْن َعاِئَشَة عَ ، بِيهِ أَ ، َعْن ِهَشامٌ  ان ،ََي نح َخَلٍف، ان َيَْ دح بْ مَّ حمحَ ان  - 315
 ٍن« َأْو ِدي َسبٍ ي حَ ِعْنَد ذِ  الَّ ةح إِ يعَ الصَّنِ 

 حديث موضوع.  :# قال المحقق
 

 ِمَن اجْلحَذاِم« َأَمانٌ  اأْلَْنفِ  يف  »الشَّْعرح  َم: َوَسلَّ هِ يْ َعلَ  ّللَّح ى الَّ صَ  لح اّللَِّ قَاَل َرسحو ْت: الَ قَ  اِدهِ نَ سْ َوبِِ  - 316
 ضوع.(: مو 5954السلسلة الضعيفة )# 
 

َصلَّى اّللَِّ    ولح قَاَل َرسح   ِليٍّ َعْن عَ بِيِه،   أَ َعنْ   ،اِرثِ حلَْ ا  شح ْبنح  َحنَ ، ان َمانِ النـُّعْ  َعْبدح الصََّمِد ْبنح  ، ان امٌ َتْتَ ْبنح َغاِلٍب  دح  ان حمحَمَّ   -  320
 يثَ دِ حلَْ َكَر اَوذَ « ْيِهمْ َق َعلَ اْنطَبَ اَر فَ اْلغَ  او لح خَ  دَ َفرٍ َم: »ِإنَّ َثاَلثََة نَـ لَّ َوسَ  َعَلْيِه ّللَّح ا

 رواه البزار، ورجاله ثقات.  :(13415الهيثمي )# قال 
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، زُّ ال  نِ اٍض، عَ يَ عِ   ْبنح   زِيدح َمِد، ان يَ صَّ ان َعْبدح الان َتَْتاٌم،    -  321 َة، َعْن َعْبِد  مَ لَ ، َوَعْن َأِب سَ َريـَْرةَ ِب هح ْن أَ  َسَلَمَة، عَ ِب َعْن أَ   ْهِريِّ
 «رِ ضَ احلَْ   يف ِإْفطَارِهِ  لح  السََّفِر ِمثْ َمَضاَن يف مح رَ »ِصَيا َم قَاَل:لَّ سَ  وَ  َعَلْيهِ َصلَّى اّللَّح  سحوَل اّللَِّ  رَ ، َأنَّ فٍ  َعوْ نِ بْ  الرَّمْحَنِ 

 (: ضعيف.3456) ضعيف الجامع# 
 

َحدَّ   -  322 قَاَل:  َتَْتاٌم  النـُّعْ   دح بْ  عَ َثيِن ان  ْبنح  قَـ انِ مَ الصََّمِد  بْ ، ان  الْيسح  َعْبِد اّللَِّ   رْيِ مَ  عح َعنْ   ، عِ بِيرَّ نح  عَ ْبِن  ا،  َعْبِد  بْ ِلكِ مَ لْ ْن   نِ  
صحقح أَيـْتحهح يـَبْ َورَ هح َوَعَلْيِه نـَْعاَل  يلِّ صَ يح هح تح يْـ َم ِنْصَف َشْهٍر فـََرأَ لَّ سَ وَ َلْيِه عَ  اّللَّح ى لَّ  صَ ِبِّ لنَّ َد ا ِعنْ ْنتح ٍس قَاَل: »كح ْوِس ْبِن َأوْ أَ  نْ عَ  ،ةِ اْلمحِغريَ 

 ِه« الِ ِشَ  وَ ِنهِ ي ميَِ َعنْ 
 إسناده ضعيف.  :قق# قال المح

 

َعْن َأِب    َساٍر،يَ   ْبنِ   اءِ طَ ْسَلَم، َعْن عَ ِد ْبِن أَ زَيْ   ، َعنْ دٍ عْ سَ ْبنح  مح  اشَ هِ ، ان  ادٍ َأِب َروَّ   اْلَعزِيِز ْبنِ    ْبنح َعْبدِ اّللَِّ   دح َعبْ   ، انمٌ َتَْتا  ان  -  323
 لصَّاَلِة«ِلِه أحِمَر ابِ اِشَ  هح ِمنْ ينَ ِبُّ ميَِ َم: »ِإَذا َعَرَف الصَّ لَّ سَ ِه وَ  َعَليْ ى اّللَّح َصلَّ  اّللَِّ   َرسحولح َة قَاَل: قَالَ رَ يْـ هحرَ 

  .يصح ال ، و يفث ضعدي ح :ققالمح # قال
 

نَِّبِّ َصلَّى  الَعنِ   َر،ِن اْبِن عحمَ ٍع، عَ اَنفِ   نْ عَ ،  َبةَ ِن عحقْ وَسى بْ َعْن مح ،  نَ امحَعاىَف، َعْن سحْفيَ   ان،  ِفعٍ َأمْحَدح ْبنح َأِب انَ   ٌم، ان َتاان تَْ   -  324
ْركح اِبّللَِّ  َيحِْصنح ااَل » :َوَسلَّمَ ْيِه َعلَ  اّللَّح  ًئا«  شَ لشِّ  يـْ
 ضعيف. :(717ة )السلسلة الضعيف# 
 

اْلوَ ْسَاعِ ْبنح إِ   ََيََْي   انَتاٌم،  تَْ   ان  -  325 ابْ طِ اسِ يَل  ، ان  َأِب َصا مَ عْ اأْلَ   نِ عَ   نح فحَضْيٍل،يُّ َعْن  َأِب ، َعنْ حٍ لِ ِش،  النَِّبَّ هحَريـْرَ     َة، »َأنَّ 
 «يِن{ الدِّ  اِلِك يـَْومِ َرَأ }مَ قَـ  َوَسلََّم هِ  َعَليْ َصلَّى اّللَّح 

 عيف.إسناده ض# 
 

ْبِن جَ ْبنح حمحَمَّ   َفرح ان َجعْ   ،َتامٌ تَْ   ان   -  326 َأِب، َعْن  ِييِنُّ،  َدااْلمَ   ْعَفرٍ ِد  َأاَبنَ َن اأْلَ رحو اهَ ان  تَـ  ْبنِ ْعَوِر، َعْن  احْلََكِم، َعْن  َعِن  َب،  ْغلِ  
ذح َزلَ َصل ى فـَنَـ بـَْراِهيَم مح َمَقاِم إِ    ِمنْ ْذانَ اختََّ   وِ لَ   :مَ لَّ  َوسَ ْيهِ لَ  عَ ى اّللَّح  اّللَِّ َصلَّ ولِ اَل ِلَرسح قَ  عحَمَر  نَّ ِن عحَمَر، أَ ُمحَاِهٍد، َعِن ابْ  وا ِمْن ْت }َواختَِّ

 [ 125  بقرة:ِهيَم محَصل ى{ ]الارَ بْـ إِ  امِ قَ مَ 
 يح. حديث صح :قال المحقق# 
 

 ِبِّ نَّ عحَمَر، َعِن الِن اْبِن  ، عَ ارٍ ِدينَ   نِ بْ   اّللَِّ   ْبدِ عَ   نْ عَ   ، َسَلَمةَ   ِب زِيِز ْبنح أَ عَ ْبدح الْ ، ان عَ َمانِ النـُّعْ   ْبنح ان َعْبدح الصََّمِد  ان َتَْتاٌم،    -  327
ئَ اَلَْ ي َذوِ  ةِ اَوزحوا يف عحقحوبَ َم: »َتََ َسلَّ ِه وَ يْ لَ عَ  ى اّللَّح َصلَّ   اِت« يـْ
 إسناده جيد.  :(638السلسلة الصحيحة )# 
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َعْبِد   نْ عَ َرَة،  يْـ هحرَ َأِب    َعنْ مٍَّد،  حمحَ   ٌم، َعنْ اشَ َجاٍء، ان هِ رَ  ْبنح  ّللَِّ ا  دح ان َعبْ ْعَلى،  يَـ   بحووَِّزيُّ أَ التـَّ   تِ صَّلْ  الْبنح   مَّدح ٌم، ان حمحَ َتَْتا  ان  -  329

 ِسِه«  ِبَرأْ أَ مَ وْ أَ اَلِة فَ صَّ ل ا يف هحوَ َم وَ ْيِه َوَسلَّ ى اّللَّح َعلَ لَّ ِبِّ صَ نَّ لا َلىَم عَ َبَشِة َسلَّ َن احلَْ مِ  مَ هح َلمَّا َقدِ أَنَّ ٍد: »و  ْبِن َمْسعح اّللَِّ 
ه رجال  الطبراني في األوسط والصغير ورجال  اهرو   د عليه.البن مسعود في الصحيح: أنه سلم عليه فلم ير   قلت:  :(2439الهيثمي )  لا# ق

 الصحيح. 
 

:  َمَر،  َعْن عح ،  َسِعيدٍ ، َعْن َأِب  ِلحٍ َصا، َعْن َأِب  َمشِ يَّاٍش، َعِن اأْلَعْ عَ   ، ان أَبحو َبْكِر ْبنح رٌ ااٌم، ان ِضرَ ان َتْتَ   -  330  ولَ سح  رَ ايَ قـحْلتح
ْثَّن َواَل ا أَ ِماَئِة َفمَ ِإىَل الْ ِة َعَشرَ  الْ هح َما َبنْيَ تح اًن َأْعطَيْـ َلِكنَّ فحاَل   َخرْيًا،لَ اقَ فَـ  َشَرةً تحهح عَ يْـ ْعطَ : »ِإّّنِ أَ الَ ا قَ ريًْ خَ  ولح يِن َويـَقح اَلاًن يـحثْ ِإنَّ فح ، اّللَِّ 
 « اءَ خَ السَّ   ِإالَّ ِل  َب اّللَّح َوَيَْ  لَ بَْ  أَ َأنْ َن ِمينِّ يِن يحرِيدحو أَلحونَ : »َيسْ الَ قَ  ؟مْ يهِ طِ َم تـحعْ ي فَلِ َوأحمِّ  : ِبَِِب َخرْيًا« قَالَ َل قَا

 .حوالحديث صحي، إسناده واه :ققل المح# قا
 

ْيِه   َعلَ اّللَّح   ىلَّ النَِّبِّ صَ   نِ َسِعيٍد، عَ   ِب  أَ نْ  َنْضَرَة، عَ َعْن َأِب   ،َيانَ  سحفْ َعْن َأِب   ،تح َزةح الزَّايَّ محَْ   َعْبدح الصََّمِد، انان  ان َتَْتاٌم،    -  331
ميَ  مح لَ »عَ  قَاَل: مَ لَّ َوسَ  َها حِلِيِنهَ َفَظ عَ َوَحا ْلبحهح قَـ رََّغ ََلَا ةح َفَمْن فَـ صَّاَل اِن الاْْلِ  « َو محْؤِمنٌ هح فَـ  َهاَوْقِتَها َوسحنَّتِ ا وَ َليـْ

 منكر. لحديث ، وا واه دنا إس المحقق:# قال 
 

ِن اَن بْ َلْيمَ ْن سح عَ   ِن َمْرَثٍد،َقَمَة بْ َعلْ ْن  عَ َياَن،  فْ سح   نْ ، عَ يِّ عِ ْشجَ أْلَ ، َعِن ايِّ َجعِ شْ نح اأْلَ ان ابْ   ،َمْرَوِزيُّ الْ   َهرْيٍ زح   وبح ان حمحَمٌَّد، ان أَ   -  337
 َم«ِن آدَ  ِمِن ابْ ّلِلَِّ  وَعح َأطْ  وَ  ِإالَّ َوهح َشْيءٍ   ا ِمنْ اَل: »مَ لََّم قَ ِه َوسَ يْ اّللَّح َعلَ  ى نَِّبَّ َصلَّ  الَأنَّ  ، َعْن أَبِيِه، َدةَ يْ بـحرَ 
 سماه وال ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح شجعي ولم أجد منأبو عبيدة بن األ فيه :(1/57الهيثمي )قال # 
 

ْن  ِد، عَ اجْلَعْ  َأِب  َساملِِ ْبنِ   َعنْ ،  َمشِ عْ يُّ، َعِن اأْلَ رِ وْ ثَـّ ان ال  السَّقَّاءح،  رٌ ، ان بَْ ْنصحورٍ مَ   نح ثح بْ ارِ احلَْ صحوٍر  نْ و مَ ان أَبح ٌد،  مَّ  حمحَ ان   -  340
َن جحْزًءا يرِ شْ ٍة َوعِ  ِستَّ نْ مِ   ْزءٌ تح جح بُّ التـَّثَـ وَ   ادح ْقِتصَ اِل  َواَدةح ؤَ َم: »التـُّ  َوَسلَّ هِ يْ َعلَ  َصلَّى اّللَّح   َرسحولح اّللَِّ : قَالَ قَالَ   اسٍ بَّ عَ   اْبنِ ِن  عَ   ٍب،يْ كحرَ 
 ِة« وَّ بـح َن النـُّ مِ 

ْمتَ ْدَي ا اْلهَ  »ِإن  بلفظ  (4776)سنن أبي داود  والحديث في إسناده ضعيف جدا.#  اِلَح، َوالس  اِلَح، َوااِلقْ لص  زْ ِتَصاَد  الص  ِمْن َخْمَسٍة َوِعْشِريَن  ء  ج 
ْزًءا ِمَن النُّب و ِة«   ج 

 
، َعنِ زُّْهِريِّ ال  نِ ، عَ قَّاءح سَّ ال َبٌْر  ، انبحو َمْنصحورٍ  أَ ، انحمحَمَّدٌ ان    -  341  ْيهِ  َعلَ ى اّللَّح َصلَّ لح اّللَِّ  و َرسح   نَ اكَ    اْبِن عحَمَر قَاَل:، َعْن َساملٍِ

 ْوَتهح صَ  هِ بِ ا نَي« يحْسِمعحنَ مِ »آ :[ قَالَ 7حتة: { ]الفانيَ لِّ االضَّ اَل : }وَ الَ َذا قَ َم إِ لَّ َوسَ 
 إسناده ضعيف.  :ق# قال المحق
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َم »اْلغحْسلح يـَوْ   :قَالَ   عحودٍ َمسْ   نِ بْ  َعْبِد اّللَِّ  نْ عَ   ،امٍ َعْن ََهَّ   بـََرَة،، َعْن وَ ان شحْعَبةح، ان ِمْسَعرٌ   يَم،َراهِ ِإبْـ   مح ْبنح لِ سْ ٌد، ان مح ان حمحَمَّ   -  342

 ِة« ِمَن السُّنَّ ِة عَ مح جْلح ا
 ات. رجاله ثق  :(2/176مي )الهيث# قال 

 
ٍم الْ  سَ  ْبنح ِعيدح سَ   ٌد، انمَّ ثـََنا حمحَ دَّ حَ   -  344 ، َعنِ ٍل اْْلحَزاعِ ْبنح بحَديْ دح اّللَِّ  بْ عَ ان    ،ارح طَّ عَ الَّ ِب، َعْن  َسيِّ مح لْ ا  نِ بْ   دِ ، َعْن َسِعي ِريِّ زُّهْ ل ايُّ

َأاَل ِإنَّ : »ًّن ِج مِ ا جَّ  حح ي يف ادِ نَ يـح َأْوَرَق ٍل َجََ  َعَلىاِعيَّ ْرقَاَء اْْلحزَ وَ  نَ  بحَدْيَل بْ َوَسلَّمَ ِه ّللَّح َعَليْ  َصلَّى اسحولح اّللَِّ  رَ بـََعثَ  قَاَل:  ةَ رَ َريْـ هح  ِب أَ 
مح َأْكٍل َوشح أَ  ِمًّن  مح ايَّ أَ وَ  ، َحّتَّ تـَْزَهقَ فحَس نْـ أْلَ وا اِجلح  تـحعْ َواَل اَل ِة، أَ بَّ ِمَن اللَّ الزََّكاَة   ْرٍب َوِبَعاٍل«ايَّ

 ف. إسناده تال :قمحق# قال ال
 

اْلعَ َسعِ   ، ان دٌ ان حمحَمَّ   -  345 ٍم  ْبنح َسالَّ أَ طَّ يدح  بَ ارح، ان  أَ   ْكرِ بحو  ْبنِ زَْيدِ َعْن  َة،  ّبَْ سَ   ِب ْبنح  أَ   ْبنِ َم، َعْن َعطَاءِ ْسلَ   َيسَ     دِ َعبْ ْن  عَ   اٍر،  
يـَْربح   الرَّمْحَنِ  َبنْيَ قَ » َعَلْيِه َوَسلََّم:  ّللَّح ى الَّ اّللَِّ صَ   هح قَاَل: قَاَل َرسحولح نْ يِق َرِضَي اّللَّح عَ دِّ لصِّ اٍر  َبكْ   ِب  أَ نْ ، عَ عٍ و ْبِن  َّبِي نْ َومِ ّْبِي  َما 

 ِة« نَّ ِض اجلَْ ِرايَ ِمْن ٌة ضَ وْ رَ 
 يث أبي هريرة وأبي سعيد.حدصحيح من ا، والمتن إسناده ضعيف جد# 
 

ِإىَل    ْثتح : بحعِ ِر قَالَ النَّجَّاِب، َعْن َجَناٍح  يِن أَ ثَ دَّ  قَاَل: حَ اقح وَّ سَّ ال  َسنْيِ احْلح   نح بْ حح  َصالِ   ان،  اْلَباَغْنِديُّ   َمانَ يْ لَ سح   نح  بْ ان حمحَمَّدح   -  347
تـحَها فـََقاَلْت:  ا يف مَ ئً ا َشيْـ َلََ   ِلحح أحصْ   صٍ ا َوقَّ َأِب   ْبنِ ِد  عْ سَ بِْنِت  َة  فَاِطمَ  : مَ نح؟ قـح كح سْ تَ   نَ أَيْ ْنزَِِلَا فَأَتـَيـْ  اْلَزمْ   ْت:الَ قَ اِق  قَ زُّ لايف    َعكِ ْلتح

مَ يْ َعلَ  سَِ ّّنِ إِ فَ ْنزَِلَك  َك  َسْعدَ   َأِب  َأِب   ْعتح  يَـ ْبَن  َوقَّاٍص  سَِ    : اّللَِّ عْ قحولح َرسحوَل  َعلَ ّللَّح اَصلَّى    تح  :يَـ   مَ لَّ َوسَ   هِ يْ   َبنْيَ »  قحولح َقّْبِي  َما   
َي َرْوَضٌة مِ   ِة«نَّ اجلَْ ِض ِرايَ ْن َومحَصالَّ

 إسناده ضعيف.  :(1715يماء )صاحب اإل# قال 
 

يـَْفَة ذَ حح   تح عْ سَِ :  لَ يِّ ْبِن ِحَراٍش قَارِْبعِ َعْن  ،  َمرْيٍ ِلِك ْبِن عح مَ ْبِد الْ عَ   ِمْسَعٌر، َعنْ   ، ان يُّ لِّ بـح صح ْبنح عحَمَر اأْلح فْ حَ   ان ٌد،  مَّ ان حمحَ   -  350
 ، َكَما نَ نَ محوََنحمح السُّ لِّ يـحعَ   ،نيَ اِس محَعلِّمِ النَّ   يف ا  مً قـَوْ   َعثَ بْـ ْن أَ أَ   تح مْ »َلَقْد َهََ َوَسلََّم:    َلْيهِ عَ    َصلَّى اّللَّح ّللَِّ َرسحولح ا  قَاَل: قَالَ   َن اْلَيَمانِ بْ 
عَ تَـ   َوعحَمَر َأاَل ٍر  َأِب َبكْ    أَْنَت ِمنْ َلهح: فَأَْينَ « َفِقيَل  لَ يائِ رَ سْ إِ   يِن َوارِيِّنَي يف بَ  احلَْ ْرْيََ نح مَ ابْ   َعَث ِعيَسىبَـ   ِإنَّهح »:  لَ االنَّاِس؟ قَ َما ِإىَل  ثح بِِ بـْ

هحمَ عَ  ِب  ِغَّن اَل   « دِ  اجلَْسَ نَ مِ ِن َكالرَّْأِس دِّيال نَ ا مِ ا، ِإَنَّحمَ نـْ
 ك الحديث.حفص مترو  :# قال المحقق

 
، انبـحلِّ َر اأْلح مَ صح ْبنح عح فْ حَ   ٌد، ان حمحَمَّ   ان  -  352 َبِعثِ ْسعَ  مِ يُّ ْعتح كح قَ ِم  رَ اأْلَثْـ   ٌر، َعِن اْلمحنـْ   نَ بْ   ّللَِّ ا  تح َعْبدَ عْ قَاَل: سَِ ا  ْردحوسً اَل: سَِ

: " َجفَّ و لََّم يـَقح َلْيِه َوسَ ى اّللَّح عَ لَّ  صَ ّللَِّ ا َرسحوَل  ْعتح  سَِ   :لح و يـَقح   عحودٍ سْ مَ  َن اْْلَْلِق،  : مِ َبعٍ ْن َأرْ  مِ غَ رِ َوفح   ،َوالسَِّعيدِ   يِّ لشَّقِ مح ابِ َقلَ  الْ لح
 ِل َوالرِّْزِق " جَ اأْلَ ِق، وَ َواْْلحلح 

 تالف.  اهاد و إسن  :# قال المحقق
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ولح سح اَل رَ : قَ الَ قَ َة  رَ يْـ هحرَ   ِب َعْن أَ َعْن َأِب َسَلَمَة،  ٍرو،  َعمْ ِن  حمحَمَِّد بْ ِب، َعْن  أَ ِغَياٍث، ان  َحْفِص ْبِن  نح  بْ   ، ان عحَمرح دٌ مَّ حمحَ   ان   -  355
 «ةِ يَق اجْلَنَّ رِ طَ  يَ  َنسِ َليَّ عَ  ةَ اَل صَّ ْن َنِسَي المَ » : لَّمَ َعَلْيِه َوسَ ى اّللَّح لَّ اّللَِّ صَ 

 يصح.  ال :لمحققا ال # ق
 

، كِّ اْلمَ َعْن َأِب أََنٍس  ،  حٍ بَـيْ نح صح مح بْ َهاشِ   ِعيَل، ان نح ِإْسَابْ ى  ان حمحَمٌَّد، ان محوسَ   -  356 اَبٍح، ْبِن َأِب رَ َعطَاِء    َعنْ ٍج،  جحَريْ   ِن اْبنِ عَ   يِّ
 ْن« كح  يَ ملَْ  ِعز  ِهْم يْصَبَح فِ ِإالَّ أَ  تٍ يْ ْهِل بَـ  ذََكٌر يف أَ ودٌ ْولح ِلَد مَ وح  ا »مَ  :مَ لَّ َوسَ  هِ يْ َعلَ  اّللَّح  ى َصلَّ اّللَِّ  لح و اَل: قَاَل َرسح قَ َر مَ ْبِن عح  اَعنِ 

 .وضوعكر مث منحدي  :# قال المحقق
 

ْبنح ان حمحَ   -  360 بحْشِمنَي   الدح بْ عَ ان    ، النـَّوَّاءح وَن  ارح ِن هَ بْ ِد   عحبَـيْ مَّدح  ْبنح  أَ ، انّنِّ مَّااحلِْ ِميِد  حلَْ ا  دِ َعبْ   َأخحو   اّنُّ احلِْمَّ رَّمْحَِن  ِإْسَحاَق   بحو 
،ْيسِ احْلحمَ  مَ   يُّ بْ َعْن  أََنسِ   يَناٍر،دِ   نِ اِلِك  صَ قَاَماِلٍك    ْبنِ   َعْن  النَّ لْ خَ ْيتح  لَّ َل:  اّللَّح َف  َصلَّى  وَ َعَليْ   ِبِّ  َوأَ سَ ِه  بَ ِب لََّم،  وَ رٍ كْ   عحَمَر،  ، 

:قحو هحْم يَـ  كحلُّ َوعحْثَمانَ   [ 4لفاحتة: يِن{ ]االدِّ  ْومِ [ َو }َمِلِك يَـ 2حتة: لفا]ا { نيَ اَلمِ اْلعَ َربِّ  ّلِلَِّ   دح مْ احلَْ }  لح
قال   الرحمن يفالعدني ضعحفص بن عمر    :(139اإليماء )  في#  أنفسهم بسم هللا  أنس دون قوله: ويسرون في  وللحديث طرق عن   .

 وما بعده. (  395مسند الجامع )وا. انظر الا: فلم يجهر ي بعضهالرحيم. وفي بعض الطرق: فلم أسمع منهم يقرأ، وف
 

،   اأْلَْوزَ ان  ، اّللَِّ دح  يْ ان عحبَـ ،  ْيدٍ عحبَـ نح  دح بْ مَّ ان حمحَ   -  361  ى َصلَّ ّللَِّ  اولِ سح َع رَ ْنتح مَ كح   َلْت:بََة، َعْن أحمِّ َسَلَمَة قَاَبالح   ِب أَ ْبِن    َدةَ َعبْ   َعنْ اِعيُّ
هَ حلَْ   ِمْن َبنْيِ   فََأَخْذتحهح   اِإلَيـْهَ   تح َنا فـَقحمْ ِت َدنٍّ لَ حتَْ ْن  ْرًصا مِ قـح   َأَخَذتْ ا فَ نَ لَ   رٍ ٌة جِلَا َلْت َشاَدخَ فَ   اللَِّحافِ َم يف   َوَسلَّ هِ  َعَليْ اّللَّح   الَ ا فـَقَ يَـيـْ

بَ يَـ َكاَن   ا: »مَ مَ لَّ سَ وَ ْيِه  َصلَّى اّللَّح َعلَ  اّللَِّ ولح سح رَ   اِر« ى اجلَْ  َأذَ نْ اَل قَِليَل مِ  هح نَّ يَها إِ َعنِّفِ تـح َلِك َأْن ِغي نـْ
 (: ضعيف.6656ة )الضعيف سلةالسل # 
 

 لَ قَا   : عحَمَر قَالَ   ٍع، َعِن اْبنِ ، َعْن اَنفِ ِريِّ مَ عح ِن الْ مٍَّد، عَ ْبنح حمحَ   مح اسِ قَ لْ ا  وِ ، أَ يُّ  اأْلََسدِ رٍ َعامِ   و أَبح ان،  بٌ اْنجَ ان حمحَمٌَّد، ان مِ   -  370
ا هَ ْكرَ ا ذِ رحو ثِ : »َأكْ مَ لَّ سَ ِه وَ َليْ  عَ َصلَّى اّللَّح   ّللَِّ  اولح سح رَ  يـَْعيِن اتِ للَّذَّ اِدِم   ِإالَّ يٍل  لِ قَ   يف اَل  لََّلهح، وَ قَـ   الَّ إِ   ريٍ َكثِ   يف َن  َما َكاَمْوَت »فَ الْ   « 

 « َكثَـَّرهح 
 (: ضعيف.1112)مع ضعيف الجا# 
 

اَب َأنَّ أَ   ،اّللَِّ  َعْبِد  نِ َكرْيِ بْ بح   نْ ِرِث، عَ احْلَاِن  بْ   ْمِروعَ   َوْهٍب، َعنْ نح  بْ   ّللَِّ ا  ْبدح عَ   صحَرَد، ان   نح بْ   رح اان ِضرَ   ان حمحَمَّدح ْبنح سحَلْيَماَن،  -  372
 رٍَّة«ي مِ  ِلَسِويٍّ ذِ اَل وَ  يِنٍّ غَ  لِ ةح قَ لُّ الصَّدَ حتَِ  »اَل اَل: قَ  َعَلْيِه َوَسلََّم ى اّللَّح  َصلَّ النَِّبَّ  َأنَّ هح َأْخّبََ  رٍ  َبكْ ِب  ْبَن أَ نِ الرَّمحَْ َد َعبْ  هح َأنَّ ، َحدَّثَ ثـَْورٍ 
 صحيح. يث حد :المحققال # ق
 

 : قـحْلتح حلََْسِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ ا   نِ عَ ،  ةَ نَ طحوانْ  عح ، َعنْ ْدرٍ بَ   يعح ْبنح  الرَّبِ نح مَحَّاٍد، ان بْ   ْصرح  نَ ان  ى، ان حمحَمَّدح ْبنح ِعيسَ   -  379
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، َهَذا َشِديٌد  اّللَِّ وَل  َرسح   ايَ ْسَتِطيعح َهَذا  : اَل أَ « قـحْلتح سح أَنَ   َك ايَ ودِ سحجح َع  »َمْوضِ قَاَل:    ةِ اَل الصَّ   ي يف رِ صَ َضعح بَ ْيَن أَ أَ ،   اّللَِّ سحولَ رَ   ايَ 
 « وبَةِ َمْكتح الْ ي فِ َل: »فَ قَا
 جدا.  يفضعإسناده # 
 

ْت: سحِئَل الَ َة قَ ِئشَ ٍد، َعْن َعامَّ حمحَ  نِ بْ ْلَقاِسِم محوٍن، َعِن ايْ ْبنح مَ يَسى عِ  أان، اِزيُّ رَّ لا رٍ ِديَنا نح يَسى، ان َصاِلحح بْ مَّدح ْبنح عِ ان حمحَ  -  387
 « هِ رِ لح َأجْ ثْ مِ  هح اًب فـَلَ اْلمحْؤِمِننَي َوَمْن َعزَّى محصَ لِ  هحَو َسَكنٌ »: الَ قَ  فَـ يَةِ التـَّْعزِ افحِح يف صَ التَّ َعِن  لَّمَ َعَلْيِه َوسَ  اّللَّح ى َصلَّ  ّللَِّ سحولح ارَ 

 ث منكر. دي ح :المحقققال # 
 

أَبح   َأْخَّبانَ   -  399 ْبِن  مَّدِ َر ْبِن حمحَ مَ عح ْبنح    نِ محَْ الرَّ   دح بْ عَ   مَّدٍ و حمحَ الشَّْيخح  ْبِن َسِعيِد  ِقَراءَ النَّحَّا  دح ْبنح  يٍد َأمحَْ َسعِ و  بح أَ   ِه، َأانَ ًة َعَليْ ِس 
أَبحو  ِلِك الدَِّقيِقيُّ   اْلمَ ْبنح َعْبدِ   دح حمحَمَّ ٍة ان  ئَ االثِِ ثَ وَ   ِعنيَ اَن َسَنَة َأْربَ ضَ مَ  َشْهِر رَ يف   ْيهِ َعلَ   ةً ءَ َة ِقَرامبَكَّ   ِبِّ اأْلّْعَرا  ْبنِ ِبْشِر    ِد ْبنِ ايَ زِ    ْبنِ حمحَمَّدِ 

ْن  عَ ،  هحَريـَْرةَ   َأِب   َعنْ   ،ةَ ِب َسَلمَ ْن أَ عَ   ،ريٍ َأِب َكثِ   ْبنِ ََي  َيَْ   ى، َعنْ سَ ِعيْبِن    ْن َعْبِد اّللَِّ رِيٌك، عَ  شَ أان  ،نَ و رح ْبنح َهايَزِيدح    َفٍر، انَجعْ 
 « قحَها اْلَبطََلةح اَل تحِطي، وَ ةٌ رَ سْ حَ  رَْكَهاَكٌة، َوتَـ َها بـَرَ نَّ َأْخذَ وا اْلبَـَقَرَة فَإِ َعلَّمح قَاَل: »تَـ  مَ َوَسلَّ ْيِه لَ  عَ اّللَّح ى  َصلَّ َرسحوِل اّللَِّ 

 عيف.د ضان إس :لمحققل ا # قا
 

َنَة، ان عح نح  بْ   نح ََي، ان سحْفَياَيَْ   نح بْ   ِمدح َحا  ، ان يُّ قِ يالدَّقِ   ان   -  409 اَل:  قَ  يهِ أَبِ   نْ عَ   ، رْيِ اّللَِّ ْبِن الزُّبَ   ِن َعْبدِ َعاِمِر بْ   ْعٍد، َعنْ سَ ْبنح  دح  ِزايَ   يَـيـْ
 يًقا َعتِ  يَ اِر« َفسحمِّ النَّ َن مِ  اّللَِّ  يقح ْنَت َعتِ »أَ  : لَّمَ سَ وَ  َلْيهِ عَ اّللَّح  ىَصلَّ  لح اّللَِّ و َل َلهح َرسح اقَ  فَـ َمانَ  عحثْ  اّللَِّ ْبنَ دَ بْ ٍر عَ كْ بَ  ِب  اْسمح أَ َكانَ 

 صحيح. :(1482صحيح الجامع )# 
 

، ان َعْمرحو بْ   -  410 ِه  يْ َعلَ   اّللَّح ى  لَّ  صَ ولح اّللَِّ َل َرسح اِن َعبَّاٍس قَ  ابْ ، َعنِ ةَ مَ رِ كْ ْن عِ ، عَ اكٍ  ِسَ نْ يٌك، عَ  َشرِ ، ان نٍ وْ نح عَ ان الدَِّقيِقيُّ
 « َء اّللَّح ا»ِإْن شَ  َثةِ ثَّالِ  ال يف قَالَ َرْيًشا«  قـح نَّ وَ زح غْ  أَلَ ّللَِّ ا»وَ  :مَ َسلَّ وَ 

 . لغيره(: صحيح 4343في صحيح ابن حبان ) بانياأللقال # 
 

  ِب أَ ، َعْن  ْضَرةَ نَ   ِب ، َعْن أَ دٍ ِب ِهنْ نح أَ دح بْ اوح دَ   ، ان رَ مَ عح   نح حح بْ لِ ان َصا  مْحََوْيِه،زَ ََي  َيَْ   نح  بْ ِرايَّ زَكَ   ، انزِ ي زِ ان َعِليُّ ْبنح َعْبِد اْلعَ   -  419
ْم ِفيكح  َأنَّ  ا}َواْعَلمحو  :يـَقحولح  اّللَّح وَ َنا  فحسَ أَنْـ  رح كِ َسَنا وََكْيَف اَل نـحنْ َكْراَن أَنـْفح أَنْ  مَ لَّ سَ ِه وَ لَّى اّللَّح َعَليْ صَ  اّللَِّ  ولح َرسح  ضَ بِ ا قح : " َلمَّ لَ قَا يدٍ َسعِ 
:  [ " يـحقَ 7  رات: احلج ْم{ ]تُّ  َلَعنِ أْلَْمرِ ا  نَ َكِثرٍي مِ   كحْم يف ِطيعح  َلْو يح  اّللَِّ لَ و َرسح  َصاِلحح ْبنح  ، وَ بٌ يرِ  غَ َوهحوَ اِلِح ْبِن عحَمَر  صَ   رْيح  غَ ِوهِ يـَرْ   ملَْ الح

، َتمِ سْ اْلمح  ْسِلٌم، ان ان مح  ،ِليُّ ان عَ  هح ْشِبهح يح َة َكاَلًما  َنْضرَ ِب أَ َعْن  رُّ َتمِ محسْ الْ ى وَ عحَمَر ثَِقٌة َوَقْد رَ   َوهح نَْ  يدٍ  َسعِ ِب أَ ، َعْن َنْضَرةَ  ِب أَ   َعنْ رُّ
 جيد. اده إسن  :قمحقل ال# قا
 

الدَّ   -  421 ،  ان  أَبحو عَ ِقيِقيُّ ان احْلََنفِ   ِليٍّ ان   ، َأِب  مٍ اصِ عَ   نْ عَ   َعوَّاِم،الْ أَبحو    يُّ َعْن  أَ صَ ،  َأِب رَ اِلٍح،  َعْن  هح اهح  صَ رح   : قَالَ   َرةَ يْـ رَ    يف خِّ
 اِحَدةً رًَّة وَ مَ  حِ َمسْ الْ 
 (: إسناده حسن. 5657) اإليماءحب صاقال  #
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أَبح دَّثَ َل حَ قَا  كحويفُّ مٍَّد الْ ِثرٌي أَبحو حمحَ  كَ َثيِن َحدَّ   اَلَة قَاَل:نح َفضَ َركح بْ محَبا  ان،  َنِفيُّ احلَْ   يٍّ َعلِ و  بح ، ان أَ يُّ قِ ان الدَِّقي  -  423 ِل الطَُّفيْ   و يِن 

؟«ا َضحِ  ِمَّ ّن و َأاَل َتْسأَلح »  :الَ قَ فَـ   َرضَ عْ ْستَـ ا  لََّم َحّتَّ َعَلْيِه َوسَ   ّللَّح َصلَّى ا  لح اّللَِّ ِحَك َرسحو ضَ :  الَ اهح قَ أحرَ   َلةَ اثِ وَ   رح ْبنح امِ عَ    قَاَل:  ْكتح
مِ اَنسً ْيتح  »رَأَ  يحسَ نْ ا  أحمَّيِت  إِ   السَّ ِة يف نَّ جلَْ اىَل  اقحوَن  يَـ   اَلِسلِ   فَ عَ تَـَقاَوهحْم  ايَ يلَ قِ سحوَن«  اجلَْ   يحَساقحونَ وََكْيَف    ،اّللَِّ وَل  َرسح   :  ِة يف نَّ ِإىَل 

هحمح الْ سَ  مِ جَ عَ لْ ا ِمنَ  سٌ انَ » ِسِل قَاَل:السَّاَل   « هحْم َكارِهحونَ وَ ِم ْساَل اْْلِ وََنحْم يف يحْدِخلح وَن فَـ اِجرح هَ مح بَـتـْ
 يف.إسناده ضع# 
 

،لدَِّقيقِ ان ا  -  424 ِبِّ لنَّ  اَواجِ زْ أِلَ   وغح َأصح   تح قَاَل: كحنْ   ِب رَاِفعٍ َعْن أَ  اْلَبكَّاِء،  ََيََْي َعْن    ،يُّ ازِ لرَّ َفٍر اعْ جَ و  بح  أَ اناٍر،  كَّ  بَ  ْبنح ان َبْكرح   يُّ
ْعَن رَ نُّ يِن َأَنَّح نَ دَّثْـ َم َفحَ ِه َوَسلَّ َعَليْ   ّللَّح ا  ىَصلَّ  :يـَقح   َوَسلَّمَ ْيِه   َعلَ ى اّللَّح َصلَّ   سحوَل اّللَِّ  سَِ ، َوْزاًن ضَّةِ اِبْلفِ ةح  ضَّ اْلفِ ِب، وَ هَ لذَّ ابِ بح  لذَّهَ »ا  ولح
 «َب رْ أَ ْد فـَقَ  دَ ِو اْستَـَزاأَ َمْن زَاَد ٍن فَ ِبَوزْ 

 لحديث ثابت. وا، إسناده ضعيف :ققالمح # قال
 

َنا، َحدَّ يِقيُّ ان الدَّقِ   -  438 َناّنِّ بِ ثَ َت  نْ  بِ يِن عْ  تَـ ْتيِن ثَـ َحدَّ   َدةح يْ : مححَ قَاَلتْ َبْصرِيَّةح  ٍد الْ اقِ وَ   َفرْيَةح بِْنتح عَ   ثـَتـْ َحدِّثحكحْم ْت: َأاَل أح الَ قَ   ٍت اْلبـح
بَـ ثً ِديحَ  لَْيَس  ِإالَّ مَ َوَسلَّ َلْيِه  عَ اّللَّح  َصلَّى    سحوِل اّللَِّ رَ   َبنْيَ وَ يِن  يْ ا  ِفيِه  َأِب؟ َكاَن  َأَحدحَهحَ   َلنْيِ،رَجح     بـَيْ و ِظاَلٍل يف َوأَبح   سٌ أَنَ ا   ٍت، بِ ِت ثَ  
فَـ ِظاَل   ابَ أَ   ايَ   ٌس:أَنَ اَل  فـَقَ  َمَّت  بَ َقدْ ٍل،  اَل َأانَ َل: وَ َرَك؟ قَاصَ َت  قَ    َصِب   أَ لَ اَأْعِقلح   اّللَِّ سحولح  يِب رَ بِ ِه حَ ِنيدَّثَ ثًا حَ ثحَك َحِديدِّ أححَ اَل  : 

يـَْرِويِه عَ   ْيهِ  َعلَ اّللَّح َصلَّى   هح تح َمْن َسَلبْـ   َزاءح ا جَ ّْبِيلح، مَ جِ اَي  : »َوَجلَّ قَالَ زَّ  عَ   هِ رَبِّ   َعنْ   يلح ّبِْ جِ   هِ ِويرْ مح، يَـ لسَّاَل  َعَلْيِه اّْبِيلَ جِ   نْ َوَسلََّم 
 ِهي« َوجْ ِإىَل رح  يف َداِري َوالنَّظَ لحودح هح اْْلح اؤح َل: »َجزَ َنا قَالَّْمتَـ َما عَ  ِإالَّ َنا  لَ ِعْلمَ  َحاَنَك اَل بْ : سح قَالَ «؟ هح َكِرميَتَ 

 جدا.عيف ه ضاد سن إو  ظ،لفهذا ال ب حديث منكر  :# قال المحقق
 

ان  ،  َسْبِعنيَ   َسَنةَ ْمَلِة   اِبلرَّ ِريُّ َقطْ  الْ احْلََكمِ   َعْبدِ  ْبنح  حمحَمَّدح اأْلَْعَراِبِّ ان  ْبِن  ِر  ِبشْ   نِ بْ   دِ ايَ ْبِن زِ   حمحَمَّدِ نح  دح بْ َأمحَْ َسِعيٍد    وبح أَ   انَ ْخّبََ أَ   -  439
ّللَِّ َصلَّى سحولح ارَ َن  : َكاتْ لَ ا قَ ةَ َعاِئشَ   ِن، َعنْ محَْ الرَّ   ْبدِ ِت عَ بِنْ   ةَ رَ مْ عَ   ، َعنْ َسِعيدٍ   نح بْ   ََي  َيَْ يِن ثَ َحدَّ يُّوَب،  ، ان ََيََْي ْبنح أَ ْرْيََ ِب مَ أَ   نح بْ ا
ْل قح ِب    َثةِ الِ لثَّ ا  يف وَ رحوَن  اْلَكافِ ا  هَ يُـّ  أَ ايَ   لْ قح   ـ بِ   انَِيةِ أْلَْعَلى، َويف الثَّ َك اَم رَبِّ سْ ا  حِ بِّ ِر سَ اْلوِتْ    ِمنَ اأْلحوىَل   ْكَعةِ الرَّ يف  َرأح  َم يـَقْ َوَسلَّ   َلْيهِ ّللَّح عَ ا
 اسِ بِّ النَّ وذح ِبرَ ِق َوقحْل َأعح  اْلَفلَ َربِّ ذح بِ عحو أَ  لْ قح َحٌد وَ أَ اّللَّح َو هح 

 ذكر المعوذتين فيه مستنكر. :# قال المحقق
 

ا َهذَ   َعنْ   دٍ يعِ سَ   ََي ْبنَ تح َيَْ لْ أَ سَ   اَل:قَ   مِ كَ احلَْ نح ْبنح  اَثيِن َخاِل عحْثمَ : َحدَّ قَالَ   ْيََ رْ  مَ َأِب اْبنح    انِم،  ِد احْلَكَ نح َعبْ  بْ مَّدح حمحَ   ان  -  440
 بَ و  أَيُّ اْبنِ  دَ بـَعْ ْيِث وَ لَّ َد اليٍد بـَعْ  َسعِ  ْبنَ ََيََْي  يَ َلقِ َكِم  احلَْ انح ْبنح  عحْثمَ : َفَكانَ  َأِب َمْرْيََ ْبنح اَل ا قَ  هح رِفح اَل َأعْ : فـََقالَ  يِث،دِ حلَْ ا

 تنكر.ه مسفي ينذتو علمصح، وذكر احديث ال ي :# قال المحقق
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الشَّ بْ   دح حمحَمَّ   ان   -  441 َداوحَد  بَـ ريِ عِ نح  أَ يُّ  صَ ْعَد  ْبنِ َمْنصح   ىَعلَ   ئَ رِ قح قَاَل:    ا نَ بِ احِ َذى  مح   وِر  أح َحدََّثكح   َزاِحٍم،َأِب  أَبحو  َعِن  سٍ يْ وَ ْم   ،
 َعْم« نَـ » : الَ ِم؟ قَ يلرَّحِ ِن امحَْ رَّ لْسِم اّللَِّ ابِبِ  َهرح يَْ  نَ َم َكاَوَسلَّ  هِ يْ َعلَ  اّللَّح  ىَصلَّ  وَل اّللَِّ سح رَ  نَّ أَ  َريـَْرةَ َأِب هح  نْ عَ بِيِه، َعْن أَ ِء، اْلَعاَل 

  يثبت. حديث ال :المحققال # ق
 

ِن عحَمَر  بْ  انِ عَ   ،تٍ  َثبِ ْبِن َأِب َحِبيِب    نح َحْوَشٍب، َعنْ وَّامح بْ ْلعَ  اان،  ، ان َأِب ِليَمةَ حَ   نح َأِب ادح بْ بَّ يحونحَس، ان عَ   مَّدح ْبنح حمحَ ان    -  443
هح   لح  َأْسفَ ْن هحوَ ْم مَ ِإلَْيهِ   رح ظح نْ يَـ   عحَلىرََجاِت الْ َل الدَّ هْ  أَ »ِإنَّ   :َسلَّمَ ْيِه وَ ّللَّح َعلَ اى  لَّ  صَ اّللَِّ   ولح سح َل رَ : قَاالَ قَ    ىَل ْم إِ َأَحدحكح   يـَْنظحرح   ْم َكَماِمنـْ
 أَنـَْعَما«ْم وَ هح ِمنْـ َر لَ عحمَ وَ ْكٍر   بَ ابَ أَ  ِء، َوِإنَّ امَ لسَّ ا اقِ ْن آفَ أحفحٍق مِ  اِبِر يف  اْلغَ الدُّرِّيِّ َكوَْكِب الْ 

 ومتهم. روكمي متالكدي :# قال المحقق
 

:  الَ قَ   ّللَِّ  اْبدِ ْبِن عَ   اِبرِ ْن جَ أَبِيِه، عَ   ٍد، َعنْ حمحَمَّ    ْبنح رح فَ عْ ان جَ ،  ْحَفةِ جْلح  ابِ جْلحَهيِنُّ ى ا  ِعيسَ  ْبنح ادح ، ان مَحَّ يحونحسَ   ان حمحَمَّدح ْبنح   -  444
َهدَّ َأْن يَـ ِل  َيا ِمْن قـَبْ دُّنْـ  ِمَن اليَتَّ انَ َرَيَْ بِ وِصيَك  نْيِ أح  َأاَب الرََّْيَانـَتَ ْيكَ لَ  عَ َساَلمٌ »  :  ِلَعِليٍّ مَ َسلَّ ِه وَ َليْ عَ   اّللَّح    َصلَّى ّللَِّ ا  سحولح رَ قَاَل   اَك نَ كْ رح   نـْ

 ى اّللَّح َل َرسحولح اّللَِّ َصلَّ قَاي  ذِ  الَّ نْيِ نَ كْ دح الرُّ حَ أَ ا  : َهذَ الَ قَ   مَ َوَسلَّ  َعَلْيِه  ّللَّح ى الَّ ِبُّ صَ نَّ لااَت  مَ   اَلمَّ َك« فَـ َعَليْ   يَفيِت زَّ َوَجلَّ َخلِ عَ   اّللَّح وَ 
 لَّمَ َوسَ  ْيهِ لَ عَ  لَّى اّللَّح  صَ  اّللَِّ ِذي قَاَل َرسحولح لَّ اّن االثَّ  نح كْ رُّ لَهَذا اقَاَل: ةح اَتْت فَاِطمَ ا مَ َم، فـََلمَّ لَّ سَ وَ ْيِه لَ عَ 
 حديث موضوع.  :ققمحقال ال #
 

:  لَ قَاَسلََّم  ِه وَ يْ لَ  عَ اّللَّح    َصلَّى لنَِّبَّ ، َأنَّ ا  َجاِبرٍ ، َعنْ رْيِ  الزُّبَ َأِب   حْلَاِرِث، ان شحْعَبةح، َعنْ  انح بْ   مَّدح حمحَ   انونحَس،   يح نح بْ مَّدح  ان حمحَ   -  447
 َن« رِيالثَّالَِثِة: »َواْلمحَقصِّ   يف لَ اقَ نَي« لِّقِ حَ ْر ِلْلمح فِ غْ اهحمَّ لَّ : »الرِيَن قَالَ صِّ محقَ الْ ، وَ ّللَِّ  الَ و  َرسح ايَ :  يلَ « قِ ِلْلمحَحلِِّقنيَ  للَّهحمَّ اْغِفرْ ا»

 ر. عم ..والحديث صحيح من حديث ابنوك ومتهم.متر مي الكدي :حققالم # قال
 

 ِبَّ َة، َأنَّ النَّ َلمَ  سَ أحمِّ   نْ ِه، عَ أحمِّ   ، َعنْ نِ ِن احْلَسَ قـََتاَدَة، عَ   ، َعنْ َبِشريٍ   نح يدح بْ عِ سَ   ان ،  ارٍ كَّ بَ نح   بْ دح مَّ حمحَ   ، ان ْبنح يحونحسَ   حمحَمَّدح   ان   -  448
 َثاَلثً  مِ دَّ ل َسْوِر اَع اْلَمْرَأَة يف ْن يحَامِ َم ََنَى أَ َسلَّ وَ  َعَلْيهِ  ى اّللَّح لَّ صَ 

 ا في قتادة.  سيموال ضعيف الحديث، سعيد بن بشير :# قال المحقق
 

، َأنَّ النَِّبَّ َعْن َعلِ ْمَرَة، ِم ْبِن ضَ ٍت، َعْن َعاصِ بِ  َأِب ثَ نِ َحِبيِب بْ  نْ عَ جحَرْيٍج،  نح بْ ا ان َرْوٌح، ان ٌد،ان حمحَمَّ  - 451 َلْيِه  ى اّللَّح عَ َصلَّ  يٍّ
 رٌَة«  َعوْ َذ الرَّجحلِ َفخِ  اَل يـََرَينَّ َأَحٌد َفِخَذَك، فَِإنَّ »: َم قَالَ لَّ َوسَ 
 ". وال ميتال تبرز فخذك، وال تنظر إلى فخذ حي " بلفظ  (3140) الحديث في سنن أبي داود# 
 

 ُثحَّ   لٍ ْندَ جَ   نِ  بْ  قـَْيسِ نِ  بْ نِ ْبِن الرَّايَّ   ْبِن َغْوثِ   رِ ِبشْ   ْبنِ ِب  رِ احمحَ   نِ  بْ لِ ْلَفضْ اِويََة ْبِن اْبِن محعَ َن  ارَ مْ عِ   نح  بْ دح مَّ  حمحَ بحو َبْكرٍ ان أَ   -  452
َعةَ   نِ بْ   لَ ياحِ َشرَ    ،ِلِّ ذَ َْلح ْكٍر ا، َعْن َأِب بَ َسوَّارٍ   ْبنح   ةح بَ ابَ ان شَ   ،َهِريُّ يٍد اجْلَوْ َسعِ    ْبنح َراِهيمح بْـ  إِ : انقَالَ َة  َلبَ ْبِن ثـَعْ   قـَْيسِ  ْبِن  َسْعِد ْبِن ضحبَـيـْ
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ْعرِ ْيِه َوَسلََّم يف الَعلَ   اّللَّح ى  لَّ  صَ لح اّللَِّ و سح رَ َص  : رَخَّ قَالَ َة  ِب هحَريـْرَ أَ يَن، َعْن  ريِ ِن سِ ابْ   َعنِ    َأِب    ْبنِ َميَّةَ  أح َدةِ َصي قَ َتنْيِ يدَ يف َقصِ   ِإالَّ   شِّ
 ِمرٍ اعَ  وَ ْلَقَمةَ ْعَشى يف عَ يَدِة اأْلَ صِ قَ وَ  ،رٍ دْ ِم بَ وْ يَـ  يف الصَّْلتِ 

 إسناده ضعيف.  :ققالمح # قال
 

َبةَ قـح  اْبنح  ان ٌد،مَّ ان حمحَ  - 465  ىَصلَّ  ِبِّ لنَّ  اَعنِ  ،نْيِ احْلحصَ  ْبِن َرانَ ِعمْ  ِن، َعنْ سَ  احلَْ َعنِ  ْيٍد،ْبِن عحبَـ ْيٍس، َعْن َعْمِرو   قَـ ْبنح  عحَمرح  ، انتَـيـْ
 الصَّاَلَة«وحضحوَء وَ لْ ااَد  َأعَ َقهَ قـَهْ  َذا: »إِ  قَالَ َسلَّمَ وَ  َلْيهِ  عَ ّللَّح ا

 اطل. كر ب حديث من :# قال المحقق
 

 الَ : قَ الَ قَ   ةَ  َأِب هحَريـْرَ ، َعنْ ِريِّ اْلَمهْ ىَل  َموْ   يدٍ عِ  سَ نح َأِب يدح بْ اِقٍد، ان َسعِ ْبنح وَ َمانح   عحثْ ان  ،  َحْربٍ ْبنح بح  َعيْ شح   ان ٌد،  ان حمحَمَّ   -  471
 « لحونَ يـَتَـوَكَّ ْم ربِِّ   ىلَ ، َوعَ قحونَ رتَْ  َيسْ َواَل ، وحونَ تَـ كْ اَل يَ  َكانحوا  ِضَهايَقضِ وَ ا هَ ضِّ  ِبقَ نَّةَ  اجلَْ َلْت أحمَّةٌ خَ لََّم: »دَ ِه َوسَ  َعَليْ ى اّللَّح  َصلَّ اّللَِّ  سحولح رَ 

 أعرفه.األوسط وفيه من لم  براني فيرواه الط :(8434الهيثمي )# قال 
 

اْلمَ عِ   نح بْ   حمحَمَّدح ان    -  472 احْلَسَ ،  َداِئيِنُّ يَسى  ْبنح  ان  َبَة، ان عحمَ نح  قَـ   رح قـحتَـيـْ َأابَ مِ كَ ِن احلَْ ، عَ ْيسٍ ْبنح  ْبِن  ابْ ، َعنِ َمةَ ِعْكرِ ، َعْن  نَ     نِ  
 َشاةٌ الضَّْبِع  يف  َم:لَّ سَ ْيِه وَ لَ عَ  اّللَّح  ى َصلَّ ِبِّ النَّ  نِ عَ ، َعبَّاسٍ 

 مرة.واه باده إسن  :قحق# قال الم
 

ِن  ابْ   َعنِ   َبرْيٍ، جح نِ ِد بْ َسِعيْن  ، عَ ريَةِ محغِ  الْ ْعَفِر ْبِن َأِب ، َعْن جَ يُّ قحمِّ َثِبٍت، ان يـَْعقحوبح الْ   َعِليُّ ْبنح ْلِبُّ، ان   اْلكَ ةَ أحَسامَ بحو  أَ   ان  -  476
 ْيهِ  َعلَ َع َرسحوِل اّللَِّ َصلَّى اّللَّح وا مَ َم َفَشِهدح َوَسلَّ   هِ َعَليْ   اّللَّح   َصلَّى  ّللَِّ ا ِل  سحو َلى رَ عَ   يِّ َقِدمحوا شِ انَّجَ اِب الَأْصحَ ِمْن   َأْربَِعنَي  نَّ أَ ،  اسٍ َعبَّ 

 ، اّللَِّ   سحولَ رَ   ايَ   :الحو قَا  اَجةِ َحِة َأِو احلَْ ارَ اجلِْ ِمَن    ِننيَ محْؤمِ ْوا َما اِبلْ رَأَ   اَلمَّ ٌد، فَـ حَ أَ   هحمْ َتْل ِمنْـ قْ يـح مَلْ  ٌت وَ اَحاِجرَ ْم  ِفيهِ اَنْت  َم أحححًدا َفكَ َوَسلَّ 
  زَّ  عَ اّللَّح ، فَأَنـَْزَل  نيَ مِ لِ محسْ ا الْ بَِ   ااَسوْ ْم فـَوَ َلِِ اْموَ ا ِبَِ اءحو َفجَ ْم  ََلح   َأِذنَ محْسِلِمنَي فَ لْ ِبَا ا  اِسي نـحوَ ْن لََنا جنَِْئ ِِبَْمَوالَِنا فَـ ْأذَ َمْيَسَرٍة فَ   َأْهلح   ِإانَّ 
ِن«  َريْ َأجْ ْم ََلح  َعلح وا{ قَاَل: »يحْ ا َصَّبح  مبَِ َتنْيِ ِئَك يـحْؤتـَْوَن َأْجَرهحْم َمرَّ أحولَ يـحْؤِمنحوَن   ِبهِ مْ ِلِه هح قـَبْ ْن مِ َتاَب ْلكِ ا مح اهح نَ يْـ  آتَـ نَ يِهْم: }الَّذِ ِفي لَّ َوجَ 
 «نيَ ْسِلمِ ْلمح ا اْوا بَِ اسَ وَ  يِت الَّ  َفَقةح نـَّ : »تِْلَك اللَ ا{ قَ ِفقحونَ  يـحنْ اهحمْ ِِمَّا َرزَقْـنَ وَ  َئةَ يِّ  السَّ ةِ نَ حلَْسَ وَن ابِ رَءح َوَيدْ } 

 ساًل.ورواه غيره مر م، جعفر بن أبي المغيرة قال في التقريب: صدوق يه :(2943صاحب اإليماء ) لا# ق
 

عحْثَماَن، حمحَمَّ ان  -  489 ْبنح  احلََْسنِ   ََي َيَْ   ان  دح  ِإبـَْراِهيمح ْبنح  ان  احلَْ   ،  َحسَّاَن    دح مَّ حمحَ   ِم، انكَ ْبنح  َجاِبرٍ نْ عَ   ، يُّ ْبدِ عَ لْ اْبنح  َأِب    ،   َعْن 
 ِحيِم«لرَّ ا نِ اّللَِّ الرَّمحَْ رح بِِبْسِم َيْهَ  »َكانَ  : مَ لَّ َوسَ  هِ َليْ عَ  ّللَّح ا ىلَّ ِبَّ صَ  النَّ اٍر، َأنَّ مَّ َوعَ ، يٍّ لِ عَ  نْ ْيِل، عَ الطُّفَ 

 . إسناده ضعيف :# قال المحقق
 

َأْهِل اْلمَ مِ   يُّ رِ اْنصَ ْيٍد اأْلَ دح ْبنح مححَ  حمحَمَّ ، ان ةَ عحَليَّ    اْبنح ِعيلح اسَْ  إِ ان  ، دٌ حمحَمَّ   ان   -  498  لَ قَا  نَ ادَ رْ نح وَ بْ ى  سَ و دََّثيِن مح يَنِة قَاَل: حَ دِ ْن 
: كحْنتح  قح َو يَـ ِة َوهح اَب هحَريـْرَ ْعتح أَ سَِ  هَ لَ وٍت عَ ا ِمْن اَيقح عحمحدً لَ   ةِ نَّ اجلَْ   : »ِإنَّ يف الَ قَ فَـ َم  لَّ َوسَ   هِ يْ لَ عَ   اّللَّح ى  سحوِل اّللَِّ َصلَّ َع رَ ًسا مَ لِ َجاولح ا  يـْ
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مِ َرفٌ غح  أَبـَْوابٌ َلََ   زَبـَْرَجٍد،  نْ   الكَ َكوْ لْ ا   ءح يضِ يح   اَكمَ   ءح ِضيتح محَفتََّحٌة    ا  قَ بح  قـح دُّرِّيُّ«  َيْسكحنـحهَ مَ ْلتح  اَل:  َرسح ايَ ا  ْن  قَاَل: وَل    ؟  اّللَِّ
 « اّللَِّ اَلقحوَن يف اْلمحتَ وَ  ،اّللَِّ  يف  َجاِلسحونَ تَ مح الْ وَ  ،اّللَِّ  يف  ونَ بُّ اَتحَ مح »الْ 
 حديث منكر.  :قمحققال ال# 
 

حمحَمَّدٌ   -  501 وَِكيان  ان  ان  احِ رَّ اجلَْ   ْبنح   عح ،  َعْن  لَْيثٍ   َعنْ   ، كٌ يرِ شَ ،  َعنْ الْ   دِ َعبْ ،  أَنَ َواِرِث،  قَا  طَ مَ   َل:ٍس  أَبحو  بَِنا  بَ رَّ  فَـ يـْ   : الَ قَ َة 
 مٌ ائِ صَ َم َوهحَو َسلَّ وَ  هِ َعَليْ  َصلَّى اّللَّح  نَِّبَّ ال تح مْ جَ حَ 

 جدا. ه ضعيفإسناد  :# قال المحقق
 

َعبْ اْبنح سحَلْيمَ ان حمحَمَّدح    -  502 لَيْ ، عَ اِرِبُّ حَ اْلمح   دٍ مَّ حمحَ   ْبنح ِن  لرَّمحَْ ا  دح َن، ان  َعائِ اِهٍد، عَ ُمحَ ْن  عَ   ٍث، ْن   َبحَ َأصْ   ا»رحمبََّ   : َلتْ قَا  َشةَ ْن 
، َورحمبََّ يـح فَـ  هح و لَ ا ُثحَّ يـَْبدح مً ائِ َم صَ َوَسلَّ ِه يْ  َعلَ ّللَّح ى الَّ صَ  ّللَِّ َرسحولح ا  « ومح َيصح فَـ  لَهح  وْبدح ْوَم فـَيَـ صَّ  يحرِيدح الا َأْصَبَح اَل ْفِطرح

 إسناده ضعيف جدا. # 
 

َْيدٍ عَ ، ان  ان حمحَمَّدٌ   -  514 ولح َل َرسح اقَ    هحَريـَْرَة قَاَل: َأِب   ، َعنْ يهِ بِ  أَ نْ عَ   ،حٍ َصالِ ِب  ْبِن أَ   ْيلِ هَ َعْن سح ،  مٍ َعاصِ   ْبنح ، َوَعِليُّ  ِبيَدةح ْبنح محح
 « ْيهِ لَِّي َعلَ صح وَ َث رِّ ودح وح لح وْ مَ لْ ا َهلَّ ْستَـ َذا ا: »إِ مَ ْيِه َوَسلَّ ى اّللَّح َعلَ لَّ ّللَِّ صَ ا

 اده ضعيف. سن إ :# قال المحقق
 

ْرَداِء قَاَلتْ أح   نْ َساٍف، عَ  ْبِن يَ لِ اَل هِ ْن  عَ   ، مٍ لِ  محسْ محوَسى ْبنِ َعْن  َة،  َعاِويَ  أَبحو مح ان حمحَمٌَّد، ان   -  515 ِء، َأاَل اْردَ ِب الدَّ أِلَ   : قـحْلتح مِّ الدَّ
أِلَ بْـ تَـ  َتغِ يَـ   ا مَ ِفَك  َياضْ َتِغي  أِلَ جح رَّ ال  يبـْ إِ ِهمْ َيافِ ضْ لح  فـََقاَل:  َرسح ْعتح سَِ   ّّنِ   َصلَّ   اّللَِّ  اوَل  َعلَ ّللَّح ى  : »َم  َوَسلَّ   ْيهِ   َبًة قَ عَ كحْم  مَ اَأمَ   ِإنَّ يـَقحولح

 َعَقَبةِ لْ لِِتْلَك ا فَ فَّ ْن َأختََ أَ  فَأحِحبُّ  «َها اْلمحثـَقَّلحونَ َيحوزح  وًدا، َواَل َكئح 
 صحيح.(: 2480) سلة الصحيحةسل ال #

 

 

َعْبِد   نِ  بْ انِ قَ ْبرِ زِّ ل انِ عَ   ِر ْبِن رَبِيَعَة،فَ عْ  جَ َعنْ   َر،محضَ يِن اْبَن  ٌر، يـَعْ ، ان َبكْ َحْرٍب اْلَمكِّيُّ   دح ْبنح مَّ حمحَ   ان ْعٍد،  سَ مَّدح ْبنح  حمحَ ان    -  548
 ا«حح احلَْصَ سَ ميَْ  َسلَّمَ وَ  َعَلْيِه  َصلَّى اّللَّح لنَِّبَّ ْيتح ا: »رَأَ لَ اقَ  هِ  َجدِّ َعنْ   هِ بِيَعْن أَ ، يَّةَ أحمَ  و ْبنِ رِ مْ ِن عَ  بْ اّللَِّ 

جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه:   البخاري عن أبي سلمة، عن  إسناده حسن وفي متنه غرابة، وأخرج  :(4737يماء )محقق اإل# قال  
 .د صحفهكذا وق  ن الحديثن يكوأى خشلخفين، وأصلى هللا عليه وسلم يمسح على ا  رأيت رسول هللا

 
ْعتح النَّ بٍ هْ وَ   َعنْ ،  هِ يأَبِ   ، َعنْ مح يهِ ايلح، ان ِإبـْرَ ِإْسَاعِ   ان،  حمحَمَّدٌ ان    -  552 :  َم يـَقحولح لَّ سَ ِه وَ يْ َعلَ   اّللَّح   ىلَّ ِبَّ صَ ، َعْن َجاِبٍر قَاَل: سَِ
عح وْ َولَ   يـَْوٌم،اسِ نَّ ال ِت َعَلى »َسَيأْ   دحوهح« يَِ ُثحَّ اَل  ْلَتَمسحوهح َبْحِر اَل  الْ ءِ اَورَ ْن  َحاِب مِ َأصْ  نْ مِ  لٍ َرجح بِ  وا سَِ
 . إسناده جيد :محققلل ا # قا
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َع اقَاَل َأْخَّبّن رَجحلٌ   ِبرٍ َجا  نْ عَ وَ   -  558 : »ِإَذا قح  يَـ لَّمَ  َوسَ َعَلْيهِ ى اّللَّح  َصلَّ   لنَِّبَّ ، سَِ َما   طْ مِ يح لْ فَـ   ةٌ مَ قْ لح َطْت  ْم َوَسقَ كح دح ِعَم َأحَ طَ   ولح

َها  بَ رَا ِمنـْ َيدَ َوْلَيْطَعْمَها، وَ هح  ِللشَّْيطَ عحهَ اَل  َواَل اا  ميَْ ِن،  َأَحدح   َيدَ نْ ْلمِ ابِ   هح َيدَ   مْ كح َسحح  يـَْلَعَق  فَِإنَّ هح ِديِل َحّتَّ  َيْدِرياسَ نْ اْْلِ   ،  اَل  أَ   َن  يِّ يف 
 ِعْنَد طََعاِمِه« ْيٍء َحّتَّ كحلِّ شَ   يف  نَ اسَ نْ ْْلِ  ادح ْرصح ْيطَاَن يَـ لشَّ َوِإنَّ ا ، َباَركح َلهح يـح  هِ َعامِ طَ 

 (.2667( )2666ر مرفوعًا، انظر المسند الجامع )اب ج لصحيح عنوهو في ا  إسناده صحيح لغيره :(6703محقق اإليماء )# قال 
 

  َلى َأِب عَ   دح ْشهَ اَل: أَ أَنَّهح قَ   ،اجْلحَهيِنِّ   دٍ الِ  خَ ْبنِ   دِ يْ زَ   ْبنِ   بِ رْ حَ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِب  ةح مَ رَ ان خمَْ   ،َمةح قحَدا  ، ان ْعدٍ نح سَ مَّدح بْ ان حمحَ   -  565
 اَل َدهح  حْ وَ   اَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اّللَّح  قَ َمنْ هح  نَّ أَ َس  نَّالاِر  َبشِّ : »لَ اَم فـَقَ َوَسلَّ َعَلْيِه    ى اّللَّح لَّ  صَ اّللَِّ ولح  َسَليِن َرسح َأرْ   :ولح قح  يَـ هح تح عْ مِ سَ لَ   اِلدٍ  ْبِن خَ زَْيدِ 
 « ةح هح اجْلَنَّ فـَلَ هح لَ  يكَ رِ شَ 

 الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.  هروا (:20الهيثمي )# قال 
 

 

ُّ أَبحو اْلَولِيدِ ضَّ ال  نح َبكَّارٍ سح بْ بَّاْلعَ ا  ان  ،ِبُّ اَل ْلغَ  اايَّ  ْبنح زََكرِ دح ان حمحَمَّ   -  566 ِه    نْ عَ   يُّ،ارِ صَ نْ اأْلَ   َثّنَّ اْلمح    ْبنح اّللَِّ ان َعْبدح    ،بِّ اَمَة ْبِن  ثحَ َعمِّ
 َأْصَحابحهح ِإْذ َأقْـَبلَ   هِ ْد َأطَاَف بِ َوقَ ِد،  ْسجِ مَ لْ ا  يف   اسً َجالِ َم  لَّ َوسَ َعَلْيِه    اّللَّح   ىلَّ ّللَِّ صَ اَن َرسحولح ا أََنٍس قَاَل: كَ َعنْ ،  سٍ نَ أَ   نِ  بْ اّللَِّ   َعْبدِ 

و  بح  أَ َكانَ َلهح، وَ   عح يـحَوسِّ   مْ ِه أَيُـّهح وِه َأْصَحابِ َسلََّم ِإىَل وحجح وَ   هِ يْ لَ عَ   اّللَّح   ىلَّ َظَر النَِّبُّ صَ نَ وَ  ِفيِه،  سح لِ  يَْ اانً كَ مَ   َظرَ نَ َف فَـ  َوقَ َم، ُثحَّ لَّ َعِلي  َفسَ 
 نْيَ َس بَ لَ جَ فَ   اَي َأاَب َحَسٍن، ا  نَ َل: َهاهح اقَ فَـ ِه،  ِلسِ ُمَْ   َعنْ   ْكرٍ بحو بَ أَ ْحَزَح  تَـزَ  َجاِلٌس، فَـ اّللَّح َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ىاّللَِّ َصلَّ وِل  َرسح نِي  ميَِ   نْ عَ   رٍ كْ بَ 
َوبَ َعَلْيِه َوسَ    َصلَّى اّللَّح ِبِّ لنَّ ا َأِب نْيَ لََّم  بَ   فَـ   َوَسلَّمَ   ىاّللَِّ َصلَّ وِل  َرسح ِه  جْ وَ   يف   رَ و رح السُّ ا  يـْنَ َرأَ ْكٍر،  َعَلْيِه  َأقْـ اّللَّح  بَ أَ  َعَلى  َبلَ ، ُثحَّ    ْكرٍ ِب 

 و اْلَفْضِل«ذح  لِ ضْ فَ الْ  ْهلِ أِلَ  لَ ا يـَْعِرفح اْلَفضْ ْكِر، ِإنََّ بَ  َأابَ  »ايَ : لَ افـَقَ 
 .ةر إسناده واه بم :محققل ال# قا
 

ُّ أَبحو اْلوَ بَ نح  سح بْ بَّاْلعَ  اٌد، انحمحَمَّ   ان   -  570 ، َعْن َفةَ يْـ حَ جح   َأِب   نْ عَ ،  ِن الشَّْعِبِّ اٍن، عَ يَ بَـ   ، َعنْ اِسِطيُّ وَ ِلٌد الْ اان خَ   لِيِد، كَّاٍر الضَّبِّ
عْ َل:  قَا  ِليٍّ عَ  : »لََّم يـَقح  َعَلْيِه َوسَ َصلَّى اّللَّح   تح النَِّبَّ سَِ ا  و غحضُّ   ْمعِ ِء احْلحجحِب اَي َأْهَل اجلَْ َورَا   ِمنْ ادٍ محنَ   َدىانَ اَمِة  ْلِقيَ ا  مح اَن يـَوْ كَ ِإَذا  ولح

«   َحّتَّ  مَ َوَسلَّ ِه يْ لَ  عَ اّللَّح  ىَصلَّ   بِْنِت حمحَمَّدٍ  ةَ مَ طِ َعْن فَا ارَكحمْ أَْبصَ   تَحرَّ
 موضوع. ث حدي  :# قال المحقق

 
 َعنْ   ئِِه، َعْن آابَ   ، َعِليٍّ ِد ْبِن  يْ زَ   نْ عَ   ى،ْن َعْمِرو ْبِن محوسَ ، عَ َجِليُّ بَ الْ ْمٍرو   ْبنح عَ اِعيلح سَْ إِ   انَة،  شَ َعائِ اْبِن    ، َعنِ ِبُّ ان اْلَغاَل   -  575

َي فـََقالَ  النَّ َسدَ حَ    َعَلْيِه َوَسلَّمَ اّللَّح   ىلَّ صَ   اّللَِّ   لِ َرسحو   ىَل إِ   ْوتح كَ شَ   يٍّ قَاَل:َعلِ   ونَ لح خح  َيدْ َأْربـََعةٍ وََّل  أَ   نَّ أَ َضى  رْ ا تَـ يُّ َأمَ  َعلِ : »ايَ اِس ِإايَّ
 « ائَِنارَ  وَ ا، َوَأْشَياعحَنا ِمنْ اِجنَ وَ زْ أَ َخْلَف ا نَ رِيُـّ رَاذَ وَ ا ِلنَ ئِ انَِنا َوشََ مْيَا أَ ا َعنْ َواجحنَ زْ َوأَ ، احْلحَسنْيح وَ  نح سَ احلَْ َة َأاَن َوأَْنَت، وَ نَّ اجلَْ 

 ع. موضو حديث  :# قال المحقق
 

ٍس نَ أَ   نْ عَ ،  َكمِ يِن َعْبدح احلَْ ثَ َحدَّ   ْمٍرو قَاَل:بحو عَ ِميُّ أَ يْ جَ  اَْلح ءٍ اَأمْحَدح ْبنح َعطَ   ، انيُّ َجْيمِ اَْلح   انَ ْبنح َغسَّ دح  محَْ أَ   ان،  ِبُّ ان اْلَغاَل   -  576
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  ،ى عحَمرح َنِظريح محوسَ يَم، وَ َراهِ بْـ  إِ ِظريح َبْكٍر نَ بحو  أَ فَ ،  يِت  أحمَّ  يف  َنِظريٌ  َلهح  ِإالَّ : »َما ِمْن َنِبٍّ َسلَّمَ وَ   هِ يْ  َعلَ  َصلَّى اّللَّح  اّللَِّ سحولح قَاَل رَ   :لَ اقَ 
 «اِريِّ ْلِغفَ ِإىَل َأِب َذرٍّ اْر ْنظح يَـ لْ فَـ ْبِن َمْرَْيَ  ِعيَسى اِإىَل  ظحرَ َأْن يـَنْ  هح ْن َسرَّ مَ وَ  ي، ريِ ظِ نَ طَاِلٍب   َأِب ْبنح  يُّ رحوَن، َوَعلِ  َها َنِظريح انح ْثمَ َوعح 
 . ضوعاو مو  اضعيف جد# 
 

، ان حَ ِبْشرح ان    ِبُّ، ْلَغاَل ان ا  -  579 ، عَ ارِ دَّ الَر  مَ نح عح بْ   صح فْ  ْبنح َحجَّاٍج السَّاِميُّ  ، وْمرٍ عَ   نِ بْ   لِ اهَ نْـ ْلمِ ا  نِ عَ   ،ةَ ْبِن عحَمارَ   َسنِ حلَْ ا  نِ ِميُّ
ْبِن  َعنْ  قَ  سحَوْيِد  ِبقَ :  الَ َغَفَلَة  اَمَرْرتح  ِمَن  يَ ْوٍم  يَعِة  أَ تحمحونَ شْ لشِّ وَ َبْكرٍ   ابَ   تَ َر، وَ مَ عح   فَ مَ ِقصحوََنح يـَنـْ أَ   تح يْ أَتَـ ا،  ْبِن  َعِليِّ   بٍ الِ طَ   ِب َعَلى 

 رح مِ َك تحضْ نَّ  أَ َلمحونَ عْ َأَنَّحْم يَـ َوَلْواَل    ِقصحوََنحَما،تَ يـَنْـ َأاَب َبْكٍر َوعحَمَر، وَ   ونَ مح َيْشتح   َعةِ يشِّ لا   ِمنَ مٍ وْ قَ بِ   تح ّّنِ َمَررْ إِ ِننَي  مِ ؤْ مح ِمرَي الْ أَ   ايَ :  تح قحلْ فَـ 
رح ََلحَما ِإالَّ ْضمِ يح   ِذيالَّ ى  لَ  عَ  اّللَِّ ةح نَ عْ لَ   ِميِل َأاَل جلَْ َلى اعَ   الَّ َما إِ  ََلح ِمرَ ضْ أح   نْ  أَ ّللَِّ ا  َعاذَ فـََقاَل َعِلي : »مح   ِه، َعَليْ ءحوا  رتََ َما اجْ ِلَك  َلى ذَ عَ 

ا َعَلْيهِ ضَ ْلمح َعَلى  َنََ َمِر  ُثحَّ  َداِمعَ «،  يـح بْ يَـ   اْلَعنْيِ   َض  َلعَ ال  َتَمعَ فَاجْ ،  ةٌ َجاِمعَ اَلةح  الصَّ   يادِ نَ ِكي،  َوِإنَّهح   ، جَ َّبِ نْ مِ الْ   َلىنَّاسح نَّ َوإِ ،  سٌ الِ  
ْيٍش  قـحرَ يْ دَ يِّ وَن سَ رح كح يَذْ َواٍم  قْـ َما اَبلح أَ  قَاَل: "  وَجَزًة ُثحَّ  مح َغةً َم َفَخَطَب خحْطَبًة بَِليقَا  ، ُثحَّ ءح َضايْ بَـ   يَ ، َوهِ هِ تِ يَ حلِْ ِدرح َعَلى  حَ لَتَـنْ   هح وعَ دحمح 
بـُّهحَما  َيحِ َوبـََرَأ النََّسَمَة اَل   َة،بَّ  احلَْ قَ لَ ي فَـ ذِ لَّ اوَ ، فَـ بٌ قِ اعَ مح يـَقحولحوَن    اَلى مَ عَ وَ ،  بَِريءٌ وَن  قحولح ا يَـ َوِِمَّ ،  هٌ زِّ تَـنَـ مح مبَا َأاَن َعْنهح    نيَ ِلمِ ْلمحسْ ا  يِ أَبـَوَ وَ 

 َيانِ هَ نْـ يَـ وَ  َيَْمحَرانِ  يَراهح زِ وَ وَ  ِحَباهح َوَصاَم  َسلَّ وَ  ْيهِ لَ  عَ اّللَّح وِل اّللَِّ َصلَّى َرسح   َخَوا، أَ يءٍ ذِ ِجٍر بَ  فَا كحلُّ الَّ إِ ا ضحهحمَ غَ بْـ  يَـ ، َواَل يٍّ ْؤِمٍن َتقِ  كحلُّ مح ِإالَّ 
بُّ  َواَل  ْأاًي، رَ  ِهمْ َرْأيِ كَ   ىرَ  اَل يَـ مَ ْيِه َوَسلَّ ّللَّح َعلَ  َصلَّى ااّللَِّ ِل َيْصنَـَعاِن رَْأَي َرسحو يَما فِ رَاِن دِ ايـحغَ ا مَ فَ    اّللَِّ ا، فـَقحِبَض َرسحولح ححب   ِهَماححبِّ كَ   َيِح

ًما َعلَ َفصَ   ةَ صَّاَل ال  ْكرٍ بَ   ابَ أَ ىلَّ  وَ وَ   ،ضٍ نـْهحَما رَاعَ هحَو  وَ   مَ  َوَسلَّ َلْيهِ  عَ اّللَّح   لَّىصَ  بَِنا َأايَّ َم  لَّ َوسَ َلْيِه  عَ ى اّللَّح  ّللَِّ َصلَّ ِد َرسحوِل اَعهْ ى  لَّى 
َوَسلََّم،    اّللَّح   لَّى صَ    اّللَِّ َرسحولح ِبَض  قح   امَّ فـَلَ  اَوالَّ َعَلْيِه  الزَّ ونَ ِلمح محسْ لْ هح  َولِ َكا  أِلَ مَ هح يَـ َة،  َمقْ ا  تَـ اّللَِّ ِب  َتاكِ   اِن يف تَ ونَـ رح َنَّحَما  َفكحْنتح   اىَل، عَ  

،  ةً هح َرمحَْ محََ َوَأرْ ،  َفةً رَأْ   َفهح أَ َأرْ    َخرْيَ َمْن بَِقيَ َواّللَِّ   َكانَ فَ   َكَفاهح   َضَنا بـَعْ نَّ أَ   وْ دُّ لَ وَ يَـ   هٌ َك َكارِ لِ َوهحَو ِلذَ محطَِّلِب  يِن َعْبِد الْ بَ   نْ َأوََّل. . . مِ 
 ّللَِّ وِل اَرسح   ةِ ا ِبِسريَ ِفينَ   َسارَ فَ   ا،ارً َوَوقَ   اوً فْ ِهيَم عَ ا، َوبِِبـْرَ َوَرمْحَةً   يَل رَْأَفةً ائِ يكَ  َعَلْيِه َوَسلََّم مبِِ ّللَّح ا  َصلَّى  ّللَِّ ا  لح و سح هح رَ هَ بـَّ شَ   اَسهح َورَعً فَ َوأَنْـ 

َ عَ لَّ وَ جَ   هح اّللَّح َبضَ ا قَـ َلمَّ فَـ   مَ لَّ َوسَ   َلْيهِ َصلَّى اّللَّح عَ  ْن  كحْنتح ِمَّ ْن َسَخَط فَ  مَ هحمْ نَي َمْن َرِضَي، َوِمنْـ ْسِلمِ مح َن الْ مِ َر فَ مَ عح   ىَل رح إِ مْ أْلَ ا  زَّ صحريِّ
 بَ رَ ضَ ا، وَ مً اوَ قِ   هح لِلدَّْينِ ْجَرتَ هِ   لَ عَ َم َوجَ ْساَل اْْلِ ِه  مِ ْساَل  بِِ اّللَّح َسَخطَهح فََأَعزَّ    نْ مَ ِبِه  ِضَي  رَ   ا َحّتَّ نـْيَ رح الدُّ مَ عح َق  فَارَ   ا مَ   َواّللَِّ فَـ   َرِضَي،

 َبةَ لرَّهْ ِب اْلمحَناِفِقنَي الحو يف قـح ، وَ لَهح   حْلحبَّ نَي اْؤِمنِ مح الْ ِب  قـحلحو   يف   َف اّللَّح ذَ انِِه، َوقَ  َعْن ِلسَ َأْن يـَْنِطقَ   انَـنَّ َلى ِلَسانِِه َحّتَّ ظَ قِّ عَ اِبحلَْ   اّللَّح 
 اّللَِّ ةح  َرمحَْ   ،اِهمَ ْثلِ مبِِ   َمْن َلكحمْ ْعَداِء، فَ ا َعَلى اأْلَ اظً تَ ا، َوبِنحوٍح َحِنًقا محغْ ِليظً غَ ظ ا  فَ   يلَ ّبِْ ِبِ   لَّمَ سَ وَ   هِ يْ اّللَّح َعلَ   َصلَّى   ولح اّللَِّ  َرسح َههح َشبـَّ ،  ْنهح مِ 
َلغح يـح   َما، اَل َلْيهِ عَ   هِ  بِ قحوبَِة، َفَمْن أحوتِيتح اْلعح   َأَشدَّ   تح اقـَبْ عَ لَ   اِرَِهَ مْ أَ   يف   تـََقدَّْمتح   كحْنتح   وْ لَ وَ َِهَا،  َثرِ اِع آبَ اتِّ ، وَ امَ ََلح بِّ  هحَما ِإالَّ اِبحْلح َلغح  َمبْـ بـْ

، ُثحَّ ، ُثحَّ رٍ كْ بَ   : أَبحو َهانَِبيِّ َد  عْ ِة بَـ مَّ أْلح ِه اكحْم ِبَرْيِ َهذِ ْخِّبح اَل أح سح أَ انَّ َها ال، أَيُـّ رَتِيفْ مح الْ   َعَلى   امَ   هِ  َعَليْ هحَو محْفرَتٍ ِمي َهَذا فَـ بـَْعَد َمَقا   ّللَّح ا   عحَمرح
 َو " َن هح يْ رْيِ أَ اِبْلَْ  مح لَ عْ أَ 

 .حديث شبه الموضوعإسناده تالف، وال# 
 

نَّ أَ  َماِلٍك،  نِ بْ   سِ أَنَ َعْن    ، عٍ يْ ِن سحَ ِعيَل بْ ْسَاإِ   نْ ، عَ زِيدَ  ْبنح يَ حمحَمَّدح ، ان  اّنُّ رَ جَ رْ اِح اجلَْ بَّ صَّ ال  ْبنح   مَّدح حمحَ   ان يَسى،  ان حمحَمَّدح ْبنح عِ   -  587
 ِقِه«َخلْ  َعَلىاءح اّللَِّ َمنَ  أح اءح اَل: »اْلعحَلمَ  قَ لَّمَ  َوسَ ْيهِ لَ عَ  اّللَّح   َصلَّىِبَّ النَّ 
 ر. منك ثي حد :قال المحقق# 
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 ى اّللَّح لَّ صَ   ِبَّ نَّ ال  َأنَّ   اسٍ بَّ عَ    اْبنِ نِ يِه عَ  أَبِ نْ عَ   سٍ اوح نح طَ َثيِن ابْ َحدَّ اَل  قَ   حٍ ْمرحو ْبنح َرابَ  الصََّباِح ان عَ دح ْبنح مَّ حمحَ   دح انمَّ ان حمحَ   -  588
 تِ َلٍة ِإىَل اْلبَـيْ يْـ  لَ لِّ ًّن يف كح  مِ يحِفيضح ِمنْ َم َكاَن لَّ ْيِه َوسَ َعلَ 
 ا. ضعيف جدإسناده # 
 

  ِب أَ   نْ ، عَ بـَْيدٍ زح   َعنْ ،  ِريِّ وْ  الثَـّ ْفَيانَ َعْن سح   ،ِميُّ و اِلٍد اْلَمْخزح ، ان حمحَمَّدح ْبنح خَ بٍ اسِ كَ   نح بْ   ْعقحوبح ان يَـ يَسى،  عِ   نح بْ   حمحَمَّدح   ان  -  592
 «هح لُّ كح   نح اميَ ِقنيح اْْلِ َواْليَ  ،نِ افح اْْلِميَ صْ »الصَّّْبح نِ  َم: َسلَّ وَ  هِ  َعَليْ لَّى اّللَّح  صَ ّللَِّ َل َرسحولح ااقَ  :الَ قَ  اّللَِّ  دِ بْ عَ  نْ عَ اِئٍل، وَ 

 ضعيف. (:3536ضعيف الجامع )# 
 

ْن عَ   ٍب، عْ كَ   نِ ابْ ْسِلٍم، َعِن   حمحَمَِّد ْبِن مح ، َعنْ لَ ِعياْن ِإسَْ ، عَ مَّدٍ حمحَ   نْ ، عَ ىسَ يْن عِ ي، عَ ضِ اقَ َبْكٌر الْ   ْبنح عحبَـْيٍد، ان  حمحَمَّدح ان    -  596
 لنـَّْبلِ ا  عَ اقِ وَ مَ   َرْونَ ْم يَـ هح وَ ْهِليِهْم  أَ النَّاسح ِإىَل    عح  يـَْرجِ ِرَب ُثحَّ َمغْ الْ َم يحَصلِّي  َسلَّ وَ   هِ  َصلَّى اّللَّح َعَليْ لح اّللَِّ سحو رَ  نَ قَاَل: َكا  كٍ َمالِ  ْبِن  بِ َكعْ 
 ا ى بَِ مَ نَي يـحرْ حِ 

 ضعيف. إسناده  :# قال المحقق
 

 مَ َسلَّ ْيِه وَ اّللَّح َعلَ   ى لَّ َسٌن ِإىَل النَِّبِّ صَ  حَ َجاءَ   : ٍد قَالَ َسِعي  َأِب   َعنْ   ،ةَ َعِطيَّ   نْ عَ ،  دٍ  حمحَمَّ نْ عَ ان ِعيَسى،  ٌر،   َبكْ ان ٌد،  مَّ حمحَ   ان   -  597
 بَ هَ ذَ فَ  َسَلهح رْ أَ  ُثحَّ  رََكَع، َظْهرِِه ُثحَّ َلى  عَ هح قَامَ فَأَ ِه بَِيدِ َوَسلََّم َعَلْيِه  ى اّللَّح لَّ صَ  ِبُّ لنَّ ا هح َخذَ  فَأَ ى َظْهرِهِ لَ عَ  رَِكبَ ٌد فَـ جِ اَوهحَو سَ 

 إسناده ضعيف.  :# قال المحقق
 

ْلَبْصِريُّ، ان ا  صٍ ان عحَمرح ْبنح َحفْ ،  يُّ زحومِ خْ مَ لْ او َعْمٍرو  أَبح    انةَ دَّ جح   ِجدِ َمسْ   نح  محَؤذِّ َقدٍ ْبِن فـَرْ   مْحََد ْبِن َسِعيدِ أَ نح  دح بْ حمحَمَّ   ان  -  600
نَ عح  نح بْ  نح اْفيَ سح  ْبِن  يِّ َعلِ َلى عَ ٌئ محتَّكِ  مَ لَّ ِه َوسَ َعَليْ  ى اّللَّح َصلَّ  َرسحولح اّللَِّ َرَج َرَة قَاَل: خَ َريْـ هح  ، َعْن َأِب ْعَرجِ ِن اأْلَ عَ ، دِ الزِّانَ ِب أَ ْن ، عَ ةَ يَـيـْ
،و بَ بح أَ  ا اَهحَ قَّ لَ تَـ ِلٍب، فَـ ِب طَاأَ   َة« نَّ ْدخحِل اجلَْ هحَما تَ  ِحبـَّ ِليُّ عَ : »اَي لَّمَ َوسَ  هِ َليْ  عَ اّللَّح  ىلَّ صَ  اَل َرسحولح اّللَِّ قَ فَـ  ْكٍر َوعحَمرح

 . لاط ب :# قال المحقق
 

 

،  ْسِلٍم الطَّ مح   ْبنح حمحَمَّدح  اَبَن، ان  انح ْبنح أَ رَ مْ عِ   ، ان يُّ يقِ قِ دَّ ان ال  -  608  تح عْ سَِ :  الَ قَ َة  مَ رَ ِن خمَْ ِن اْلِمْسَوِر بْ ، عَ  ِديَنارٍ و ْبنِ ْمرِ  عَ َعنْ ائِِفيُّ
: »َمْن َأخَ يـَقحو  َسلَّمَ َلْيِه وَ  عَ ّللَّح ا ى َصلَّ َرسحوَل اّللَِّ   « ِضنيَ ِع َأرَ َسبْ  ِمنْ  اَمةِ يَ قِ الْ ْوَم يَـ  َدهح لِّ ا قـح ِشّبًْ   ضِ رْ اأْلَ  َذ ِمنَ لح

 .جماعة فيه عمران بن أبان الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه (: 4/179وقال الهيثمي )  ضعيف. إسناده# 
 

بَ عَ ِن ِإْسَحاَق،  بْ   حمحَمَّدِ  نْ ، عَ حْلَرَّاّنُّ َمَة الَ ْبنح سَ   دح مَّ حمحَ  ، انيٍّ رِّ ِن بَـ  بْ نح َبْرِ يُّ بْ  َعلِ انَهارحوَن،  دح ْبنح  مَّ ان حمحَ   -  614   ، َنصَّاحٍ َة ْبنِ ْن َشيـْ
 زََعمَ    ِكَتاابً َِلَّ َع إِ فَ دَ   :الَ قَ َم  َسلَّ َلْيِه وَ  عَ ى اّللَّح  َصلَّ َرسحوِل اّللَِّ   ْوىَل مَ ٍع  فِ رَاَأِب  ٍم، َعْن  ِهَشا  نِ  بْ ثِ رِ ْبِن احْلَا  ْكرِ بَ َأِب    اّللَِّ ْبنِ    َعْبدِ نْ عَ 

ِفي اسْ هِ َأنَّ  رَ فْ تِ   َصلَّ و سح َتاَح  اّللَِّ  اّللَّح ِل  َوَسلَّ َعَليْ   ى  قَاَل: َكانَ لصَّاَلةَ ا  مَ ِه  »وَ َكّبََّ   ِإَذا     قَاَل:  ِللَّذِ َوْجهِ تح  هْ جَّ   َفطَ َي    تِ ا وَ مَ لسَّ ا  رَ ي 



30 

 

اَن ِمَن  ْرتح َوأَ مِ أح ِبَذِلَك  وَ َلهح  يَك   َشرِ نَي اَل اَلمِ عَ الْ    َربِّ ّلِلَِّ    َوَِمَاِت َيايَ َوحمَْ   َونحسحِكي ِت  َصاَل   نَّ إِ   ،نيَ رِكِ محشْ ِمَن الْ   َأانَ   َوَما  ا َحِنيفً   َواأْلَْرضَ 
انيَ ِلمِ سْ اْلمح  أَنْ ،  الْ تَ للَّهحمَّ  ِإلَ ِلكح  مَ   سح ْنتَ أَ ِإالَّ    هَ اَل  َوِبَمْ حَ بْ   َوأَ َربِّ أَْنَت  ِدَك،  اَنَك  لَ يرِ شَ   اَل   َعْبدحكَ   انَ ،  ،  ْفِسي نَـ ظََلْمتح  َك،  َك 
َها َواَل حلِِ اصَ ي لِ دِ هْ  اَل يَـ هح نَّ ، فَإِ َمالِ عْ اأْلَ   حِ ِدّن ِلَصالِ تَْ وَ َت،  نْ وَب ِإالَّ أَ رح الذُّنح فِ غْ هح اَل يَـ ، ِإنَّ يًعا َجَِ ذحنحوِب ِل  ْر  فِ غْ ْنِب فَاذَ بِ اْعرَتَْفتح  وَ 

َسيِّ َيْصِرفح  لَبـَّ نْ أَ   ِإالَّ   ئَـَها   يف َواْْلَرْيح   ْيَك،ْعدَ سَ وَ   كَ يْ َت  َوالشَّ َيدَ     إِ   رُّ ْيَك  َواَل َمْنجَ   اَل   كَ يْ لَ لَْيَس  مَ ا  إِ   ْلَجأَ   ِإلَْيكَ الَّ ِمْنَك  تـََبارَْكتَ    ، 
 «ِإلَْيكَ وبح تح  َوأَ كَ  َأْستَـْغِفرح لَْيتَ اَوتـَعَ 

 حاق وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه وبقية رجاله موثقون. إس مد بنيه محفي الكبير وف رواه الطبراني :(2621ثمي )هيال# قال 
 

ى  َصلَّ ولح اّللَِّ قَاَل: َكاَن َرسح   ِن َسْعدٍ بْ   لِ ، َعْن َسهْ زِمٍ َحا  ِب أَ ٍر، َعْن  ْكسِ نح مح  بْ رح شِّ بَ ان مح   ، يمَ َراهِ بْـ ِلمح ْبنح إِ محسْ مٌَّد، ان  حمحَ   ان  -  616
 اِبْلَماِء«  هح يَـتَ حلِْ حح رَ ْأِسِه َوَيشْ رَ َن هْ دَ  رح ْكثِ َم »يح َلْيِه َوَسلَّ عَ  اّللَّح 
 (: حسن.720)السلسلة الصحيحة # 
 

ٍر، َعِن ْبِن ِديَنا   ْبِد اّللَِّ ، َعْن عَ جٍ يْ  جحرَ اْبنِ   ، َعنِ  عحَليٍّ ةح ْبنح مَ َمْسلَ ، ان  ارح مَّ سَّ ى الوسَ نح مح  بْ مح احْلَكَ   ان  وَن،َهارح   دح ْبنح ان حمحَمَّ   -  617
ح يـحغَ عح  َضا قَاَل: »الرَّ  مَ َسلَّ ِه وَ يْ ّللَّح َعلَ لَّى اصَ  ّللَِّ سحوِل اْن رَ ، عَ َمرَ عح  نِ ابْ   « الطَِّباعَ  ريِّ
 . حديث منكر :قال المحقق #
 

ِن  بْ دِ حمحَمَّ   ْبنح   دح َأمحَْ   ِعيدٍ سَ   بحوأَ    َأانَ َلْيهِ  عَ َءةً َرازَّازح قِ ْلبَـ ٍد اِعيسَ   ِد ْبنِ مَّ حمحَ   نِ بْ نح عحَمَر  بْ   نِ محَْ ٍد َعْبدح الرَّ أَبحو حمحَمَّ خح  شَّيْ ال  انَ َأْخّبََ   -  620
فح ْبِن طَ زِيَد  يَ   نح دح بْ حمحَمَّ   ا ثـَنَ اَئٍة َحدَّ الثِِ ثَ ِعنَي وَ َأْربَ َنَة  سَ   انَ ضَ ِر رَمَ هْ  شَ يف   هِ َعَليْ   َءةً َة ِقَراِبِّ مبَكَّ ااأْلَْعرَ   نِ بْ   اَيِد ْبِن ِبْشرِ زِ   ََخٍْس َنةَ  سَ ورٍ يـْ
َلْيِه  عَ اّللَّح   ىلَّ صَ   اّللَِّ   ولح سح رَ   الَ َل: قَ ا قَ َعبَّاسٍ   ، َعِن اْبنِ يهِ ْن أَبِ عَ ،  سٍ وح اّللَِّ ْبنح طَا  ْبدح  عَ ان  اِصٍم،عَ نح   بْ َعِليُّ َنا  ثَـ َحدَّ   ،َتنْيِ ئَـ اَومِ   نيَ تِّ سِ وَ 
 َعطَاءٌ   انَ كَ   :يُّ ْبنح َعاِصمٍ َعلِ   قَالَ   لَُّهاكح َها  اؤح َأْطبَ َمةح  لِ ْصطَ مح  الْ اَل ، وَ ءح ابَ رْ اجلَْ   ءح، َواَل َفاَعجْ الْ   اَل ءح، وَ ْورَاعَ الْ   ْذرِ  النَّ يف   وزح : " اَل َيح مَ لَّ سَ وَ 

 هح اَل يـَْرفـَعح يـحْفيِت ِبِه وَ 
 يف جدا. إسناده ضع# 
 

 ا اْبٌن وََكاَن َلهح اَن َلََ هح كَ نَّ ْيٍم، أَ سحلَ   مِّ أح   نْ ٍك، عَ لِ ْبِن َماِس  ْن أَنَ يلح، عَ وِ الطَّ   ْيدٌ مححَ   ، أان نَ و رح اْبنح هَ   ، ان يَزِيدح يدَ  يَزِ ْبنح دح  مَّ حمحَ   ان  -  623
 قَالحوارْيٍ«؟  مَ  عح ِب أِلَ   ا اَل: »مَ قَ فَـ   ا َحزِينً   َها فـََرآهح يْـ لَ َدَخَل عَ فَ   ،هح حح ازِ ا ميحَ هَ َليْـ َل عَ  ِإَذا َدخَ مَ ْيِه َوَسلَّ لَ عَ ى اّللَّح  لَّ  صَ اّللَِّ   ولح سح  رَ انَ رْيٌ وَكَ نـحغَ 
: »اَي َأاَب  َفَجَعلَ اَل: قَ َغرْيحهح نـح  اتَ مَ  ،اّللَِّ  لَ : َرسحو ايَ   «؟ َغرْيح نـُّ لا لَ فـَعَ رْيٍ َما  عحمَ يـَقحولح

 . يث أنسيه من حد ق علمتف :قال المحقق# 
 

لح  َرسحو لَ اقَ :  ٍس قَالَ ا َعبَّ يِد ْبِن جحَبرْيٍ، َعِن اْبنِ عِ سَ ْن  ، عَ ْيمٍ  خحثَـ نِ بْ   نَ اْثمَ عح   ْبنح   اّللَِّ دح  َعبْ   ان  ،اِصمٍ عَ يُّ ْبنح  لِ  عَ ٌد، انمَّ حمحَ   ان   -  625
  َخرْيٍ َلٍ  مَ   يف   هح تح رْ كَ  ذَ َلٍ مَ    يف َرّن كَ ذَ   اِإذَ وَ ،  الًِيا خَ تحهح رْ كَ ذَ   ًياالِ خَ َعْبِدي    َرّن ا ذَكَ : ِإذَ لَّ َوَعزَّ ْم جَ رَبُّكح   الَ قَ   "  :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ اّللَّح  ى  َصلَّ   اّللَِّ 
  " مْ هح نْـ مِ 



31 

 

 . (2011السلسلة الصحيحة )# 
 

َما  »  اَل: قَ   سٍ نَ اَدَة، َعْن أَ قـَتَ ةح، َعْن  شحْعبَ ، ان  نٍ غحصْ   نح مح بْ سِ اْلقَ ، ان ااّنُّ رْكَ وَ لْ اَن  و ِعْمَرابح ٍر أَ فَ عْ دح ْبنح جَ مَّ ، ان حمحَ لصَّاَغاّنُّ ان ا  -  637
 «ءِ امَ لْ ا ٍة ِمنَ َشْربَ  َعَلى  ِطَر، َوَلوْ يـحفْ ّتَّ هحَو َصائٌِم حَ اْلَمْغِرَب َقطُّ وَ  َصلَّى مَ ِه َوَسلَّ يْ لَ عَ  ّللَّح ا ىَصلَّ  ِبَّ النَّ  ْيتح رَأَ 

 (: صحيح.4858صحيح الجامع )# 
 

،  ، َعْن ِعْمَرانَ اّنِّ سَ اْْلحَرا  اءٍ طَ  عَ َعنْ   ، ةَ َأِب بـَزَّ   نِ بْ   ِسمِ َقاِن الْ ، عَ رٍ ِفطْ   ، َعنْ  ْبنح رحزَْيقٍ َعمَّارح   وَّاِب، اناجلَْ نح  ابْ   ان ،  دٌ مَّ ان حمحَ   -  640
،  َّبح ّللَّح َأكْ ا، وَ اّللَّح   اَل ِإَلَه ِإالَّ ، وَ َحاَن اّللَِّ بْ  سح قَالَ   َمنْ »:  لح يـَقحو   مَ لَّ ِه َوسَ َعَليْ   ى اّللَّح  َصلَّ اّللَِّ   ولَ سح ْعتح رَ سَِ  ْبِن عحَمَر قَاَل:  ِد اّللَِّ َعْن َعبْ 

ِبكح    اّللَّح َتبَ كَ   ْمدح ّلِلَِّ احلَْ وَ  َوَمنْ ْرٍف َعْشَر َحَسنَ حَ   لِّ َلهح  َأعَ اٍت،  يَـ   لٍ اَن َعَلى خحصحوَمِة اَبطِ   يـَنْ  َحّتَّ َسَخِط اّللَِّ   يف   لْ زَ مَلْ    نْ مَ زَِع، وَ  
فـََقدْ ححدح ْن  َحدٍّ مِ   ونَ دح   تحهح عَ افَ شَ   تْ َحالَ  َأمْ اّللََّ   َضادَّ   وِد اّللَِّ  أَ نً ْؤمِ َبََت مح   َمنْ وَ ،  رِهِ  يف  اَسهح َنًة َحبَ مِ ؤْ مح ْو  ا  َرْدغَ   اْْلََباّللَّح يف  يـَوْ ِة  َم ِل 

 ٍج«  ِبَارِ َل، َولَْيسَ اقَ  ا رحَج ِمَّ خيَْ اْلِقَياَمِة َحّتَّ 
 ضعيف. :(5133السلسلة الضعيفة )# 
 

َرَة،  كْ  بَ ِب  أَ نِ بْ    َعْبِد الرَّمْحَنِ نْ عَ ،  ينَ ِسريِ ِن  بْ ِد  َعْوٍن، َعْن حمحَمَّ ْبنح َسْعٍد، ان اْبنح    َهرح َأزْ َبشَّاٍر، ان    دح ْبنح ، ان حمحَمَّ اَغاّنُّ الصَّ   ان   -  643
َعنِ أَبِ   َعنْ  النَّ يِه،  اّللَّح ِبِّ   َصلَّى  وَ هِ يْ لَ عَ     أَ َسلَّ   لَ َم  َمافـََقاٍل  َديْ بح   نَ ابْ ِقَي  نَّهح  َأَرى   َل:  أَ   كحْنتح  قح نَّكَ ِإالَّ  َقْد  رَأَ أَ َت،  ِتلْ   رحْؤاَي  يـْتَـَها َتْذكحرح 

 « نيَ فِّ صِ قحِتَل يـَْوَم فَـ ِبٍس، ٍر محْلتَ َأمْ  ِتْلَت يف قح  كَ ايَ رحؤْ  تْ  فـََقاَل: »ِإْن َصَدقَ رٍ كْ َأِب بَ ى لَ عَ  اهَ فـََقَصْصتَـ 
 بي بكر.سيرين عن أ ابن أنه يروى عن رجاله ثقات، غير :# قال المحقق

 
ِن، َدَة، َعِن احْلَسَ اتَ ، َعْن قَـ ريٍ شِ بَ  نح  بْ دح ي َسعِ يِن ثَ ْسِلٍم، َحدَّ مح  نح دح بْ يَولِ لْ ان االرَّمْحَِن، ِد بْ  عَ نح بْ  انح ان سحَلْيمَ لِيِد،  اْلوَ نح بْ  دح حمحَمَّ  ان  - 646
 ِحَجاَمةِ ِللْ  الَّ إِ  اَقفَ َعْن َحْلِق الْ  مَ َسلَّ وَ  هِ َليْ  عَ اّللَّح  َصلَّى ّللَِّ لح اَرسحو  ََنَى قَاَل: اِب طَّ ْبِن اْلَْ  عحَمرَ ْن عَ  ِلٍك، َماَنِس ْبنِ َعْن أَ 

 اْْلَطَّابِ   عحَمَر ْبنِ ْن  عَ ِن،  َعِن احلَْسَ   َة،َتادَ ْن قَـ ٍد، عَ مَّ ْبِن حمحَ   َواِحِد، َعْن َرْوحِ لْ َعْبِد ا  نح بْ رح  مَ ان عح   َقاَل: فَـ يِّ  اِلْبِن َأِب السَّرِ   تحهح رْ كَ ذَ فَ 
 ٍة َُمحوِسيٌَّة« مَ ِحَجا رْيِ غَ  َقَفا ِمنْ قح الْ »َحلْ  :ْيِه َوَسلَّمَ َعلَ   اّللَّح ى لَّ  صَ ّللَِّ ا قَاَل َرسحولح َل: قَا
 ّللَِّ ولح ا سح : ََنَى رَ لَ قَا  ابِ اْْلَطَّ   نِ بْ َر  عحمَ ْن  ، عَ ِن احْلََسنِ ، عَ ةَ ادَ قـَتَ   نْ ، عَ ا رَجحلٌ : َحدَّثـَنَ لِْلَولِيِد فـََقالَ   هح ذََكْرتح فَ   ِريِّ السَّ   نح َأِب بْ اَل  قَا
 دِ احِ وَ الْ  دِ بْ عَ  َر ْبنِ هح َعْن عحمَ  اْلَولِيَد َدلَّسَ نَّ نـََرى أَ  ا نَّ َفكح  يِّ رِ  السَّ ِب  أَ َمٍة قَاَل اْبنح ا ِحجَ َغرْيِ ِمْن َقَفا الْ   قِ َحلْ  نْ عَ َم  َعَلْيِه َوَسلَّ ّللَّح ى الَّ صَ 
 (: ضعيف.2740) لجامعا ضعيف# 
 

َْيٍد الطَّوِ ْن  عَ   ، وبَ يُّ أَ   نح  بْ ََي َيَْ ِح، ان  السَّمْ ْبنح    ان طَْلقح ِب،  ، ان أَ ِزيُّ يلرَّبِيِع اجلِْ ادح ْبنح  مَّ ان حمحَ   -  649 ِرَض  مَ   هح نَّ أَ ٍس،  أَنَ   يِل، َعنْ محح
ِإْخَوانِِه  بـَعْ   هح دَ افـَعَ  َهلح رِيَةح ا  جَ ايَ   :يَِتهِ جِلَارِ   فـََقالَ ضح  ِْلِ مِّ   َوَلوْ شَ َنا  ْخَوانِ ي  ًئا  فَإِ سَ كِ   يـْ َعَلْيِه  لَّى اّللَّح  صَ  اّللَِّ لَ و سح رَ تح  عْ ّّنِ سَِ ًرا؛   مَ َوَسلَّ  
: قح يَـ   ِة« نَّ جلَْ ا ْهلِ أَ اِل ْن َأْعمَ ارَِم اأْلَْخاَلِق مِ كَ  مَ نَّ »إِ ولح
 (: ضعيف.5268) لجامعا يفضع #
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قح  فْ رِّ ال  :قحْلَنهح  يَـ انَ تح َأْسَعح َعَجائِزَ نْ كح ا  ئً َشيْـ   يَعةَ  َلَِ ْبنِ : قـحْلتح اِل يِنُّ قَالَ اَن الرَُّعيْ مَ يْ لَ ْبنح سح   جَّاجح حَ   ، انونحسح يح   َناثَـ دَّ حَ ٌد،  ان حمحَمَّ   -  650
 : َم يـَقحولح ْيِه َوَسلَّ ى اّللَّح َعلَ َصلَّ اّللَِّ    ولَ َرسح   عَ نَّهح سَِ أَ   رٍ بِ اجَ ْن  ِر، عَ ْلمحْنَكدِ ْبنح ا  دح مَّ حمحَ يِن  ثَ دَّ حَ   : لَ فـََقا  ةِ التَِّجارَ    ِمْن بـَْعضِ َعْيِش َخرْيٌ لْ ايف  
 َجارَِة«لتِّ ِض اعْ  بَـ ِة َخرْيٌ ِمنْ يشَ عِ اْلمَ  قح يف فْ لرِّ »ا
 حديث ضعيف ال يصح. :قحقلما ل قا #
 

 نَّ أَ َعبَّاٍس،    ، َعِن اْبنِ َعْن طَاوحسٍ   ، ارٍ ْبنح ِدينَ  َعْمرحو  َحدََّثيِن   :الَ ٍم قَ نح محْسلِ ِعيلح بْ اسَْ ان إِ ،  ّللَِّ اِد  َعبْ   نح بْ مَّدح  حمحَ   ، انمَّدٌ ان حمحَ   -  665
،   أحمَّيِت كحورِ َلى ذح َما عَ رِّ  حح ْينِ نَّ َهذَ إِ »  : فـََقالَ رٍ يَحرِ  ِمْن  َقْطَعةٌ ٍب، وَ  َذهَ نْ ْطَعٌة مِ ِه قِ َيدِ   يف وَ   َم َخَرجَ لَّ َوسَ   هِ لَّى اّللَّح َعَليْ صَ ّللَِّ  سحوَل ارَ 
 ْم« اَنثِهِ الَّ ِْلِ أححِ وَ 

 حديث. لم ضعيف الإسماعيل بن مس  :محقق# قال ال
 

َم َلمَّا َقدِ   :الَ قَ   مٍ اشَ هِ   ، َعْن َسْعِد ْبنِ َكرِيزٍ  ْبِن  اّللَِّ ْلَحَة ْبِن عحبَـْيِد  طَ   نْ ، عَ دَ ِهنْ   َأِب    َداوحدح ْبنح َعاِويََة، انو مح بح  أَ ٌد، ان مَّ ان حمحَ   -  668
، َأحْ   ولَ َرسح   ايَ   :الَ قَ ٌل فَـ جح َم رَ اقَ فَـ   مْ ى بِِ لَّ َة صَ ينَ َمدِ الْ لََّم   َوسَ اّللَّح َعَلْيهِ ى  لَّ  صَ اّللَِّ لح  و سح رَ  َعنَّا احْلحتحفح َقْت  رَّ َوختََ   ْمرح نـََنا التَّ بحطحو َرَق  اّللَِّ

  رِ ي اْلّبَِ   بُّ  حَ الَّ إِ   مٌ َعاطَ   َنا َس لَ لَيْ ،  ْكرٍ اَب بَ يِن أَ ِب َهَذا، يـَعْ حِ اصَ  وَ انَ  أَ ْجتح رَ خَ   لََّم: »ِإّّنِ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ّللَِّ َصلَّى اّللَّح ولح ااَل َرسح : فـَقَ قَالَ 
  َمنْ   وْ أَ   ،اانً زَمَ   واكح ِر ْم َأْن تحدْ كح لَّ عَ لَ   كحمْ لتَّْمَر، َأَما ِإنَّ ِهمح اطََعامِ جحلُّ  طََعاِمِهْم، َفَكاَن     يف ْوانَ َواسَ اِر فَـ اأْلَْنصَ   ِمنَ   نَِنا َعَلى ِإْخَوا  َناِدمْ فـَقَ 

َتهح كَ ْم بَـ دحكح َوَيْسرتحح َأحَ ى،  ْخرَ ِبِح   هِ يْ لَ حح عَ َرا َويـح   ةٍ نَ فْ ِبَ ْم  كح َأَحدِ   َلى عَ   َدى، يـحغْ ْنكحمْ َأْدرََكهح مِ  َز  كحمح  ِجدح لَ َلْو أَ ةح، َوَأْْيح اّللَِّ  َكْعبَ  الْ ْسرَتح َما تح يـْ اْْلحبـْ
 محوهح«كح ْمتح عَ طْ أَلَ  مَ َواللَّحْ 

من أصحاب   بي حرب، عن طلحة رجلعن أند،  ود بن أبي ه( من طريق دا487/  3هو في مسند أحمد )  :(6947صاحب اإليماء )ال  # ق
 .(5467النبي صلى هللا عليه وسلم، وانظر المسند الجامع )

 
ِإْسَاِعيلح ْبنح ٌد،  مَّ حمحَ   ان  -  675 احلَِْجاَمِة   نِ عَ   لَ ئِ سح :  مَ لَّ سَ ِه وَ يْ لَ ى اّللَّح عَ  َصلَّ ِبَّ النَّ   نَّ ، أَ ةَ َعْن عحْروَ نح عحْرَوَة،  َن، ان ِهَشامح بْ ابَ أَ   ان 
 «َصاِلحٌ َو : »هح فـََقالَ 

 . جداعيف ه ضإسناد  مرسل# 
 

َيْ  ْبنح َأِب  دح مَّ حمحَ   ان   ،يُّ َعَقدِ الْ   رٍ مِ َعا  وبح ٌد، ان أَ مَّ ان حمحَ   -  693 فحٍذ، عَ  زَيْ ِد ْبنِ مَّ حمحَ   نْ عَ ٍد،  محح   ،ابِ طَّ ِن اْلَْ بْ   رَ مَ عح   نْ عَ   ،بِيهِ أَ   نْ ِد ْبِن قـحنـْ
 َد اّللَِّ  ِعنْ اّللَِّ  دِ ابَ  عِ  َشرَّ ِفيٌق، َوِإنَّ ٌل رَ َعادِ  مٌ امَ ِة إِ مَ ايَ قِ لْ َم اوْ يَـ زَِلًة نْ اّللَِّ مَ  ْندَ ِد اّللَِّ عِ َضلح ِعَبافْ »أَ : الَ َم قَ َسلَّ وَ  هِ َليْ ّللَّح عَ ا ىلَّ صَ  ِبِّ َعِن النَّ 

 «ِرقٌ ائٌِر خَ جَ  مٌ امَ إِ  ةِ مَ اِقيَ الْ  مَ َمْنزَِلًة يـَوْ 
 َعنْ   ْيٍد،ِن َأِب مححَ اِد بْ مَحَّ   نْ عَ   ِميِد،حلَْ ا  دِ َعبْ   نِ اِهيَم بْ رَ ْبنح ِإبْـ   يمح ، ان ِإبـَْراهِ الزُّْهِريُّ   دٍ مَّ نح حمحَ بح بْ قحو عْ  يَـ َناٍن، انسِ   نح بْ   دح مَّ ان حمحَ   -  694

فحٍذ، َعنْ بْ  ْيدِ ْبِن زَ  مَّدِ حمحَ   هح لَ لََّم ِمثْـ سَ وَ  هِ يْ لَ  عَ ى اّللَّح لَّ صَ  النَِّبِّ  نِ عَ  ،رَ مَ عح  نْ ِه، عَ بِي أَ  ِن قـحنـْ
 عيف. حديث ض :محقق# قال ال
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ْن  مِ   جحلٍ  رَ ِبيٍب، َعنْ ِق ْبِن حَ َعْن طَلْ اٍب،  بَّ خَ   نحَس ْبنِ يحو ْن  عَ ،  ةح شحْعبَ   ان  ٍم، ازِ حَ   نِ بْ َجرِيِر    نح َوْهبح بْ   ِسَناٍن، ان نح  دح بْ  حمحَمَّ ان   -  696

الشَّاِم،َأْهلِ  أَ أَبِيهِ َعْن      َأخَ ،  الفَأَ ةح  رَ اأْلحسْ   هح تْ ذَ نَّهح  َصلَّ نَّ َتى  السَّ يف   ِذيالَّ   بَـَّنا اّللََّ »رَ َّبَِئ:  فَ ِبدحَعاٍء  هح  َمرَ أَ فَ   لَّمَ سَ وَ   هِ َعَليْ اّللَّح  ى  ِبَّ   اءِ مَ  
 «كَ َس اْسح دَّ تـَقَ 

 يف فيه مجاهيل. ده ضعإسنا :# قال المحقق
 

ِس ْبِن َعَلى أَنَ   تح َدَخلْ   : قَالَ   ّنُّ ان َثِبٌت اْلبـحَنا،  سِ َعبَّاالْ   بحو أَ   اسِ ْلَعبَّ  انح بْ   لح ضْ اْلفَ   ان  ، ارح ْبنح َعِديٍّ ان َبكَّ   َناٍن، نح سِ بْ   دح مَّ حمحَ   ان   -  699
: رَ لْ فـَقح   كٍ لِ امَ  ِل َرسحو ِج  ئِ اوَ حَ   َك يف اَل جْ اَل: َفَمَشْت رِ قَ ْلتـحهحَما  بـَّ ْم فـَقَ عَ : نَـ الَ قَ هح  نُّ ظح أَ   َسلََّم؟ َعَلْيِه وَ  َصلَّى اّللَّح اّللَِّ َرسحوَل   َناكَ َعيْـ   تْ أَ تح

 َم؟لَّ سَ وَ   َعَلْيهِ  َصلَّى اّللَّح  سحوِل اّللَِّ رَ   ىْيَك َعلَ دَ بِيَ   اءَ ْلمَ اْبَت  َصبَـ فَ   :تح لْ قـح ا،  تـحهحمَ بـَّلْ : فـَقَ لَ ْم قَاعَ نَـ َل:  ؟ قَاَوَسلَّمَ َعَلْيِه    ى اّللَّح َصلَّ   اّللَِّ 
، بِ ثَ  ايَ  :أََنسٌ  ِل  لَ قَاَل: ُثحَّ قَا  ْلتـحهحَمابـَّ قَ ْم فَـ نـَعَ : الَ قَ   َقالَ ، فَـ هِ وئِ ضح وح َم لِ َسلَّ ِه وَ َعَليْ  اّللَّح  ىَصلَّ  سحوِل اّللَِّ  َعَلى رَ يَّ دِ اَء بِيَ مَ الْ  تح َصبَـبْ تح

ِقَرا كْ تحَك، َوأَ انَ ْر َحسَ ثـح َتكْ َم  اَل السَّ   شِ فْ َك، َوأَ يـحَزْد يف عحمحرِ  اْلوحضحوَء  غِ بِ مح، َأسْ اَل  غح »ايَ   :ِل  َمِعي   ةِ امَ ِقيَ  الْ يـَْومَ ْئ  َتَِ   نِ آْلقحرْ  اةِ ءَ ِثْر ِمْن 
 «َطىسْ وح لْ َوا ابَةَ بَّ لسَّ ا نِ سَ احلَْ بحو اَن أَ َوَأرَا َكَذا، هَ  ِعهِ ْصبَ قَاَل بِِ اَتنْيِ، وَ هَ كَ 

 حديث منكر أو موضوع. :ق# قال المحق
 

ْن  ، عَ اقَ حَ َأِب ِإسْ   ِبٍس، َعنْ يُّ ْبنح َعالح، ان َعلِ  الطَّوِيامتٍِ حَ   دح ْبنح اْلَقاِضي، ان َأمحَْ اٍب  خحو َخطَّ َمَطٍر أَ   نِ  بْ ْشرِ بِ   ان حمحَمَّدح ْبنح   -  703
عَ عح   َأِب  َعْبدِ بَـْيَدَة،  النَّ َأنَّ ،  اّللَِّ   ْن  َعلَ َصلَّ   ِبَّ   اّللَّح  َوَسلَّ ى  َوعحَمَر كَ ْيِه  َبْكٍر،  َوَأاَب  »سحبْ اَلةَ الصَّ   ححونَ تَـْفتِ سْ يَ   اانحو َم  اللَّهحمَّ :   َحاَنَك 

 َك« رْيح غَ  ِإَلَه دَُّك، َواَل تـََعاىَل جَ اْسحَك، وَ  َوتـََباَركَ ، كَ َوِبَْمدِ 
 يف. إسناده ضع :قق# قال المح

 
اِئَشَة عَ يِه، َعْن  بِ أَ   نْ َة، عَ وَ رْ عح ِن  بْ   امِ شَ هِ   َعنْ ،  َياّنُّ تِ خْ وبح السَّ يُّ ٍل، ان أَ ِهاَل ْبنح  ِصمح  ا، ان عَ ئح رِ محقْ لْ ا  ََي ايَّ ْبنح َيَْ َكرِ ا َز نَ ثَـ َوَحدَّ   -  705

ْعتح   :اَلتْ قَ  رِْدهح  وْ ِفيِه، َوأَ ْك  اَبرِ ، وَ هِ يْ  َعلَ َصلِّ وَ   هح لَ   رْ : »اللَّهحمَّ اْغفِ تِ يِّ مَ الْ َعَلى  اَلِة  صَّ  يف الولح قح َم يَـ ِه َوَسلَّ  َعَليْ لَّى اّللَّح  صَ ّللَِّ اَرسحوَل   سَِ
 « ِلكَ سحو رَ  ضَ وْ حَ 

 . ه ضعيفإسناد  :ققالمح # قال
 

ٍس، نَ أَ   نْ عَ َة،  قـََتادَ   نْ َعٍر، عَ ِمسْ َعْن  ٍر،  نح ِبشْ بْ   دح مَّ ان حمحَ   َعْوٍن،   ْبنح ّللَِّ ْبدح ابَـْيَدَة، ان عَ عح  أَبحو  رِ ِن النَّضْ بْ َأمْحََد  ْبنح    دح مَّ ان حمحَ   -  706
  خََّر؟ قَاَل:ا َتََ  َومَ َم ِمْن َذْنِبكَ ا تـََقدَّ مَ    َلكَ ّللَّح َغَفَر ا  َقدْ   سَ يْ : أَلَ هح لَ   لَ يهح َفقِ َماَورََّمْت َقدَ تَـ   ّتَّ َم حَ اَم قَ لَّ سَ وَ  َعَلْيِه  اّللَّح   ى لَّ صَ   ِبَّ نَّ ال  نَّ أَ 

 ا«كحورً ًدا شَ  َعبْ ونح َأكح »َأَفاَل 
 والبزار والطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح. ى أبو يعل هروا (:3632الهيثمي )# 
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 َل َرسحولح اّللَِّ قَا  اَل: قَ   يـَْرةَ رَ هح   ِب  أَ َعنْ   َة، َسَلمَ ِب  أَ   َعنْ   و،َعْمرٍ نح  بْ   دح ٍس، ان حمحَمَّ نَ ْيشح ْبنح أَ رَ اِم، ان قـح َأِب اْلَعوَّ ْبنح    دح مَّ حمحَ   ان  -  717

 « ِديعْ  بَـ ْهِلي ِمنْ ْم أِلَ كح َخرْيح ْم  كح رْيح : »خَ مَ لَّ سَ وَ  َعَلْيهِ  اّللَّح  ىَصلَّ 
 " هله كم خيركم ألر ي"خ لفظصحيح ب# 
 

اّللَّح لَّى   صَ ّللَِّ لح او َل َرسح قَاَل: قَا  رٍ اَعمَّ   َعنْ   َر، فَـ زح   َلَة ْبنِ  صِ َعنْ ،  اقَ ِإْسحَ   ْن َأِب ، عَ رٌ مَ ، أان َمعْ اقِ زَّ ْبدح الرَّ عَ ٌد، ان  حمحَمَّ   ان  -  721
قْـَتاِر، وَ  يف  اقح نـْفَ اْْلِ  ميَاِن:اْْلِ َة نَّ َحاَلوَ بِِ  دَ جَ وَ  هِ َمْن كحنَّ ِفي  " َثاَلثٌ   :ِه َوَسلَّمَ َعَليْ   "  هِ سِ فْ ْن نَـ اِس مِ النَّ  فح اَوِإْنصَ ، مِ اَل سَّ ْذلح البَ اْْلِ
 ، ورفعه خطأ.موقوفاصحيح  :ل المحقققا# 
 

حمحَمَّ   -  734 بْ حْلح ا  نح بْ   دح ان  أَ َسنْيِ  احْلح ِن  اَننْيِ ِب  َعمْ ،  ويفُّ ْلكح   مَحَّ ظحنُّ أَ ٌرو  ان  اْبَن  يَـ َأسْ ان    ، دٍ اهح  َنْصٍر،  بْ ا  يِن عْ َباٌط  عَ َن  ِسَاٍك،  ْن َعْن 
ابْ ِعْكرِمَ  َعِن  أَ اسٍ َعبَّ   نِ َة،  يَـ ،  َعِلي ا َكاَن  رَ َياةِ قحولح يف حَ نَّ  َعلَ  َصلَّ ّللَِّ ِل او سح   ا لَّ سَ وَ   هِ يْ ى اّللَّح  ِإنَّ  يـَقحولح ّللََّ َم  قحتِ أَ   َماتَ   نْ فَإِ أَ : }   َل ْو 

َنا َواّللَِّ اَل   [ 144:  ان]آل عمر   ْم{ اِبكح قَ ى َأعْ تحْم َعلَ َقَلبْـ نْـ ا  َعَلى  نَّ اتِلَ قَ أَلح   ِتلَ َماَت َأْو قح ، َواّللَِّ لَِئْن  اانَ َهدَ   ِإذْ   دَ ابَِنا بـَعْ َعَلى َأْعقَ    انـَْقَلبـْ
 ينِّ مِ  قُّ ِبهِ َأحَ ْن مَ فَ ثحهح ِه َوَوارِ َعمِّ  اْبنح هح وَ يُّ لِ َووَ  وهح خح أَلَ   ِإّّنِ َواّللَِّ  َأمحوَت، ّتَّ حَ  هِ يْ لَ َما قَاَتَل عَ 

 نكر.(: م4948السلسلة الضعيفة )# 
 

الِن  بْ   مِ َشاهِ نح  بْ   ان حمحَمَّدح   -  741 اَأِب  أَبحو محَعاوِ شَ ئِ انح عَ بْ   دح اّللَِّ يْ عحبَـ   ، انرٍ و َجْعفَ أَبح   محْسَتْمِليلْ دَُّمْيِك  َمةح لَ سَ   ، انرْيح بَ الزُّ   يَةَ َة، ان 
ُّ، َعْن  ال اَعةح«؟ قحضَ ْن  رِيَن مَ دْ لََّم: »تَ ْيِه َوسَ َعلَ   اّللَّح   ىَصلَّ   ولح اّللَِّ  َرسح ِل   الَ َلْت: قَ ا، َعْن َعاِئَشَة قَ ةَ ْروَ ْن عح  ْبِن عحْرَوَة، عَ مِ اشَ هِ ضَّبِّ
 «َّن َوِبِه َكاَن يحكْ ْكرحهح بِ َو َوهح ، دٍ َمعْ نح بْ  ةح قَاَل: »هحَو قحَضاعَ  مح لَ َأعْ  هح لح و  َوَرسح اّللَّح  :تح قـحلْ 

 اه بمرة. و  ا جد ه ضعيفإسناد  :# قال المحقق
 

َأ  قَاَل: تـََوضَّ   رَ مَ عح    ْبنِ ْبِد اّللَِّ عَ   نْ  قـحرََّة، عَ َة ْبنِ اِويَ محعَ ْن  بِيِه، عَ َعْن أَ ،  يُّ مِّ ْلعَ زَْيٍد ا  ِحيِم ْبنح رَّ لادح  َعبْ   ان   ، رٌ ان َسوَّا،  دٌ مَّ  حمحَ ان   -  748
 ضَّأَ تـَوَ « ُثحَّ  وحضحوءِ الْ   ةح يفَ ظِ َوهحَو وَ   ِإالَّ ِبهِ   ةً اَل  صَ ّللَّح ا   يـَْقَبلح اَل   ِذيلَّ ءح اضحو َذا اْلوح »هَ :  الَ قَ فَـ َمرًَّة    ةً  َوَسلََّم َمرَّ هِ يْ لَ  عَ لح اّللَِّ َصلَّى اّللَّح و سح رَ 
 لِ يَخلِ   ءح ضحو َووح وحضحوِئي    اذَ " هَ :  لَ ، فـََقاثً اَل  تـََوضََّأ ثَ ُثحَّ   «َتنْيِ اِحِب اْلَمرَِّة َمرَّ صَ لِ   يحَضاِعفح اّللَّح وَ   طح سْ قِ َذا الْ اَل: »هَ قَ فَـ    َمرََّتنْيِ رََّتنْيِ مَ 

 ، َك َلهح  َوْحَدهح اَل َشرِيّللَّح  ا ِإَلَه ِإالَّ اَل   نْ أَ   دح : َأْشهَ َراِغهِ فَـ   ْعدَ  قَاَل بَـ وَء ُثحَّ وحضح ا الْ َهذَ َوضَّأَ  َمْن تَـ وَ   ي،لِ بْ قَـ   ِبَياءِ نْ ضحوءح اأْلَ وح وَ َم  اِهيرَ بْـ إِ   اّللَِّ 
  " لَ خَ دَ  اءَ َها شَ يِّ اٍب ِمْن أَ وَ بْـ أَ  َيةَ نِ اثََ نَِّة جلَْ ا ِمنَ  َلهح  َتَح اّللَّح فَـ  ، لحهح سحو هح َورَ دح َعبْ  نَّ حمحَمًَّداأَ وَ 

 دا.ف ج عيض إسناده :محقق# قال ال
 

 ولح َرسح   لَ اقَ   يِّ ظِ  اْلقحرَ ْعبٍ كَ   نِ بْ مَِّد  حمحَ   نْ عحبَـْيَدَة، عَ   ْبنِ   ازح، ان وَِكيٌع، َعْن محوَسى زَّ ْلقَ ْنِذٍر ادح ْبنح مح َأمحَْ ان    ٍب، ْبنح َوهْ   دح ان حمحَمَّ   -  751
َواَل  اَوَنِذيرً  اِبحْلَقِّ َبِشريًاَك َناانَّ َأْرَسلْ  }إِ مَّدح حمحَ : اَي َعزَّ  وَ لَّ جَ اّللَّح  لَ فَأَنـْزَ « ايَ وَ  أَبَـ ْعِري َما فـََعلَ شِ  تَ لَيْ  »ايَ  َم:لَّ سَ َعَلْيِه وَ  اّللَّح  ىلَّ صَ  اّللَِّ 

 مَ لَّ َوسَ ِه يْ َعلَ  َصلَّى اّللَّح   َماتَ ّتَّ حَ  اَرَهحَ ذَكَ   َمافَ  :لَ قَا [ 119:  ]البقرة يِم{ حِ جلَْ اِب احَ صْ أَ  نْ ْسَألح عَ تح 
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 وفيه نكارة.  ضعيف،اده مرسل إسن :# قال المحقق
 

َل  ِعياْن ِإسَْ عَ ِر،  وَ عْ اأْلَ   َن ْبِن محوَسىو رح َها  اٍم، َعنْ ِخي ََهَّ اْبنح أَ   اّللَِّ   َبكَّارح ْبنح َعْبدِ    ان يٍّ لِ  َنْصرح ْبنح عَ دََّثيِن حَ   ،ْهبٍ  وَ ان اْبنح   -  754
 هحَديَّ«  عَ تَـّبَ ِن اَفمَ » َرأَ ِه َوَسلََّم قَـ َليْ عَ  ى اّللَّح لَّ  صَ النَِّبَّ  نَّ ، أَ لِ َفيْ طُّ الَعْن َأِب ، يِّ اْلَمكِّ 

 فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف  :(7/70الهيثمي )# قال 
 

 ِبِّ نَّ الوٌز ِإىَل  اَءْت َعجح اَلْت جَ َشَة قَ َعائِ ْيَكَة، َعْن  لَ مح   ِب أَ   نِ َعِن ابْ َم،  تح سْ رح   ْبنح   حح لِ اٍد، ان صَ لَ خمَْ   ْبنح   اكح لضَّحَّ مٌَّد، ان اان حمحَ   -  774
اّللَّح  َعلَ َصلَّى  َلََ قَ فَـ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ   َرسح اَل  وَ اّللَّح ى  لَّ صَ   ّللَِّ ا  لح و ا  َعَلْيِه  أَ أَ   نْ »مَ   :مَ لَّ سَ   قَاَلْت:  َجثَّ ْنِت؟«  اْلمحَزنِيَّ مَ ااَن  أَ َبلْ »  اَل:قَ   ةح ةح  ْنِت  

 تْ جَ رَ ْت: فـََلمَّا خَ الَ  قَ ّللَِّ ا  ولَ سح رَ   مِّي ايَ َت َوأح نْ أَ   ِب ِبَِ   رْيٍ ْت: ِبَ الَ َداَن؟« قَ عْ ْم بَـ تح نْـ َكْيَف كح   َحالحكحْم؟  َكْيفَ   نـْتحْم؟َكْيَف أَ   نِيَّةح زَ مح لْ ا  نَةح َحسَّا
:لْ قـح  اّللَِّ ايَ   تح َرسحوَل  تـحْقِبلح   الْ عَ   ،  َهِذِه  هَ و جح عَ َلى  قَ ْْلِ اا  ذَ ِز  َتَْتِ ِإَنََّ »  :الَ قْـَباَل؟  زَ ا َكاَنْت  خَ يَنا  وَ َمَن  ححسْ ِدَيَة،  ِمَن هْ ْلعَ ا  نَ ِإنَّ  ِد 

 «ميَانِ اْْلِ 
 إسناده واه.  :محققالل # قا
 

ْبِن َصاعَ   نح نح بْ حلَْسَ ان ا  مٌَّد،حمحَ   ان  -  775 َة، َعْن  ْيكَ لَ مح   ِب أَ   ِن اْبنِ ، عَ رَ عحمَ  ْبنح  عح فِ انَ   انمح ْبنح محْسِلٍم،  َليْ ان سح ِديُّ،  عْ السَّ   حٍ لِ ِليِّ 
  ابِ ِكتَ   يًَة ِمنْ آ  كَ رَ تَـ   رَِّحيِم فـََقدْ لا  نِ محَْ  الرَّ ّللَِّ َك ِبْسِم ارَ تَـ   نْ مَ   : "لَّمَ ِه َوسَ َليْ  عَ اّللَّح   ىلَّ صَ    َرسحولح اّللَِّ اّللَِّ قَاَل: قَالَ   ِن عحبَـْيدِ طَْلَحَة بْ 

، فـََقْد عح   [ " 1  ِحيِم{ ]الفاحتة:رَّ للرَّمْحَِن ااّللَِّ ا ِب }ِبْسمِ َتاكِ الْ  مِّ َليَّ ِبِح  عَ دَّ ا عح  َكمَ يَّ َعلَ  دَّ اّللَِّ
 وضوع.به م ش كرث منحدي  :# قال المحقق

 
، حَ مِ اجْلحشَ   يُّ يرِ رِ ا َقوَ الْ   ْيَسَرةَ َمَر ْبِن مَ عح   نح  بْ بَـْيدح اّللَِّ عح   ان   مٌَّد، ان حمحَ   -  778 الصَّبَّاحح   ، انانَ ْندَ عِ   َيَْكحلح َكاَن    ةً نَ  سَ نيَ عِ بْ سَ   ا محْنذح نَ ثَـ دَّ يُّ

  َمنْ ْم  هح اريََ َلى لَ عح الْ اِت  َل الدَّرَجَ هْ أَ   نَّ »إِ    َوَسلََّم:هِ يْ َعلَ ّللَّح  لَّى اصَ   اّللَِّ   لح و سح رَ   لَ : قَالَ ا قَ َرةَ ِر ْبِن َسح ْن َجابِ أَبحو َسْهٍل، َعْن ححَصنْيٍ، عَ 
هحْم َوعحَمَر ْن آفَاِق السََّماِء، َوِإنَّ َأاَب َبْكٍر  مِ فحقٍ  أح يف  رِّيَّ  الدُّ بَ كَ وْ اْلكَ  نَ وْ رَ يَـ هحْم َكَما نْـ مِ  ْسَفلَ أَ   «اَعمَ أَنْـ وَ ِمنـْ

 سطي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. الربيع بن سهل الوا رواه الطبراني، وفيه :(14367هيثمي )لا  # قال
 

  ، ِريِّ صَ عَ لْ  ادٍ يْ لَ خح َعْن  َن،  َحسَّا  نح بْ   امح  ِهشَ سحَلْيَماَن انهحَو  ، َولَْيَس  انَ ْمرَ  عِ نح دح بْ  حمحَمَّ يُّ َياِلسِ  الطَّ ٌد، ان أَبحو َداوحدَ حمحَمَّ ا  دَّثـَنَ حَ   -  782
  أَتحوبح وَ   يُّومَ  اْلقَ يَّ اّللَّح احلَْ    ِإَلَه ِإالَّ اّللََّ الَِّذي اَل   ِفرح غْ ْستَـ اَل أَ َمْن قَ »  :َسلَّمَ َلْيِه وَ اّللَّح عَ ى   َصلَّ اّللَِّ   ولح سح رَ   قَاَل: قَالَ ٍك  الِ مَ ِن  َنِس بْ أَ   نْ عَ 
 «فِّ صَّ ال نَ مِ ًيا َولِّ اَن مح كَ   نْ إِ وَ َلهح  ْيِه، غحِفرَ ِإلَ 

 باطل. (:304في تلخيص العلل المتناهية ) هبيالذل # قا
 

،  التـَّْيمِ مٍَّد   حمحَ ْبنح   اّللَِّ   دح عحبَـيْ   ان   ٌد،مَّ حمحَ   ان  -  783  اسِ ِن اْلَعبَّ ، َعِن ابْ ءِ اْوزَ ، َعْن َأِب اجلَْ و ْبنح َماِلكٍ ْمرح ان عَ   ََي،َيَْ و  بح َصاِلٌح أَ   ان يُّ
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 دِ بْ  عَ  َبيِن ايَ   اَل: " ِب فـَقَ محطَّلِ الْ ِد  بْ عَ   يِن بَ   نْ ٌر مِ نـَفَ   يهِ نح فِ نَْ  وَ ْيتِ بَـ ِب الْ  ابَ اَدِتَْ ِعضَ بِ   مَ  َوَسلَّ َلْيهِ عَ   اّللَّح   ى َصلَّ    َرسحولح اّللَِّ َأَخذَ   َل:قَا
 هح " لَ  يكَ َشرِ  اَل هح  اّللَّح َوْحدَ َه ِإالَّ لَ  إِ اَل ا:  فـَقحولحو ْو أَلَْواءٌ أَ ْهٌد،  َكْرٌب َأْو جَ ا نـََزَل ِبكحمْ ِإذَ  ِلبِ محطَّ لْ ا

 ف جدا. (: ضعي 708السلسلة الضعيفة )# 
 

ْبنح أَيُّ   ٌد، ان حمحَمَّ   ان   -  785 سحَليْ وبح  ان امَ   بْ عحمَ   َن،  مَ أَ ٍد  مَّ حمحَ   نح رح  حَ قَ َن  َداعْ بحو  عِ ثَ دَّ اَل:  َعْبدِ ،  ْلَقِصريح ا  ْمَرانح يِن  اّللَِّ َعْن  ْبِن    َأِب   
، َعنْ صِ و لح قَ الْ  مح يِّ بْ طَ   َعبْ رِِّف  ْبِن  َعنْ ،  اّللَِّ   دِ ِن  ِعْمَراَن  ثح   قَاَل:ححَصنْيٍ    أحَحدِّ مِ عْ سَِ   يثًادِ ْم حَ كح َأاَل  َرسح تحهح  ِه يْ لَ عَ   اّللَّح لَّى  صَ   اّللَِّ   لِ و ْن 

َصلَّ اّللَِّ َل  سحو رَ ْعتح  سَِ   َم؟َوَسلَّ  َوسَ   اّللَّح   ى   :لََّم  َعَلْيِه  اّللََّ أَ   مَ َعلِ »َمْن    يـَقحولح ِمنْ ادِ هح صَ يُّ بِ نَ   َأّّنِ بُّهح، وَ رَ   نَّ  َوَأوْ   قًا  ِإىَل َمَأ  قـَْلِبِه«،  بَِيِدِه 
 يِن ْحَلفَ تَ سْ اَمْرَواَن فَ ِك ْبِن  اْلَملِ   ْبدِ ِد عَ لَ وَ َأَحَد    ِديثِ ا احلَْ ذَ بَِ   َحدَّْثتح فَ   : اّللَِّ   ْبدح عَ   لَ ا« قَ ارِ النَّ   َلى عَ َدهح  سَ  جَ ّللَّح رََّم ا »حَ هِ َصْدرِ   ْلَدةِ جِ 
 كَ ِعْندَ  َهَذا احْلَِديثَ ِبْت  ِلَكاتِِبِه أَثْ ّبحٍ فـََقالَ صح  انٍ ميَْ أَ  اَلثَةَ َلْيِه ثَ عَ 

 إسناده ضعيف.# 
 

 نِ ِن ابْ عَ   ،ْيدٍ ِن عحبَـ بْ   سَ ، َعْن يحونح َفَضاَلةَ ْبنح    اَركح بَ مح ا  ثـَنَ َحدَّ ،  َداوحدَ َسى ْبنح   ان محو َغاّنُّ االصَّ   اقَ حَ سْ إِ   نح بْ دح  مَّ حمحَ ٍر  َبكْ   أَبحو  ان  -  786
؟«  ِباَللح َما َهَذا ايَ : »لَ اٍر فـَقَ تَْ   نْ مِ   ّبحٌ  صح هح ِعْندَ  وَ اَللٍ بِ  َعَلى  َم َدَخلَ لَّ ِه َوسَ يْ  َعلَ َصلَّى اّللَّح   ّللَِّ نَّ َرسحوَل ا هحَريـَْرَة، أَ ِب أَ   نْ ، عَ نَ يِسريِ 
 «اًل ْقاَل ي اْلَعْرِش إِ ذِ  نْ اَل خَتَْش مِ ْنِفْق ِباَللح وَ أَ  ، مَ َهنَّ جَ  اَنرِ  يف ارًا بحَ  هح لَ َرى  تَـ َأنْ  َما خَتَْشىقَاَل: »أَ  َلكَ ِخرحهح دَّ  أَ َشْيءٌ  َل:قَا

 ف. ه ضعيناد إس :# قال المحقق
 

 ّللَّح ا   ى َصلَّ   سحولح اّللَِّ رََأى رَ :  لَ ا قَ َصةَ َعْن َوابِ   ، ْعِبِّ  الشَّ نِ عَ   ،لَ يعِ اسَْ إِ ْبنح    ِريُّ لسَّ أان اَهارحوَن،    نح زِيدح بْ ، ان يَ اَغاّنُّ الصَّ ان    -  790
 هح يحِقيمَ فَـ اًل  جح هح رَ  َمعَ رَّ َيح   اَء َأنْ ِإَذا جَ   َأَحدِكحمْ ى  َعلَ ا  اَل: »مَ ْد« َوقَ ، فـََقاَل َلهح: »َأعِ َدهح حْ وَ َف الصَّفِّ  لْ اًل يحَصلِّي خَ  َوَسلََّم رَجح ْيهِ َعلَ 
 «هح عَ مَ 

 إسناده واه بمرة. :قمحقل ال# قا
 

أَبح   ، ّنُّ االصَّاغَ   ان  -  791 ْبِن  ْن َعطَ اْلَعبَّاِس، عَ   جْلَبَّاِر ْبنح ا  دح بْ عَ   ان ،  مٍ يْ و نـحعَ ان  َبْكَرةَ   ِع، َعنْ يْ  اَْلحجَ عحَمَر ْبنِ   اِئِب، َعنْ السَّ اِء   َأِب 
ْعتح    :لَ اَمِل فـَقَ اجلَْ   مَ وْ يَـ   كَ تِ َصّبَْ َعْن    تـَْلتَ اقَ   نَ و  اَل َتكح نْ َعَك أَ َمنَـ ا  مَ   :هح : ِقيَل لَ قَالَ  :  هِ يْ لَ عَ   ّللَّح اى   َصلَّ وَل اّللَِّ سح رَ سَِ  َوَسلََّم يـَقحولح

 ٌة« اْمَرأَ  قَاِئدحهحمح   يـحْفِلححونَ  اَل  َهْلَكى قـَْومٌ  »خَيْرحجح 
 يثه منكر.د وح  ل،هو عمر مج  :# قال المحقق

 

 

َبْكَرَة    ِب َعْن ِباَلٍل، َعْن أَ   ِئِب،اسَّ ل ا  نِ اِء بْ طَ  عَ َعنْ رح،  ابَّ أْلَ ا  صٍ فْ حَ ان أَبحو    ،يِعيُّ َقطِ لْ ا  َمْعَمرٍ و   أَبح َق، انِإْسَحا  نح بْ   دح مَّ  حمحَ ان   -  792
 « رِ النَّا يف اعح  تْـبَ ، َواأْلَ ةِ نَّ جلَْ  ااءح يف َؤسَ َواٌم، الرُّ ِدي َأقْـ لََّم: »يـحْقَتلح بـَعْ سَ  وَ َلْيهِ عَ   اّللَّح ولح اّللَِّ َصلَّى اَل َرسح قَاَل: قَ 

 منكر.  :المحققال # ق
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:  َماِلٍك قَالَ   نِ َنِس بْ  أَ َة، َعنْ َسِعيٍد، َعْن قـََتادَ   ، َعنْ َمانَ هْ نح طَ  بْ يمح يِز ْبِن َأاَبَن، ان ِإبـَْراهِ زِ عَ لْ ا  دِ بْ عَ    ْبنح دح مَّ ان حمحَ   ، دٌ مَّ حمحَ   ان  -  795
َفِة فَأَ لَ حْلح ا ي ذِ َم بِبحْدٍن بِ لَّ َوسَ   ْيهِ  َعلَ ّللَّح ا لَّىّللَِّ صَ َرسحولح ا»َمرَّ   َر«  عَّ شَ تح ْن أَ  ابَِ َمَر  يـْ
َثمح بحو محسْ أَ ، ان اّنُّ اغَ لصَّ ان ا - 796  َن َضِعيًفاَكاوَ  ْيٍد،مححَ  نح  بْ ِهٍر، ان َهيـْ

  جه... إال من هذا الو م رواه عن أنس : ال نعلبزارقال ال :# قال المحقق
 

ِه َليْ عَ   اّللَّح   لَّى صَ   اّللَِّ لح  و َل َرسح اَل: قَ اقَ   بِيهِ َدَة، َعْن أَ عحبَـيْ    َأِب َق، َعنْ َحاَأِب ِإسْ ، َعْن  ارٌ مَّ  عَ ِب، ان وَّا جلَْ و ابح ٌد، ان أَ مَّ ان حمحَ   -  801
 «اءِ لسَّمَ ْن يف امَ  كَ محَْ رْ ْن يف اأْلَْرِض يَـ »اْرَحْم مَ  :مَ لَّ سَ وَ 

 هو مرسل أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فرجال الصحيح إال ي يعلى رجال أب :(8/190ائد )مجمع الزو  الهيثمي في# قال 
 

 لَ اقَ   :الَ ٍك قَ  َمالِ نِ بْ   سِ  أَنَ نْ عَ ِر  ْنَكدِ ِن اْلمح ِد بْ مَّ ْن حمحَ ، عَ اْلَمَدّنِّ ٍد  ِزايَ ِن  بْ   اّللَِّ   َعْن َعْبدِ ،  حلِْمَّاّنُّ اِد  ِمي دح احلَْ بْ عَ ان  مْحَدح،  ان أَ   -  814
هحونَ  َما الّللَِّ  اسحولَ : اَي رَ لَ ِقي انِيِهمْ ِهنَي فََأْعطَ الالَّ  بِّ رَ  َهْبتح َم: اْستَـوْ َسلَّ ِه وَ اّللَّح َعَليْ  ى لح اّللَِّ َصلَّ و سح رَ   اْلمحْشرِِكنيَ  ةح يَّ : ذحرِّ الَ ؟ قَ الَّ

 اه بمرة.إسناده و  :# قال المحقق
 

، عَ ْفَيانَ ْن سح ِم، عَ ادِ  قَ ْبنح ِليُّ  عَ   ان  ، َثمٍ نح َميْـ بْ   دح محَْ أَ   ان  -  821  لَ قَا   اَل: قَ هِ يبِ َعْن أَ َرْيَدَة،  بـح   نِ ِن ابْ ْرَثٍد عَ ْبِن مَ   ةَ َقمَ لْ عَ   نْ  الثَـّْوِريِّ
 مٌ َلْيِه حلَْ هح لَْيَس عَ ْجهح وَ وَ  َمةِ ْلِقَياا مَ يـَوْ  ءَ ا جَ اسَ النَّ  كَّلح يـََتأَ  َرَأ اْلقحْرآنَ قَـ  َمنْ  لََّم:سَ وَ  ْيهِ َعلَ  َصلَّى اّللَّح  سحولح اّللَِّ رَ 

 ع. حديث موضو  :# قال المحقق
 

 ْبِن   َسِعيدِ َعنْ ،  َرسِ ِن اأْلَشْ اَن بْ َحسَّ نح   بْ َحِبيبح   اننح محوَسى،  بْ   ّللَِّ  ا دح عحبَـيْ   ، انيُّ ارِ زََة اْلِغفَ رْ ْبنح َأِب غَ دح  محَْ ْمٍرو أَ عَ   أَبحو  ان   -  823
 : ؟ قَالَ كَ يْ لَ  عَ اَلةح َف الصَّ ، َفَكيْ كَ َليْ  عَ مَ اَل ا السَّ نَ َعَرفْـ   َم َقدْ َسلَّ  َعَلْيِه وَ ى اّللَّح  اّللَِّ َصلَّ لَ و سح رَ   : ايَ وا الح اَل: قَ ٍس قَ اَعبَّ   ْبنِ ِن ا عَ َبرْيٍ جح 
َم، َوآِل َراِهيَت َعَلى ِإبْـ كْ َر ابَ وَ   تَ يْ لَّ َكَما صَ   ٍد،مَّ حمحَ   آلِ   َلىَوعَ   مَّدٍ َلى حمحَ ِرْك عَ َوابَ ،  دٍ آِل حمحَمَّ   ىٍد، َوَعلَ مَّ حمحَ َعَلى    مَّ َصلِّ هح لَّ الا:  لحو قحو 
 دٌ ٌد ُمَِيي محَِ كَ َم ِإنَّ اِهيِإبـْرَ 

 إسناده ضعيف جدا. :# قال المحقق
 

َلى،    ِن َأِب َعِن ابْ   ، رِ اْختَ مح نح الْ ى بْ يسَ ، ان عِ ْلَقاِضيمْحَِن ارَّ ال  دِ َعبْ   نح بْ   ان َبْكرح ،  َحازِمٍ ْبنح    دح محَْ أَ   ان   -  826   ، َعنِ قـَْيسٍ   َعْن َأِب لَيـْ
 َتنْيِ اَل صَّ  النْيَ ِه َوَسلََّم ََجََع بَ يْ  َعلَ َصلَّى اّللَّح النَِّبِّ    َعنِ اّللَِّ ْن َعْبِد َذْيِل عَ اَْلح 

 ده ضعيف. إسنا :ققالمح # قال
 

 

ِد ِن زايَ  بْ دِ حمحَمَّ   نِ دح بْ محَْ أَ   َسِعيدٍ   بحو أَ َّبانَ خْ أ  ، ًة َعَلْيهِ ءَ ارَ اِس قِ  النَّحَّ نِ بْ   َمرَ عح ِن ْبِن  محَْ الرَّ   ْبدِ  ْبنح عَ حمحَمَّدِ أَبحو  الشَّْيخح    انَ ّبََ َأخْ   -  827
  ِب ِن اْبِن أَ ، عَ ارِ تَ محخْ لْ ا  ى ْبنح ان ِعيسَ   ،يِن اْلَقاضِ الرَّمحَْ َعْبِد  نح  رح بْ كْ بَ   أان  ٍم،ازِ حَ نح  دح بْ محَْ ان أَ ِه  َليْ عَ اَءًة  رَ كََّة قِ ْعَراِبِّ مبَِ أْلَ ْبِن ا  ِبْشرِ   ِبنْ 
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لَ  َعنْ لَيـْ ْبِن   سَ ى،  عَ يَزِ ِعيِد  قَ رٍ مْ ِن عَ بْ   ْسعحودِ مَ   نْ يَد  َرسح الَ و  قَاَل  َعَليْ   لَّى صَ ولح اّللَِّ :  َوَسلَّ اّللَّح  إِ ِه  انَّ َم:  َق  لَ  خيَْ ّتَّ لح حَ ْسأَ لَيَ   جحلَ لرَّ  
 هٌ جْ وَ  هح لَ  سَ َولَيْ  َياَمةِ قِ  الْ  يـَْومَ ى اّللََّ هح، فـَيَـْلقَ ْجهح وَ 

 إسناده ضعيف.# 
 

 

، َعنْ ِلٍد اأْلَمحَْ و َخابح ان أَ   ، يُّ َبَجلِ الْ   اِمرٍ نح عَ  بْ ان َسْهلح   دح، ان َأمحَْ   -  828  ةح شَ ئِ ْت َعاالَ قَ   : الَ ٍق قَ رحو سْ مَ   نْ ، عَ ْعِبِّ  الشَّ ، َعنِ اِلدٍ ُمحَ   رح
هَ اّللَّح   ِضيَ رَ  :؟ قـح جِ ْلمحْخدَ اَن  مِ   ِعْلمٌ   َدكَ ِعنْ    فـََهلْ ِهْم ِإَِلَّ ْن َأَحبِّ مِ  لَ كَ َوِإنَّ   ي،َلدِ وَ ْن  مِ   ِإنَّكَ   ْسرحوقح ا: اَي مَ  َعنـْ َعِليُّ ْبنح    هح لَ ْم قـَتَـ نـَعَ   ْلتح

،  مح ثَ ِه  لِ ْسفَ لح أِلَ  يـحَقاََنْرٍ َلى  ٍب عَ َأِب طَالِ  تـحهَ فَ   ًة، نَ  بـَيِّ كَ َذلِ   ىَعلَ   : اْبِغيِن قَاَلتْ   َطَرفَااِفيَق وَ خَ أَ   َبنْيَ نح  اوَ رَ هح َنَْ اَل عْ َوأِلَ رح  نَي رَجحاًل عِ ا ِبَسبْ أَتـَيـْ
َق نْيَ َأَخاِفي بَ رح مح ثَ   هح ْسَفلَ أَ وَ ََنَْرَوانح    هح ْعاَل أَ   رٍ َنََ ى  َعلَ تَـَلهح  ي ا قَـ َعلِ   َأنَّ وَن  دح ا َيْشهَ َأْشَياعً َذاَك  ْذ  إِ اسح   النَّ َكانَ وَ ٌة،  رَ ْو َعشَ  أَ ْبعٌ لٍّ سَ كح ْن  مِ 

 ِدكِ لَ ِمْن وَ   ِإّّنِ ِه فَ سحولِ قِّ رَ ، َوِبَ قِّ اّللَِّ ِك ِبَ لح َأْسأَ ةح فَ أحمَّ    ايَ َل: قـحْلتح قَا  ِمْصرَ   لِ يى نِ  قـَتَـَلهح َعلَ هح َأْخَّبّن أَنَّ   انً اَل فح   ّللَّح ا  َلَعنَ :  تْ لَ فَا قَاَوَطرَ 
: »هح يـَقح   َسلَّمَ وَ   ْيهِ ى اّللَّح َعلَ تح النَِّبَّ َصلَّ عْ سَِ   : تْ قَالَ   ؟ِفيِهمْ لح  و قح لََّم يَـ ِه َوسَ اّللَّح َعَليْ   ى لَّ صَ   ّللَِّ وِل اسح رَ ْعِت ِمْن  سَِ ٍء  َشيْ   يُّ أَ  رُّ  ْم شَ ولح
 اَمِة« يَ قِ لْ ا مَ وْ ِه يَـ لِ و سح اّللَِّ َورَ  ْندَ  عِ مْ بحح رَ َأقْـ وَ  ِليَقةِ َواْلَْ ْلِق اْلَْ رْيح لحهحْم خَ ِة، يـَْقتـح ِليقَ ْلَْ اِق وَ ْْلَلْ ا

 اه. جدا، بل و  إسناده ضعيف :# قال المحقق
 

  نح نَْ َما  نَ بـَيْـ :  لَ قَا َعْبِد اّللَِّ  َمَة َعنْ َعْلقَ   يَم، َعنْ َراهِ ِإبْـ َعْن    َكِم،  احلَْ َكاِمٌل، َعنِ   ، اناحِ لصَّبَّ نح اْيدح بْ عحبَـ   ، ان مٍ زِ َحا دح ْبنح  محَْ ان أَ   -  829
َها  عَ   ْلَقى فَأَ   لٌ جح َها رَ اَم ِإلَيْـ قَ ، فَـ ةٌ نَ ْرايَ عح   ةٌ أَ اْمرَ   َلتِ َأقْـبَـ   ذْ إِ َوَسلََّم  ِه  َعَليْ ّللَّح اى  َصلَّ   اّللَِّ   َرسحولِ   ِعْندَ  هح جْ وَ   ريََّ فـَتَـغَ اَل:  ْيِه قَ  َوَضمََّها ِإلَ ابً ثـَوْ َليـْ
فـََقالَ  اّللَِّ لِ َرسحو  أَ ْومِ اْلقَ بـَْعضح    ،  َعَليْ اّللَّح ى   َصلَّ ّللَِّ ا  ولح سح رَ   َقالَ فَـ قَاَل:  أََتهح  رَ امْ   َها َسبـح حْ :  َب  َكتَ اّللََّ   ِإنَّ   ى، َغريَْ ا  هَ َأْحَسبـح َوَسلََّم:    هِ  

 يدٍ هِ ِر شَ َأجْ  اَن َلهح ِمْثلح  كَ َساابً تِ هحنَّ احْ نْـ  مِ َّبَ َمْن صَ اِل فَ لّرِجَ اَهاَد َعَلى جلِْ َوااِء، النِّسَ َعَلى  ةَ َغريَْ لْ ا
َل: قَا  اّللَِّ َعْبِد   َعْن  ةَ َقمَ لْ عَ   َعنْ   اِهيَم،بـْرَ إِ َعْن  ،  ذٍ َعامح   نْ َكِم، عَ َعِن احلَْ   ،لٌ ، ان َكامِ احِ بَّ  الصَّ نح بْ   دح يْ عحبَـ  ان  ٍم،ازِ ْبنح حَ مْحَدح  ان أَ   - 830
َنَما  . . . ةٌ أَ ْمرَ  اَلتِ بَـ َأقْـ  ِإذْ  َلْيِه َوَسلَّمَ  عَ اّللَّح   َصلَّى اّللَِّ  ولِ  َرسح ِعْندَ  َنْنح  بـَيـْ

 ضوع.و مال  هشبر منك يثحد :المحققال # ق
 

قَاَل  َلْت: َة قَاِئشَ َعاَعْن  بِيهِ َوَة، َعْن أَ رْ ِن عح  بْ امِ شَ هِ  نْ ، عَ ِء، ان َأِب اَل عَ نح الْ َبةح بْ قحطْ  ان، ِديُّ السَّعْ  مَّارح حلَْ ا محوَسىْبنح  مْحَدح ان أَ  - 833
 ام اذَ لنَّاِس ا نَ هح مِ َحاِمدح  َعادَ  اّللَِّ اِصي عَ مبَِ  سِ النَّ َد امِ اَلَب حمََ طَ  لََّم: َمنْ سَ وَ ْيِه  َعلَ اّللَّح  َصلَّى  اّللَِّ َرسحولح 

 .موقوف منه صحيح لارفعه ووقفه، و   حديث مختلف في :محقق# قال ال
 

،  اَن الثَـّْوِريِّ ْن سحْفيَ عَ   ،يُّ عِ ْشجَ اأْلَ ، ان  كحَرْيبٍ ان أَبحو  ،  كحويفِّ َسْعٍد الْ   نِ بْ   َمرَ عح   َوَلدِ ِمْن  ِديُّ  عْ سَّ ٍد النح حمحَمَّ  َأمْحَدح بْ ان أَبحو َبْكرٍ   -  837
َعزَّ اّللَّح    الَ قَ   نَّةَ ِة اجلَْ ْهلح اجْلَنَّ أَ   لَ َدخَ َم: ِإَذا  ِه َوَسلَّ يْ لَ ى اّللَّح عَ لَّ  صَ اّللَِّ   َرسحولح   لَ اقَ :   قَالَ ِد اّللَِّ َعبْ   ْبنِ   رِ بِ َجاْن  ِر عَ َكدِ نْ اْلمح   نِ َعِن ابْ 

 ِرْضَواّن وَ انح ْضوَ رِّ ال :لَ ا؟ قَ َذاْن هَ  مِ رْيٌ ا خَ مَ َل اّللَِّ وَ لحوا: اَي َرسحو َذا، قَاهَ  ِمنْ  رْيٍ ِبَ  ئحكحمْ أحنـَبِّ  : َأاَل لَّ جَ وَ 
 . صحيح حديث :محققال لاق# 
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، ان َعبْ بـح اأْلح   ارِ ْلَعطَّ ِد ْبِن ا مَّ  ْبنح حمحَ دح ان َأمحَْ   -  838 اِم َعوَّ ٍش، َعِن الْ ِخَرا   ْبنح َعْبدح اّللَِّ   ، ان يُّ ْيشِ عَ لْ ْكٍر او بَ بح َرِك أَ محَبالْ ْبنح ا  نِ لرَّمحَْ دح الِّيُّ
 ِل الطَّاِئفِ َعَلى َأهْ  قَ يَمْنَجنِ  اّللَِّ الْ لح و َرسح  َنَصبَ : الَ يٍّ قَ لِ عَ ْن عَ  َصاِدقٍ  ِب ْن أَ ، عَ بٍ شَ َحوْ  نِ بْ 

 مثله  نه أو بن خراش عليه إال من هو دو غير محفوظ وال يتابع عبد هللا، وقال: (2/244اء )رواه العقيلي في الضعف :المحققال # ق
 

  نِ بْ   ارِ مَّ ِب، َعْن عَ ان أَ   ِبيَصَة،ْبنح قَ   ةح بَ عحقْ ان    ْكٍر،و بَ بح أَ ٍص  اَوقَّ ِب  أَ   نِ بْ   َسْعدِ   نِ َر بْ ِن عحمَ بْ   فَ  يحوسح نِ بْ   اِهيمَ ِإبـْرَ   نح دح بْ ان َأمحَْ   -  842
َأْو   هِ يْ لَ إِ   تح وَّجْ ْن تـَزَ مَّ مَ هح للَّ " ا  :مَ لَّ  َوسَ َعَلْيهِ   اّللَّح ى  َصلَّ   لح اّللَِّ َل َرسحو َوىَف قَاَل: قَاأَ  َأِب  نِ ابْ   نِ عَ   اِلدٍ  خَ َأِب   نِ بْ اِعيَل  ْن ِإسَْ عَ ،  َسْيفٍ 

  " ةَ نَّ جلَْ ا  : َأْدِخْلهح قَالَ  اِر َأوْ َلى النَّ عَ  ْمهح ِحرِّ  فَ ِإَِلَّ  جَ َزوَّ تَـ 
 ضعيف. ادهإسن# 
 

اِئَشَة عَ  َعْن ةَ وَ رْ عح  اَن، َعنْ ْبنح رحومَ  دح يَزِيَثيِن اَق قَاَل: َحدَّ ْسحَ إِ  ْبنِ ِد ْن حمحَمَّ رْيٍ، عَ كَ بح نح سح بْ ونح ان يح اِر، بَّ اجلَْ ِد بْ نح عَ  بْ ان َأمْحَدح  - 847
إِ َقا َوَسلََّم فَـ هِ يْ َعلَ   ّللَّح الَّى   صَ اّللَِّ   َدَعاهح َرسحولح ًما فَ نَحو   جحاًل رَ َعْيٌم  نـح   انَ ْت: كَ قَالَ  إِ َعثَ وَد بَـ هح  يَـ نَّ َل:    خحذَ َتَْ   يَك َأنْ يـحْرضِ   نَ اكَ ِإْن    َِلَّ ْت 
 فََأْخَّبَهحمْ   مْ هح تَ فَأَ   ، َسلَّمَ وَ   هِ َليْ عَ لَّى اّللَّح   صَ ِل اّللَِّ و َرسح    ِعْندِ نْ مِ   جَ َفَخرَ ْقتـحَلهحْم،  تَـ ْيَك فَـ لَ إِ   مْ هح َنْدفـَعَ ْطَفاَن، فَـ غَ ا، وَ رَْهنً   شٍ  ِمْن قـحَريْ َجااًل رِ 
َا احلَْ لَّمَ سَ ِه وَ َليْ عَ ّللَّح لَّى اصَ  اّللَِّ  ولح سح رَ اَل  قَ َوىلَّ  ا َلمَّ فَـ ِلَك، ذَ   ةٌ َخْدعَ ْربح : ِإنَّ

 شيخ المصنف به.ق  طريمن ( 447/ 3ئل النبوة )يهقي في دال ه البأخرج :حقق# قال الم
 

:  لَّمَ  َوسَ َعَلْيهِ   اّللَّح   ى َصلَّ   ّللَِّ ولح اسح قَاَل رَ   َنٍس قَاَل: ْن أَ عَ اَن  ْفيَ سح  َأِب  َعنْ ِش،  ْعمَ َعِن اأْلَ يَّاٍش،  عَ نح  و َبْكِر بْ بح  أَ ان  دح، َأمحَْ   ان   -  856
 حح الرِّايَ  اهَ بـح لِّ قَ ٍة تـح ْرٍض َفاَل ِبَِ   رِيَشةٍ ْلِب َمَثلح قَ الْ  َثلح مَ 

مجمعين على هل العراق  ل ابن عدي: رأيت أطني، وقا ثقه الدارقالعطاردي و   رعبد الجبار وفيه أحمد بن  لبزا ا  اهو ر   :(3748الهيثمي )# قال  
 ضعفه.

 
ْن  عَ   ثِ ارِ حلَْ ا   َحاَق، َعنِ  ِإسْ ِب أَ   ، َعنْ ثٍ لَيْ ْن  اِن، عَ ْبرِقَ الزِّ دح ْبنح  وح ادَ   ، انزحرَارَةَ   نح بْ   لح ْسَاِعيإِ ِديُّ، ان  ثَ رْ ٍر اْلمَ شْ بِ   ْبنح   ان َأمْحَدح   -  871

 َواْلَمْحجحومح مح  اجِ ْفَطَر احلَْ أَ لََّم: سَ وَ  َلْيهِ ّللَّح عَ َصلَّى ا اّللَِّ  لح اَل َرسحو قَاَل: قَ ِليٍّ عَ 
 إسناده واه.  :حققملا # قال 

 
،  قَ  ِإْسَحاِب ْن أَ عَ ،  َصنْيٌ ان حح   ،ِن السَّْهِميُّ محَْ رَّ لِد ابْ عَ    ْبنح دح مَّ ان حمحَ َفةح،  ِليان خَ َفٍر،  عْ جَ   أَبحو ْصٍر  نَ   ْبنِ   نْيِ سَ حْلح ا  ْبنح   مْحَدح ان أَ   -  874

ْبِن َضمْ ِصمِ َعا  َعنْ  َعنْ   قَا  َرَة،  قـَبْ يحَصلِّ َم  لَّ سَ َلْيِه وَ عَ   اّللَّح   لَّى  صَ اّللَِّ   ولح َل: َكاَن َرسح َعِليٍّ  ا ي  وَ اْربـَعً أَ   َعةِ مح جْلح َل  أَ عْ بَـ ،   لح َيْعَ   ًعاْربَـ َدَها 
 رَْكَعةً  نَّ هِ آِخرِ  يف  ْسِليمَ التَّ 
 .منكر :(5290السلسلة الضعيفة )# 
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 لَ ا َل: قَ قَا  َرةَ َريْـ  هح َعْن َأِب   دٍ حمحَمَّ   نْ عَ   ،مٌ ا ِهشَ ٍس، ان َكْهمَ   نح بْ   َعْونح ان     َخيَّاٍط، نح ان َخِليَفةح بْ   ،ِميُّ رِّ محخَ الْ   رٍ نح َنصْ  بْ ان َأمْحَدح   -  875

 ْيسِ قَ  الْ ِرِق َعْبدح َمشْ الْ ْهِل أَ  رْيح خَ  :مَ َعَلْيِه َوَسلَّ  ى اّللَّح  َصلَّ اّللَِّ  سحولح رَ 
 سن. ه حناد إس :# قال المحقق

 
نَّ أَ ِن،  محَْ الرَّ   ْبدِ نح عَ هحَو ابْ مْحَِن وَ الرَّ   دِ ِب َعبْ  أَ اِسمِ اْلقَ ِن  ، عَ يُّ ريِْ قحشَ لْ ا  رْيٍ ْبنح نحَ رح  ، ان ِبشْ ارحونَ نح هَ بْ   ان يَزِيدح   ،اِديُّ ان الرَّمَ   -  881
لَ اْلقِ ِن  اِخًيا عَ رتََ مح اًل  رَجح َأى  رَ يُّ  َصارِ اأْلَنْ   ْبنح َحْنظََلةَ دح  زِييَ   الَ ا قَ ذَ اًل َهكَ رَجح   ى رَأَ َة،  ظَلَ نْ حَ َن   بْ َسْهلَ    اَل   كَ َلتِ ْن قـَبْـ »اْدنح مِ :  ، فـََقالَ ةِ بـْ

َنكَ ْيطَ الشَّ ولح ََيح  نَـَها« وَ  انح بـَيـْ  "  مَ لَّ َوسَ  هِ َعَليْ  ّللَّح اى َصلَّ  اّللَِّ ِل سحو تح ِمْن رَ عْ ا سَِ مَ  الَّ َك إِ ولح لَ اَل َأقح َوبـَيـْ
نَّ الَّ أَ َة ِمثْـَلهح، إِ لَ ْبِن َحْنظَ   ْهلِ ْن سَ ، عَ اِسمِ قَ الْ   َعنِ   رْيٍ،ْبِن نحَ   رِ َعْن ِبشْ   ،انَةَ َعوَ و  بح ، ان أَ يُّ رِ قَ ِمنْـ الْ   َمةَ لَ و سَ أَبح   يُّ، انان الرََّمادِ   -  882

 ةَ ِليَّ احْلَْنظَ  : قَالَ نَةَ َعَوااَب أَ 
 إسناده ضعيف جدا.  #
 

،  ايَّ رِ زَكَ   ِن َأِب ِن ابْ ِبٍر، عَ َجا  نِ بْ   يدَ يَزِ ِن  ِن بْ محَْ رَّ ِد الَعبْ   ْسِلٍم، َعنْ مح   ْبنح   لِيدح اْلوَ   ، ان ِزيُّ َمْروَ اٍد الْ مَحَّ َعْيمح ْبنح  ان نـح   يُّ،َمادِ الرَّ ان    -  884
وَ  حَ نِ بْ ِء  َجارَ   نْ عَ   ادح َأْهِل الشَّامِ بَّ  عح ءِ ؤحاَل و َبْكٍر: هَ بح أَ قَاَل:   َسلََّم:  وَ   هِ َليْ ى اّللَّح عَ َصلَّ   اّللَِّ   لح اَل َرسحو قَ قَاَل:  َسَْعاَن    ْبنِ اِس  نـَّوَّ ِن الَة عَ يـْ

َع ا سَِ ِإذَ فَ ،  اّللَِّ ِمَن    فًا وْ خَ   ةٌ يدَ َشدِ   ةٌ دَ عْ َفٌة َأْو قَاَل: رِ رَجْ ِت  َوامَ َأَخَذِت السَّ   مَ ا َتَكلَّ ذَ إِ فَ   ِي،اِبْلَوحْ لََّم  ِه َتكَ ْمرِ ِبَِ   وِحيَ يح   نْ اّللَّح أَ   دَ َأرَاَذا  إِ 
 ا مبَِ   هِ  ِمْن َوْحيِ لِّمحهح اّللَّح كَ فـَيح مح،  السَّاَل َلْيِه  يلح عَ ّبِْ جِ   هح ْأسَ  رَ َفعْ َمْن يـَرْ   لح َأوَّ ونح  ًدا، فـََيكح جَّ سح   َخرُّوا ّلِلَِّ وا وَ ِعقح ِت صح االسََّموَ   لح َك َأهْ ِبَذلِ 

 يُّ َعلِ الْ   وَ  َوهح قَّ احلَْ اَل  قَ :  لح و ؟ فـَيَـقح لح ي  ِجّبِْ ايَ   رَبُـَّنا ا قَاَل  ذَ ا َماَكتـحهَ ئِ اَل مَ َلهح  َماٍء َسأَ سَ  بِ َمرَّ   امَ  كحلَّ ِئَكةِ اَل اْلمَ   ىَعلَ لح  يّبِْ جِ   اَد فـََيْمِضي ِبهِ رَ أَ 
 ضِ رْ َواأْلَ   اءِ لسَّمَ  ِمَن ااّللَّح  َأَمرَ  ثح يْ حَ  ّْبِيلح اِبْلَوْحيِ جِ ي َتهِ نْـ فـَيَـ َل ِجّْبِيلح اقَ ْثَل َما  مِ  هحمْ لُّ كح   فـَيَـقحولحونَ  اْلَكِبريح،

 إسناده ضعيف.# 
 

َأِب اَلى ْبنح عْ اأْلَ   دح  َعبْ ان   اِن،مَ عْ نـُّ لا  َمِد ْبنح دح الصَّ  َعبْ ، انمْحَدح أَ   ان  -  893 ْبِن  عَ ْن  ِر، عَ وِ َسامح لْ   ِن النَِّبِّ عَ   اِء،اْلّبََ   َعنِ ٍت  َثبِ ِديِّ 
تَ ِلَق خح  ْنذح ِه مح ى ِفي َعلَ رَ لصُّوَ ِضٌع اَوا َورِ لصُّ َب احِ َصا اَل: ِإنَّ قَ  مَ لَّ سَ َعَلْيِه وَ  ى اّللَّح لَّ صَ   خَ فح نْـ يَـ  نْ يـحْؤَمرح أَ َمَّت  ِظرح يـَنـْ
 ناده واه. إس :ققال المحق #
 

  احْلَاِرثِ ، َعنِ ْقَبةَ ِن عح  بْ َمةَ اْن ثحَ عَ ،  ّللَِّ ْيِد اعحبَـ   ْبنِ   اْلَعزِيزِ ْن َعْبِد  عَ يَّاٍش،   ْبنح عَ ِعيلح ا، ان ِإسَْ اّللَِّ   دِ َعبْ   ْبنح ْردح  وَ دح، ان  محَْ أَ   ان   -  894
: سَِ قح يَـ   َع اْبَن َمْسعحودٍ هح سَِ نَّ ْبِن سحَوْيٍد، أَ  ِفيِهْم   لح مَ ٍم يـَعْ يف قـَوْ   ونح كح  رَجحٍل يَ نْ مِ   َما»  ولح قح يَـ   :َسلَّمَ َعَلْيِه وَ   ى اّللَّح  َصلَّ  اّللَِّ ولَ َرسح   ْعتح ولح

، ُثحَّ غَ أَ ثـَرح وَ َأكْ  مْ هح وَ ، ِصياِبْلَمَعا  «تـََعاىَل  َعاقـَبَـهحمح اّللَّح  نِِه ِإالَّ  َشأْ وَن يف ِهنح يحدْ  رُّ
 . ضعيف يثدح :# قال المحقق

 
ِهْنٍد،    َد ْبِن َأِب وح َدا  أَيُّوَب، َعنْ   نح ََي بْ ، ان َيَْ ان َخاِل ،  رِ اهِ الطَّ أَبحو    ، ان ْسطَاطِ فح اِبلْ انح  حَّ ِفٍع الطَّ انَ   نح دح بْ حمحَمَّ ، ان  دح محَْ ان أَ   -  897
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 ِمنٍ محدْ وَكحلِّ  ْشِرٍك،   مح لِّ ى كح لَ عَ َرَها  ظَ حَ وَ ،  َيِدهِ ْرَدْوَس بِ ْلفِ  ا َبَّن ىَل اعَ  تَـ ّللََّ ا  اَل: »ِإنَّ  قَ مَ لَّ َوسَ   ْيهِ  َعلَ ّللَّح لَّى ا صَ اّللَِّ وَل  َرسح   نَّ ٍس، أَ ْن أَنَ عَ 
 رٍي« كِّ َخْمِر سِ لْ لِ 

 ...إسناده منقطع :# قال المحقق
 

 ٍب، ثَّ ََي ْبِن وَ ، َعْن َيَْ َصنْيٍ  حح ِب  أَ َعنْ   ئِيلح،اِإْسرَ   ان  ،ِب أَ وَفِة، ان  ْلكح ابِ ،  ّللَِّ ِد او َعبْ  أَبح ْجِريُّ ِر احْلح ذِ نْ مح الْ   نِ بْ   ََي نح َيَْ بْ ان َأمْحَدح    -  901
 ا نحو سِ ْم فََأحْ بَـْهتح َذا انـْتَـ ا، فَإِ و مح انَ : الَ قَ ، فَـ مح نـَّوْ لاَسلََّم َلْيِه وَ عَ  اّللَّح النَِّبِّ َصلَّى  دَ ِعنْ  قَاَل: ذحِكَر  اّللَِّ دِ َعْن َعبْ  َعْن َمْسرحوقٍ 

 ده ضعيف.نا إس# 
 

بٍ ِن وَ  بْ ََي َيَْ   َعنْ ،  شِ  اأْلَْعمَ نِ ْجَلِح، عَ  اأْلَ نح ابْ   ان   ،ِب ان أَ   دح، ان َأمحَْ   -  903  تح عْ سَِ   َأَما ِإّّنِ    قَاَل: اّللَِّ َمَة، َعْن َعْبِد  ْلقَ عَ   نْ ، عَ ثَّ
: »إِ َم يـَقح َسلَّ ِه وَ يْ لَ  عَ ى اّللَّح َصلَّ  َرسحوَل اّللَِّ  َلكحْم   َك َمنْ لَ ا هَ نََّ ولح  « مْ ْهِلَكاكح ا مح َهحَ  وَ َهمِ دِّرْ َوال َنارِ لدِّيابِ َكاَن قـَبـْ

 .(: صحيح لغيره3258رغيب )صحيح الت# 
 

 

 َس،  يحونح ى ْبنح ان ِعيسَ   ،دٍ الِ نح خَ و بْ رح مْ ان عَ   ،ِريُّ هْ زُّ ل ااِهيمَ بـْرَ بحو إِ ٍف أَ َعوْ مْحَِن ْبِن  رَّ لاِد   َعبْ بـَْراِهيَم ْبنِ  إِ ْبنِ   دِ نح َسعْ مْحَدح بْ ان أَ   -  906
ْن قَاَل اَل »مَ   : لَ ا قَ مَ لَّ سَ َعَلْيِه وَ   ى اّللَّح لَّ صَ   ِن النَِّبِّ يـَْرَة، عَ رَ هح َأِب   َعْن  رِّ اأْلَغَ   نِ اٍف، عَ سَ يَ   ِهاَللح ْبنح ْن  ٍر، عَ صحو َعْن َمنْ   ، سحْفَيانَ   نْ عَ 

 «بَهح َصاَما أَ  َلهح قـَبْـ  ابَهح َأصَ  رِ هْ الدَّ  نَ ًما مِ وْ يَـ هح تْ جنَْ  أَ ّللَِّ  اِإَلَه ِإالَّ 
اْْلَدمِ اشِ رَ ْبنح  مح  ِإبـَْراِهي  ان   -  907 َداوح ،  يُّ ٍد  مِ   دح ان  عِ   ْهَراَن، ْبنح  يحونح سَ يان  ْبنح  سح ى  َعْن  عَ نَ ا يَ فْ َس،  مَ ،  عَ ْن   نِ بْ   لِ اَل هِ   نْ ْنصحوٍر، 

 هح لَ ثْـ َم مِ َسلَّ ِه وَ َليْ  عَ اّللَّح  ى لَّ  صَ ِبِّ النَّ  نِ عَ َة، يـْرَ رَ هح  َأِب َعْن َغرِّ، اٍف، َعِن اأْلَ َيسَ 
 ، َعْن َأِب َغرِّ أْلَ اِن عَ  ، افٍ ْبِن َيسَ  اَللِ َعْن هِ  ،ورٍ َعْن َمْنصح  َعَوانََة، و بح ان أَ َكاِمٍل،   ان أَبحو ،اِلقِ ْلَْ ا و ْبِن َعْبدِ رِ مْ نح عَ بْ  َأمْحَدح  ان - 908
 هح ثْـلَ َم مِ َسلَّ وَ  َلْيهِ عَ  ّللَّح ا ى َصلَّ  ِبِّ نَّ ِن ال، عَ هحَريـَْرةَ 

 جال الصحيح. له ر في األوسط والصغير ورجا رواه البزار والطبراني  :(13هيثمي )ال# 
 

، عَ ثَـّْورِ لا  اٍن، َعْن سحْفَيانَ ميََ  ْبنح ان ََيََْي  ،  يُّ فِ عْ جْلح اَماَن  َليْ سح    ْبنح ََي َيَْ  ْعٍد، انسَ   ْبنح   دح ان َأمحَْ   -  909 ، عَ  انْيٍ سَ  حح ِب ِن أَ ابْ   نِ يِّ ْن  ْلَمكِّيِّ
 رِ حْلَجَ َد َعَلى اجَ سَ َم َوَسلَّ  َلْيهِ  عَ ى اّللَّح َصلَّ  ِبَّ  النَّ َأنَّ  ،اسٍ َعبَّ   َعِن اْبنِ َمةَ ِعْكرِ 

 . اده ضعيفسن إ :محققل القا #
 

َعِن   ْعِبِّ لشَّ ٍر امِ اعَ   ، َعنْ َداّنِّ مْ  اَلَْ دٍ ِعي سَ  ْبنِ اِلدِ ُمحَ   نْ ، عَ ريٍ َبشِ نح  بْ دح  َأمحَْ   اَن، انسحَلْيمَ   ََي ْبنح َيَْ   ان  ،الزُّْهِريُّ اِهيَم  رَ بْـ إِ   بحو ان أَ   -  913
 هح َهشَ نَـ  فَـ ّللَِّ اولح   َرسح تَـَناَوَلهح هح، فَـ ِمنْ   قح رَّ تَـعَ يَـ   قٌ َويف َيِدِه ِعرْ   مَ لَّ سَ وَ   هِ  َعَليْ َصلَّى اّللَّح   اّللَِّ   لح و سح  َمرَّ رَ طَاِلٍب قَالَ   ِن َأِب  بْ َعِليِّ َسِن ْبِن  احلَْ 
 أْ ضَّ تَـوَ يَـ  ى َوملَْ  َصلَّ ، ُثحَّ نْيِ تَ شَ َنَْ  َأوْ  َشةً َنَْ 

 عيف.ده ضإسنا # 
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 نِ َمِش، عَ دح اأْلَعْ ائِ ِلٍم قَ سْ بحو مح  أَ يِن َحدَّثَ يُّ قَاَل:  فِ عْ  اجْلح عحْثَمانَ نح  ْمرحو بْ عَ   .، ان  َن. .َمانح سحَليْ ان ََيََْي بْ   ،َراِهيمَ ِإبْـ بحو  ان أَ   -  914
بَـ : إِ ، فـََقالَ ى رَبَـَّنارَ تَـ يَل َهْل  ّبِْ  جِ َسأَْلتح   َم قَاَل: "لَّ َوسَ   ْيهِ لَ عَ    َصلَّى اّللَّح ِبِّ نَّ ال  نِ ، عَ كٍ الِ ِن مَ  بْ َنسِ أَ   نْ ، عَ َمشِ عْ أْلَ ا َنهح َوبَـ   ْييِن نَّ   يـْ

 ْقتح " رتََ ا اَلحْ اَنهَ َأدْ تح  يْ َلْو رَأَ  ْن نحورٍ مِ  ابً ِحَجانَي عِ َسبْ 
 ضعيف. (:3219) عضعيف الجام# 
 

ِر، َعْن  دِ كَ نْ مح لْ ِن ا بْ دِ حمحَمَّ   ، َعنْ ْوِريِّ ثَـّ اَن الْفيَ ْن سح َباٍط، عَ  ْبنح َأسْ فح وسح يح   بح ْبنح َواِضٍح، انيِّ ْلمحسَ اان    ، أََنسٍ ْبنح ان َأمْحَدح    -  916
 «ةٌ نَّاِس َصَدقَ ال اةح ارَ دَ »مح َسلََّم: وَ َعَلْيِه  ى اّللَّح لَّ صَ  سحولح اّللَِّ رَ قَاَل  َل:ااِبٍر قَ جَ 
 .يف.(: ضع5255)ضعيف الجامع # 
 

بْ ْيمَ لَ ان سح   -  917  لَ ا : قَ ٍر قَالَ بِ َعْن َجا  ِدرِ كَ محنْ  الْ نِ ِد بْ مَّ حمحَ َعْن    يُّ،ْورِ نح الثَـّ اَة، ان سحْفيَ نح َرمحَْ  بْ اِدحح كَ   يُّ، اندِ هْ ِع النـَّ الرَّبِي  نح انح 
 ِميمٍ نَ ٌء بِ شَّامَ  َواَل  كح َدٍم،كََّة َسافِ مَ  كحنح  َيسْ َسلََّم: اَل وَ ْيِه َعلَ  ّللَّح لَّى اصَ  َرسحولح اّللَِّ 

 ِه ِمثْـَلهح دِ اْسنَ نح بِِ َيافْ ان سح ، ّنُّ اْلَعدَ ِد لِينح اْلوَ بْ ْبدح اّللَِّ ِسٍب، ان عَ اكَ   نح بْ  ْعقحوبح يَـ  اِئغح، انان الصَّ  - 918
 إسناده واه.  :ققلمحا ال # ق
 

  َعةَ جْلََما اَرقَ ا »َمْن فَ   :مَ َسلَّ ْيِه وَ لَ  عَ لَّى اّللَّح صَ   سحولح اّللَِّ رَ   : قَالَ لَ ا ِن قَ سَ احلَْ   نِ عَ   ،سَّانَ نح حَ بْ امح  َثيِن ِهشَ دَّ اٌد: َوحَ قَاَل مَحَّ   -  926
ميَ  قَ بْ  رِ عَ لَ خَ  ، فـََقدْ ّْبٍ َد شِ يقِ   «  عحنحِقهِ  ِمنْ  انِ اْْلِ

 ى َعوَ  اِبلْ َبطح رْ َناِقَها يـح عْ أَ  يف ا َأْو رحوَنَِ  قـح  يف ْبقِ رِّ َبقح يف الو تح َنِم، فَـ غَ اِبلْ   اءح يحَ  ُثحَّ  َتاًل،فِ  َهاَعَليْـ ٍد يحِديرح َعةح َأْوتَ ْبَق: َأْربَـ الرِّ اٌد مَحَّ  َنالَ  فَ صَ وَ ُثحَّ 
 .مرسل# 
 

 

  مْحَنِ الرَّ ْبِد  عَ ْن  عَ   مِ اوَّ عَ الْ ِن  رْيِ بْ زُّبَ لا ِن  َوَة بْ َعْن عحرْ ،  ي َجدِّ َأِب، َعْن     ََيََْي، اننِ بْ   ََي  َيَْ ْبنح َهاِشِم ْبنِ   ِهيمح ِإبـَْرا  دح، ان محَْ أَ   ان   -  927
هحْم يـحَقالح اْمَرَأٌة مِ   هح تْ بَـ جَ َأعْ  ِمْن َغسَّاَن فَ ةٍ ْسوَ َعَلى نِ   َفَدَخلَ   ،رَ طْ عِ الْ   ونَ عح يَِبيوا  انح كَ ْيٍش  قـحرَ   ِمنْ ٍر  يف نـَفَ   امَ شَّ النَّهح َدَخَل  أَ ٍر،  َبكْ ِب  أَ ْبِن    نـْ

َلى ا:َلََ  :قحو َويَـ  ا بح بَِ َتَشبَّ  يَـ َوهحوَ ، امِ شَّ ال نَ مِ َف َصرَ وِديِّ فَانْ اجْلح بِْنتح  لَيـْ  لح
 البحر الطويل[]
لَ يِّ اجْلحودِ  ةِ بـْنَ ا اَل َفمَ  ا ...دحوَنََ  اَدةح سُّهَ َوالَلى تح لَيْـ رْ كَّ ذَ تَ   َمالَِيا  ى وَ  لَيـْ

لَ ا لَ ذَ ، فَإِ لشَّامِ اَن ابِ سَّ  غَ ابَ َأصَ   ي ذِ الَّ   اْلَولِيدِ ْبِن  َخاِلِد  ِش  يْ تح يف جَ ِن: كحنْ  الرَّمحَْ قَاَل َعْبدح   : هح ولح قح يَـ ٍر  يف ِشعْ   ،السَّْبِ    َذِلكَ ى يف يـْ
تح  رْ كَ َلَك َفذَ ِهَي  َقاَل:   فَـ ِل َهبَـَها  ِه َأْن يَـ  َعَليْ َأفَاَء اّللَّح   نْ إِ   هح تح أَلْ نَي بـََعَثهح َوسَ َم حِ َوَسلَّ    َعَلْيهِ اّللَّح   ىلَّ صَ   ِبِّ لنَّ ا لِ هَ ْمرَ تح أَ َكرْ تح ذَ ْد كحنْ قَ وَ 
  و أَبح َكَتَب ِإلَْيِه  فَ ٍر  ِب َبكْ أَ َب ِإىَل  تَ َفكَ   ْينِ دَ هِ اهح شَ دَ ِعنْ   َقْمتح فَأَ   ٍر،َبكْ   ِي َأِب رَأْ   ونَ َها دح أحْعِطيكَ تح  َلسْ   اَل: قَ ِد، فَـ ْلَولِيِد ْبِن الِ اْلَِ   كَ لِ ذَ 
 هح يَـَها ِإايَّ ْن يـحْعطِ َيَْمحرحهح أَ : رٍ كْ بَ 

 ه واه بمرة.ناد إس :محققل ال# قا
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أَ ان  -  928 بَ   أَ رٍ كْ بحو  ْبِن حَ رْيِ ْبنح زحهَ   دح محَْ   أَبحو رْ   ْبنح اَن مَ َغسَّ   ٍب، ان  ْبنح   ِعيَل، ان اسَْ إِ   اِلكح  بْ دِ وَ سْ اأْلَ ، َعِن  اّنُّ َلَْ أْلَ ا  ِزاَيدٍ   عحَمرح  ِن   

قَ دحبٍ نْ جح   نْ عَ قـَْيٍس،   فَ الَ   َعَلْيهِ َدَخلَ :  أَ   ، عحَمرح  الشَّ ثَـّ َوَقْد  َجنْ رِ َر  فـَبَ يطح يف  يـح : »مَ لَ افـَقَ   ،ىكَ ِبِه،  اَي رَ لَ اقَ ِكيَك«  بْ ا  ، سح :  وَل اّللَِّ
ا َأمَ قَاَل: »  .اْنَت َعَلى َهذَ ، َوأَ رِيرَ احلَْ َق وَ ّبَْ تَ سْ قَاَل اْْلِ   وْ أَ   ،يرَ اِن احْلَرِ شَ رتَِ فْ يَـ  وَ بِ هَ الذَّ   َعَلى سحرحرِ   ِلَسانِ  يَْ رَ صَ َرى َوقـَيْ سْ تح كِ َكرْ ذَ 

ا  َمَتاَع لَنَ   »اَل   : الَ قَ   جَ أحْخرِ فَ َت ِبََذا  رْ ْو َأمَ : لَ رح مَ ، فـََقاَل عح «يحٌ ا رِ ْيِت َأِهٌب َلََ بَـ َويف الْ   ، ةح ْْلِخرَ  اكحمح َولَ   ، انـْيَ دُّ ل اوَن ََلحمح َن َأْن َيكح وْ تـَْرضَ 
 «هح رْيح غَ 

 [ الحديث ثابت من حديث عمر ه ضعف. ]فيه ناد سإ :حقق# قال الم
 

 ّن ّبََ خْ : أَ لَ اٍب قَ اِشهَ ِن  ابْ   نِ ، عَ  يَزِيدَ نِ َس بْ ، َعْن يحونح ان َأِب   ،ِبيبٍ نح شَ مْحَدح بْ أَ   ان  ،ِليُّ هِ اْلَبايُّ  ٍد اْلَعْبسِ نح حمحَمَّ دح بْ  َأمحَْ ان  -  937
تَ  يَـ  اّللََّ اَل ِإنَّ   َم:لَّ سَ وَ ِه  يْ لَ عَ   ى اّللَّح َل َصلَّ قَا  :لَ قَاةح َعْن َعاِئَشَة  وَ عحرْ  املِِ  اِبْلعَ   بح ْذهَ هح يَ َوَلِكنَّ ،  هح  ِإايَّ مْ هح تِيَـ يـحؤْ   بـَْعَد َأنْ   َن النَّاسِ َم مِ اْلِعلْ زِعح  نـْ

 مِ لْ ْلعِ ا  ِمنَ هح َمعَ َما َب هَ  ذَ َب َعاملٌِ َذهَ  اكحلَّمَ 
 مرو. حديث عبد هللا بن ع ه منعلي فقمت# 
 

أَ   -  946 ْبِن  ََي نح َيَْ بْ دح  محَْ ان  ْبنح  ان  ،  قِّيُّ الرَّ   يَّانَ ِن حَ بْ   دِ الِ خَ   َبكَّ َبْكرِ َعْمرحو  ْبِن  الْ قَ الْ   ارٍ   ْبنح ُمحَاشِ   ان  ،يُّ رِ َبصْ ْعَنِبُّ  َعْمٍرو، ان   عح 
لح  َرسحو ْيهِ ِإلَ   َكَتبَ َلهح، فَ   نٌ بْ ا  تَ َما  أَنَّهح   ٍل، َجبَ نِ بْ   ذِ ايٍد َعْن محعَ لَبِ   حَمْمحوِد ْبنِ ، َعْن  ةَ دَ اتَ ْبِن قَـ   َمرَ ْبِن عح ْن َعاِصِم  َسْعٍد، عَ   ْبنح   ْيثح للَّ ا

 دح محَْ أَ  َك، فَِإّّنِ َليْ عَ ٍل، َساَلٌم ِن َجبَ بْ  ذِ اعَ ِإىَل مح  اّللَِّ مٍَّد َرسحوِل يِم ِمْن حمحَ حِ الرَّ ِن  الرَّمحَْ ْسِم اّللَِّ ِه، بِ نِ بْ  ابِ هِ يزِّ  يـحعَ ْيِه َوَسلَّمَ لَ عَ  ى اّللَّح  َصلَّ اّللَِّ 
َداَن اَل وْ َوأَ َأْمَوالََنا  وَ أَنـْفحَسَنا    ِإنَّ ، فَ َك الشُّْكرَ ا َوِإايَّ زَقـَنَ رَ وَ   ،ّْبَ الصَّ َمَك  َك، َوَأَلَْ رَ َأجْ   َم اّللَّح ْعظَ ْعدح: فَأَ مَّا بَـ  أَ هحوَ   ِإالَّ  ِإَلَه  اَل ي  ذِ الَّ    اّللََّ ْيكَ ِإلَ 
اّللَِّ بح اهِ وَ مَ  اَْلَيِّنَ   وَ ةح   ا،  بِ كَ َمتـَّعَ   ةح،ْوَدعَ ْستَـ مح لْ َعَوارِيِه  ِبَِ   ْبضحهح َوقَـ   وٍر، َوسحرح ِغْبطٍَة    يف   هِ   َوالرَّ صَّ ال  ،ٍر َكِثريٍ جْ ِمْنَك  وَ محَْ اَلةح    ى،دَ َْلح اةح 

 اَلمح ْد. َوالسَّ قَ   نَّ أَ كَ   ِزٌل ِبكَ انَ   هحوَ   ا َومَ   ،َفعح ححْزانً َيدْ   َميًِّتا، َواَل رحدُّ  يَـ   اَل   عَ اجْلَزَ   نَّ  أَ َدَم، َواْعَلمْ ْجَرَك، فـَتَـنْ أَ َك  َزعح  ََيِْبطح جَ اَل ، وَ ِّبْ فَاصْ 
 كَ َليْ عَ 

 وهو ضعيف.  جاشع بن عمرور واألوسط وفيه مني في الكبي لطبرارواه ا  :(3956الهيثمي )# قال 
 

، اِلدٍ ْبِن خَ   لِ َقيْ عح   َعنْ   عحَمَر،  ْبنِ ِص  فْ حَ   ْهٍب، َعنْ  ْبنح وَ ْبدح اّللَِّ َثيِن عَ َحدَّ :  لَ قَا  رْيٍ بحكَ ِن  بْ   ِد اّللَِّ بْ ََي ْبنح عَ  َيَْ ، اندح ان َأمحَْ   -  947
َسلََّم  َعَلْيِه وَ ّللَّح ى اَصلَّ  ِبَّ نَّ لا اَلمح سَّ لَلْيِه اّْبِيلح عَ جِ ى قَاَل: أَتَ بَّاٍس ْبِن عَ ا َعنِ  َبَة،تْـ اّللَِّ ْبِن عح  دِ َعبْ  ْبنِ  اّللَِّ  عحبَـْيدِ  ٍب، َعنْ ااْبِن ِشهَ  نِ عَ 
 « َسلَّمَ ْيِه وَ لَ  عَ ى اّللَّح ولح اّللَِّ َصلَّ سح هح رَ َخذَ أَ فَ  َلهح لَِتْأكح  اْلِقْطفِ  َك ِبََذا يْ ِإلَ  َليِن َأْرسَ وَ ، مَ اَل السَّ  يـحْقِرؤحكَ  كَ رَبَّ نَّ اَل: »إْطٍف فـَقَ ِبقِ 
 وع.موض ر المنك (:1/334شريعة )في تنزيه ال الكتاني راقن عاب# 
 

مح مْحَدح أَ ان    -  953 ْبنح  قَ َمْعمَ بحو  أَ   ، اناِورٍ سَ   َأْمَلىٍر  مِ َوهْ نح  ابْ ا  نَ َعَليْـ   اَل:  يح هِ ْفظِ حِ   نْ ٍب  َعْن  اَس،  نح و ،  أَنَ نْ عَ يِّ  رِ لزُّهْ َعِن  ِن بْ ِس   
َتهِ مح َعَلى َواَل  ،ِلسٍ تَ خمحْ  َعَلى  : لَْيسَ َم قَالَ َوَسلَّ  هِ ّللَّح َعَليْ ا ىلَّ  صَ ِبِّ لنَّ  انِ ٍك، عَ َمالِ   َقْطعٌ  نٍ ، َواَل َخائِ بٍ نـْ

 بن عبد هللا.صحيح من حديث جابر  #
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نَ انح ْبنح يَ ، ان سحفْ ْعَمرٍ مَ و  بح أَ ان  ان َأمْحَدح،    -  954   هح عَ ، رَفَـ يِّ رِ دْ اْْلح   ِعيدٍ  سَ ِب أَ   نْ اٍر عَ سَ يَ   ْبنِ   ْن َعطَاءِ عَ   َلْيٍم، سح  ْبِن  َوانَ  َصفْ َة، َعنْ  عحيَـيـْ

 َواَيِبسٍ  بٍ لُّ َرطْ كح ْشَهدح َلهح  يَ ِه، وَ َدى َصْوتِ رح َلهح مَ فَ غْ محَؤذِّنح يـح قَاَل: الْ 
 ( إرساله. 2276دارقطني في علله )ال صحح :(1764) صاحب اإليماء# قال 

 
ْبنح دح محَْ أَ   ان  -  956 ِإبْـ   بْ ياهِ رَ   أَبحو  يُّ رِ افِ عَ مَ الْ   مِ كَ حلَْ ا  نِ َم  سح جَ دح   ان  بْ انََة،  احلَْ َلْيَمانح  بْ ِإْسَا  ان  ،َزاِعيُّ اْْلح ِم  كَ نح  َعنْ نح ِعيلح  َداوحَد،     

َعَلْيِه   ى اّللَّح لَّ صَ   ّللَِّ اَل  و  َرسح نَّ أَ   َنسٍ أَ   هِ دِّ ْن جَ  عَ ِلكٍ َما  نِ بْ َنِس   ْبِن أَ ِد اّللَِّ َعبْ ْبِن    َحْفصِ   نْ عَ ْيٍد،  زَ َساَمَة ْبِن  ْن أح ، عَ لٍ ِن ِباَل بْ   سحَلْيَمانَ 
هَ  ي شِ هح، َوميَْ اِحَلتَ يـَقحودح رَ لََّم َكاَن َوسَ   رِ صْ بـَْعَد اْلعَ  الصُّْبِح وَ دَ ًة بـَعْ هحنَـيـْ

 اده واه. سن إ :حققمل# قال ا 
 

ِإبـْرَ َعمْ نح  بْ   دح َأمحَْ   ان  -  958 أَبح   :اَل اِم قَ ِحيالرَّ   دِ بْ دح ْبنح عَ حمحَمَّ وَ   ،يدٍ  َسعِ نح بْ   يمح اهِ ٍرو، ان  ، ان بَّاسِ عَ الْ نح  اِر بْ بَّ جلَْ ادح  بْ  عَ ان،  دَ َأمحَْ   وان 
 اَل: قَ ؟  اصَّاَلَة َمَعنَ الَت  رَكْ َك تَـ لَ ا  مَ ،   َلهح: اَي أَبَةْ ْلتح قـح   : الَ قَ ا  نَ عَ مَ   الصَّاَلةَ   تـََركَ ْد  قَ  َن َأِب اكَ   :ْيِميِّ قَالَ َم التـَّ َراِهيَعْن ِإبْـ الدُّْهيِنُّ    مَّارٌ عَ 

:  لْ قـح   ،ةَ اَل الصَّ   نَ فِّفحو ختحَ   مْ ِإنَّكح   تح عْ سَِ   : الَ احْلَاَجِة قَ َذا  ، وَ يفَ َوالضَّعِ   ،كحمح اْلَكِبريَ ينَّ فِ َم أَ ِه َوَسلَّ اّللَّح َعَليْ   ىَصلَّ   ِبِّ ِن النَّ  عَ ثح دَّ ا َيحَ نََّ إِ تح
 «ا تحَصلُّونَ َأْو ِمَّ كحْم تِ َصاَل   ِمنْ ٍف اَأْضعَ  ةَ ثَ َثاَل  مَ لَّ سَ وَ  َلْيهِ عَ  اّللَّح  ىلَّ ِبَّ صَ النَّ  يِن  َصاَلتحهح يـَعْ تْ انَ كَ : »قحولح يَـ  دٍ و عح اّللَِّ ْبَن َمسْ  دَ َعبْ 

ف يقول ذلك ثم صلى ثالثة أضعا  بن مسعوده سمعت افي( و 10507والطبراني ) (1607خزيمة )  أخرجه ابن  :(3919اإليماء )  صاحب# قال  
 .. .جوزوا في الصالة، فإن فيكم ( من حديث ابن مسعود مرفوعًا: ت525/ 2وفي مسند أحمد ) ما تصلون.

 
َة دَ اتَ َعْن قَـ ، َغَنِويُّ الْ  يدَ  يَزِ نح اءح بْ ّبََ الْ  ، انيُّ وِ نَ غَ لْ ا ِن محْسِلمٍ بْ  يَزِيَد نح اِلدح بْ  خَ ، انرِّ مِ تَ ْلمحسْ  اْبنح  ان ِإبـَْراِهيمح ، قِ  اْْلَالِ دِ بْ عَ  نح ان ابْ  - 963
َقاتِلحوَن رُّوَن، يـح فِ اَل يَ   ْسًداْم أح هح لح عَ  يَْ ُثحَّ   ، اْلَعَجمِ نَ ْم مِ كح ِديَ يْ  أَ اّللَّح   مَيَْلَ   كح َأنْ وشِ يح   َسلََّم:َلْيِه وَ  عَ ى اّللَّح اّللَِّ َصلَّ   ولح َرسح   َنٍس قَالَ َعْن أَ 

َئكح وَن فَـ لح كح َيَْ ، وَ كحمْ تَ لَ تِ اقَ مح   مْ يـْ
 . قية رجاله ثقاترواه البزار، وفيه خالد بن يزيد بن مسلم ولم أعرفه، وب :(12376ي )الهيثم# قال 

 
ْن ، عَ ْيدٍ مححَ ََي ْبنح  َيَْ ّن  ّبََ ٍب، َأخْ ْبنح َوهْ ان اٍد،  اوَّ نح سَ بْ ان َعْمرحو  َسِن،  أَبحو احلَْ َداوحَد   ْبِن  َغفَّارِ الْ   دِ َعبْ   نِ بْ َداوحَد     ْبنح دح محَْ أَ   ان  -  964
اّللَّح َعَلْيِه لَّى   صَ سحوَل اّللَِّ  رَ نَّ أَ   َة،رَ يْـ رَ هح   ْن َأِب ِن عَ محَْ لرَّ ا  دِ َعبْ ْبنح    َسَلَمةَ بحو  أَ   ّن ّبََ : َأخْ الَ  قَ ابٍ اْبِن ِشهَ   نِ ِن، عَ لرَّمحَْ ْبِد اعَ   ْبنِ قـحرََّة  
َماِقيَم ايح ْن قـَْبَل أَ َها  رَكَ َأدْ  دْ اَلِة، فـَقَ َن الصَّ مِ  ْكَعةً ْدَرَك َر ْن أَ : »مَ الَ َم قَ َوَسلَّ   « هح بَ مح صحلْ ْْلِ

َماا ِقيمَ ي  َأْن  َقْبلَ وله )قو  ،إسناده واة بمرة :لمحقق# قال ا  ْلبَ إلِْ  ة. ة منكر ادزي  (ه  م  ص 
 

،  اْلَورَّ ٍر  فَ َم أَبحو َجعْ ياهِ بـْرَ إِ نح  دح بْ مَّ َحدََّثيِن حمحَ   اَل:رِيِر قَ  الضَّ ََي َيَْ ِب  َُمِْلِس أَ   يُّ يف ازِ رَّ لاٍم   َسلِ  َأِب ْبنِ   دِ حمحَمَّ   دح ْبنح َأمحَْ   ان  -  967 اقح
: ٍب قَالَ لِ اِب طَ ِن أَ يِّ بْ لِ ْن عَ عَ َة، تَ ابَ ْبِن نَـ  َبغَ َأصْ  َعنْ اَن،  َحيَّ نِ بْ  اِتلِ محقَ  نْ َة، عَ ابَ بَ شَ  ىَل َموْ يلح ِإْسَرائِ  اناَل:  ًعا قَايِهيَم َجَِ ارَ نح ِإبْـ ْهبح بْ وَ وَ 

نَ أَ َلْت }ِإانَّ  نـَزَ   َلمَّا ةح ريَْ حَ النُّ   ِذهِ هَ   ا : »مَ يلَ ّبِْ جلِِ َم  َسلَّ َعَلْيِه وَ   لَّى اّللَّح  صَ نَِّبُّ لا  [ قَالَ 2كوثر:  ]الْر{  نَْ َك َوابِّ رَ َر َفَصلِّ لِ ثَـ وْ ْلكَ اَك اْعطَيـْ
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 َمْعَشرَ   ااَلتـحنَ ِهَي صَ وَ   َجْدتَ سَ ِإَذا  وَ   َت،ِإَذا رََكعْ وَ ،  ةٍ ْكِبريَ وَِّل تَ أَ َدْيَك ِعْنَد   يَ تـَْرَفعح   َأرَاهح   تَ يْ َصلَّ َذا  رحَك إِ مح : َيَْ قَالَ   « بِّ ا رَ ّن بَِ َمرَ  أَ الَّيِت 
 َدْينِ  اْليَ عح فْ رَ ةح اَل لصَّ ا يَنةح َوزِ ، ةٌ ينَ  زِ ْيءٍ َوِلكحلِّ شَ  َكِة،َماَلئِ الْ 

 موضوع. :(6008السلسلة الضعيفة )# 
 

ْبنح ان َأمحَْ   -  973 ْبنِ مَّدِ حمحَ   دح  بَ   ْبنِ   َخاِلِد  ْبِن  بَ مَّ حمحَ   َأِب   َثيِن َحدَّ :  قَالَ   يدَ يَزِ   ْكِر  ْبنح  ْبِن خَ دح  ْبنح  اّللَِّ   ْيدح بَـ  عح ان  ،يَزِيدَ   نِ بْ   دِ لِ اْكِر   
بْ مَّ حمحَ   فَاٍت، ان َعرَ بِ ْلَيَمِن  َراَن اجنَْ   لِ هْ أَ   نْ  مِ يُّ ثِ ارِ  احلَْ يعِ بِ الرَّ ِن  بْ   سِ اْلَعبَّ ا َعبْ دح  االرَّمحَْ   دِ نح  أَ لْ ِن  َعْن  َلَماّنُّ،  :  قَالَ عحَمَر  ِن  ابْ َعِن  ِه،  بِيبَـيـْ

وِب  لذُّنح ا  نَ مِ   َوَأِقلَّ ا،  ِعْش ححر  ْيِن تَ الدَّ   نَ مِ   لَّ قِ أَ   ٍن: اَل فح   َأابَ   ايَ "  :  قحولح يَـ   اًل ي رَجح َو يحوصِ : َوهح لح قحو يَـ   مَ لَّ سَ ِه وَ يْ لَ عَ   ى اّللَّح  َصلَّ تح النَِّبَّ عْ سَِ 
، َواْنظحْر يف َأيِّ َك اْلمَ َعَليْ  نْ يـَهح   اٌس " ِعْرَق َدسَّ الْ  نَّ فَإِ  َلَدكَ  وَ َضعح ٍب تَ َصا نِ ْوتح

 موضوع. يث حد :قلمحق# قال ا 
 

، ان عحْثَمانح  يٍّ دِ عَ   ْبنح   فح سح  يحو ٍل، انهْ نح سَ َخَلفح بْ   ان   ،انَ سحَلْيمَ  ْبنح  رحونح ا هَ   ، انالرَّقِّيُّ َن  ا َحيَّ نِ ِد بْ الِ خَ   نِ بْ   ْبنح ََيََْي   مْحَدح أَ ان    -  975
ْن  مبَِ   ءح  اْلَباَل : خحصَّ لَّمَ سَ وَ   َلْيهِ عَ   ّللَّح َصلَّى ا   ّللَِّ لح او َرسح   لَ : قَا قَالَ يهِ أَبِ   َعنْ  حمحَمٍَّد،  ِر ْبنِ ْن َجْعفَ عَ   قَ ا حَ سْ إِ ِن   حمحَمَِّد بْ نْ ، عَ ِسَاكٍ   ْبنح 

 هحمْ ْعرِفْـ مَلْ يَـ    َمنْ ِفيِهمْ اَش عَ وَ ، لنَّاسح َعَرَف ا
 حديث منكر.  :محققال قال# 
 

اعَ   ان  ،لِيدِ وَ لْ ا  ْبنح يمح  هِ ابـْرَ إِ ان    -  977 ْبنح ْبدح  اجلَْ ّللَِّ  َعمْ كِ ْلَملِ ادح  بْ عَ   ، انَتاّنُّ سْ قحهح الْ   رَّاحِ   ْبنح  اال  نَ َيافْ سح   نْ عَ   ،ورٍ   َعِن   ،  نِ بْ ثَـّْوِريِّ
 اّللَِّ  ْكرِ  ذِ َما َكاَن ِمنْ  ا ِإالَّ َن ِفيهَ َكا  امَ  ونٌ ْلعح ٌة، مَ عحونَ لْ ا مَ يَ ْيِه َوَسلََّم: الدُّنْـ َعلَ  اّللَّح  لَّى صَ ولح اّللَِّ سح رَ  الَ َل: قَ قَا رٍ بِ اَعْن جَ  ْنَكِدرِ ْلمح ا

 (: ضعيف.3019) ضعيف الجامع #
 

 ِب أَ   ْبنِ ِن  محَْ َعْبِد الرَّ ِن زَْيٍد َعْن  بْ   َعِليِّ ْن  عَ َمَة،  ْبنح َسلَ   ادح ان مَحَّ َل،  ياعِ سَْ نح إِ مَّلح بْ ان محؤَ   ، ِإَهابٍ َؤمَّلح ْبنح  مح   ان   ، دح محَْ أَ ان    -  980
  َسَنةً نَ و ثح َثاَل  ةِ وَّ بـح لنـُّ اةح اَلفَ خِ  :َل: قَاَل َرسحولح اّللَِّ  قَاأَبِيهِ ْن عَ  َة،رَ َبكْ 
 عيف.ده ضنا سإ# 
 

  نْ عَ   شَّْعِبِّ ال  نِ ، عَ يُّ سَّرِ ال  ، ان ثَـّْوِريُّ مٍَّد الفح ْبنح حمحَ يْ ، ان سَ ِئيُّ ثَ اَل شُّ ال َياٍن  نح ْبنح بَـ سَ ان احلَْ   ،ِقيُّ و الّزِئْـبَ ْمرٍ ان َأمْحَدح ْبنح عَ   -  985
 ةَ صَّاَل لِعيَد ا يح َأنْ فََأَمَرهح  هح،ْلَف الصَّفِّ َوْحدَ خَ  ي َصلِّ يح  هح آرَ  مَ َسلَّ وَ  هِ َعَليْ  ّللَّح ى الَّ صَ  ِبَّ نَّ النَّ أَ ، َمْعَبدٍ َة ْبِن َواِبصَ 
 جحاًل رَ   نَّ أَ   ٍد،بَ ْبِن َمعْ   ةَ  َواِبصَ ْهٍب َعنْ  ْبِن وَ دِ يْ  زَ ، َعنْ يِّ دِّ السُّ ِن  ، عَ ْيسٌ َوْيِه، ان قَـ نح َعْبدَ ََي بْ ان َيَْ   َكَزاٍل،  ْبنح رح  فَ عْ جَ   ان  -  986
 هح َكرَ َوذَ  فِ و فح لصُّ َف الْ خَ  َصلَّى

 ك الحديث.عيل مترو بن إسماالسري  :# قال المحقق
 

  نح بْ   ان ِهَشامح   ، ِويُّ دَ  اْلعَ ْمَرانَ  عِ ْبنح   َمرْيح عح   اَن، ان و محْردَ َأخح   قحوَب، يـَعْ ْبنح اقح  ِإْسحَ   ، ان ءح اشَّ اْلوَ َجْعَفِر    نِ ِد بْ مَّ حمحَ   نح بْ   مْحَدح ان أَ   -  987
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أَبِيهِ عَ ،  ْرَوةَ عح  عَ عَ   ْن  قَ شَ ائِ ْن  قَ اَلتْ َة  رَ   لَ ا:  صَ اّللَِّ   ولح سح ِل  َعَلْيِه    اّللَّح  أَنْ َوَسلَّ لَّى  أَ شِ   ييِن ِشدِ َم  اْلَعرِ ِب ْعَر  فَ تْ قَالَ يِض     هح: ْدتح ْنشَ أَ : 
 ل[ الكام ]البحر

 ْلقحَوى ا ا َرثَّ ِهيً اوَ  ِف َحْبِليَ لْ  يـح ملَْ ا ...  الَنَ صَ وِ  ادَ ِإَذا َأرَ َكِرَْي نَّ الْ إِ 
َبهح غَ  َفظح َأحْ هح وَ تَ انَـ ى َأمَ عَ َأرْ   ىا أَتَ ْأِت بـَْعَد َذِلَك مَ فـَيَ ِدي هْ . جَ .. يـْ

 َجَزى فـََقْد    ْلتَ ا فـَعَ  مبَِ ْيكَ َعلَ  َّن ثْ أَ ...   َمنْ  نَّ ْيَك َوإِ لَ عَ ْثيِن أح  وْ أَ يَك َأْجزِ 
  دْ قَ فَـ ا،  فَأَ بَِ َفَكا  ْت ِإلَْيِه َصِنيَعٌة، ِنعَ  صح َمنْ :  مح السَّاَل   هِ َليْ لح عَ ّْبِيجِ   اَل ِل قَ   َوَسلََّم:   هِ َعَليْ   ّللَّح ا   َصلَّى اّللَِّ لح  سحو ِل رَ قَاَل    ةح: ِئشَ اَلْت َعاقَ 

 أَ َكافَ   َقدْ  فَـ ْثَّن أَ ْئ فَ فِ َكا يح َوَمْن ملَْ  ،َكافَأَ 
 إسناده واه.  :# قال المحقق

 
 ْبِن دِ ِن زَيْ َد بْ نح يَزِيمحودح بْ َر، ان حمَْ صْ مبِِ   ، ِبُّ يجِ َمَة التُّ لَ سَ و  بح  أَ سَّْمحِ لا   َأِب   نِ بْ ِن  رَّمحَْ ال  ْبِن َعْبدِ    أحَساَمةَ ْبنِ   دَ محَْ  أَ ْبنح   اَمةح ان أحسَ   -  988

ِإبْـ  بْ يقح قِ ، ان شَ ّللَِّ ِد ابْ نح عَ بْ دح  محَْ ان أَ   ،مَ لَ َأسْ  ، َعنْ ْلبَـْلخِ َراِهيَم انح   : الَ َرَة قَ َريْـ  هح ِب أَ   ، َعنْ دٍ ِزايَ   ْبنِ مَِّد  ْن حمحَ َم، عَ هَ دْ أَ   ْبنِ   ِهيمَ بـَْرا إِ يُّ
َعَلى  لْ خَ دَ  عَ   ى لَّ صَ   ِبِّ النَّ تح  وَ اّللَّح  َوهح َسلَّمَ َلْيِه  يح ،  َجالِ صَ َو  َأْخرَ   اّللَِّ   سحولَ رَ اَي  :  قحْلتح فَـ   ا، سً لِّي  قَ كَ جَ َما  »؟  قَ اَل:  اَل:  اجْلحوعح« 
 « بَ سَ تَ حْ ا اِإَذا مَ َع ائِ جلَْ ا ِصيبح  تح اَل  ةِ امَ اْلِقيَ  ِشدَّةَ ِإنَّ  فَ  كِ تـَبْ  : »اَل َقالَ ، فَـ َبَكْيتح فَـ 

 ر. نكحديث م :ققلمحقال ا # 
 

 نَ ا: كَ ٍر قَالَ اَعمَّ   َسِن َعنْ ٍر، َعْن يحونحَس، َعِن احلَْ يعح ْبنح َبدْ بِ  الرَّ َشْيٍد، اننح رح َداوحدح بْ   ان  ْمِلي،تَ اْلمحسْ   رَ عحمَ   أَبحو  ان أحنـَْيسٌ   -  992
:يـَقحو  مَ ِه َوَسلَّ َليْ  عَ ى اّللَّح ِبُّ َصلَّ نَّ ال  اًل شحغْ  ةِ دَ ِعَبالْ ابِ  َفىًّن، وَكَ َيِقنِي غِ اِبلْ  ىفَ كَ وَ  ظًا،اعِ وَ  تِ وْ مَ لْ ابِ َكَفى   لح

 . (: ضعيف جدا502ضعيفة )لا  لةالسلس# 
 

َاّنُّ ْبنح    ْسَاِعيلح  إِ ، ان سٌ  أحنـَيْ ان  -  993  َأْوىَف   َأِب ْبِن    رَةَ رَاْن زح عَ   َة،َتادَ ْن قَـ ، عَ يدٍ عِ سَ   ، َعنْ انِ رِقَ ّزِبْ لا   ْبنح َداوحدح   انَ ثَـ دَّ ، حَ ِإبـَْراِهيَم الرتََّْجح
 َحًة َعِن اْلَكِذِب«َض َمْندحو َعارِياْلمَ  »ِإنَّ يف  َم قَاَل:َلْيِه َوَسلَّ عَ  اّللَّح  ىلَّ ِبَّ صَ  النَّ نَّ أَ ححَصنْيٍ،  نِ َراَن بْ مْ عِ  َعنْ 
 والحديث صحيح موقوفا. ...لحديثوك امتر  نالزبرقا  نب ددا  :ل المحقق# قا

 

 قَالَ :  قَالَ   كٍ َمالِ ْبِن  أََنِس     َعنْ ةَ ادَ جححَ   ِد ْبنِ مَّ  حمحَ نْ عَ اِر،  زَ يْـ  اْلعَ ِب  أَ َة ْبنِ بَ قْ ْبنح عح   ان ََيََْي   ، ارٍ كَّ بَ   نح بْ   دح مَّ حمحَ   ان   ٌس، يْ نَـ أح ان    -  994
 بِ اَل كِ َواِه الْ فْـ َرَر يف أَ ْلقحوا الدُّ َسلََّم: اَل تـح وَ  هِ ى اّللَّح َعَليْ َرسحولح اّللَِّ َصلَّ 

 . حديث موضوع :قالمحق قال #
 

ُّ ضَّ اٍر الكَّ بَ نح  بْ بَّاسح  ان اْلعَ   مح،ان ِإبـَْراِهي  -  1007 ،  َعنِ   اٍن،بـَيَ   نِ ، عَ ِسِطيُّ اْلوَ ٌد االِ خَ   ان  ،بِّ ْن َعِليٍّ قَاَل:  عَ   َفةَ يْـ ِب جححَ َعْن أَ   الشَّْعِبِّ
:  يـَقح   َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ّللَّح ى الَّ صَ   تح النَِّبَّ عْ سَِ   كحمْ اَر صَ أَبْ   واضُّ غح   عِ مْ اجلَْ    َأْهلَ ، ايَ بِ جح اِء احْلح ْن َورَ  مِ ى محَنادٍ ، اَندَ ةِ مَ ايَ قِ ْومح الْ يَـ َكاَن    اِإذَ ولح

 َم َحّتَّ تَحرَّ َسلَّ وَ  هِ يْ  َعلَ ى اّللَّح حمحَمٍَّد َصلَّ  ْنتِ َة بِ اِطمَ فَ  َعنْ 
 وضوع. ميث حد :قال المحقق# 
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ي،  َجدِّ ِجيِبُّ، ان  لتُّ  ادٍ ارَ ِن قـح بْ َراَن  ِعمْ   نِ  بْ ةَ ْرَملَ حَ   نِ  بْ اّللَِّ   دِ َعبْ ِن  ََيََْي بْ   نِ بْ َة  لَ ْرمَ حَ    ْبنح طَاِهِر ْبنِ دح محَْ  أَ اّللَِّ َعْبِد   أَبحو  ان   -  1012

َتجَّ قَاَل: احْ   هِ َجدِّ   َعنْ ،  هِ مٍَّد، َعْن أَبِي حمحَ ِر ْبنِ ْعفَ أََنٍس َعْن جَ   نح كح بْ َمالِ َثيِن  : َحدَّ لَ ا قَ ّنُّ دَ ٍد اْلمَ اشِ رَ   ْبنح رح  عحمَ   َحدََّثيِن   اَل:قَ ْرَمَلةح  حَ 
لََّم،  سَ ِه وَ َعَليْ ّللَّح  لَّى اصَ   اّللَِّ   لِ و  َرسح ِإىَل ا  نَ بِ   واطَِلقح ِلي : انْ ْم عَ َقاَل ََلح فَـ   ٍء، َشيْ   َتَماَرْوا يف فَـ   ِح،ا رَّ اجلَْ   َة ْبنح دَ يْ بَـ و عح بح رح َوأَ مَ عح  وَ رٍ و َبكْ بح أَ 

اَل: فـَقَ   ، ْن َشْيءٍ عَ َك  أَلح َوَسلََّم َنسْ   هِ َليْ عَ   ّللَّح ا  َصلَّى   ّللَِّ َل او  َرسح ايَ   ا نَ ئْـ جِ لحوا:  قَالََّم  َلْيِه َوسَ عَ   اّللَّح ى  لَّ صَ ى َرسحوِل اّللَِّ  َعلَ   قـَفحوا ا وَ فـََلمَّ 
تح ِإْن شِ  َوإِ لحو أَ سْ فَاْم  ئـْ ْتح خَ   تحمْ ئْـ شِ   نْ ا،  تح ا  كحْم مبَِ ّبَّ قَالحوامْ ِجئـْ َلهح،  أَ   لِ عَ اَن  ْخِّبْ :  الصَِّنيَعِة  تَـ اقَ   قُّ  حتَِ نْ مَ ِن  اَل  َبِغيَل:  ِلذِ الَّ إِ   ةح عَ صَِّنيال  نـْ   ي  
  دِ َهاَعْن جِ ّن  تحْم َتْسأَلحو ئْـ ، َوجِ َقةِ لصَّدَ لحوهح ابِ زِ تَـنْ اسْ وَ   ِلبحوهح َتجْ اسْ ، فَ دِ ْلَعبْ هح َعَلى اِلبح ، َوَما يَْ قِ زْ الرِّ   أَلحوّن َعنِ َتسْ ْم  تح ئْـ َوجِ   ، ِدينٍ َأوْ   بٍ َحسَ 

تح وَ   ،ةح رَ مْ اْلعح  وَ احْلَجُّ َعَفاِء  لضُّ ا  ادَ هَ  جِ نَّ إِ الضَُّعَفاِء، وَ  َدهح  َعبْ َق  ْرزح يَـ   َأنْ   َب اّللَّح ؟ أَ َف َيَِْت يْ وَكَ   ِت ْن أَْيَن َيَْ َومِ ،  قِ زْ الرِّ   نِ ّن عَ لحو أَ سْ  تَ مْ ِجئـْ
 مح لَ  يـَعْ ثح اَل ْن َحيْ الَّ مِ إِ  نَ مِ ؤْ مح لْ ا

 ضوع. ث مو دي ح :ق# قال المحق
 

اْلَفْضِل،حْلح ان ا،  دح ان َأمحَْ   -  1015 يَـ   ْعقحوبح ْبنح ان يَـ   ، يُّ َرشِ قح الْ   نِ محَْ رَّ ال  دِ بْ عَ   نح بْ   انح مَ ثْ ان عح   َسنْيح ْبنح  ْبِن  ْنصح مَ   ، َعنْ ْعقحوبَ َأِب  وِر 
،  انِ تَ نِيـَّ اوَ طْ قِ  نِ تَ ءَ َباعَ ِه َليْ ْيِه َوَسلََّم، َوعَ َعلَ  ّللَّح ا ى  َصلَّ ى النَِّبِّ لَ  عَ ّْبِيلح  جِ : َهَبطَ  قَالَ اّللَِّ  ْبدِ عَ َعْن  َمةَ قَ َعلْ  َعنْ ، مَ يبـَْراهِ ْن إِ َتِمِر، عَ اْلمحعْ 
 ْرشِ َلِة اْلعَ محََ  اسح بَ لَلِ  هح نَّ إِ ، وَ بِّ رَ وَ  ياَل: إِ ا؟ قَ سحوَن َهذَ نَّكحْم لَتَـْلبَ َوإِ  :مَ َسلَّ ْيِه وَ  َعلَ  َصلَّى اّللَّح ِبُّ نَّ ل االَ فـَقَ 
 ضوع. ث مو ي حد :المحقققال # 
 

اْبنح وَ مْحَدح، انأَ   ان   -  1017 َجدِّي، ان  أَ قَالَ   ْهبٍ   هِ َعنْ ٍد،  مَّ حمحَ   نح بْ   يَماضِ لْ ا  ّن ّبََ خْ :  أَ َعنْ   احلََْسِن،  نِ عَ ،  سَّانَ ِن حَ بْ   َشامِ   ِب  
 ّللَِّ  اولَ سح رَ   ى ايَ بـَلَ   وا:اأْلَْشِقَياِء؟ قَالح   ى َأْشَقىلَ عَ كحْم  َأدحلُّ   اَل أَ   اَل:َم قَ َسلَّ َعَلْيِه وَ   اّللَّح ى  َصلَّ   ِبِّ َعِن النَّ   ،يِّ رِ دْ ِعيٍد اْْلح َلَمَة َعْن َأِب سَ سَ 
 َرةِ خِ ْْل َعَذابح اا، وَ نـْيَ لدُّ ْقرح افَـ  ْيهِ َعلَ َع اْجَتمَ  نِ مَ  :الَ قَ 

 موضوع. :(139السلسلة الضعيفة )# 
 

يَل عِ اسَْ تح إِ عْ سَِ اَل:  قَ   انَ َغسَّ   نح بْ َتارح  خمحْ   ْبِن َجْهٍد، انابِ   فح رَ ، يـحعْ كحويفُّ الْ   اقَ حَ و ِإسْ أَبح اِعيَل الطَّْلِحيُّ  سَْ نح إِ مح بْ اِهيِإبـْرَ   ان  -  1020
كحْم وَ سَ وَ َعَلْيِه    ى اّللَّح لَّ صَ   : قَاَل َرسحولح اّللَِّ ٍس قَالَ  َعبَّاِن اْبنِ طَاٍء عَ ْن عَ عَ   ٍج،ِن جحَريْ ِن ابْ عَ   ، ْسِلمٍ َن مح بْ  يِه َأْرَبَع فِ   ِإنَّ اَن فَ الزِّ لََّم: ِإايَّ

 رِ ا النَّ لحودح يف َواْْلح  َن،محَْ الرَّ  ْسِخطح يح وَ  ،رِّْزقَ لا عح يـَْقطَ وَ ، َوْجهِ الْ  َعنِ ِء اهَ : َيْذَهبح اِبْلبَـ لٍ اصَ خِ 
 .موضوع :(143) ةالضعيف السلسلة# 
 

ْن  عَ   ِرثِ احْلَا  نِ عَ ْن َأِب ِإْسَحاَق،  ، عَ َمرَ عح   ْرقَاَء ْبنِ ْن وَ عَ   ،ِب أَ   يِن ثَ قَاَل: َحدَّ   دٍ شِ رَا  نِ  بْ نح َحْفصِ بْ ان حمحَمَّدح  ،  مح ياهِ  ِإبـْرَ ان  -  1026
 هِ يْ َعلَ َعِليٍّ وَ   نح ب  َسنح حلَْ  اِإلَْيهِ   جَ قَاَل: َفَخرَ ؟  عح لحكَ َههحَنا  عح  كَ لح   أَْينَ   َم، فـََقاَل:َسلَّ وَ    َعَلْيهِ َصلَّى اّللَّح   ّللَِّ ا   ولح سح رَ   َناَليْـ  عَ لَ خَ دَ   :قَالَ   ِليٍّ عَ 
يِن بَّ ْن َأحَ َوأحمِّي، مَ   تَ نْ  أَ اَل: ِبَِِب َزَمهح، َوقَ اْلتَـ فَ   ، هح دَ  يَ مَ َسلَّ ِه وَ يْ لَ عَ   ّللَّح ا   ى َصلَّ اّللَِّ   َرسحولح   دَّ َيَدهح، قَاَل: َفمَ   اد   مَ وَ هح رحْنِفٍل، وَ ابح قـح خَ سْ مِ 

 ا ذَ هَ  بَّ فـَْليححِ 
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 ف. إسناده ضعي :# قال المحقق
 

اَل قَ :  لَ قَا  سٍ ابَّ عَ   نِ ابْ   نِ  عَ ةَ مَ رِ كْ  عِ َعنْ   ، َصِفيَّةَ   ْبِن َأِب   َثِبتِ َهاِشٍم، َعْن    نح يُّ بْ َعلِ ان    ، صحَردٍ نح  بْ   رح ا رَ ضِ يمح، أان  ان ِإبـَْراهِ   -  1027
 ا بحكحورِهَ يف  يِت مَّ أِلح  كْ رِ  ابَ مَّ اللَّهح َوَسلََّم:  ْيهِ لَ عَ اّللَِّ َصلَّى اّللَّح لح سحو رَ 

 دا.ضعيف ج  إسناده :# قال المحقق
 

ْن  وحَد عَ ِب َداأَ ْن  ، عَ يدٍ عِ  سَ مْحَِن ْبنِ لرَّ ِد اَعبْ ْن  ِه، عَ يأَبِ   نْ عَ   ،رَ ِبَْ  أَ ْبنح ، ان اِطيلِ  الرَّ َمرح ْبنح َأِب ٍص عح فْ و حَ بح  أَ ان  ،ان ِإبـَْراِهيمح   -  1028
، َأنَّ    نْ مِ  نَّ إِ ، وَ ومِ ِك النُّجح ْبَل اْشِتَبااْلَمْغِرِب قَـ َة اَل ا صَ وْ لَّ صَ  ارْيٍ مَ ةح ِبَ مَّ اأْلح  هِ ذِ  هَ الح تـَزَ اَل: اَل َم قَ لَّ سَ وَ َلْيِه عَ  لَّى اّللَّح صَ  اّللَِّ  لَ  َرسحو َعِليٍّ

 ِفًرااحح كَ َويحْصبِ  انً مِ محؤْ  ي َوميحْسِ  ِسي َكاِفًرا،  ميحْ ًنا، ُثحَّ مِ محؤْ   يَها فِ لح جح ْصِبحح الرَّ يح  َنةً ِفتْـ ْم ائِهِ رَ وَ 
 ده ضعيف.نا إس# 
 

  ِلكٍ اْبِن مَ   اِمرِ عَ َعْن    َرٍم، ْن َخشْ عَ ،  رٍ عَ ِمسْ   ، َعنْ يُّ ْشَجعِ أْلَ ازح، ان ازَّ اْلَْ  َبَْراَم  نح بْ   يلح اعِ سَْ إِ   اِعيَل، انسَْ إِ   نح بْ   مح يِإبـَْراهِ   ان  -  1029
 َسلٍ عَ  نْ مِ  ةٍ كَّ عح بِ بَـَعَث ِإَِلَّ  فَـ  ، ءً افَ  َأْو شِ ءً اَتِمسح ِمْنهح َدوَ ألْ  ٍك ِب عَ وَ  ِمنْ لََّم َوسَ  هِ َعَليْ   اّللَّح  لَّىنَِّبِّ صَ لاتح ِإىَل ثْ عَ : بَـ قَالَ 

 يف.إسناده ضع# 
 

 اَل: قَ   سٍ اَعبَّ ِن  بْ  اَعنِ   ءٍ اَعطَ   ْيٍج، َعنْ جحرَ ِن  ، َعِن ابْ عٍ يْ َجحَ   و ْبنح ْمرح عَ   اَن، انسَّ غَ   رح ْبنح َتاان خمحْ   َل،ِعياسَْ إِ  ْبنح  يمح ِإبـَْراهِ   ان   -  1030
َها َأْربَ لَ عَ   ةٍ َماِئدَ   ِمنْ َسلََّم: َما  وَ ِه  يْ لَ اّللَّح عَ   ى سحولح اّللَِّ َصلَّ رَ   قَالَ  : الَ قَ   غَ ا فـَرَ ذَ إِ وَ   ،اّللَِّ ِم  سْ : بِ الَ قَ   لَ كَ أَ   ، ِإَذاتْ أحْكِملَ   َصاٍل ِإالَّ خِ   عح يـْ
َها ثـحرَ ، وَكَ ّلِلَِّ  ْمدح احلَْ   اًل َحاَل  َها لح َأصْ َن اوَكَ ي، دِ يْ اأْلَ  ْت َعَليـْ
 . حديث موضوع :قال المحقق# 
 

، ان إِ مَّ دحنحوقَا اجلَْ ْبِن    ِحيمِ لرَّ ا  دِ  َعبْ نح بْ يمح  اهِ رَ بْـ إِ   ان   -  1033 ، َعنْ بَـ الْ   مَّدٍ حمحَ بحو   أَ دٍ حمحَمَّ   ْبنح   َسنح احلَْ   ان  ، يٍّ دِ هْ ْبنح مَ   اِهيمح رَ بْـ الح   ْلِخيُّ
اَء  شَ نْ ٌن، فَإِ تََ ؤْ مح ْسَتَشارح  : اْلمح لَّمَ سَ وَ   ْيهِ  َعلَ اّللَّح ى  لَّ صَ    اّللَِّ سحولح اَل رَ قَ قَاَل:  ْندحٍب  َة ْبِن جح رَ َسح َعْن    َسنِ حلَْ َعِن ا  ْبِن محْسِلٍم،  اِعيلَ ِإسَْ 

 هح ِفْعلح َزَل ِبِه نَـ ْو لَ  امبَِ  رْ يحشِ فـَلْ  رَ َأَشا نْ إِ فَ  َت، كَ  سَ اءَ شَ  نْ إِ وَ  ،َشارَ أَ 
 دا.إسناده ضعيف ج  :# قال المحقق

 

، انرح طْ أْلَ ْبنح ِإْسَحاَق اَق  ِإْسَحاو  بح أَ   ان   -  1034   نِ عَ   ِفعٍ انَ َعْن  ِه،  ْن أَبِيعَ   َرانح،ان ِعمْ َلى،  يَـ ِن َأِب لِ ِن بْ محَْ رَّ لا  َعْبدِ   نح ْبنح سَ حلَْ ا  وشح
 َصْقِبهِ بِ  قُّ رح َأحَ اجْلَا  :ِه َوَسلَّمَ يْ اّللَّح َعلَ   َصلَّى اّللَِّ َرسحولح   قَالَ  قَاَل: رَ مَ عح  اْبنِ 

 صحيح. يث حد :المحققل قا #
 

لََّم ْيِه َوسَ َعلَ   اّللَّح   لَّى  صَ ِبَّ النَّ   نَّ أَ   ، أََنسٍ َسِن َعنْ َعِن احلَْ َث،  عَ شْ أَ اِلٍح، َعْن  صَ   نح  بْ َسنح احلَْ   و َغسَّاَن، ان أَبح   ان ،  يمح اهِ رَ بْـ  إِ ان   -  1037
 َفَدكٍ ْو َخْيَّبَ أَ  َفى ِإىَل نَـ 
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 إسناده ضعيف.# 
 

دح ، ان خَ انَ مَ َليْ ْبنح سح   يمح اهِ بـْرَ  إِ ان  -  1039  رَ  عحمَ َعِن اْبنِ   بٍ  َوثَّ  ْبنِ ََي َيَْ ححَصنْيٍ، َعْن  ْن َأِب  عَ   ِع،الرَّبِي  ْبنح   ْيسح قَـ   ان   ،ىِعيسَ نح  بْ   الَّ
 يلَ  ِجّبِْ حِ ا نَ ِب جِ غْ زح ِمْن  يِهَمايَذاِن فِ مح تـَْعوِ اَل سَّ ا المَ  َعَلْيهِ احْلحَسنْيِ وَ  نِ سَ حلَْ اى لَ َكاَن عَ   :لَ قَا
 ث منكر. دي ح :قال المحقق# 
 

ِه  َعَليْ   اّللَّح ى   َصلَّ ِبَّ لنَّ ا  ، َأنَّ سٍ ابَّ عَ   نِ  َعِن ابْ اِهدٍ  ُمحَ َعنْ   محْسِلٍم،ٍح، َعْن  نح َصالِ َسنح بْ احلَْ   ان  سَّاَن،بحو غَ ان أَ   ،مح اِهيبـْرَ  إِ ان  -  1040
 رََمَضانَ  َمَر يف َوَسلََّم اْعتَ 

 . كرنم حديث :قال المحقق# 
 

، طَّبِ لا  يُّ َبْصرِ يٍد الْ َسعِ   نح بْ انح  مَ عحثْ   ان  ،انَ ْيمَ سحلَ   ْبنح   مح يهِ ابـْرَ  إِ ان  -  1042   َماِلكٍ   نِ ِس بْ نَ أَ   َعنْ َسِن  احلَْ ِن  َفَضاَلَة، عَ   ان محَباَركح ْبنح   يبح
ا وهَ ْلِبسح أَ   ،ضح اْلِبيكحمح  ابِ ثِيَ   َوَخرْيح   اِر،عَ شْ َلَ  لْ َتهح بَـ أَنْـ وَ   رِ صَ  لِْلبَ هح ْجاَل ، أَ دح ثِْ  اْْلِ كحمح لِ رْيح كححْ لََّم: خَ اّللَّح َعَلْيِه َوسَ   لَّى صَ   ّللَِّ اسحولح  قَاَل رَ :  الَ قَ 

 كحمْ َمْوتَ ا َكفِّنحوا بَِ َأْحَياءَكحْم، وَ 
 .في ضع ادهنإس# 
 

 ىَصلَّ ّللَِّ   اسحولح َل رَ : رَمَ الَ قَ   ةَ هحَريـْرَ    َأِب نْ  عَ ءٍ اطَ عَ   نْ ، عَ جٍ يْ جحرَ ْبِن  ، َعِن اَعِليٍّ بَّانح ْبنح  ، ان حَ ِباَللٍ أَبحو    ، اناِهيمح بـْرَ إِ   ان  -  1044
 رِ جَ حلَْ ىَل ا إِ َجِر احلَْ َم ِمَن لَّ َوسَ َعَلْيِه  اّللَّح 

 . إسناده ضعيف :ققالمح # قال
 

،ان ِهَشامح ْبنح عَ   نح عحَمَر،بْ   ّللَِّ دح ابْ ان عَ ،  ِهيمح ان ِإبـَْرا  -  1050 َل ا: قَ قَالَ اِلٍك  ِس ْبِن مَ نَ  َعْن أَ ةَ  َمْيمحونَ ِب أَ   طَاِء ْبنِ عَ   َعنْ   ْبِد اّللَِّ
دِّ لَّ سَ وَ ِه يْ لَ عَ  ّللَّح اّللَِّ َصلَّى ا لح و َرسح   مِ مَ اأْلح  رٌي ِمنَ يِت َيسِ مَّ ْن أح وَن مِ قح يَم: الصِّ

 .ا ديف ج عضإسناده  :حقق# قال الم
 

 ّللَِّ ا   لح و سح رَ   الَ قَ قَاَل:    أََنسٍ   نْ َة عَ ونَ ْيمح  مَ ِب ْبنح أَ   اءح َعطَ   ، اناّللَِّ   بَـْيدِ عح   نح بْ   مح  ْبنح عحَمَر، ان ِهَشااّللَِّ   مح، ان َعْبدح ان ِإبـَْراِهي  -  1051
َمَن    اانً مَ أَ   ِمْن آِخِر السََّنِة َكانَ   انَ َذا كَ ، َوإِ ِخَصبٍ    َعامح هحوَ فَـ   َنةِ سَّ ال  لِ َأوَّ   نْ  مِ يـَْعيِن ا  ذَ كَ   َقْوسح الْ   انَ كَ   ِإَذاَم:   َوَسلَّ َلْيهِ  عَ ّللَّح َصلَّى ا

 ْلَغَرقِ ا
 ل. اطنكر ب حديث م :المحققال # ق
 

 اّللََّ  حح  تحَسبِّ بٌ نَ ذَ اِن، وَ حَ َناجَ اٌن وَ سَ لِ وَ ِن َسالّرِيحح ََلَا رَأْ ا: مَ ِه َوَسلَّ اّللَّح َعَليْ  ىلَّ صَ   ِبُّ لنَّ ا لَ ِه قَاادِ نَ سْ بِِ وَ  -  1052
 ل. ر باطمنك حديث :قال المحقق #
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 َحةَ لْ طَ   مَِّد ْبنِ حمحَ  نْ ِإْسَحاَق، عَ   مَّدح ْبنح ان حمحَ َلَمَة،   سَ ْبنح دح  مَّ  حمحَ ، انّنُّ ارَّ احلَْ   ِقدٍ  َواْلَمِلِك ْبنِ ِد ا َعبْ نح دح بْ ان َأمحَْ ،  يمح اهِ ان ِإبـْرَ   - 1055
ِعكْ ةَ رحَكانَ   نِ بْ يَد  زِ يَ   نِ بْ  َعْن  قَ   نِ عَ   ةَ رِمَ ،  َعبَّاٍس  اأْلَ ْلَقمَ َر عَ َسكِ   :الَ اْبِن  ْبنح  ،السَُّلمِ   َورِ عْ ةح  اْلَعْسَكرِ   َجالَ فَ   يُّ أَ َحّتَّ   يف    رَ ححجَ َتى   
الَّ صَ    اّللَِّ سحولِ رَ  َوَسلََّم،َليْ ّللَّح عَ ى  َأطْ   ِه  فـََقالَ بََ انَ فـََقَطَع  بْ لْ عَ وا:  لح اقَ   ؟اذَ ْن هَ : مَ ا،  اأْلَْعوَ نح َقَمةح  فـَقَ   ريٌ كِّ ِر سِ   يـَْعِقلح،  لِ لَ ااَل  ْذ  َيْأخح : 

 َلهح حْ هح رَ يـحْبِلغَ  ّتَّ حَ  ٌل بَِيِدهِ رَجح 
 (. 6601ند الجامع )ر، وانظر المسبن ركانة بسياق آخ( من طريق ا4467) ي داودهو عند أب :(2759) صاحب اإليماء# قال 

 

  َعنْ ْرَدَة  َأِب بـح ْن  عَ   ،نْيٍ ِب ححصَ أَ ْن  ، عَ َعيَّاشٍ    ْبنح َبْكرِ   وأَبح وَ   ،بِيعِ الرَّ نح  ، ان قـَْيسح بْ اّنُّ مَّ حلِْ ََي اان َيَْ   يِد،َولِ لْ ْبنح ا  يمح اهِ رَ ِإبْـ ان    -  1056
 َصاَلَة َلهح  ، َفاَل ضٍ َمرَ   َواَل ٍر، ذْ  عح َغرْيِ  نْ ْب مِ يحِ  ملَْ  َداَء ُثحَّ َع النِّ َل: َمْن سَِ اقَ  مَ لَّ  َوسَ َلْيهِ عَ   اّللَّح   َصلَّى ِبِّ ِن النَّ عَ  ،وَسىَأِب مح 

 ضعفه جماعة. وسفيان الثوري و  ه شعبةيع وثقربقيس بن البير وفيه اني في الكرواه الطبر  :(2161الهيثمي )# قال 
 

َبسَ ٍك، ان  لِ انح مَ بْ   نح ا ان َغسَّ   مح، يان ِإبـَْراهِ   -  1061  َد اّللَِّ ْعتح َعبْ سَِ   اَل: َقِفيُّ قَ ثَـّ لتحَم انح رحسْ بْ   دح  حمحَمَّ ، ان يُّ شِ اْلقحرَ   الرَّمْحَنِ   َعْبدِ   نح ةح بْ َعنـْ
: قح يَـ  رَ ْبَن عحمَ    هحنَّ مح لَ ا يـَعْ  ِبِه َخريًْ اّللَّح  دِ  يحرِ اٍت َمنْ َكِلمَ   كَ لِّمح عَ أح  اَل ٍب: أَ هْ وَ  نِ أْلَْسَوِد بْ ا هِ الِ َم ْلَِ َسلَّ ِه وَ  َعَليْ ّللَّح ا ىلَّ صَ   لح اّللَِّ و سح رَ  قَالَ ولح

هح  ،  يِت  بَِناِصيَ رْيِ ْلَْ ىَل اْذ إِ َوخح ِفي،  اَك َضعْ ضَ رِ   يف   وِّ فـَقَ َضِعيٌف    ّّنِ مَّ إِ لَّهح ال  لِ قح    قَاَل:وَل اّللَِّ ى اَي َرسح لَ بَـ   اَل: أََبًدا قَ   هِ ييـحْنسِ    اَل ُثحَّ   ،ِإايَّ
تَـَهىمح  اَلمَ لسَّ ا اْجَعلِ وَ   كَ نْ مِ  َوَعْهًدا آَمنحوا،   الَِّذينَ  رِ و  صحدح وحد ا يف  ِل َعْل جْ ، َواِتكَ ِمْن َرمحَْ جحو رْ أَ  الَِّذي  َرمْحََتكَ  ْغيِن لِّ بَـ ي وَ ِرَضائِ   نـْ

 إسناده واه.  :ققالمح # قال
 

،  ْودِ  اأْلَ سَ يرِ  ِإدْ نْ عَ ،  انح بَّ حَ   ان  ،نح َصاِلحٍ بْ   دِ ِميحلَْ ْبدح ا عَ ، انيمح َراهِ بْـ إِ   ان  -  1063 يٍّ َعلِ ْن  اِر عَ جْلَزَّ ا  ََي ْبنِ َعْن َيَْ   َكِم،احلَْ   َعنِ يِّ
فـَرَ نَ : َكاالَ قَ  رَ   اّللَِّ سح  َصلَّ سحوِل  اّللَّح   وَ   ى  اْلمحْرَتَِزح هح لَ   الح يـحقَ   مَ لَّ سَ َعَلْيِه  دح بـَْغَلتح   تْ َكانَ وَ ،  :  وَ لْ هح  عحَفريًْ هح ارح مِحَ دحَل،  اتح قَـ انَ وَ ا،     َوى، صْ قَ لْ هح 
 رِ ْلَفَقاافحهح َذا َوَسيْـ  ِل،و فحضح  الْ َذاتَ ْرعحهح دِ وَ 

 ه ضعيف. ناد إس :المحقق# قال 
 

  ، َعنِ َسنِ ٍد، َعِن احلَْ بَـيْ عح   ْبنِ   يحونحسَ   َعنْ ،  َسِديُّ اأْلَ   عِ يرَّبِ لنح ا بْ سح يْ قَـ   ، انَعِريُّ شْ  اأْلَ و ِباَللٍ ، ان أَبح ان ِإبـَْراِهيمح ْبنح اْلَولِيدِ   -  1066
،  ةِ َمِدينَ َن الْ مِ ا  ْجنَ ّتَّ َخرَ َيِدي حَ اّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم بِ   ى  َصلَّ  اّللَِّ لح سحو قَاَل: َأَخَذ رَ   بِ محطَّلِ  َعْبِد الْ نِ اِس بْ اْلَعبَّ   نِ  عَ ْيسٍ ِن قَـ بْ َنِف  حْ اأْلَ 
ِإلَ َنَظرَ   انَ َرجْ خَ ا  َلمَّ فَـ  هَ   قَ اجلَْ   هِ َهذِ   فـََقاَل:   ا،يـْ ملَْ مَ   ْركِ شِّ ال   نَ مِ َئْت  بَرِ   دْ زِيَرةح  الَّ تحضِ   ا  قـحلْ   نُّجحومح لهحمح  ايَ قَاَل:   : ، وَ رَ   تح اّللَِّ َف يْ كَ سحوَل 
. مح يْ غَ الْ  َصاَبحمح ِإَذا أَ  النُّجحومح؟ قَاَل: يـَقحولحونَ  ِضلُّهحمح تح   اذَ ا وَكَ َكذَ   ْوءَ نَـ بِ  ِطْرانَ ثح

 (: ضعيف.4705ضعيف الجامع )# 
 

َعْن قـََتاَدَة،    ، ِهاَللٍ أَبحو    ان،  اِرثِ  اْلوَ ْبدِ عَ   َمِد ْبنح الصَّ   دح بْ  عَ ان ،  ِدييِنِّ مَ لْ ْبنح اَعِليُّ    ، ان يدِ َولِ نح الْ بْ   يمح هِ ِإبـَْرا  اقَ حَ بحو ِإسْ أَ ان    -  1067
هح رَ خِ ا اْْل لحو قْـتـح ا، فَ نْيِ يَفتَ ِْلَلِ   عَ يِ و َذا بح : إِ لَّمَ ِه َوسَ َليْ  عَ اّللَّح  ىَصلَّ  ّللَِّ  الح و سح اَل رَ قَ َل:  قَا هحَريـَْرةَ ِب أَ ْن عَ  محَسيِّبِ ْبِن الْ  َعْن َسِعيدِ   َما ِمنـْ

 ف. عإسناده فيه ض :حققلم# قال ا 
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  اّللَّح   لَّى صَ ِبُّ نَّ لا  : كحفِّنَ  قَالَ ةَ يـْرَ رَ َأِب هح   ِب َعنْ يِّ سَ مح لْ ا  نِ َسِعيِد بْ َة، َعْن   قـََتادَ نْ اٌم، عَ نح َكِثرٍي، ان ََهَّ مَّدح بْ حمحَ يمح، ان  َراهِ ان ِإبْـ   -  1068

 اّنٍّ بـحْرٍد جَنْرَ وَ نْيِ يَضتَ رِ  يف  مَ َوَسلَّ ْيِه َعلَ 
 الصحيح.جال له ر البزار ورجا اهرو  :(4085هيثمي )لا #
 

ِد مَّ حمحَ   نْ عَ ،  يِّ رِ وْ لثَـّ  اَيانَ فْ و، َعْن سح ْبنح َعْمرٍ   كِ لِ مَ الْ   ْبدح ان عَ   قحهحْسَتاّنُّ، لْ رَّاِح انح اجلَْ اّللَِّ بْ   ْبدح ِد، ان عَ اْلَولِي   اِهيمح ْبنح ان ِإبـْرَ   -  1069
 انَ يَها ِإالَّ َما كَ َكاَن فِ   وٌن َماعح ٌة َملْ نَ و ْلعح َيا مَ نْـ : الدُّ ْيِه َوَسلَّمَ  َعلَ اّللَّح   ىَصلَّ   اّللَِّ   ولح سح قَاَل رَ   اَل: قَ اّللَِّ   دِ َعبْ   نِ ِر بْ ابِ جَ   نْ عَ َكِدِر  نْ مح لْ ا  ْبنِ 
 تـََعاىَل  ّلِلَِّ  َهاِمنْـ 
(: ضعيف.3019) معضعيف الجا#   
 

َن  َد بْ مَّ  حمحَ ْعتح  قَاَل: سَِ َأِب   ، ان زِمٍ ا ْبِن حَ   َجرِيرِ نح  ْهبح بْ وَ   ان ،  ةَ َعرَ رْ ِن عَ ِد بْ نح حمحَمَّ بْ   مح ِهيَرابْـ إِ   ، ان لِيدِ  اْلوَ نح بْ مح  يَراهِ بْـ إِ ان    -  1070
، َعنْ   َعْبدِ    ْبنِ نْيِ سَ  حح َعنْ ْسَحاَق،  إِ  لَ   ِب ِبَِ َم  َسلَّ  وَ َلْيهِ  عَ اّللَّح لَّى   صَ ِبُّ النَّ   َل: أحِتَ اٍس قَابَّ عَ اْبِن    نِ َة عَ ِعْكرِمَ   اّللَِّ َيـْ . نح ْكَرا سَ َو  ، َوهح ةَ شح
لَ و شحَ اَن أَبح كَ وَ  :   َوهحوَ  َسلََّم، وَ ْيهِ لَ اّللَّح عَ  لَّى صَ ِبُّ النَّ  هِ ا فَأحِتَ بِ ِفيهَ  َبعَ َتاتَـ  َقْد ةَ يـْ  يـَقحولح

، وَ  اَل َسرَ ّّنِ  أَ اّللَِّ وَل ْغ َرسح لِ أَبْ   ،  تح يْ  زَنَـ اَل ْقتح
 ،  تح َديْ تَ ا اهْ ، َومَ َغَوْيتح   َقدْ   تح رِبْ شَ  دْ ا قَ رً َنْت َخَْ اكَ   ِإنْ وَ 

َها َقَضْيتح  مِ ذَِّت  لَ ا، َواَل ضً  َعرَ  ِل َومَلْ يـَْبقَ   ،  نـْ
.  أَ ْل قح ِلَها أَ ثْ مِ  لِ يفٌ ْوًما ثَقِ يِن يَـ ْدعح تَ  َوملَْ   تـَْيتح

،  َعالِ َوالنِّ   ،َيابِ لثِّ َضَربحوهح ابِ فَ   ،بحوهح رِ اضْ   قَاَل:   ، ُثحَّ َههح جْ وَ   اَب بَِ رَ ضَ ، فَ تـحَرابٍ   نْ ًة مِ قـَْبضَ   مَ لَّ سَ وَ َعَلْيِه  اّللَّح    ىَصلَّ   ّللَِّ لح افـََقَبَض َرسحو 
 خِ يتِّ ْلمِ ْيِديِهْم َواِبَِ وَ 

 ضعيف جدا. # 
 

 ِبَّ النَّ  نَّ أَ  ، َعبَّاسٍ نِ بْ اِن َمَة عَ رِ  ِعكْ وحَد، َعنْ  َدانْ عَ  ى،لَ عْ اأْلَ  َعْبدح ، ان َضِميُّ هْ اجلَْ  يٍّ َعلِ  نح ْصرح بْ ان نَ َولِيِد،  الْ ْبنح  َراِهيمح ان ِإبْـ  - 1071
َلَة أح وََّج قـحتَـ زَ  تَـ لَّمَ سَ ِه وَ َعَليْ ى اّللَّح لَّ صَ  ْهَ  خيحَ ملَْ وَ  ِبَا، َيْبِ  ، َوملَْ قـَْيسٍ  نِ َعِث بْ شْ ْخَت اأْلَ يـْ  .  انـْهَ مِ  اّللَّح  َفَّبََّأهح ، اريِّ

 َتدَّ ِفيَمِن ارْ  قـَْوِمَها ْت َمَع دَّ ْرتَ َوا َهاجحبْـ  َيَْ َد: َوملَْ َداوح ْن  عَ مِ اوَّ اْلعَ  نِ بَّاِد بْ عَ  نْ ، عَ َمانَ يْ لَ نح سح ِعيدح بْ سَ يِه فِ  ادَ َوزَ : اقَ حَ اْبنح ِإسْ  قَالَ 
 اد. صول قوي اإلسنو ة: مفي اإلصابلحافظ قال ا :قال المحقق# 
 

إِ   -  1075 َعْبدح ياهِ بـْرَ ان  إِ الِ صَ   نح بْ   نِ الرَّمحَْ   مح، ان  َعْبدِ ، عَ ييِنُّ دِ ْلمَ اٍد  مَّ حمحَ   ْبنح يمح  اهِ بـْرَ ٍح، ان  َعْن   ةَ رَ َعمْ   َعنْ   ٍر، كْ بَ   ِب أَ   ْبنِ    اّللَِّ ْن 
 هح لَ بِ فـَقَ  كٌ  َوِمسْ دٌ هح عحو َم أحْهِدَي لَ َسلَّ ِه وَ  َعَليْ ى اّللَّح لَّ صَ  لنَِّبَّ ا َأنَّ  َشَة،َعائِ 

 إسناده ضعيف.  :ققمحقال ال #
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، عَ وْ اَن الثَـّ ْفيَ  سح نْ عَ ،  نِ لرَّمحَْ ْبِد اعَ   نح بْ َخاِلدح    ان  ،مِّيُّ عَ دح الْ يزِ يَ َخاِلٍد  و  أَبح ٍد، ان  هْ  فَـ يمح ْبنح هِ ابـْرَ إِ   ان   -  1085 ِن عحْرَوَة،  اِم بْ ِهشَ ْن  ِريِّ
 هح ْأسَ رَ  طَّىهح غَ لَ هْ أَ  دَ رَاا أَ لََّم َكاَن ِإذَ سَ وَ  هِ َليْ  عَ ّللَّح اى لَّ صَ ِبَّ  نَّ  ال، َأنَّ ةَ اِئشَ ْن عَ عَ  هِ َعْن أَبِي
 موضوع.ال شبه  كرمن ثحدي  :لمحقق# قال ا 

 
  َباَدةَ اْبِن عح   َعنِ   بِ ائِ السَّ    ْبنِ  َعطَاءِ بِيِه، َعنْ أَ   نْ ِمٌر، عَ تَ ، ان محعْ يُّ الرِّاَيحِ اِب   اْلَوهَّ نح َعْبدِ بْ رح  مَ عح   انٍد،  هْ نح فَـ بْ مح  اِهيرَ بْـ ان إِ   -  1086

َأْن   َمنَـَعكحمْ َما  ْنَصاِر،  َشَر اأْلَ َمعْ   ايَ   :فـََقالَ ارح،  صَ نْ اأْلَ   هح قَ تـَلْ َومَلْ    َرْيٌش،قـح   هح يَ قِ لَ فَـ َة،  ِدينَ  اْلمَ مَ َقدِ َة،  يَ وِ نَّ محَعا أَ   ، بِيهِ ْن أَ اِمِت، عَ صَّ ال  ْبنِ 
قَ ةح حْلَاجَ االحوا:  قَ ٍش؟  يْ قـحرَ ِمْن  كحْم  ِإْخَوانح اّن  َلقَّ تَـ ا  ّنَ َكمَ وْ تـَْلقَ  فَ الَ   ا:  أَ قَ   .حح اضِ وَ لنـَّ أَْيَن  نَ ضَ فْ الحوا:  َبدْ يـَْومَ   ااهَ يـْ أَ كَّ فـَنَ   : الَ قَ ٍر.    ْو َس. 

الحوا: قَ   ِه؟ بِ مْ آمحرحكح   َماَذا فَ   اَل: قَ   ةً أَثـَرَ ْعِدي  ْوَن بَـ َسرتََ كحْم  نَّ إِ : َأَما  لَ َسلََّم قَاوَ َعَلْيِه    لَّى اّللَّح اّللَِّ صَ   ولَ سح رَ   ا ِإنَّ : َأمَ ةح ادَ عحبَ   الَ . قَ َسَكتَ 
 واِّبح اَل: فَاصْ قَ  ْصِّبَ ْن نَ أَ 

 طاء بن السائب اختلط. براني وفيه راو لم يسم، وعطال  رواه :(15776مي )الهيث# قال 
 

 ْهَداةٌ  مح ةٌ َرمحَْ  َأانَ ا : ِإنََّ َسلَّمَ وَ َلْيِه  عَ اّللَّح  ى لَّ صَ  اّللَِّ  لح و اَل َرسح قَاَل: قَ  حٍ الِ صَ  َأِب  نْ عَ  شِ مَ عْ اأْلَ  نِ ، عَ يعٌ  وَكِ مح، ان اِهيبـْرَ ان إِ  -  1088
 ره عن أبي صالح عن أبي هريرة.( وغي2452ابن األعرابي في معجمه ) لهوص :(6922)صاحب اإليماء قال # 
 

،  ةَ شَ ئِ اَعْن عَ َرَة   َعمْ نْ عَ   ، دٍ يِن َسعِ  بْ ََي َعْن َيَْ   ،َلةَ ْبنح َفَضا  َرجح فَـ   ان ،  يٍّ نح َمْهدِ مح بْ ياهِ ِإبـْرَ   يُّ، ان ِم اْلبَـَلدِ ثَ  اَْلَيْـ ْبنح مح  اِهيان ِإبـْرَ   -  1089
 َعاىَل  تَـ اّللَِّ َذاِت رحهح بِ مح َيَْ  يعحهح ٍم يحطِ َمَع ِإَما  حٍ ٍر َصالِ يَوزِ ْن مِ ا ْجرً  أَ مح ظَ ِس َأعْ النَّ  انَ  مِ دٌ حَ ا أَ َل: مَ اقَ  مَ َوَسلَّ َعَلْيِه  اّللَّح  َصلَّى  ّللَِّ ا لَ و سح  رَ نَّ أَ 

 ضعيف.  إسناده :ق# قال المحق
 

َثمِ َلَْ  اْبنح  َراِهيمح بْـ إِ  ان - 1090 ، َعْن فِ نَ حلَْ  ااْلفحَضْيلِ ْبنح  ِليُّ ان عَ  ،اشٍ يَّ  عَ ْبنح  يُّ لِ ان عَ ، يـْ اَل:  َماِلٍك قَ نِ بْ  َنسِ ْن أَ  عَ ْيِميِّ تـَّ ال انَ ْيمَ لَ سح يُّ
 اَمِتهِ مَ َوعِ ِه يْ ى خحفَّ لَ عَ  حح مَيْسَ  َشْهرٍ بِ  اتِهِ فَ قـَْبَل وَ َم لَّ َوسَ ْيِه لَ عَ  اّللَّح  لَّى  صَ  َرسحوَل اّللَِّ تح َوضَّأْ 

 ولم أجد من ذكره. زعبد العزين  ل بلفضيبن ا. وفيه علي األوسط.براني في الط رواه :(1356) محققلا  # قال
 

َثِم، ان محوَسى ْبنح اَلَْ    ْبنح يمح هِ ارَ بْـ إِ ان    -  1092 ا  نَّ كح   َل:قَا   عحَمرَ ْبنِ ِن اعَ اَنِفٍع    َعنْ   ، أحَميَّةَ   ْبنِ يَل  ْسَاعِ ْن إِ ، عَ ةَ بَ لْ  عح نح بْ   ادح وَّ رَ  َداوحَد، ان  يـْ
 نَّ الظَّ  هِ ْبِح َأَسْأاَن بِ لصُّ اَلِة اصَ وَ  ،اءِ شَ عِ لْ ا اَلةِ  صَ  يف جحلَ الرَّ  انَ َقدْ ا فَـ ذَ إِ 

 ن.راني موثقو والبزار ورجال الطب الطبراني في الكبير رواه :(2151ي )ثمهيلا قال  #
 

إِ   -  1094 اْلَولِيِد اجلَْ نح بْ بـَْراِهيمح  ان  ،  شَّ   ، عَ عْ اجْلح ٍر   ِشْ نح بْ و  ْمرح ان عَ ،  لح اجْلَمَّاٍد  يْ زَ ْبنح  يدح  َأسِ   اناشح َعْن لِ ْبِن محسْ َن  اْمرَ ْن عِ ِفيُّ ٍم، 
:  قح َم يَـ َوَسلَّ   َلْيهِ عَ   ى اّللَّح  َصلَّ ِبَّ نَّ ال  عَ  سَِ هح ، أَنَّ و َبْكرٍ  أَبح ْواَليَ يِن مَ دَّثَ : حَ لَ قَاٍل  اَل بِ   َعنْ   َة، لَ فَ  غَ َوْيِد ْبنِ سح    لَّ طََعاٍم َأحَ   نْ مِ أح  تـََوضَّ أَ   اَل ولح

 هح لَ َأكْ  اّللَّح 
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راوي عنهما أسيد الجمال  عمرو بن شمر متهم، وعمرو بن أبي المقدام هو عمرو بن ثابت ضعيف، وال  :(3161صاحب اإليماء )# قال  
 ضعيف.

 
ِميمِ تَّ لاَر  نح عحمَ َسْيفح بْ   انرح  طَّاعَ لْ ا  اقَ حَ ِإسْ   ْبنح عحبَـْيدح    انَولِيِد،  لْ ا  ِهيمح ْبنح اان ِإبـْرَ   -  1095   ،ايفِّ ْسكَ ْْلِ َسْعٍد اَد  نْ عِ   تح نْ كح   اَل:قَ   يُّ ََ

 لَ قَاَل:  اقَ   سٍ اَعبَّ ِن  بْ  اَمةح، َعنِ رِ َثيِن ِعكْ دَّ حَ يَـْوَم.  الْ نـَّهحمح   أَلحْخزِيَـ اّللَِّ اَل: وَ قَ مح، فَـ لِّ محعَ لْ ا  : َضَرَبيِن قَالَ   َلكَ َما  اَل:قَ ِكي، فَـ بْ ابـْنحهح يَـ   اءَ جَ فَ 
يَ مح لِّ عَ مح  : مَ َوَسلَّ  ْيهِ  َعلَ ّللَّح ى ا َصلَّ النَِّبُّ   ِكنيِ سْ مِ َظهحْم ِللْ َأْغلَ  وَ ِتيمِ ْليَ لِ مْحًَة رَ  قـَلُّهحمْ ، أَ مْ كح ارح رَ  شِ كحمْ انَ وا ِصبـْ

 حديث موضوع.  :لمحقق# قال ا 
 

  نِ بْ   ّللَِّ ا  دِ بْ َعْن عَ   َشِقيقٍ   َعنْ   ،ةَ محرَّ   و ْبنِ َعْمرِ   َعنْ   ةح، ان شحْعبَ   ا،فَ الرَّ ٍص  فْ حَ   و بح يَزِيَد أَ نح  عحَمرح بْ   انَولِيِد،  لْ ا  نح اِهيمح بْ ان ِإبـْرَ   -  1096
قَ َمْسعح  اّللَّح َصلَّ   اّللَِّ   سحولح رَ اَل  قَ :  لَ اوٍد  عَ ى  َأقْـ َوَسلَّمَ   هِ يْ لَ   اَبلح  َما  اِبلْ فُّ َوَيْسَتخِ   ،نيَ فِ اْلمحرتَْ فحوَن  رِّ شَ يح   َوامٍ :   يف َن  لحو مَ عْ يَـ وَ اِبِديَن،  عَ وَن 

َأهْ قَ َوافَ َما  قحْرآِن  الْ  أَ لَ َخا  امَ ْم، وَ هح َواءَ   ابَـعْ بِ   نحونَ مِ ؤْ يـح   َذِلكَ ْنَد  عِ فَ ،  كحوهح رَ تَـ   مْ َواَءهح هْ َف  َويَ َتابِ كِ لْ ِض  َيسْ بِبَـ   ونَ ْكفحرح ،  ِفيَما ْعٍض،  َعْوَن 
َزاِء اجلَْ   نَ مِ   ْعيِ لسَّ ابِ    ِإالَّ كح يحْدرَ   اَل   ا يمَ َن فِ وْ ْسعَ اَل يَ فَ ، أَ سحومِ  اْلَمقْ ْزقِ رِّ ال، وَ بِ و تح كْ َجِل اْلمَ أْلَ وِر، َوادح قْ َدِر اْلمَ قَ لْ اَن  ْعٍي مِ رْيِ سَ غَ بِ   كح يحْدرَ 

  اَل تـَبحورح ِة الَّيِت ارَ جَ تِّ ، َوالكحورِ ْلَمشْ  ايِ عْ َوالسَّ  ،فحورِ وْ مَ الْ 
 ضوع. حديث مو  :حقق# قال الم

 

َل:  بَّاِس قَاعَ الْ   نِ اٍس عَ بَّ ِن عَ َة، َعِن ابْ مَ رِ كْ عِ ْن  ، عَ اكٍ ْن ِسَ عَ   ٌس،يْ قَـ يُّ، ان  رِ ْشعَ اأْلَ ٍل  اَل بِ و  بح يِد، ان أَ لِ وَ ْبنح الْ   مح يان ِإبـَْراهِ   -  1097
 : اَل َتِْش عحْراَيانً لَّمَ سَ وَ   هِ يْ لَ ى اّللَّح عَ  َصلَّ سحولح اّللَِّ رَ  قَالَ 

 دا.ج  يفعضإسناده  :ققال المحق# 
 

اٍس ْبِن َعبَّ ا  نِ عَ   و،رٍ ِن َعمْ بْ َة  بَ تْـ عح   ْئٍب، َعنْ ذِ   ِب ِن أَ  ابْ نِ ، عَ مَ آدَ ْبنح    ََيََْي   ان   َة،رَ عَ  ْبنح َعرْ مَّدح حمحَ ان    ِد،يلِ وَ  الْ يمح ْبنح اهِ ان ِإبـْرَ   -  1098
 يمَ هِ ابـْرَ ِْلِ تحهح  رْ َفذَكَ   : ِبِّ َراعْ ْبنح اأْلَ َل ااقَ   يِّ احلَْ   ءِ ابحكَ ذَّبح بِ عَ ِت لَيـح يِّ مَ  الْ نَّ إِ   : مَ لَّ ْيِه َوسَ  َعلَ لح اّللَِّ َصلَّى اّللَّح َرسحو   قَالَ   اَل:  قَ ةَ رَ  هحَريْـ ِب أَ َعْن  
ثـََناهح اْبنح فـََقالَ ْنهح،   عَ ِلكَ ذَ   شح بـَْعدَ اشَّ َع اجلَْ ُثحَّ رَجَ   ،ةَ رَ عَ رْ عَ   اْبنح   اثـَنَ دَّ حَ :  ، فـََقالَ ْرِبِّ احلَْ  ، ْئبٍ َأِب ذِ   نِ  ابْ َعنِ ،  نٍ عْ مَ   َة، َعنْ  َعْرَعرَ : َحدَّ
 ِديثَ حلَْ ، امَ لَّ سَ َلْيِه وَ  عَ ى اّللَّح َصلَّ  ِبِّ لنَّ ِن اعَ  يـَْرةَ هحرَ  َأِب   اٍس، َعنْ َعبَّ  ْبنِ ا نِ عَ  ،ةَ بَ عحتْـ  َعنْ 
 . عنه يث عمر رضي هللاحد متفق عليه من  :حققمالال # ق
 

قَاَل:  حْلحرِّ  ا  ْبنِ   ّللَِّ  اْن عحبَـْيدِ عَ   نِ الرَّمحَْ ِد   َعبْ  ْبنِ دَ اوح دَ   نْ ِز، عَ يزِ ْلعَ  اْبِن َعْبدِ   ححومِ ْن َمرْ ِع، عَ بِيلرَّ انح  نح بْ حلَْسَ  ا، ان اِهيمح رَ بْـ ان إِ   -  1102
رَ قَ  َوَسلَّ َعلَ   َصلَّى اّللَّح   اّللَِّ   سحولح اَل  أَ مَ ْيِه  أَ اَل أَ   ،َأْيٍِّ و  أَبح اَل  :  أَ خح   َأْيٍِّ َوِلُّ َأاَل  ،  ْيٍِّ و  فَِإّّنِ عحْثَمانَ   حح كِ نْ يـح     ْت نَ اكَ   وْ لَ ، وَ يَتَّ نَ ابْـ   ْنَكْحتحهح أَ   ، 
 ْحيِ وَ  اِبلْ َما ِإالَّ ْحتـحهح أَْنكَ  َماتـحَها، وَ حْ كَ أَنْ لَِثٌة ي ثَ ْندِ عِ 

، َعنْ كِّ مَ ِن الْ محَْ الرَّ ِد بْ عَ  ْبنِ  ارِ َبكَّ  نْ ، عَ ْبنح الرَّبِيعِ ا ان  َراِهيمح،ان ِإبْـ  -  1103  هح َأْو َنْوَ  ،، ِمثْـَلهح ِن احْلحرِّ بْ  اّللَِّ ِد يْ  عحبَـ يِّ
 . قطعمن ادهسن إ :قمحقال ل# قا
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ِن  عَ ،  عٍ اَنفِ   َعنْ   ،عحَمرَ   نِ بْ   اّللَِّ   ْيدِ بَـ  عح ، َعنْ ةَ لَ اضَ ْبنح فَ   كح محَبارَ   ، ان يُّ ريِْ مَ  اْلعح بَـْيِد اّللَِّ عح نح  بْ   سح ونح يح   ٍد، انهْ نح فَـ يمح بْ هِ َراان ِإبْـ   -  1108

َم لَّ َوسَ   هِ يْ لَ عَ   ّللَّح  َصلَّى اّللَِّ ِل او سح َي رَ دَّ رَأْ رح ْن أَ يعح أَ طِ تَ سْ أَ َلْو   وَ تحيِن يْـ أَ رَ   دْ قَ فـَلَ ى الدِّيِن،  َعلَ َي  أْ الرَّ   او مح تَِّ ا  : اَل عحَمرح قَ   : لَ قَا  رَ  عحمَ اْبنِ 
َأِب  مح وْ يَـ   ِلكَ ، َوذَ قِّ حلَْ ا  نِ عَ   ا آلحو مَ اّللَِّ ًدا، وَ اهَ ِيي اْجتِ أْ رَ بِ  َبنْيَ ِكتَ الْ ، وَ لٍ َجْندَ   ،  ةَ َمكَّ ْهِل  َوأَ   َم،لَّ َوسَ ِه  ّللَّح َعَليْ ى الَّ صَ   ّللَِّ اسحوِل  رَ   ابح 
. وَ تـَقح   امبَِ   َناكَ قْـ دَّ ا َقْد صَ ذً إِ ااَن  رَ أَتَـ   وا: لح اقَ يِم فَـ مْحَِن الرَّحِ الرَّ   اّللَِّ   ا ِبْسمِ و اْكتـحبح اَل:  قَ فَـ  َي ضِ رَ فَـ َل:  قَامَّ.  اللَّهح   كَ سِْ  ابِ ْكتحبح َك: تَ نَّ كِ لَ ولح

، ْد َرضِ قَ  َراّن رح تَـ مَ عح  ايَ ِل: اَل ا قَ نَ يْـ بَـ أَ ، وَ مَ َلْيِه َوَسلَّ عَ  ّللَّح ى الَّ  صَ ّللَِّ ا َرسحولح   ِضيتح أَْنَت؟ فـَرَ  َب َتَْ وَ  يتح
 . الةفض ك بن مبار  وإن كان فيهم رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون،  :(843الهيثمي )قال # 
 

َلةَ َأِب شحَ ْبنح  اسح بَّ عَ  ، انَزاِميُّ احلِْ  يمح هِ ابـْرَ ، ان إِ دٍ فـَهْ نح بْ  َراِهيمح ِإبْـ  ان - 1111   يِه، ٍف، َعْن أَبِ َعوْ ِن و بْ رِ َعمْ ْبِن  ّللَِّ ا دِ َعبْ ِن بْ  ِثريِ كَ   نْ  عَ يـْ
ِه، َأنَّ  جَ َعنْ   ةٌ مَ ِحكْ ِر عْ ِمَن الشِّ : الَ قَ   َوَسلَّمَ هِ يْ  َعلَ ّللَّح ا َصلَّى ِبَّ لنَّ  ادِّ

 والحديث صحيح. يف جدا...ده ضعإسنا :حقق# قال الم
 

َفةَ خحصَ ِن  بْ   ْن يَزِيدَ انح، عَ يَ فْ سح ان    اٍر، شَّ بَ   نح بْ   يمح هِ ارَ مح، ان ِإبْـ بـَْراِهيإِ   ان   -  1115   نِ َحَة بْ لْ ْن طَ عَ   رَجحلٍ ْن  زِيَد، عَ يَ ِن  ِب بْ ائِ  السَّ نِ عَ   ، يـْ
:ْيِد اعحبَـ   قٍ دَ نْ خَ ْوَم يَـ  نْيِ ْرعَ  دِ َبنْيَ  رَ  ظَاهَ مَ َسلَّ وَ   َعَلْيهِ لَّى اّللَّح صَ  ِبَّ النَّ  نَّ أَ  ّللَِّ

 . ركمن ندقخيوم ال هول، وق يفضعاده إسن  :# قال المحقق
 

، الدَّالَّ   مٍ بحو ََهَّاأَ   ان ،  يمح اهِ ان ِإبـْرَ   -  1117  هِ َليْ  عَ ى اّللَّح لَّ  صَ ّللَِّ  اولح سح قَاَل رَ   َل:اقَ   َمرَ  عح ِن اْبنِ عَ   ِفعٍ  انَ َعنْ   نح َسْعٍد،امح بْ  ِهشَ ان   لح
 مْ مَِّتهِ َوَعا ِمنيَ ْسلِ مح ئِمَِّة الْ أِلَ وَ  ِه،ابِ ، َوِلِكتَ وِلهِ سح رَ َولِ ، ّلِلَِّ  :الَ ؟ قَ اّللَِّ  ولَ : ِلَمْن اَي َرسح يلَ قِ َحةح،  ِصينَّ ال لدِّينح َم: اَسلَّ وَ 

 دا.ج  ه ضعيفناد إس :قال المحقق# 
 

ِإبْـ   -  1120 بْ َراهِ ان  أَنَ َدةح عَ اان قـَتَ ،  لٍ اَل و هِ أَبح   يٍب، انبِ َداوحدح ْبنح شَ   ان  ٍد،فـَهْ نح  يمح   هِ يْ لَ عَ   ّللَّح ا  ى َصلَّ اّللَِّ   ولح َل: قَاَل َرسح اقَ   سٍ ْن 
 اّللَّح  قـحَرْيًشا َأَهانَهح  انَ َأهَ ْن : مَ مَ لَّ َوسَ 

 ضعيف جدا.اده إسن  :# قال المحقق
 

لَّى صَ   اّللَِّ   سحولح اَل رَ  قَاَل: قَ عحَمرَ ِن  ابْ نِ ِد اّللَِّ عَ َعبْ ِر ْبِن  َبكْ   نْ عَ   ، ونٍ مح يْ ْبنح مَ   ىان ِعيسَ ،  َسدٍ ى ْبنح أَ لَّ عَ  مح ، انِهيمح ا ِإبـْرَ ان  -  1122
 هح َخرْيٌ َأْم آِخرحهح لح يحْدَرى َأوَّ  اَل ، رح طَ مَ لح الْ  َمثَ أحمَّيِت  َثلح مَ  :مَ َوَسلَّ ْيِه لَ عَ  ّللَّح ا

 جدا. فه ضعيإسناد  :# قال المحقق
 

 

  اّللَِّ ولح سح رَ   لَ َل: قَااِء قَادَ رْ لدَّ ا  ِب أَ   نْ عَ ٍد  ثَ َمرْ ِن  بْ   ْيَمانَ لَ ْن سح ، عَ َد ْبِن َخحَرْيٍ زِييَ ْن  عَ ،  َبةح ان شحعْ   ،ِلمٌ محسْ   ان يمح،  اهِ ِإبـْرَ   ان  -  1123
تح وَ  ِلياًل تحْم قَ مح َلَضِحكْ لَ  َما َأعْ تـَْعَلمحونَ ْو لَ  :مَ َوَسلَّ ِه يْ َعلَ  اّللَّح  َصلَّى  ِثريًاْم كَ لََبَكيـْ
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 ا. وله شواهد يصح به ضعيف، إسناده :(4908)صاحب اإليماء # قال 
 

ِه قَاَل: قَاَل عَ يِه،  ْن أَبِ عَ   ٍر،َسا ْبِن يَ ِم  لِ سْ ْبِن مح   ّللَِّ اِد  َعبْ   نْ عَ   ْيسٍ قَـ   نح بْ   مح ثَ يْـ ، ان اَلَْ يبٍ بِ ْبنح حَ   ةح قـحرَّ   ان،  مح يَراهِ ان ِإبْـ   -  1125 ْن َجدِّ
مٍ ثَةح أَ اَل ثَ  ِفرِ انْيِ ِلْلمحسَ فَّ اْْلح  ىَعلَ  ْلَمْسحح ا :مَ لَّ َوسَ  ْيهِ لَ عَ  ّللَِّ َصلَّى اّللَّح  اولح َرسح  َلةٌ لَ وَ  يـَْومٌ  مِ يمحقِ لْ لِ وَ  ،ايَّ  يـْ

 يثه من هذا الوجه.(: وال يصح حد354/ 4هيثم بن قيس في ضعفائه )قال العقيلي في ترجمة ال  :(5362ماء )صاحب اإلي # قال
 

 :قَالَ   ّللَِّ ْبِد اعَ   َعنْ   ِب َواِئلٍ أَ ْن  ٍث، عَ َعْن لَيْ ٍل،  اصِ  وَ نْ عَ   ،ِب، ان ِمْنَدلٌ طَّاْبنح اْلَْ   يزِ زِ عَ الْ   ان َعْبدح   ، دٍ فـَهْ   ْبنح   يمح بـَْراهِ إِ   ان  -  1132
 تَ ئْ َما شِ َنْع فَاصْ  ي حِ ْستَ تَ  ملَْ  ا ذَ إِ  ةِ بـحوَّ نـُّ ْن َكاَلِم المِ 

 يث أبي مسعود البدري.حد من مرفوعحيح ث صحديوالإسناده ضعيف جدا... :قال المحقق# 
 

،ِرسِ ادَّ لا  اّللَِّ   بَـْيدِ عح   نح بْ رح شْ ان بِ ،  مح َراِهيان ِإبْـ   -  1133    ْبنِ ِد اّللَِّ بْ عَ   نِ بْ َعْن َساملِِ  ِن َأِب اْلفحَراِت  بْ   ََي َيَْ   ْيٍب، َعنْ شحعَ نح  ى بْ ان ِعيسَ   يُّ
 هِ بِ ْذِكرح تَ َيسْ ا طً يْ خَ  هِ بحعِ  أحصْ يف َشدَّ  َحاَجةً   ادَ رَ َم ِإَذا أَ َسلَّ وَ  هِ يْ لَ عَ لَّى اّللَّح صَ   النَِّبُّ  انَ كَ   قَاَل:  أَبِيهِ عحَمَر، َعنْ 

 .وضوعطل محديث با :حققالم # قال
 

 اِبٍر، جَ َعْن    َبرْيِ زُّ ال  َأِب   َعنْ   ،َبةح شحعْ   ان   ، ِكيُّ َعتَ  الْ ثِ  احْلَارِ ْبنح   دح مَّ : َحدَّثـََنا حمحَ ااَل ونحَس، قَ يح   مَّدح ْبنح حمحَ وَ   مح ْبنح فـَْهٍد، ِهياان ِإبـْرَ   -  1136
رِ مح لْ الثَّانَِيِة: وَ ا يف  قَاَل ينَ رِ َواْلمحَقصِّ  : َرسحوَل اّللَِّ ايَ  :ا قَالحو  ِقنيَ لِّ حَ مح لْ لِ  رْ فِ غْ  اهحمَّ اللَّ  :الَ  َوَسلََّم قَ َعَلْيهِ  ّللَّح ا ى َصلَّ النَِّبَّ  َأنَّ   ينَ َقصِّ

 . واهده إسنا :قق# قال المح
 

َنِس ْبِن َماِلٍك  أَ   نْ َسِن عَ احلَْ َعِن  ،  حٍ يْ بَـ صح ْبنح  عح  يبِ رَّ  الان   َد،يَزِيْبنح    هِ َويْ دَ رْ مَ ِريُّ، ان  َبصْ َة الْ لَ ْبِن َجبَـ   ةَ يَ محَعاوِ   ِهيمح ْبنح َرابْـ ان إِ   -  1142
 رَ هح اْلَفقْ َعنْ  ّللَّح ا  ا َكفَّ هَ تَـ  ِكَنانَـ َها يـَْعيِن ريَ فِ َعَربِيًَّة َوجَ  ا ْوسً قَـ  ذَ : َمِن اختََّ َوَسلَّمَ ِه يْ  َعلَ ّللَّح لَّى اصَ  ولح اّللَِّ سح رَ اَل  قَ : الَ قَ 

 .دا ج يف ضع إسناده :ققالمح# قال 
 

  : لَّمَ سَ  َعَلْيِه وَ ّللَّح اى  لَّ سحولح اّللَِّ صَ َل رَ ٍس قَا أَنَ نْ عَ   نِ حلَْسَ ِن ابَـْيٍح، عَ  صح نح عح بْ بِيلرَّ ْيِه، ان اَمْرَدوَ   ان  ،ةَ اِويَ عَ  مح  ْبنح ِهيمح َرابْـ ان إِ   -  1144
 ارِ ِمَن النَّ هح كَ َكا ْت فِ انَ قـََبًة كَ ْعَتَق رَ  أَ نْ مَ ًة، وَ بَ َق رَقَـ ْعتَ ا أَ َأنََّ َفكَ   ، هِ بِ َر صح  قَ وْ  أَ ْخطَأَ ْو أَ أَ  هِ  بِ َأَصابَ فَ  ، اّللَِّ  لِ ي َسبِ يف  مٍ هْ َمى ِبسَ َمْن رَ 

 ف. ه ضعيإسناد  :حقق# قال الم
 

خحلح دْ يَ   َم: ِه َوَسلَّ يْ لَ عَ   ّللَّح ا  ىَصلَّ    اّللَِّ َرسحولح َل  قَاٍس  ْن أَنَ ِن عَ سَ احلَْ ، َعِن  حٍ صحبَـيْ   بِيعح ْبنح الرَّ   ان  ِه،ْرَدَويْ مَ ان  ،  مح ان ِإبـَْراِهي  -  1145
  بِهِ بح سِ ْحتَ مح الْ وَ  هح،نِعح َوَصاِه، بِ اِمي : الرَّ اَلثَةٌ ِم اْلَواِحِد ثَ سَّهْ ل ابِ ةَ نَّ اجلَْ 

 . عيفه ضإسناد  :# قال المحقق
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ثَ اِهيمح ْبنح اَلَْ رَ بْـ ان إِ   - 1147 ْلتح ْنِكبَـْيِه، َفَسأَ  مَ وَ ذْ حَ   هِ يْ دَ َع يَ فَ رَ فَـ   ًسا َكّبََّ وح اتح طَ رَأَيْ   اَل: قَ مح كَ احلَْ ثنا    ةح ْعبَ شح   انمح،  آدَ ان   ،ِديُّ لَ ْلبَـ ِم ايـْ

 مَ لَّ َوسَ  َلْيهِ عَ  ّللَّح ِبِّ َصلَّى انَّ لاَعِن َمَر،  عح َعنْ ، رَ اْبِن عحمَ  ِه َعنِ بِ ثح دِّ َيحَ هح  ِإنَّ  اَل: ، فـَقَ َحاِبهِ ِمْن َأصْ رَجحاًل 
يس فيه: مر مرفوعًا، لن عاوس، عن ابن الحكم، عن طة، عحديث شعب  ن( م44  /2مد )هو في مسند أح  :(4629اء )صاحب اإليم # قال  

 (.7309ظر المسند الجامع )عن عمر. وان
 

أَ   -  1149 ِإبـْرَ َحاقَ ِإسْ و  بح ان  ثَ َلَْ  انح بْ   يمح اهِ   ثَ يُّ، ان  بَـَلدِ الْ   مِ يـْ ْبنح  اْلمحَباان  ،  يلٍ َجَِ   ْبنح مح  اَْلَيـْ أَ عَ   نِ سَ احلَْ   نِ اَلَة، عَ ضَ فَ َركح  بْ نَ ْن  ِن  ِس 
 ارِ غَ لْ ا ثَ يدِ حَ  َكرَ َم َوذَ لَّ سَ َعَلْيِه وَ  ى اّللَّح لَّ  صَ ّللَِّ ا ولِ سح ْن رَ عَ ، كٍ َمالِ 

 ث صحيح، وإسناده منكر. دي ح :# قال المحقق
 

  َعنْ   ْيدٍ مححَ   نْ عَ ٍم،  زِ احَ   يِر ْبنِ َجرِ ْن  ، عَ دٍ عْ  ْبنح سَ نح ان ِرْشِدي  ،حٍ َصالِ  ْبنح  اّللَِّ   دح َعبْ َصاِلٍح    و أَبح   ِم، ان ثَ  ْبنح اَْلَيْـ ِهيمح َرابْـ ان إِ   -  1150
 وتَ ْقِلِه َحّتَّ مَيح عَ  بِ اّللَّح  هح عَ تـَّ مَ  اْلقحْرآَن ََجَعَ  نْ مَ : مَ َلْيِه َوَسلَّ  عَ ّللَّح لَّى اصَ  ّللَِّ ولح ااَل: قَاَل َرسح ٍس قَ أَنَ 
 ضعيف جدا، وهو موضوع.  ادهإسن  :قالمحققال  #
 

،  كحويف    ْمَداّنُّ َلَْ ا  ِن سحَلْيكٍ َجرِيِر بْ   ْوىَل ، مَ اَركِ بَ مح لْ ِن ابْ   نَ ابَ مْحَِن ْبِن أَ رَّ لا  دِ بْ عَ   نِ  بْ رِ كْ  بَ نِ بْ   ِرو َعمْ ْبنِ   دَ محَْ أَ   نح بْ مح  َراِهيان ِإبْـ   -  1153
َل َرسحولح قَا : الَ قَ ٍد و عح سْ مَ  ْبنِ ا نِ عَ  بِيهِ ْن أَ ، عَ نِ محَْ رَّ ال َعْبدِ  َمْعِن ْبنِ  نْ ، عَ بٍ عْ  كَ نح بْ  ْيسح قَـ  َثيِن : َحدَّ قَالَ  اّنُّ بَ َقصْ لْ ااِمٍر  عَ ْبنح سح ابَّ عَ ان 
 طُّ قَ  ةٍ قَ َصدَ ِمْن اٌل مَ َص نـَقَ اَل وَ طُّ، قَ ِبِْلٍم   ّللَّح  الَّ َأذَ اَل طُّ، وَ ْهٍل قَ  ِبَ زَّ اّللَّح َأعَ َسلََّم: َما  وَ ْيهِ  َعلَ ّللَّح ى الَّ صَ  ّللَِّ ا

 يف.إسناده ضع# 
 

إِ ان  -  1154 انيمح هِ بـَْرا  ِشَهابح ،  عَ     انابَّ ْبنح  حمحَ ٍد،  بْ دح مَّ   بْ شْ بِ   نح   َداوحَد  َعْن  ادِ بْ عَ َأِب  ِن  ٍر،  َعنْ ّللَِّ   الرَّ عَ   ،  بْ ْبِد  ْبِن حمحَ   نِ مْحَِن  مَِّد 
َهانِ تـَّ لبِن اَثِم يْـ اَلَْ  ْن َأِب  عَ تِهِ دَّ جِ  نْ عَ  ،انَ عَ جحدْ   نٌ ْؤتََ رح مح ا َتشَ قَاَل: اْلمحسْ  لَّمَ سَ وَ َعَلْيِه ى اّللَّح لَّ  صَ اّللَِّ  لَ سحو  رَ نَّ ، أَ يـْ
 يف.الحديث بهذا السند ضع :ققحمل ال# قا
 

َة،  َميَّ نح أح  بْ ِإْسَاِعيلح   ٍد، انلِ اْبنح خَ   ِلمح سْ ٍد، ان مح امَحَّ   ْبنح   ىلَ عْ  اأْلَ َعْبدح   ، انيُّ رِ ازَ بْـ أْلَ ا  ِإْسَحاقَ   و نح اْْلَِصيِب أَبح يمح بْ اهِ ان ِإبـْرَ   -  1157
ِه ابِ ْصحَ أَ   نْ مِ ٌس  انَ َعَلْيِه    لَ محهح، َفَدخَ َقدَ   ثـََيتْ وَ فَـ َفَسَقَط    لَّمَ َوسَ   ْيهِ لَ ى اّللَّح عَ َصلَّ   اّللَِّ   لح و َرسح   بَ رَكِ :  قَالَ َر   عحمَ اْبنِ   نِ ، عَ عٍ ْن اَنفِ عَ 
َصلَّى ا  ِإذَ فَ مَتَّ ِبِه،  لِيـحؤْ   َمامح ْْلِ ا  ِعلَ جح  انََّ : إِ الَ ، فـَقَ لَّمَ سَ ِه وَ يْ  َعلَ اّللَّح   َصلَّى  اّللَِّ َف َرسحولح  رَ اْنصَ فَ ،  قَاِعدٌ   وَ َوهح يحَصلِّي    وهح دح َوجَ فَـ   ،هح نَ ودحو يـَعح 
ح كَ  فَ ّبََّ ا كَ ذَ إِ اًما، وَ يَ ا قِ و لُّ صَ ا. فَ مً ئِ ى قَالَّ صَ عحوًدا، َوِإَذا  وا قـح َصلُّ ا، فَ اِعدً قَ    َدهح، َمْن محَِ لِ    اّللَّح عَ َذا قَاَل: سَِ عحوا، َوإِ كَ ْر َكَع فَاَر   َذا ، َوإِ واّبِّ

 ونَ َأَْجَعح  الحوسً وا جح لُّ صَ ى َجاِلًسا، فَ َصلَّ   اَوِإذَ  ،دح مْ احلَْ َك لَ  َنا: رَبَـّ وافـَقحولح 
 إسناده ضعيف.# 
 

ِإبْـ   -  1163 رَاَراان  ْبنح  بْ   ،ِشدٍ ِهيمح  َداوحدح  ِمهْ ان  يح ي  عِ َراَن، اننح  ْبنح  ،  يَ فْ  سح َس، َعنْ ونح َسى  الثَـّْوِريِّ َمنْ َعنْ اَن  بْ لِ اَل  هِ َعنْ   صحوٍر،  ِن   
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 ْوًما ِمنْ يَـ   هح  َأجْنَتْ اّللَّح َلَه ِإالَّ  إِ   اَل   قَالَ َم: َمْن  لَّ  َوسَ هِ لَّى اّللَّح َعَليْ  صَ ّللَِّ َرسحولح ا   قَالَ َل:  قَا  ةَ رَ َريْـ ِب هح أَ ْن  عَ   ِلمٍ سْ  مح َأِب   رِّ غَ  اأْلَ نِ اٍف، عَ َيسَ 
َلهح َما أَ بَ َصاأَ  ْهرِِه،دَ   بَهح َصاهح قـَبـْ

 . الوقف  قطني.وصحح الدار عيف..اده ضن سإ :# قال المحقق
 

ِإبْـ   -  1167 ْبنح ارَ ان  الإِ   ِهيمح  بْ ََي َيَْ   ان  ،اجح رَّ سَّ ْسَحاَق  َأِب   الثَـّْورِ َيانح سحفْ   ان   ،ْبنح َكِثريٍ بَّادح  عَ   ان  ،رْيٍ بحكَ   نح  َمْنصحو عَ   ،يُّ   ْن عَ ،  رٍ ْن 
 ةِ َفرِيضَ َد الْ عْ بَـ  ةٌ ضَ يرِ فَ احْلاََلِل  َلبح َكْسبِ طَ  :لَّمَ َوسَ  هِ َليْ  عَ اّللَّح ى َصلَّ  اّللَِّ  سحولح رَ قَاَل: قَاَل   اّللَِّ  دِ بْ عَ  نْ  عَ َمةَ َعْلقَ  نْ عَ َراِهيَم، ِإبْـ 
 كر. ث منحدي  :قققال المح #
 

، َحدَّثَـ دِ هْ ِهيمح ْبنح مَ ابـْرَ إِ  ان -  1171  لَ ا قَ  : لَ قَاَمَر ِن عح ِن ابْ عَ  ِفعٍ انَ  نْ ، عَ َهرْيٍ نح زح َثِبتح بْ يُّ، ان دِ َعقَ  الْ ذٍ َعامح  ْبِن  ِهاَللِ رح ْبنح ا ِبشْ نَ يٍّ
 اِهَدْي َعْدلٍ شَ وَ  َوِلٍّ الَّ بِ َكاَح إِ  نِ : اَل مَ لَّ سَ ِه وَ َليْ عَ  ّللَّح ى ا َصلَّ ّللَِّ ا سحولح رَ 

 . إسناده واه :ققالمح # قال
 

، اندِ َمهْ  يمح ْبنح اهِ بـْرَ إِ ا نَ دَّثَـ حَ  - 1174 ، اناْلَباِهلِ  نِ محَْ لرَّ اْبِد ِن عَ اِلِد بْ خَ  نح بْ  دح محَْ  أَ يٍّ  ان   ارح،اْلَعطَّ  ِد اّللَِّ بْ عَ  ْبنِ  دِ رِ اطَ  ْبنح عح اّللَِّ  َعْبدح  يُّ
 ّللَّح ا  ىَصلَّ   اّللَِّ سحولح  رَ   ِل   الَ فـَقَ ،  يحْمَّن الْ   يِن ْت َعيْ ِرضَ : مَ الَ َماَن قَ َعْن َسلْ   يِّ رتَِ ْلَبخْ ا  َأِب   ِرو ْبِن محرََّة، َعنْ مْ عَ   نْ اٍم، عَ دَ ْبنح كِ   رح عَ ِمسْ 

 ى اْليحْسرَ َك سِ رْ َر ِبضِ مْ تَّ كحِل ال  انح ْلمَ لََّم: اَي سَ سَ َلْيِه وَ عَ 
 موضوع. رمنك حديث :لمحقق# قال ا 

 
إِ   -  1176 رَاِشٍد،  رَ بْـ ان  ْبنح  َأْسلَ ان اِهيمح  مَ   َهاِشٍم،  بَ   ىَل وْ مح،  َمْيمح ْبنِ   ى ِعيسَ   نْ عَ يِن  اَنفِ ، َعنْ ونٍ   َعْن عحَمرَ  عح نِ ابْ   نِ ٍع، عَ     نِ بْ   َمَر 

 يِن ِإَذا َسأَْلتَ   :لَ اقَ   نَّةَ َك اجلَْ لح قَاَل: َأْسأَ : َسْل  الَ  قَ هح سحرُّ ا يَ هح مبَِ ءَ اجَ ، فَ َحاَجةٍ    يف اًل رَجح َث  عَ بَـ   مَ لَّ َوسَ   هِ يْ لَ عَ   اّللَّح   ىلَّ صَ   ِبَّ نَّ النَّ  ، أَ بِ اطَّ ْلَْ ا
َها َعلَ ينِّ فََأعِ َة، نَّ اجلَْ   سُّجحودِ الِة رَ ِبَكثْـ  يـْ

 عمر. ب من حديث  الحديث...والحديث غري ن ميمون ضعيفعيسى ب :ق# قال المحق
 

 َسِعيٍد نْ عَ ْجاَلَن،  عَ    ْبنِ دِ مَّ ْن حمحَ ٍد عَ رِ اطَ عح   اْبنح َو   هح ّللَِّ َعْبِد ا  ٍب، َعنْ ْصعَ مح نح  بْ   ةح َخارِجَ    ََيََْي، ان نح ََي بْ َيَْ   ان يمح،  اهِ ان ِإبـْرَ   -  1181
نَ لْ اَأزَجَّ    اْْلَدَّْينِ بـَْيَض  أَ   نَ اَل: كَ اقَ َم  ْيِه َوَسلَّ  َعلَ ى اّللَّح لَّ صَ   ِبَّ النَّ َوَصَف    اذَ اَن إِ كَ   نَّهح أَ ،  ةَ رَ َأِب هحَريْـ   نْ عَ   ْقّبحِيِّ اْلمَ  ،  نْيِ اعَ الذِّرَ   َعْبلَ   ، نْيِ َعيـْ
 مَ ْيِه َوَسلَّ لَ عَ  ّللَّح ا ى َصلَّ  هح لَ ثْـ ْوٍم َقطُّ مِ قَـ  َعنْيٌ يف  يًعا، اَل تـَرَ َجَِ يحْدِبرح وَ ، يًعاَجَِ  لح يـحْقبِ ، نْيِ مَ َقدَ  الْ ْخمَ ضَ 

 اده واه. سن إ :ققالمح # قال
 

،  ِن ِزاَيِد ْبِن أَنـَْعمَ بْ   نِ محَْ رَّ  الْن َعْبدِ عَ   ،ْوِريِّ ثَـّ ال  سحْفَيانَ   اِق، َعنْ زَّ لرَّ َعْبدح ا  ، انِريُّ اِهيَم الدَّبَ بـْرَ إِ اقح ْبنح  ِإْسحَ   بَ و و يـَْعقح ان أَبح   - 1191
ِن  رَّمحَْ ال   اّللَِّ ِبْسمِ ِز  اوَ  ِبَ جْلَنََّة ِإالَّ ٌد ا َأحَ لح َيْدخح   اَل لََّم:  ْيِه َوسَ لَ عَ   اّللَّح   لَّى  صَ ّللَِّ اسحولح   رَ الَ اَل: قَ قَ َسْلَماَن    ٍر َعنْ اسَ ْبِن يَ   طَاءِ َعْن عَ 
 َيةٌ نِ اوفـحَها دَ طح َيًة قح الِ نًَّة عَ وهح جَ َأْدِخلح ِلفحاَلِن ْبِن فحاَلٍن  نيَ مِ الَ عَ لْ ا ِمْن َربِّ  بٌ َتاَذا كِ هَ . مِ الرَِّحي
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 مناكير وهذا أحدها. ث، وله حديضعيف ال ِن َأْنَعمَ ِن ْبِن ِزَياِد بْ ْحمَ ر  َعْبِد ال :ال المحقق# ق
 

 ّللَّح لَّى ا صَ  اّللَِّ ولح سح رَ   لَ اقَ   اِبرٍ ْن جَ ثـَْعَلَبَة عَ  ْبِن  ْبِد اّللَِّ  عَ نْ ، عَ يِّ رِ هْ لزُّ ا  َعنِ   ،رٍ َمْعمَ ْن  اِق، عَ زَّ َعْبِد الرَّ   َعنْ بَِريُّ،  لدَّ ان ا  -  1195
 مِ الدَّ  َوَلْونحهح َلْونح  اْلِمْسِك، حح رِي ِرَيحهح  َياَمِة َيْدَمى، قِ لْ َم اوْ يَـ   َجاءَ ِبيِل اّللَِّ  سَ َم يف كحلِ   نْ : مَ لَّمَ َوسَ ْيِه َعلَ 

 صحيح. ه اد إسن  :محقق# قال ال
 

، انالْ  دحونَ ْبنح َخلْ ان ِإْسَحاقح  -  1201 ، عَ  سَ  َعنْ فٌ يْ ، ان خحصَ نِ َعْبِد الرَّمحَْ نح َعزِيِز بْ الْ دح بْ عَ  َباِلِسيُّ ّللَِّ  لح اَرسحو  : َكانَ لَ اقَ ِه بِيْن أَ املٍِ
 نـَْيهِ ذح  أح  َشْحَمةِ نْ مِ  اَمْيهِ  ِإبَْ نَ دْ أَ ِة اَل َكّبََّ ِللصَّ ا  َسلََّم ِإذَ ْيِه وَ  َعلَ لَّى اّللَّح صَ 

 إسناده ضعيف جدا. :المحقق # قال
 

الْ َحاقح ِإسْ   ان   -  1202 َعْبدح اِلِسيِّ بَ   ا، ان  أَ َصْيفٌ خح   ان   َعزِيِز،لْ   َعْن  َعلَ اّللَّح ى  َصلَّ   ِبِّ النَّ ، َعِن  كٍ َمالِ ِن  بْ َنِس    مَ يْ   َوَسلََّم:  قَ ِه  َل ا ْن 
 وبحهح نح َنْت ذح َلْو َكا، وَ هح لَ َر  اٍت غحفِ َمرَّ ، َثاَلَث  ِإلَْيهِ   بح أَتحو  وَ ومح يُّ قَ لْ ا  َو احْلَيُّ ِإالَّ هح َلَه  إِ  الَِّذي اَل  اّللََّ ْغِفرح  تَـ َأسْ   :اةِ َغدَ لْ َعِة قـَْبَل امح يَحَة اجْلح بِ صَ 
 رِ حْ بَ الْ  دِ ْثَل زَبَ مِ 

 سناده ضعيف جدا.إ :# قال المحقق
 

 ى لَّ صَ   ِبِّ ِن النَّ عَ   ، َماِلكٍ ْبنِ   سِ نَ  َعْن أَ فٌ َصيْ خح ِن، ان  محَْ ْبنح َعْبِد الرَّ ِز  زِيدح اْلعَ َعبْ   ان  يُّ،سِ الِ ْلدحوَن اْلبَ  ِإْسَحاقح ْبنح خَ ان  -  1204
 ِإَلَه ِجّْبِيلَ   َب،قحو َق َويـَعْ َحاسْ إِ ، وَ مَ ِهيِإَلَه ِإبـَْراَلَِي  للَّهحمَّ إِ : اولح ُثحَّ يـَقح  تِِه،اَل ِر صَ بح ْيِه يف دح طح َكفَّ سح  يـَبْ ْبدِ ْن عَ َما مِ َوَسلََّم قَاَل:  ْيِه  لَ  عَ اّللَّح 
وَ ييَكائِ مِ وَ  أَ َأسْ   ، يلَ ْسَرافِ إِ َل  دَ َتْسَتجِ   نْ أَلحَك  َوتـَْعِصَميِن ْضَطر  مح   ّّنِ فَإِ   ، ِت وَ عْ يَب  دِ   ،  فَ ييِن يف  مح ِإّّنِ   تَـلً   َوتـََنالَ ىبـْ ِبرَ يِن ،  فَِإّّنِ مْحَِتكَ    ، 
 نْيِ َخائِبَـتَ ِه يْ دَ يَ يـَرحدَّ   اَل نْ  أَ ّللَِّ ى ااَن َحق ا َعلَ  كَ الَّ ْمِسٌك إِ تَ سْ مح   ّّنِ إِ فَ  ينِّ اْلَفْقرَ ِفَي عَ ٌب، َوتـَنْ ْذنِ مح 

 منكر. حديث  :المحقق قال# 
 

يـَعْ ان    -  1207 إِ أَبحو  بْ قحوَب  قَاِضي حْلَرْ ا  نٍ و َمْيمح   نح ْسَحاقح  مح يَِّة،  ْعَمانِ النـُّ   ِبُّ  بْ ان  مِ ان حح َداوحَد،    نح وَسى  ْبنح  َعنِ َصكٍّ َسامح    ْبنِ ا  ، 
 أْ ضَّ  يـَتَـوَ  َوملَْ َس ِمْن َكِتفٍ َنََ  مَ َسلَّ وَ  هِ اّللَّح َعَليْ لَّى  صَ  لنَِّبِّ ا َعنِ ، يقِ دِّ ْكٍر الصِّ بَ َأِب  َعنْ  َعبَّاٍس،اْبِن  نِ ، عَ نَ ريِيسِ 

 إسناده ضعيف.  :المحققال # ق
 

 امِ دَ ِمقْ الْ بح ْبنح  ْصعَ ان مح   ،رِ النَّضْ   َأِب   ْبنح ِر  و َبكْ وِريُّ، ان أَبح ابح ْيسَ نـَّ الٍر  كْ بَ   اجح أَبحواِهيَم السَّرَّ رَ  ِإبْـ ْسَحاَق ْبنِ إِ   ْبنح   يلح ان ِإْسَاعِ   -  1212
الثَـّْورِ فْ ان سح   ،ّللَِّ ا  ْبدِ عَ   بحوأَ  قَاَل:َعْن جَ   َبرْيِ زُّ لا  ِب أَ   يُّ، َعنْ َيانح  أَ يْ َعلَ   لَّى اّللَّح صَ   اّللَِّ   ى َرسحولح َنََ   اِبٍر  َوَسلََّم   هح َكرَ ذَ   لح جح الرَّ    مَيَسَّ نْ ِه 

 بَِيِميِنهِ 
 ناده صحيح. إس :محققالال # ق
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،   هحَريـَْرةَ َأِب   نْ عَ ِء  ْعثَالشَّ  اٍم، َعْن َأِب زِ  َحاْن َأِب عَ   ِبٍت،ثَ   نِ بْ ِديِّ  َة، َعْن عَ ِنيفَ حَ   بحوأَ   ، انكِّي   مَ مٍَّد، ان ْبنح حمحَ لح  ْسَاِعيان إِ   -  1215

 تِ الصَّمْ  َصْومِ  نْ اِل، َوعَ ِوصَ الْ ْوِم ْن صَ هح ََنَى عَ أَنَّ   مَ لَّ ْيِه َوسَ َعلَ  ى اّللَّح  َصلَّ ِبِّ النَّ  َعنِ 
 بعده.( وما 13449ي هريرة، انظر المسند الجامع )لوصال في الصحيحين من طرق عن أبعن ا  النهي :(5752صاحب اإليماء )قال  #
 

ا َلمَّ   : لَ اقَ   دٍ اهِ  ُمحَ نْ  عَ نْيٍ  ححصَ ، َعْن َأِب ِمْغَولٍ ْبِن    كِ لِ ْن َماَرِك، عَ محَبا الْ ْبنح  ا  ان   ٍح، ِد ْبنح َصالِ ْبدح احْلَِميان عَ لح،  اِعيان ِإسَْ   -  1221
 اهَ سَ ْكٍر رَأْ بَ و بََّل أَبح قَـ َشَة ئِ اعَ  عحْذرح  لَ نـَزَ 
 مرسل.# 
 

ِإسَْ ان  -  1225 ْبنح  اِعي  الْ أَ لح  أَبحو  اَقامْحََد  الْ نِ اِببْ وفح  َمْعرح الْ   اِديُّ ْلبَـْغدَ ِسِم  ان  مَ يَ    ، ُمحَ بـَْراهِ إِ اّنِّ ْبنح  سَ رٍ شِّ يمح  ان  صَ َلَمةح ،  ْبنح  ٍح لِ ا 
  ِمنَ   رحجْ  ختَْ : اَل لَّمَ ْيِه َوسَ  َعلَ اّللَّح   ّللَِّ َصلَّىاَرسحولح  اَل  قَ   اَل:يِه قَ ْن أَبِ ، عَ ةَ ْيدَ ِن بـحرَ ِن ابْ ِْي عَ رِ ْلكَ  َعْبِد انْ ٍد، عَ الِ ِب خَ  أَ دَ ْن يَزِيعَ ،  أْلَمْحَرح ا

أح جِ سْ اْلمَ  َحّتَّ  ِِبيٍَة،  ِّبَكَ خْ ِد  ملَْ سح   وْ أَ   تـح ورٍَة  نَ لَ عَ نَـزَّْل    بـَعْ ى  غَ نَ َلْيَماسح   دَ ِبٍّ  فَ قَ رْيِي    فَاتَـّ مَ اَل:  انـْتَـ فـََلمَّ تحهح،  عْ بَـ َشى،  اَبِب  ىَل إِ   َهى ا   
إِ فَأَ ،  ْسِجدِ اْلمَ  رِْجَليْ ْخَرَج  ِمنْ ْحَدى  أحسْ ِه  َوبَ ِجدِ اْلَمسْ كحفَِّة    اأْلح ِقيَ   يف رَ خْ ِت  اْلَمْسجِ ى  فـَقح دِ   بـَْييِن ،  نَـ بَ وَ   ْلتح  َل، قَا  أَلَْيسَ ِسي  فْ نْيَ 

ِبوَ لَ عَ   فََأقْـَبلَ  فَـ ْجهِ يَّ  ِبَِ قَ ِه،  َشْيءٍ اَل:  تَـ يِّ  افْ   ِإذَ ْلقحرْ َتحح  اآَن  التَـتَ فْـ ا  بِـ } ْلتح فـَقح َة؟  صَّاَل ْحَت  اّللَِّ بِ :  ]االرَِّحيِن  الرَّمحَْ   ْسِم  ة:  لفاحتِم{ 
 ُثحَّ َخَرجَ َي هِ َي هِ اَل: [. قَ 1

 ف جدا.عيسناده ضإ :المحقق# قال 
 

مْ ِإْسَاِعيَل    ْبنِ   ْهلِ سَ   ْبنح رح  ان َبكْ   -  1233 ِع ، َعْن ُمحَمِّ ثِ رِ احلَْ ا  نِ يُّوَب، َعْن َعْمِرو بْ أَ   ْبنح   ََي  َيَْ ، انََي  َيَْ نح بْ بح  َعيْ ان شح ،  اِطيُّ يَ الدِّ
َلَّ َلمَ َمسْ َكْعٍب َعْن ِن  بْ   َجالَ َزْمَن احلِْ لْ َء يَـ َسانِّ لاوا رح : َأعْ َسلََّم قَالَ  وَ هِ يْ لَ  عَ ى اّللَّح َصلَّ   اّللَِّ سحولِ ْن رَ ٍد، عَ َة ْبِن خمح

 ضوع.و نكر ممحديث  :قحقال المق #
 

 

بَ   -  1237 بْ رح كْ ان  ْمَياِطيُّ نح    الدِّ َعبْ ان،  َسْهٍل  ْبنح   دح   بْ  يحوسحفَ اّللَِّ  الْ ، ان عحَمرح  الْ ِغريَ مح نح  ي ِة  ْبنح ، ان  ِصيُّ ِمصِّ ، َعْن  دٍ ِهنْ َأِب    َداوحدح 
 َن اْلَكَبائِرِ  مِ يَّةِ صِ وَ  الْ يف  ْضَرارح ْْلِ َل: ااَم قَ لَّ سَ ِه وَ يْ  َعلَ ّللَّح ا ىلَّ  صَ نَّ النَِّبَّ ، أَ اسٍ بَّ عَ   َعِن اْبنِ َمةَ رِ ِعكْ 
 منكر.(: 1656ني في اإلرواء )قال األلبا :(2719صاحب اإليماء )ال # ق
 

بح احِ صَ   نَـْيٍد، ْبنح جح   َمرح عح   ئح، ان اْلمحْقرِ نِ الرَّمحَْ   ْبدِ و عَ أَبح   ، ان َسِديُّ اأْلَ ِمريََة  ِن عَ بْ   ِن َصاِلحِ ِن َشْيِخ بْ بْ   ى  ْبنح محوسَ ان ِبْشرح   -  1252
 ى اّللَّح َصلَّ   سحوِل اّللَِّ ْصَحاِب رَ أَ   رَ نَّا َمْعشَ َرَة قَاَل: كح  هحَريْـ َعْن أَبِيِه َعْن َأِب   ٍح، الِ صَ   ْبِن َأِب   َعْن سحَهْيلِ ْصِريُّ،   اْلبَ صٍ فْ حَ   بحو أَ رِ مح اْْلح 
: نـَقح َم َوَسلَّ  َلْيهِ عَ   تح  َنْسكح نح، ُثحَّ امَ ثْ  عح ُثحَّ  ،رح  عحمَ ُثحَّ  ،و َبْكرٍ َها أَبح يِّ نَبِ بـَْعَد أْلحمَِّة اَأْفَضلح  ولح

 صحيح من حديث ابن عمر.# 
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َبسَ جَ   ان  -  1259 َعنـْ ْبنح  بْ ِن َعمْ بْ   ةَ ْعَفرح  الْ ِرو  يـَْعقحوَب  ، انَمكِّ الْ   صٍ ْبنح َحفْ رح  مَ ٍد، ان عح مَّ حمحَ أَبحو  كحِريُّ  َيشْ ِن    ٍج، َعنْ يْ رَ ْبنح جح ا  يُّ

[  1حتة:  الفاِن الرَِّحيِم{ ]محَْ  الرَّ ّللَِّ ا   }ِبْسمِ َتنْيِ بِـ  ورَ  سح يف   رح هَ يَْ  يـََزْل  ملَْ   مَ ْيِه َوَسلَّ لَ  عَ ّللَّح ى الَّ  صَ ّللَِّ َل انَّ َرسحو اٍس، أَ ِن َعبَّ ِن ابْ اٍء عَ َعطَ 
 ِبضَ ّتَّ قح حَ 

 .ف جدا إسناده ضعي :ققح# قال الم
 

بَ   ْعَفرح جَ   ان   -  1261  ّللَّح ى ا لَّ  صَ ّللَِّ اَل َرسحولح  ا: قَ قَالَ   سٍ اْبِن َعبَّ اِن   عَ اءٍ طَ َعْن عَ   ،جٍ يْ ٍص، ان اْبنح جحرَ  َحفْ ْبنح َمرح  ان عح َسَة،  ْبنح َعنـْ
، ِإالَّ َتجِ ْفَتقِ يَـ   ا اَل بـحهَ َفَصاحِ تَِّجارَِة  ل يف اةَ اْلَّبَكَ   نَّ فَإِ   ِة،ارَ جَ تِّ ل َعَلى اَواِل مَ لْ ابَـنَّكحمح   يـَْغلِ قـحَرْيٍش اَل   َشرَ َسلََّم: اَي َمعْ َعَلْيِه وَ  ٌف الَّ حَ   رٌ رح

 نيٌ هِ مَ 
 حديث منكر.  :المحقق قال# 
 

  لََّم:سَ وَ َعَلْيِه    ّللَّح ا َصلَّى  َل َرسحولح اّللَِّ قَا  :قَالَ   ْبِن َعبَّاسٍ ا  اٍء َعنِ  َعطَ ، َعنْ جحَرْيجٍ   نح بْ نح َحْفٍص، ان ا بْ َمرح  عح ٌر، انْعفَ جَ   ان  -  1262
َلٌة لِ قِ  اْلبَـْيتح  لَ َرمح ، َواحلَْ احْلََرمِ  ْهلِ أِلَ  َلةٌ ِجدح ِقبْـ اْلَمسْ وَ ِجِد، سْ ْلمَ بـْ  يِت ْن أحمَّ مِ ا َها َوَمغَاِربَِ رِقِ َشا مَ ِض يف رْ اأْلَ  ْهلِ أِلَ  ةٌ  ِقبـْ

 ضعيف. :(4351ة )السلسلة الضعيف# 
 

َوَسلََّم   َعَلْيهِ   لَّى اّللَّح  صَ اّللَِّ ولح  سح ى رَ َل: رَأَ قَاِن َعبَّاٍس  بْ ا  نِ اٍء عَ ، َعْن َعطَ جحَرْيجٍ   نح ان ابْ   ،صٍ فْ عحَمرح ْبنح حَ   ان َجْعَفٌر، ان  -  1264
 َلْيهِ ى اّللَّح عَ  َصلَّ ولح اّللَِّ سح رَ   ، فـََقاَل َلهح مْ ْم َوَأْكسحوهح محهح ْطعِ أح   ةِ َبشَ ْلحَ  لِ  اّللَِّ لَ  َرسحو ايَ   :اْلَعبَّاسح   الَ قَ لطََّعامح؟  ا اذَ هَ   َمنْ : لِ الَ طََعاًما. فـَقَ 

 ا، َوِإْن َشِبعحوا زَنـَوْ اَسَرقحو  اعحوا ِإْن جَ مْ ِإَنَّح ، فَ لْ تـَْفعَ ي اَل مِّ لََّم: اَي عَ سَ وَ 
 وضوع. ث محدي  :حققالم قال #
 

ِليٍّ   َعْن عَ ثِ ارِ ِن احلَْ ، عَ اقَ ِإْسحَ   ْن َأِب عَ   ْفَياَن،سح   ٍم، َعنْ  محْسلِ  ْبنح ءح اَعطَ ، ان  ادٍ نح َجنَّ دح بْ عحبَـيْ    احْلَجَّاِج، انرح ْبنح ان َجْعفَ   -  1266
: ايَ   َمكَ وْ قَـ   اجُّ حَ تح سَ اَي َعِليُّ     َعَلْيِه َوَسلََّم:ّللَّح لَّى اصَ   ِبُّ لنَّ َل اَل: قَاقَا   ْحكحمْ ا  اَب َأوِ ِكتَ ِبِع الْ : اتَّ لَ قَا  ؟َما َتَْمحرحّن ، فَ وَل اّللَِّ سح رَ   قـحْلتح

 ْيهِ َتجَّ َعلَ ّتَّ احْ حَ ا دً  َأحَ ِلي  عَ  اَتلَ قَ  : َفَمانح اَل سحْفيَ اقَ اِبْلِكَتاِب 
 ف جدا.سناده ضعيإ :ققالمحقال # 
 

، عَ سُّدِّ َعِن الثـََنا قـَْيٌس،  َدَوْيِه، َحدَّ  َعبْ نح  ََيََْي بْ ان ،  لٍ ازَ كح   ْبنِ   ْبنح حمحَمَّدِ   ان َجْعَفرح   -  1268 ِن  بْ   َصةَ ْن َوابِ  عَ  َوْهبٍ نِ ْيِد بْ  زَ نْ يِّ
فـََقاَل لَهح ِه،  يْ َبنْيِ َيدَ   نْ مِ   ىرَ يَـ   اَكمَ ِمْن َخْلِفِه     َعَلْيِه َوَسلََّم يـََرى ى اّللَّح  َصلَّ نَِّبُّ ال  نَ اَدهح، وَكَ َوحْ   فِّ  الصَّ ى َخْلفَ لَّ رَجحاًل صَ   ، َأنَّ دٍ بَ َمعْ 
 ةَ اَل ِد الصَّ َك َأعِ عَ  َصلَّى مَ اًل َت رَجح بْ ْو َجذَ أَ ، فِّ الصَّ يف  تَ  َدَخلْ اَل َم: أَ لَّ سَ َلْيِه وَ  عَ اّللَّح  لنَِّبُّ َصلَّىا

 جدا. ضعيف  :(922) السلسلة الضعيفة# 
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يف   َفرح َجعْ   ان  -  1269 بـَْغَداِدي   َهاِشٍم،  دَ ْبنح  ان   ارِ   أَ َكْعٍب،  بْ محَْ   انح  دح  الْ ّللَِّ عحبَـْيِد  ان  غحَداّنُّ   اْلَبْصِريُّ،  مَ لَّى  محعَ الْ   محوٍن يْ ْبنح 

كح َوا َم: السِّ َسلَّ  وَ ّللَِّ َصلَّى اّللَّح َعَلْيهِ ولح اَرسح   الَ قَ   َل:اقَ   ةَ هحَريـْرَ   ِب  ِسَناٍن َعْن أَ َناِن ْبِن َأِب  سِ ، َعنْ دَ َداوح   ْبنِ َمَر  عح   نْ عَ ،  ِعيُّ اشِ جَ مح الْ 
 اَحةً صَ لرَّجحَل فَ دح ازِييَ 

 وضوع. حديث م :محقق# قال ال
 

َأِب قَ مْحَِن،  رَّ ْبِد ال عَ نح مَّدح بْ  حمحَ ، انَجْعَفرٌ   ان  -  1273 َلىِب أَ نح  ابْ ا  نَ ثَـ َل: َوَحدَّ اان  لَيـْ   َعَلْيهِ اّللَّح   ىِبِّ َصلَّ لنَّ ، َعِن اعحَمرَ ِن   ابْ َعنِ    
ئً اَل: َمنْ قَ هح نَّ َوَسلََّم أَ  ، احلَْ  رِ ا ِمْن َأمْ  َقدََّم َشيـْ   َحَرَج َعَلْيهِ َفاَل  جِّ

 ف. ضعيإسناده  :ققحالم قال# 
 

ٍب، ََيََْي نْ نْيٍ، عَ صَ حح    َأِب نْ عَ   ،يعِ بِ نح الرَّ سح بْ ان قـَيْ ،  يٍّ لِ ْبنح عَ   اِصمح عَ   انْعَفٌر،   جَ ان   -  1275  ّللَِّ ا َعْبِد  نْ ْسرحوٍق عَ مَ َعْن     ْبِن َوثَّ
  . كَ نِ َفايَك َوِلضِ هح لَ َدْدتح َأعْ   :لح قَالَ اَل بِ   ايَ   ا : َما َهذَ الَ َتٍْر فـَقَ ْن  مِ  صحَّبٌ  هح ْندَ َوعِ ٍل،  َلى ِباَل لََّم عَ سَ َعَلْيِه وَ   لَّى اّللَّح ِبُّ صَ َل النَّ قَاَل: َدخَ 

 اًل ِإْقاَل  شِ ِذي اْلَعرْ  نْ  خَتَْش مِ ، َواَل  ِباَللح أَْنِفْق ايَ ، نَّمَ ِر َجهَ انَ  اٌر يف بحَ   َلهح لح َأْن َيكحونَ اَي ِباَل  ى ا خَتْشَ مَ أَ  قَاَل:
 ضعيف.  إسناده :حقق# قال الم

 
، ان عح حِ رِّايَ لٍء اطَاَسْيِف ْبِن عَ نح  بْ   اِعيلح ان ِإسَْ   ،ْراَيِبُّ فِ ٍد الْ مَّ نح حمحَ بْ   رح ان َجْعفَ   -  1284 ِريُّ يْ رَ جْلح ِعيٌد ا سَ ْلَقْيِس، انا  نح ْبنح َعْمِروَويْ يُّ

  َفٌر:َجعْ   الَ َل ِبحْزٍن قَ نـَزَ   فَِإنَّهح ْزٍن،  ِبح قحْرآَن  الْ   َرءحواقْـ الََّم:  سَ وَ    َعَلْيهِ ّللَّح  َصلَّى ا اّللَِّ لح  و قَاَل: قَاَل َرسح ِه  ي  أَبِ نْ عَ   ، ةَ دَ ِن بـحَريْ بْ   َعْن َعْبِد اّللَِّ 
:  وَ  َناهح  عَ ْد َعِمَشتْ قَ   عحَوْيَن َكانَ   ِإنَّ يـحَقالح اَن ِراَيٌح و؟ قَاَل: كَ ْمرٍ  عَ نِ ، َوعحَوْيِن بْ ِسيِّ اْلَقيْ   حٍ ايَ رِ   اوحَد َعنْ دَ   بحَكاِء. َسأَْلتح َأابَ الْ   ِمنَ   يـْ
 ةٍ َب سحنَّ نح َصاحِ يْ اَن عحوَ كَ وَ َدِر، قَ مح اِبلْ هَ تـَّ يـح 

 .جدا واه فضعي إسناده :ال المحقق# ق
 

َنةَ نح ْفَياسح   ، اناّنِّ بَـهَ صْ ْبنح َعاِمٍر، ان اْبنح اأْلَ ان ا  -  1293   ْبنِ   اّللَِّ عحبَـْيِد  وَ ،  رْيِ  الزُّبَ نِ بْ اْيَكَة، َعِن  لَ  مح ِب ِن أَ ابْ َأِو  ،  ْن َعْمٍرو، عَ  ْبنح عحيَـيـْ
 َناٌح َأنْ ْم جح }لَْيَس َعَلْيكح   :َلتْ نَـزَ  فَـ َمَناةَ   ونَ ِليَِّة، َفَكانحوا يـََتَأَلَّح اهِ ا يف اجلَْ اقً وَ أسْ   ةح َوَُمَنَّ  عحَكاٌظ  اَل: َكاَنتْ قَا،  اسٍ بَّ عَ  اْبِن  َعنِ يَزِيَد    َأِب 
تَـ   حْلَجِّ َواِسِم امَ  [ يف 198بقرة: ]ال ْن رَبِّكحْم{ مِ اًل ضْ وا فَ غح تـَبـْ
 .( وغيره2050لبخاري )حديث ابن عباس رواه ا صحيح من# 
 

  انَ يْـ يُّ َقِدَم َعلَ رَّازِ الٍس  َبيِن قـَيْ لِ   ىَل ، َمو َفَراّنُّ ََي الزَّعْ  أَبحو َيَْ كٍ رِ دْ  مح نِ  بْ َصاِلحِ ِزاَيِد ْبِن    نِ بْ َسنْيِ  احْلح   حمحَمَِّد ْبنِ    ْبنح رح  َجْعفَ ان  -  1297
 ِبُّ نَّ ال  نَ اَل: َكاقَ   ْبِن عحَمرَ ا  نِ اَنِفٍع عَ   نْ  ِإْسَحاَق، عَ ْن َأِب  َجاِبٍر، عَ ْبنح   وبح أَيُّ   ان  ِن، اَيمَ لْ ا  مح ْبنح ثَ اَْلَيْـ   انْبِعنَي،  سَ اٍن وَ ثََ   َسَنةَ َد  بـَْغَدا

  َأَحدٌ َو اّللَّح هح ، َوقحْل ونَ اِفرح اْلكَ أَيُـَّها قحْل اَي وَ  ،بَِّك اأْلَْعَلىْسِم رَ ِح ا ِب َسبِّ رح وتِ لََّم يح ْيِه َوسَ ّللَّح َعلَ َصلَّى ا
 ه ضعيف. إسناد  :قمحقلا قال  #
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غحنَـْيِم ٍق، َعْن  دِ ِب َصاَعْن أَ   ٍل،َهيْ  ْبِن كح ْن َسَلَمةَ عَ   ،يِّ  الثَـّْورِ َعنِ اِق،  الرَّزَّ   ْبدح عَ ٍح، ان  َصالِ   اَلِم ْبنح لسَّ ْبدح اعَ ، ان  َفرٌ عْ ان جَ   -  1298

َعِليُّ   اَلًما سْ  إِ مْ وََّلحح أَ ْوِض  َعَلى احلَْ   ا وحرحودً نَّاِس  لح ال: َأوَّ َسلَّمَ ِه وَ يْ لَ  عَ اّللَّح ى  َصلَّ ّللَِّ  لح ااَل َرسحو : قَ قَالَ   انَ َسْلمَ يِّ َعْن  ْندِ قـَْيٍس اْلكِ ِن  بْ 
 بٍ الِ طَ  ْبنح َأِب 

 عا. رفو ال يصح م :# قال المحقق
 

َعِن     شحْعَبةح، انٍد،  َعبَّا  دح ْبنح بَّاعَ ان    نح،َباَل سَ   دٍ نح ِزايَ ِهيمح بْ َراِإبْـ ، ان  نيٍ ِن َمعِ بْ   ََي يُّ َصاِحبح َيَْ سِ لِ الطََّيا  رٌ فَ مٍَّد َجعْ بحو حمحَ ان أَ   -  1301
َعنْ ْنصحورٍ َومَ ،  اأْلَْعَمشِ  سَ ،  بْ   اجلَْ املِِ  َأِب  عَ ِن  ثَـ ْعِد  قَاَل:  ْن  َرسحولح لَ قَاْواَبَن  اّللَِّ   َصلَّ   اّللَّح    َوَسلَّ يْ لَ عَ ى  اْسَتِقيمحوا  مَ ِه  مَ َريْ قح لِ :  ا ٍش 

 َء ايَ رَّاِعنَي َأْشقِ وا زَ َفكحونح   ا تـَْفَعلحو ِإْن ملَْ ْم فَ اَءهح َخْضرَ   دحوايكحْم فَأَبِ َواتِقِ ْم َعَلى عَ وَفكح وا سحيح َفَضعح   كحمْ لَ وا  يمح ْسَتقِ يَ   ِإْن ملَْ كحْم، فَ ا لَ امحو ْستَـقَ ا
، َوالنَّ سِ الِ يَ الطَّ اوحَد  بحو دَ  أَ الَّ َة، إِ بَ شحعْ  َعْن  حْلَِديثِ ا ا يف َهذَ دٍ ا َعبَّ ْبنح ادح  َعبَّ   ا َواَفقَ مَ   :يـَقحولح   يُّ سِ  الطََّيالِ ْعَفرٌ جَ ان    -  1302 اسح يُّ

 ورًاْنصح ولحوَن مَ ، اَل يـَقح ْن َساملٍِ َش عَ ْعمَ ولحوَن اأْلَ قح لُّهحْم يَـ كح 
 ضعيف. :(825) امعضعيف الج # 
 

َر  َعْن عحمَ عِ  الرَّبِي َأِب َن ْبنِ اَلْيمَ سح ْن  ، عَ َدةَ يْ بـحرَ ِن  بْ   اّللَِّ ْن َعْبِد  عَ ،  اَدةَ تَ قَـ   َعنْ   ، امٌ  ََهَّ ٍق، أان زحو نح َمرْ ْمرحو بْ ان َجْعَفٌر، ان عَ   -  1307
عَ اْْلَطَّابِ  نِ بْ   ّللَِّ رح امْ أَ  ِتَ َيَْ  َحّتَّ  رِينَ ظَاهِ َلى احْلَقِّ عَ ئَِفٌة ِمْن أحمَّيِت اطَ   الح : اَل يـَزَ ولح يـَقح َم  َعَلْيِه َوَسلَّ اّللَّح   َصلَّى لنَِّبَّ ا ، سَِ

 الصحيح.جال الكبير رجال ي الصغير والكبير ور ي فرواه الطبران  :(12249ي )الهيثم# 
 

 ولح َرسح َل  قَاَل: قَا  َأِب َسِعيدٍ   نْ َرَة عَ َنضْ   ، َعْن َأِب اَدةح ان قـَتَ   متٍِ َحاأَبحو  اَرِك، ان سحَوْيدح  محبَ الْ   ِن ْبنح لرَّمحَْ ا  دح بْ َفٌر، ان عَ ان َجعْ   -  1311
 ضٍ اَب بـَعْ قَ ْعضحكحْم رِ بح بَـ ْضرِ ا يَ ارً ي كحفَّ ِجعحوا بـَْعدِ رْ لََّم: اَل تَـ سَ وَ  َلْيهِ  عَ اّللَّح  لَّى صَ اّللَِّ 

 عيف. سناده ضإ :ققمح# قال ال
 

ازٍِم حَ   ِب أَ   ، َعنْ ْعَمشِ َلْيَماَن اأْلَ ْن سح ، عَ يُّ زَمِ رْ  اْلعَ اّللَِّ نح عحبَـْيِد  دح بْ مَّ َأِب، ان حمحَ ان  ْرزحاَبِن،  مَ الْ   نح وقح بْ ، ان َمْسرح ان َجْعَفرٌ   -  1315
 ا هَ يْـ  ِإلَ َوى بَِيِدهِ ْعَبِة فََأهْ اْلكَ ِإىَل  لَّمَ سَ  وَ هِ يْ َعلَ   َصلَّى اّللَّح اّللَِّ   ولح َر َرسح ظَ اَل: نَ َرَة قَ َأِب هحَريْـ  نْ عَ 

 إسناده ضعيف جدا. :قال المحقق# 
 

،  َعْبدِ    َعنْ صِ ْحوَ  اأْلَ َأِب اَق، َعْن  حَ ِإسْ   َأِب   ، َعنْ شِ أْلَْعمَ  انِ ْعَفٌر، عَ جَ   َمْسرحوٌق، ان   ، انرٌ ان َجْعفَ   -  1316 ى  لَّ صَ   النَِّبِّ ِن  عَ   اّللَِّ
َناهح ِمنْ تَـ َذا اَبِطٌل، وَكَ ِل هَ بحو اْلَفضْ : أَ الَ َحٌة قَ ْرَحٍة تـَرْ كحلِّ فَـ : َمَع  َم قَالَ َوَسلَّ  ْيهِ لَ  عَ اّللَّح   ااِبِه َمْرفحوعً ِكتَ   بـْ

 ا. مرفوع باطل حقق:الم# قال 
 

 ْبنِ   مَّدِ حمحَ  َعنْ ،  ْيدٌ َحدََّثيِن زَ   رَِّحيِم قَاَل:ِد البْ ِب عَ ْن أَ عَ َة،  َلمَ سَ    حمحَمَّدح ْبنح ان   َة، َكِرميَ نح َأِب دح بْ ٍم، ان حمحَمَّ يكِ نح حَ بْ   دح نَـيْ جح   ان  - 1318
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بْ اِلٍح، َعْن عحبَـ ِب صَ أَ َحاَدَة، َعْن  جح  اْلقَ َم عَ لَّ  َوسَ  َعَلْيهِ اّللَّح   لَّى صَ   ّللَِّ  الح َرسحو   اّن ِليٍّ قَاَل: َنََ ْن عَ  عَ رْيٍ عحمَ   نِ ْيِد   ، َوَعْن َخامتَِ يِّ سِّ ِن 
يَباِج، فَّفِ كَ اْلمح  َعنِ وَ  ِب،ذَّهَ ال  لنَّاِصِحنيَ  ا ِمنَ  َلكَ ّّنِ أَ  مْ ْعلَ َواُثحَّ قَاَل:  اِبلدِّ

بالديباج، و دون قوله: »و هو في السنن    :(4228حب اإليماء )صا# قال   الناصحين«، انظر المسند  أ  قال: واعلمعن المكفف  ني لك من 
 (.10193لجامع )ا

 

 

نَ ، ان اْبنح  َراّنُّ الزَّْعفَ   ان  -  1330 ِإبـَْراهِ عَ ،  ةَ عحيَـيـْ ْبِن َمْيسَ ْن   ّللَِّ ا   لِ و سح تح َمَع رَ كحنْ اَل:  ِن قَاِرٍب قَ  بْ ّللَِّ ا  ْبِن َعْبدِ ْهِب  َعْن وَ   رةَ يَم 
عَ اّللَّح   َصلَّى َوَسلَّ   َرسحو يْ َرأَ فَـ   مَ َلْيِه  اّللَّح َل  تح  َصلَّى  َوسَ لَ عَ   اّللَِّ  يَـ ْيِه  يـَْرَحمح قحولح لََّم  اْلمحَحلِّ اّللَّح   :  فَـ   ايَ   لَ َقاِقنَي،  اّللَِّ رَجحٌل:  َرسحوَل    

رِ اْلمحقَ وَ   ينَ رِ صِّ قَ مح َل: َوالْ قَا َثةح اَنِت الثَّالِ ا كَ َلمَّ فَـ  يَن قَاَل:صِّ
رة، عن ابن قارب، عن أبيه، وانظر المسند ن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميس( ع393/  6د )أحم   عند  وه   (:5344إليماء )صاحب ا # قال  

 (.11163الجامع )
 

  اّللَّح ى  اّللَِّ َصلَّ   ولح  َرسح انَ كَ قَاَل:    سٍ ْن أَنَ ِبٌت عَ ثَ اِريُّ، ان  صَ نْ اأْلَ عحْثَماَن  ْبنح     حمحَمَّدح ٍد، ان ابَّ  ْبنح عَ ان ََيََْي ،  َفَراّنُّ  الزَّعْ ان   -  1332
 ةِ اَل صَّ لَرهح ابِ َأمَ  َو الرَّجحلِ نَْ هح بَ َأْعجَ َذا َوَسلََّم إِ  َلْيهِ عَ 

 ال الصحيح. ى عن أنس، وبقية رجاله رجري ولم أعرفه، رو البص رواه البزار، وفيه يحيى بن عثمان القرشي :(3521الهيثمي )# قال 
 

الزَّ   -  1339 الْ   ، ان َراّنُّ ْعفَ ان  بْ َوهَّابِ َعْبدح  ِزاَيٍد ا، عَ طَاءٍ عَ   نح   ْبِن زَ عَ   ِص، َعنْ صَّاجلَْ ْن   عحَمَر  نح ابْ اَل  قَ :  ِهٍد قَالَ ، َعْن ُمحَاْيدٍ ِليِّ 
ٌب، لحو َو ِبِه َمصْ ا هح ِإذَ ، فَ هح ْأسَ َمَر رَ َع اْبنح عح ، فـََرفَ مح ْلغحاَل َسَها اْيِه فَ َعلَ    ِب رَّ  تَح ، َفاَل  َمْصلحوابً رْيِ بَ  الزُّ اْبنح ِفيِه  ِذيالَّ  نَ َكامَ ِر الْ اْنظح : غحاَلِمهِ لِ 
اّللَّح غْ يَـ َقاَل:  فَـ  َثاَلًث.لَ   ِفرح  وَ   َك،  مَ اّللَِّ َأَما  إِ عَ   ا  َصوَّ ْنتَ الَّ كح ِلْمتحَك  َوصحواًل  امً قـَوَّ ،  اًما  وَ ِحمِ ِللرَّ ا،  ِإّّنِ ّللَِّ ا.  أَلَ   مَ   مَ ْرجحو  َما اِوئِ سَ َع   
دِّ و بَ دََّثيِن أَبح حَ   فـََقاَل:   ِإَِلَّ  اْلتَـَفَت  ُثحَّ   ًدا،بَ ا أَ هَ  بـَْعدَ َبَك اّللَّح يـحَعذِّ   اَل   َأنْ   ِصْبتَ أح   ّللَّح ا  َصلَّى  اّللَِّ َرسحوَل  ْنهح َأنَّ  عَ   ّللَّح ا َي  يقح َرضِ ْكٍر الصِّ
 ا دُّنـْيَ  اليف ِبِه  يحْزَ  سحوًءا يـَْعَمْل نْ مَ َل:  قَالَّمَ َلْيِه َوسَ عَ 

 [ (10لقصة )ون امد د أحسند الحديث في م] عيف جدا.إسناده ض :ققالمح # قال
 

َة  رَ  هحَريْـ َأنَّ َأابَ   ِب دََّثيِن أَ اَل: حَ َلْيٍب قَ  كح نح بْ  َعاِصمح  يِن : َحدَّثَ ٍح قَالَ الِ صَ نح ْبنح  ، ان احلَْسَ ْيلٍ ضَ ْبنح فح   ََي  َيَْ اَن، ان فَّ عَ ان اْبنح    -  1384
أَ نَّهح قَ طُّ، َغرْيَ أَ قَ   َذاكحْم هَ الَ  وحصَ َواَصلَ   اَل اَن َقطُّ، وَ  َهَذا يف رََمضَ مْ كح مَ اِقيَ   مَ َسلَّ ِه وَ  َعَليْ َصلَّى اّللَّح   اّللَِّ اَم َرسحولح  اَل: َما قَ قَ  خََّر ْد 

 اَلهح جْ لََّع رِ  يـَتَـزَ ّتَّ حَ  لَيَـقحومح ْن َكانَ َل: َوإِ اقَ  رِ ىَل السَّحَ إِ اْلِفْطَر 
و »َكانَ (: 1645في سنن النسائي )#   ْعِني َتَشق ق  ـ َقَدَماه « ي َصلِ ي َحت ى َتْزَلَع ـ يَ  ل مَ َلْيِه َوسَ  َصل ى هللا  عَ ل  ّللا ِ  َرس 
 

اْبنح َعفَّ ان   -  1391 ، عَ ْعفِ جْلح ا  نْيٌ ، ان ححسَ انَ   ْبِن  ْن سحفْ يُّ ِدينَ مْ عَ   نْ عَ   َنَة، يْـ يَـ عح َياَن  ْبِن  ْبِن عَ َجاِبرِ   ، َعنْ ارٍ ِرو  َل: قَاَل اقَ   اّللَِّ   ْبدِ  
 َأْعَمى اًل رَجح  َكانَ قَاَل: وَ  هح اِقٍف نـَعحودح يف َبيِن وَ ي   الَّذِ َبِصريِ الْ  ا ِإىَل ا بِنَ : اْنطَِلقحو مَ  َوَسلَّ هِ َليْ  عَ اّللَّح  ى ّللَِّ َصلَّ لح او سح رَ 
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لبزار قال: لم يروه قة، إال أن اى بن عبد الرحمن المسروقي، وهو ثجاله رجال الصحيح غير موسالبزار، ور رواه    :(13601)  # قال المحقق
 أ فيه.بن علي الجعفي، وأحسبه أخط إال حسين  حديث جابر من
 

ِإبـَْراِهيَم،  ، عَ اِبرٍ  جَ يلح، َعنْ ائِ رَ  ِإسْ َة، ان يَّ طِ  اْبنح عَ ان اَن،  فَّ  عَ  اْبنح ان   -  1403 ِه أح اِلٍك، عَ ِن مَ بْ    أََنسِ نْ عَ ْن     قَاَلْت: سحَلْيمٍ مِّ ْن أحمِّ
 هح  ِمنْ فـََيْشَربح  لَّمَ ْيِه َوسَ ى اّللَّح َعلَ لَّ  صَ اّللَِّ   َرسحولح فـََيِجيءح  اَء خحْضٍر،ذح يف ِجرَ بِ تح أَنْ كحنْ 

 يف. ضع إسناده :ققل المح# قا
 

َن:  ْشرِكحو مح قَاَل الْ   رح ْسَلَم عحمَ مَّا أَ ٍس قَاَل: لَ ااْبِن َعبَّ   نِ رَِمَة، عَ ْن ِعكْ ، عَ رح ضْ لنَّ ، ان اّنُّ احلِْمَّا  ََي َيَْ بحو   أَ اَن، انَعفَّ نح  ابْ   ان  -  1404
 مح ِمنَّاَقوْ َف الْ انـَْتصَ 

 تروك.وهو م النضر بن عمر،رواه الطبراني، وفيه  :(14409)مي الهيث# قال 
 

 ّللَّح لَّى ا  صَ ِن النَِّبِّ عَ   ، رٍ ابِ جَ اٍء، َعْن  ، َعْن َعطَ دٍ و َسعْ أَبح ان    ،ِلحٍ  َصانح َسنح بْ ان احلَْ ،  ْيلٍ ضَ ْبنح فح   ََي ان َيَْ فَّاَن،  عَ    اْبنح ان   -  1412
 ِر، جْ ْلفَ َل ابْ اِن قَـ  اللَّتَ انِ َعتَ كْ : الرَّ الَ قَ ِن؟ فَـ ْكَعَتالرَّ َتِن ا َلهح: َما َهاَفِقيلَ ، ْكَعَتنْيِ لَّى بـَْعَدَها َر َر، ُثحَّ صَ  اْلَفجْ جحلٌ رَ : َصلَّى لَ لََّم قَاسَ َلْيِه وَ عَ 
تـح  نْ  َأكح ملَْ  هَ  ، َوملَْ هح رْ مح َيَْ  َما فـََلمْ هح َصلَّيـْ  هح يـَنـْ

 ضعيف. إسناده  :ق# قال المحق
 

 ِحيَّةِ مَ جْلح ارََّة   مح و ْبنِ  َعْمرِ تِ ٍد بِنْ يْن أحمِّ َسعِ ٍم، عَ يْ  سحلَ ْبنح   َصْفَوانح   ِن َعْمٍرو، انِد بْ مَّ ْن حمحَ اَمَة، عَ سَ أَبحو أح   اَن، ان ان اْبنح َعفَّ   -  1414
 َمةَ بحو أحَساأَ « َوَأَشاَر  اَتنْيِ هَ نَِّة كَ  اجلَْ  يف  َوهحوَ ْنتح َأانَ رْيِِه كح  ِلغَ وْ هح أَ ا لَ مً ِتيَل يَ فَ  كَ  َوَسلََّم: »َمنْ  َعَلْيهِ ى اّللَّح لَّ  صَ اّللَِّ   اَل َرسحولح قَاَلْت: قَ 

 ابَةِ بَّ َوالسَّ  ِه: اْلوحْسَطىبـحَعيْ صْ بِِ 
 ا. داده ضعيف جإسن# 
 

، ان قحرَ ََي الْ  ْبِن َيَْ يَّةَ نح ْبنح َعطِ سَ احلَْ ان    يَّ،ِمرِ فَّاَن اْلَعاْبِن عَ   يِّ لِ عَ   نَ َن بْ سَ حلَْ يِن اعْ اَن يَـ اْبنح َعفَّ ان    -  1417    ْبنِ َمةَ لَ نح سَ  بْ ََيََْي   ِشيُّ
:فـََقاَل  وا،  لح زَ نَـ   َذاإِ   سحفَ َد يحو مح َولَ رِ ْيٌس يحكْ  قَـ ، وََكانَ مٍ اَل  ْبِن سَ اّللَِّ   ْبدِ ْن يحوسحَف ْبِن عَ َة، عَ انَ مَّ ْبِن رح َعْن قـَْيِس    ،ْيلٍ كحهَ    ِإّّنِ   َلهح يحوسحفح
َك  أحَجازِي   امَ    اَل َأْدِري ّّنِ : إِ َقاَل الشَّاِميُّ َمهح، فَـ ْكرَ أَ هح وَ َب، َوأَنـَْزلَ رِ ثْ ِل يَـ ْن َأهْ مِ   هحوِديٍّ بِيَـ َزَل  الشَّاِم نَـ ِل  ْن َأهْ رَجحاًل مِ   نَّ إِ   َحِديثًا:  كَ دِّثح حمحَ 
ثح  ِبَدِ محكَ رِ كْ أح   ّّنِ أَ   الَّ  إِ َت ِإَِلَّ عْ ا َصنَـ مبَِ  ، ِإنَّهح مِ   ْظهح ْحفَ فَا  َكهح يٍث أحَحدِّ   َأْدرَْكَتهح نْ فَإِ (،  )َنِب    يِن َء يـَعْ َما تـَيْ ضِ ِب ِبَِرْ َعرَ ْرِض الْ ارٌِج ِبَِ  خَ ينِّ

  وِديُّ ِإىَل يَـهح َم َجاَء الْ لَّ َوسَ ِه  َليْ  عَ َصلَّى اّللَّح   اّللَِّ   ولح سح رَ   جَ َخرَ   ا َلمَّ َل: فَـ اْهٍد قَ وََكثح عَ   َنهح َك َوبـَيْـ نَ يْـ فـَْلَيكحْن بَـ ْل  ْفعَ ْن أَْنَت مَلْ تَـ هح، فَإِ ِبعْ فَاتَّ 
، فَـ ِل  َرسحو   كحلَّ   يهِ دِّ  أحؤَ قٍ ةح َوسْ َها ِمائَ ِمنْـ   ، فـََلكَ ةٍ لَ  أَْلفح َنَْ  ِل ِكنْ لَ َأدَعح ِدييِن، وَ : اَل  ِديُّ و اْليَـهح ْعيِن، قَاَل  بِ تَّ : فَاّللَِّ  اولح  َرسح َلهح   َقالَ اّللَِّ

َو َذا : فـَهح وسحفح يح َقاَل  َوَسلََّم، فَـ   ْيهِ َعلَ   ّللَّح ى ا َصلَّ ّللَِّ ولح ا َلهح َرسح َتبَ َك، َفكَ ِل ِبَذلِ ْب  اِل، فَاْكتح مَ ي وَ ْهلِ ى أَ َعلَ   َوَأاَن آَمنح لَْيَك،   إِ مٍ اعَ 
تحْم    َماَزْلَت ِب لِ نَـ   َذاِه إِ  بِ محكَ ِري َما أحْكرِ اَل َأدْ   ّّنِ إِ وَ ،  ْيهِ لَ  عَ يـحَزادح   ٍق َماسْ اَئةح وَ ِة مِ السَّاعَ   ّتَّ  َغرْيحهح حَ ْنهح  مِ ذح َما يـحْؤخَ    ِإىَل َمنْ   ونَ َتْصنَـعح كحنـْ

بِ نـَزَ  َحدِ الَّ إِ كحْم  َل  أح   فَ دِّ حَ يٌث  مِ هح اْحَفظْ َثكحمحوهح  إِ    : اّللَِّ ينِّ َعْبَد  بْ نَّ  عحْثَماعَ مَ   َساَلٍم َكانَ ِن    يف   الدَّاَن  فـَقَ رِ   عحثْ ا،  لَ انح مَ َل  تح ئْ شِ   وْ : 
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ٍم، فـََلمَّا  َساَل ْبنح   اّللَِّ   َخَرَج َعْبدح فَ ْل  افْـعَ نح: فَ َماثْ هح عح َل لَ فـََقا  ِدي قَاَل:نْ ِمينِّ عِ  َعْنَك  ْغيِن  َخارٌِج أح ّّنِ فَإِ   اسَ النَّ َك  فـَْفَتاَت َعنْ َرْجتح  خَ 
َها  أَيُـّ اِلٍب:  نح َأِب طَ  بْ ْم َعِليُّ ََلح   َقالَ ، فَـ مٍ َساَل   اّللَِّ ْبنَ    َعْبدح َرارٍ مِ   ثَ َثاَل   وسح امح النَّ   ،امحوسح لحوا: النَّ َقاْجِهِه، فَـ وَ   سح َصاححوا يف االنَّ   رَآهح 
دَ النَّ  َعبْ عحو اسح  فـَْليَـَتكَ َساَل ْبَن    اّللَِّ   دَ ا  مِ َفخح ،  لَّمْ ٍم،  َحِديثِ ذحوا  شِ ْن  َما  تح ِه  َما  مْ ئـْ فَـ ئْـ شِ   َوَدعحوا  فَـ َتكَ تحْم،  أَ قَ لََّم،   واعح دَ اسح  نَّ ال  َهايُـّ اَل: 
تـَْقتـحلحوهح َماَن اَل عحثْ  فَإِ لَ   َرةَ َعشْ َس  َخَْ     َلًة،  ملَْ يـْ مَيحتْ ْن  يـح     ِإىَل ْقتَ َأْو  لَ لَ َرَة  َس َعشْ َخَْ   ْل  مِ يـْ ا ْن ذِ ًة  فـَقَ حلِْ ي  ي،  وا عحنحقِ اْضرِبح  فَ ّن دِّمحو جَِّة، 

: النَّامح نَّ  الفـََقالَ   لسَّْيفِ  اسحْلطَانح َوَوَقَع    ِة،انح الدِّرَّ طَ لْ  سح ِفعَ  رح يَنَّ َقاَل: اَي بح َأِب، فَـ ِدي  يَ بِ   ذَ َأخَ فَ   ٍم، اَل سَ    ْبنح ْبدح اّللَِّ سح عَ النَّامحو   وسح اسح
نَـهحمْ ا بَـ يمَ فِ ا  قحو رَّ تَـفَ يَـ   ّتَّ الح حَ بَ وَل اجلِْ تـَزح  َحّتَّ  لَ و زح ااًن َلْن يَـ ْلطَ  سح اْلَقْومِ   ؤحاَلءِ نَّ َلَِ : إِ الَ  قَ ِقَياَمِة، ُثحَّ لْ  ايـَْومِ ِإىَل  ْم  هح  َعنْـ  يـَْرِجعح اَل  ، فَِإَذا يـْ
 اِإالَّ هحَو مَ َه  ِإلَ ِذي اَل  اَل َوالَّ ْم،  َح ََلح تِ  فح ِبَشْيٍء ِإالَّ   نَ هحو َوجَّ اَل يـح ِب  ضَ اْلغَ    َأِمريح مْ هِ رحجح ِفيَراِق خيَْ َواِد اْلعِ ِبسَ وا عحْصَبًة  جح َخرَ   ِلكَ ا ذَ لحو فـَعَ 
ا دً أَبَ ًدا  ْل َأحَ اتِ قَ اَل تـح َشاِط فَ لنَّ ِة َواعحدَّ ِمَن الْ َوَجْدَت    ِإنْ ْلَقْوِم، فَ ا  ِئكَ ولَ  أِلح َعلَ َضَل ِمَّا جَ آٍن َأفْ قـحرْ   اَل وَ   يٍل، ِإجنِْ   َواَل   رَاٍة،وْ  يف تَـ ّللَّح نـَْزَل اأَ 

ِإْن فَ ،  يدِ َولِ َوالْ اَن  نْيَ سحَلْيمَ َكاَن بَ َما    ىرَ تَـ   اَل ، أَ انَ كَ   دْ قَ ِإالَّ    ا أحرَاهح  مَ َواّللَِّ فَـ   :بَِعيٌد قَالَ   كَ َذلِ   اَل ِإنَّ ْلَت: أَ ِإْن قـح ، فَ كَ ى َذلِ َحّتَّ يـَرَ 
 َلكَ  قـحْلتح ا مَ  َعينِّ اْحَفْظ فَ  َوِإالَّ  ،  تـََراّن هح َفَسْوفَ ْكتَ َأْدَر 
 . إسناده ضعيف جدا# 
 

َلْيِه عَ   اّللَّح   لَّى صَ ّللَِّ سحوَل ا رَ َأنَّ   ، دٍ ي َسعِ  َأِب نْ ِب َهارحوَن، عَ أَ َعْن  ،  يُّ ْصرِ بَ الْ   مِ قَ ان أَبحو اأْلَرْ ،  يَّةَ احْلََسنح، ان اْبنح َعطِ   ان  -  1419
 الصَّاَلةَ  رَ ا َقصَ خً ا فـَْرسَ َساِفرً ِديَنِة مح ِمَن اْلمَ  جَ ا َخرَ ذَ إِ  َكانَ   َوَسلَّمَ 

 ناده ضعيف. إس :ل المحقق# قا
 

ْعيِن يَـ   لٌ ذََّن ِباَل أَ   :قَالَ   َرةَ  َنضْ ٍر، َعْن َأِب بِ َجا  َعنْ   ، يٍّ  ححيَ ِح ْبنِ يِّ ْبِن َصالِ َعلِ ، َعْن  مٍ اشَ ةح ْبنح هِ يَ ، ان محَعاوِ انَ فَّ نح عَ ان ابْ   -  1424
:  وَ فـََرَجعَ   مَ ْلَعْبَد انَ ا  فـََناِد ِإنَّ ْع  جِ ، ارْ لشََّرابَ َعاَم َوا الطَّ  النَّاسَ ْعتَ لََّم: َمنَـ سَ وَ َعَلْيِه    ى اّللَّح لَّ ِبُّ صَ نَّ  الَلهح فـََقاَل  َلْيٍل  بِ   لَْيتَ   هحَو يـَقحولح

 هِ ِم َجِبينِ  دَ حِ  َنضْ ِمنْ  َتَضحَ أحمُّهح َوانْـ  ْتهح لَ كِ ثَ  اًل ِباَل 
 ضعيف.إسناده # 
 

،ِلِح بْ َصايِّ ْبِن  ، َعْن َعلِ مٍ اْبنح ِهشَ   ةح اِويَ عَ اَن، ان مح فَّ نح عَ ان ابْ   -  1425 َر  عحمَ ْبنِ  انِ عَ    احْلََسِن،نِ عَ رَبِيَعَة،    نِ  بْ َمرَ َعْن عح   ِن ححَييٍّ
،    َواَل   ََي نََّة َيَْ ِل اجلَْ خح َمْن َيدْ قَاَل:    ِهَي؟ْيَف  كَ   نَّةِ اجلَْ   نِ َم عَ َسلَّ ّللَّح َعَلْيِه وَ ى الَّ صَ   اّللَِّ   سحولح ِئَل رَ قَاَل: سح  َعمح اَل  يَـ وَ مَيحوتح ،نـْ  اَل   يـَبـْؤحسح

لَ  ثَِيابحهح تـَبـْ يَـ ، َواَل ى  قِ   ْفَّن   اَي َرسحو يلَ َشَبابحهح،  بَِناؤحهَ َكيْ   ّللَِّ ا  لَ :  لَبِ ا؟ قَالَ َف  َولَِبَنٌة ِمنْ ضَّةٍ فِ   ِمنْ   ةٌ نَ :  ، َأذْ   كٌ َها ِمسْ طح ِماَل َهٍب،   ذَ ،    فـَرح
َا تـح ، وَ وتح َواْلَياقح  ؤح ْؤلح اللُّ اؤحَها َوَحْصبَ   َفَرانح عْ زَ َرابح

 سناده ضعيف.إ# 
 

ى اّللَّح  ِبَّ َصلَّ نَّ  الَأنَّ  ،هِ ، َعْن َجدِّ هِ بِيْن أَ عَ  ،ْيبٍ عَ شح  و ْبنِ ْمرِ عَ  َعنْ الصَّبَّاِح،   ْبنِ ّنَّ ثَ َعِن اْلمح ، زَّاقِ الرَّ   ْبدح عَ  ْرَجاّنُّ، انان اجْلح  - 1444
 آنِ رْ ِإىَل أحمِّ اْلقح   ى انـْتَـهَ   نِ َعَها، فَإِ مَ   ْرآنٍ ، َوقـح آنِ رْ قح  الْ َرْأ ِبِحمِّ َجَد فـَْليَـقْ بًَة َأْو سَ و اَلًة َمْكتح صَ لَّى   صَ : َمنْ لَ َقاَب النَّاَس فَـ َم َخطَ َوَسلَّ   هِ َعَليْ 
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َلهح، وَ ْأ  ْقرَ ْليَـ فَـ ٌم  َلهح ِإَما  نَ َكاَمْن  وَ   ، ْنهح عَ   تْ َأْجزَ  يـَْقرَ ى َصاَل ْن َصلَّ مَ وَ َت،  ِإَذا َسكَ قـَبـْ ، َفِهَي جٌ ِهَي ِخَدا فَ   َي ِخَداٌج، هِ ا فَ بَِ   ِفيَها   أْ ًة مَلْ 
 َداجٌ خِ 

 إسناده ضعيف.  :ق# قال المحق
 

َع َمْكحح نَّ رْيٍ، أَ رح ْبنح نحَ ، ان ِبشْ ءِ َعاَل لْ ا  نح ََي بْ ان َيَْ   ْبدح الرَّزَّاِق،نح، ان عَ ان احْلَسَ   -  1448 ، عَ زِيدح  : ان يَ واًل قَالَ هح سَِ ْن ْبنح َعْبِد اّللَِّ
  َقْد َكَتبَ  اّللََّ ِإنَّ   ّللَِّ ا  َرسحولَ : اَي   قـحرََّة، فـََقالَ ْمرحو ْبنح َم َفَجاَء عَ لَّ سَ  َعَلْيِه وَ َد َرسحوِل اّللَِّ َصلَّى اّللَّح كحنَّا ِعنْ   َميََّة قَاَل:َن ْبِن أح َصْفَوا
ْقَوَة َفاَل ال  َعَليَّ    :ِه َوَسلَّمَ يْ لَ عَ   لَّى اّللَّح صَ   َشٍة، فـََقاَل َرسحولح اّللَِّ َغرْيِ فَاحِ ْلِغَناِء ِمْن  ِل يف ا فَْأَذْن     ِمْن دحيفِّ وََكفِّي،ا ِإالَّ ِرْزقً   َأَرى ِل   شِّ

اَن  ِرْزِقِه َمكَ ْيَك ِمنْ ّللَّح َعلَ ااْخرَتَْت َما َحرََّم  ًبا، فَ  طَيِّ  َحاَلاًل َرزََقَك اّللَّح   دْ  َلقَ  َعدحوَّ اّللَِّ ْبَت َأيْ َكذَ ،  ةَ مَ عْ نِ َواَل  اَمَة  نح َلَك َواَل َكرَ اَل آذَ 
، َوتحبْ تح ِبَك قح ْيَك َلَفَعلْ لَ  إِ  تـََقدَّْمتح ْنتح لَّ َلَك َحاَلَلهح، َوَلْو كح َما َأحَ  ًئا َضرَ دُّ  التـَّقَ قـحْلَت بـَْعدَ َك ِإْن  نَّ ا إِ مَ أَ   اّللَِّ    ِإىَل ْم َعينِّ بـْتحَك  ِم َشيـْ

َياِن اْحَلْلتح سَ  َأْهِلَك، َوأَ تحَك ِمنْ َوأَنـَْفيْـ   َوَجَعْلتحَك محثْـَلًة،  ِجيًعا،اًب وَ َضرْ  َْبًة ِلِفتـْ  َما شَّرِّ َواحْلََزنِ  ِمَن الهِ َعْمٌرو َوبِ   مَ َقاِديَنِة، فَـ ْلمَ َلَبَك َنح
: َهؤحاَلِء َمنْ   ْعَدَما َم بَـ ْيِه َوَسلَّ ى اّللَّح َعلَ لَّ ِبُّ صَ فـََقاَل النَّ    اّللَّح الَّ إِ   هح مح لَ  يـَعْ اَل  اَن ا كَ  يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكمَ َحَشَرهح اّللَّح رْيِ تـَْوبٍَة  هحْم ِبغَ َماَت ِمنْـ   َوىلَّ

َنـَّثًا يَ نْـ يف الدُّ     ِإّّنِ وَل اّللَِّ ِميُّ فـََقاَل: اَي َرسح التـَّيْ   ََنِيكٍ فحطح ْبنح  ، فـََقاَم عحرْ نْيِ  َمرَّتَ قَاَم صحرِعَ   كحلََّما  ٍة،بَ دْ ِبح   لنَّاسِ ِمَن ا  ، اَل َيْسَترِتح عحْراَيانً   ا خمح
َحاَجٌة   ِإلَْيهِ   ٍة، َوبَِنا ََجَاعَ  يف ةِ اَل صَّ ال  َوَعنِ ّللَِّ  ٌة َعْن ِذْكِر ا َمْشَغلَ وَ رََكٌة، َوهح بَـ  وَ ِفيِه ِقْسمٌ   َناَن ِمْن َهَذا الصَّْيِد، َولَ  َمْرزحقحو َوَأْهَل بـَْييِت 

َ َقْد َأَحلَّهح أحِحلُّهح أِلَ   َوَسلََّم: َبلْ َعَلْيِه  ى اّللَّح  َقاَل النَِّبُّ َصلَّ ْمهح؟ فَـ حتحَرِّ هح َأْم  َأفـَتحِحلُّ   اَنْت ّلِلَِّ عحْذِر، َوَقْد كَ ىَل اِبلْ اّللَّح َأوْ وَ   ، اْلَعَملح ِعمَ ، نَ نَّ اّللَّ
َها يف ا كحْنَت عَ  يف اجْلََماَعِة ِإذَ صَّاَلةِ ِمَن الَيْكِفيَك   الصَّْيَد، وَ بح ، َوتحَكلِّ ا َتْصطَادح ي كحلُّهَ ْبلِ قَـ   لٌ سح رح  َك اجْلََماَعَة ِق، َوححبَّ  طََلِب الرِّزْ نـْ

، َواْعلَ ِل  يف َسِبيَك ِجَهاٌد  ِإنَّ َذلِ فَ   ،اًل اَل حَ   اِلكَ  َوِعيَ ِغ َعَلى نـَْفِسكَ ، َوابـْتَ هح  َوَأْهلَ ّللَِّ َك ِذْكَر ابَّ َوحح َوَأْهَلَها،   َمَع   اّللَِّ َعْوَن  ْم َأنَّ  اّللَِّ
 ةِ َصاِحِب التَِّجارَ 

 [ (2613بنحوه )جه ابن ماجه خر أ ]  .ديث موضوعح :المحققال # ق
 

 بـَْييِن اِئَشَة وَ ى عَ َخْلتح َعلَ دَ   َل: قَاَة   ِكْندَ ِمنْ   ْن رَجحلٍ عَ   ، ريٍ ثِ كَ    َأِب  ْبنِ ََي َيَْ َعْن    ْعَمٍر، ، َعْن مَ اقِ زَّ  الرَّ دح بْ ان عَ   ّنُّ، َجارْ ان اجْلح   -  1451
:  ْنَت؟ فـَقح ْن أَ : مَ اٌب، فـََقاَلتْ نَـَها ِحجَ بـَيْـ وَ  ْم : نـَعَ َل: قـحْلتح اقَ ؟  اتِ امَ مَّ مح احلَْ اؤحهح ِنسَ   لح يَن َيْدخح ِمَن الَّذِ   :اَلتْ ِل مِحٍْص قَ هْ ِمْن أَ ْلتح
، فَ   َوَبنْيَ نَـَها  َها بـَيْـ ِسرتَْ   َكتْ ا فـََقْد َهتَ هَ ِت َزْوجِ بـَيْ   رْيِ  غَ َياَبَا يف ْت ثَـ َذا َوَضعَ إِ   ةَ ِلمَ سْ َة اْلمح ْرأَ نَّ اْلمَ : إِ تْ الَ قَ فَـ   ِلَك، ْلَن ذَ ْفعَ لَيَـ  نَّ كح ِإْن  اّللَِّ

 وْ ٍب أَ ا حِلَِبيِصفحهَ يَ َحٌد، فَـ أَ   َهايْـ ِإلَ ْنظحرح   يَـ كحلَّهح اَل ا  هَ دَ سَ جَ ي  يـحَوارِ رِيٍض  ٍع عَ َواسِ   ثـَْوبٍ   نَّ ِإىَل اهح دَ حْ إِ ْد  مِ عْ فـَْليَـ ِلَك  ى ذَ لَ رَتَْأَن عَ َقِد اجْ 
: ِإّّنِ قـح ٍض قَاَل:  ِغيبَ  ًئا فَ نَّ شَ هح كح ِمنْـ َأْملِ اَل    ْلتح ثِييِن  يـْ :قـح   َك؟ َجتح احَ ْت: َوَما  اَجيِت قَالَ حَ َعْن  َحدِّ عْ أَ   ْلتح : إِ  يـَقح وَل اّللَِّ سح رَ   تِ سَِ  هح نَّ ولح
ْم عَ َل: نَـ اِحٍد، فـََقاَعاٍر وَ ِفي شِ لَ ِإانَّ هح وَ أَْلتح ا، َلَقْد سَ ذَ َكَذا وَكَ ِذي  الَّ ي وَ قَاَلْت: إِ ًة؟ اعَ ٍد َشفَ حَ أِلَ  دٌ َأحَ ِلكح   ميَْ َساَعٌة اَل ِس النَّ ا ىلَ ِت عَ َيَْ 

ِف، ِة السَّيْ َشْفرَ َل  َن ِمثْ كحو يَ   َحّتَّ َتِحدَّ  َيسْ ِحرَّ وَ ْستَ يَ   ّتَّ حَ   ْسرِ َد اجلِْ ِعنْ وٌه، وَ  وحجح َوَتْسَودُّ   هٌ و وحجح ضُّ  يَ بْـ نَي تَـ حِ ، وَ اطح رَ وَضعح الصِّ ِحنَي يح 
  ييَـْهوِ ِه فَـ يْ َدمَ ْن قَ َخرَّ مِ َوَسِطِه    يف   انَ ا كَ ذَ إِ ّتَّ  حَ   ِلقح طَ نْ يَـ َناِفقح فَـ َأمَّا اْلمح وَ هح،  نح فَأحِجيزح مِ اْلمحؤْ َأمَّا  َرِة، فَ جْلَمْ َل ا َيكحوَن ِمثْ ِحرُّ َحّتَّ ْستَ يَ وَ 
فـَهَ َدمَ قَ   ىَل إِ  حَ َيْسعَ   لٍ رَجح َن  مِ   رَأَْيتَ ْل  ْيِه  فـََتْأخح اِفيً ى  يَ َكةٌ وْ شَ   ذحهح ا  َحّتَّ  َفتُّ   تـَنـْ قَ َكاَد  فَإِ َدَميْ   لَ نَّ ِه  بِيَ   َكَذِلكَ هح  إِ وَ   ِدهِ يـَْهِوي  ىَل  رَْأِسِه 

: بِ ا، فـَقحلْ َعامً   نيَ َسْبعِ   َها ِفيي  ْهوِ َم، فـَيَـ نَّ  يف َجهَ رِحح طَ نْ يَـ فَـ   َمْيهِ َوَقدَ   ِتهِ اَنِصيَ َف يف  طَاِطيِبَ   ّنُّ زَّابَ ال  رِبحهح ضْ فـَتَ ،  هِ يْ َقَدمَ  اَل:  قَ الرَّجحِل  ِل  قَ ثِ تح
 [ 41:  ]الرمحنْقَداِم{ اأْلَ وَ  اِصي وَ اِبلنـَّ  ذح ْؤخَ يـح فَـ  ِبِسيَماهحمْ ْجرِمحوَن مح فح الْ اٍت }يـحْعرَ فَ ِس َخلِ ِل َخَْ ْل بِِثقَ  بَ ْت: اَل فـََقالَ 
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 يف.ناده ضعإس# 
 

احلَْ   -  1456 ْبنح َسنح ان  امحكْ     احلَْ بَـزَّارح لْ َرٍم  بْ سَ ، ان  بَ نح  قـحتَـيـْ ِسَاٍك،ْسَعٌر، عَ مِ   ان  ، ةَ نح  ابْ عَ   َة،ِعْكرِمَ َعْن    ْن  قَاَل   َل: اقَ بَّاٍس  ِن عَ ِن 
  اّللَّح َشاءَ  ِإنْ   قَاَل:ًة ُثحَّ عَ َت َساَسكَ  ُثحَّ  ًشا،يْ  قـحرَ َونَّ زح غْ  أَلَ ًشا، َواّللَِّ  قـحَريْ نَّ ْغزحوَ اّللَِّ أَلَ : وَ َسلَّمَ  وَ َلْيهِ عَ  اّللَّح   َصلَّى اّللَِّ  لح سحو رَ 

 لغيره. (: صحيح4343ن حبان )األلباني في صحيح ابقال  :لمحقق# قال ا 
 

َبَسةَ ، عَ َشبٍ وْ ِن حَ ِر بْ هْ ْن شَ ِب، عَ دَ َخاِلٍد اأْلَحْ   نْ ْيٍر، عَ زحرَ نح   بْ مح لْ ان سَ   َر،عحمَ نح  بْ   َمانح ، ان عحثْ  ْبنح محْكَرمٍ ان احْلََسنح   -  1473  ْن َعنـْ
تً بَـ   َبَّن ّلِلَِّ  َم قَاَل: َمنْ ْيِه َوَسلَّ َعلَ ى اّللَّح  َصلَّ  َرسحوَل اّللَِّ ْفَياَن، َأنَّ  سح   بِْنِت َأِب َبَة  ي  َحبِ أحمِّ   ، َعنْ سحْفَيانَ   ِب ْبِن أَ  تً َلهح    اّللَّح َّن ا بَ يـْ  يِن ا، يـَعْ  بـَيـْ

 يف اجْلَنَّةِ 
 . فده ضعيإسنا :لمحقق# قال ا 

 
َباِن، َجارح  بح لْ ِرِسيِّ ْبِن اَفالْ  ا اّللَِّ ْبدِ ْبِن عَ   دِ ِعيسَ   نح َسنح بْ مٍَّد احلَْ بحو حمحَ  أَ ان   -  1474 و  بَـْيٍد، ان أَبح نح عح سَّانح بْ غَ يبحهح، ان  َوَقرِ َسْعَداَن  ْستَـنـْ

عْ   اَل:نح قَ ذِّ ؤَ اْلمح   انَ َمْروَ  : قَ  يـَقحو اِلكٍ َنَس ْبَن مَ  أَ تح سَِ  َعَلى اِفظْ ٍك، حَ لِ َما  نَ أََنسح بْ   ايَ   َم:لَّ ْيِه َوسَ  َعلَ ّللَّح لَّى اصَ   لح اّللَِّ و  َرسح  ِل لَ الح
بََّك احْلََفظَ   ةِ الصَّاَل  لِّ صَ   ، كٍ َمالِ  ْبَن  أََنسح اتحَك، اَي  َسنَ حَ ثـحْر   َتكْ َذرَ قَ الْ َذى وَ أْلَ نَي اِلمِ رِيِق اْلمحسْ َعْن طَ ، َأِمْط  ْبَن َماِلكٍ َنسح  ةح اَي أَ حتِح

 ايَ   ،اّللَِّ  نَـْلهح َسَخطح مَلْ يَـ اّللَِّ  يف ِذمَّةِ   َكانَ ، َوَمْن  يف ِذمَِّة اّللَِّ  نَ اَماَلِئَكةح كَ  الْ هح ْت لَ رَ ْغفَ تَـ َمِن اسْ وَ  ،ِبنيَ اةح اأْلَوَّ ا َصاَل فَِإَنََّ  ى،َة الضُّحَ اَل صَ 
: اَل وبَ نح َيْكتحبح الذُّ ِذي  ِللَّ لح َقاَويـح ْكتحْب،  ا  : رْيَ ْلَْ ْكتحبح االَِّذي يَ  َمَلكِ لِلْ  يـحَقالح مْ َلْيهِ  عَ مْ َفَسلِّ ِمنَي محْسلِ َرْرَت اِبلْ مَ  ا، ِإذَ اِلكٍ َن مَ  بْ سح أَنَ 

الَّ   إِ اَل تـََنامْ   ،اِلكٍ  مَ نَ بْ َنسح  اَي أَ   ِتَك، َخرْيح بـَيْ   ثـحرْ  َيكْ مْ ْيهِ َعلَ   مْ لِّ  َفسَ كَ لِ  َأهْ ىَل َذا َدَخْلَت إِ ٍك، إِ َن َمالِ بْ اَي أََنسح  ًئا،  ْيِه َشيْـ َتْكتحْب َعلَ 
لَ لَ   تَّ ِمنْ مِ ْن  إِ   نَّكَ ٍر فَإِ ى طحهحو لَ عَ  ْبَن   سح  أَنَ ، ايَ ْد غحِفَر َلكَ  اْلَعَمَل قَ لِ فَاْستَـْقبِ   قحمْ   الح َلَك: َوِإْن بَِقيَت يـحقَ   ،ءِ اِمَن الشَُّهدَ َت  نْ َك كح تِ يـْ
 ْقيِن تـحَرافِ  ْيلِ  اِبللَّ َب اّللَِّ ِكَتا  اْتلح ٍك، الِ مَ 

 حديث منكر موضوع. :ققل المح# قا
 

  ِن َأِب بْ   ََي َيَْ   نْ رََّة، عَ مح   اْْلَِليِل ْبنِ ْيٍد، َعِن  طَْلَحةح ْبنح زَ   فح ِبفحَهرْيٍ، ان الرَّقِّيُّ يـحْعرَ دٍ نح ِزايَ بْ ََي  َيَْ يٍد، ان  َسعِ   نح َسنح بْ احلَْ ان    -  1477
 ِرَف اّللَّح َلهح ْن َأرَاَد َأْن يحشْ مَ   لََّم:سَ ْيِه وَ  َعلَ ى اّللَّح لَّ  صَ اّللَِّ   ولح سح  رَ الَ َرَة قَاَل: قَ َريْـ هح   ِب أَ   نْ عَ   ،نِ الرَّمحَْ   َمَة ْبِن َعْبدِ  َسلَ َأِب   نْ رٍي، عَ ثِ كَ 

َياَن، وَ  نـْ َل َجهِ  َمنْ  َعنْ ْم ، َوْلَيْحلح َرَمهح حَ ْن مَ   طِ عْ يـح َولْ  َعهح،طَ ْلَيِصْل َمْن قَ هح، وَ َلمَ ظَ  َعمَّنْ  ْعفح يَـ ، فـَلْ ةِ امَ يَ ْلقِ ا اِت يـَْومَ جَ َع َلهح الدَّرَ َأْن يـَْرفَ اْلبـح
 هِ يْ َعلَ 
 اه. ده و إسنا :ققال المحق #
 

 ، ان يُّ قِّ ٍد الرَّ رْيح ْبنح ِزايَ هَ ، ان فـح بحهح يرِ َن َوقَ ادَ عْ سَ َجارح    َباِن،نْـ ْبِن اْلبحْستَـ   اْلَفاِرِسيُّ   ْبِد اّللَِّ ِن عَ َسِعيِد بْ   ٍد احْلََسنح ْبنح بحو حمحَمَّ ان أَ   -  1478
 هِ يْ ى اّللَّح َعلَ اّللَِّ َصلَّ   قَاَل َرسحولح َل:  يـَْرَة قَاَة، َعْن َأِب هحرَ ِب َسَلمَ ، َعْن أَ ريٍ َكثِ   ِب ْبِن أَ   ْن ََيََْي ، عَ ةَ رَّ مح    ْبنِ ِليلِ اْلَْ ِن  زَْيٍد، عَ   ْبنح ةح  حَ طَلْ 
 ْيَسَرةٍ  مَ ىَل إِ  هح دْعح لَ  لِيَ َأوْ ، رٍ ْن محْعسِ حح عَ مْ يَ ٍب فـَلْ َكرْ وَ مٍّ ْوَم غَ ّللَّح َعْنهح يَـ ا نَـفِّسَ يـح  نْ رَّهح أَ سَ  نْ مَ َم: لَّ َوسَ 
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 جدا. ضعيف  إسناده #
 

 

، ان  ائِ يَزِيَد الصُّدَ   نح، ان َعِليُّ ْبنح سَ ان احلَْ   -  1479 َل َل: قَا قَا  يِّ اْْلحْدرِ   دٍ يَسعِ    َأِب نْ ، عَ يفِّ وْ عَ َة الْ ِطيَّ عَ   ْرزحوٍق، َعنْ ْبنح مَ فحَضْيلح  يُّ
 تح يحْدرِكحهح اْلَموْ  اْدرََكهح َكمَ أَلَ  ِقهِ ْن ِرزْ رَّ مِ ْم فَـ َحدَكح أَ  نَّ َلْو أَ َم: َسلَّ  وَ هِ َعَليْ  َصلَّى اّللَّح  اّللَِّ ولح سح رَ 

 يف.سناده ضعإ# 
 

، لرَّ ا  نَ َمايْ نح سحلَ بْ   َمْعَمرح ، ان  ان اْبنح َسِعيدٍ   -  1481 ، َعْن  رٍ حْ  زَ نِ ِد اّللَِّ بْ يْ ْن عحبَـ عَ ِح،  رَ طَّ مح ِن الْ عَ ٍب،  سَّاَلِم ْبنح َحرْ لْبدح اعَ   ان   قِّيُّ
: ِإنَّ قحو هحَو يَـ ٍس، وَ َوفَاتِِه ِبَمْ قـَْبَل  مح  َلْيِه السَّاَل عَ ِدي بَِنِبيِّكحْم  ٍك قَاَل: َعهْ لِ امَ ِب ْبِن  َكعْ ْن  ، عَ  يَزِيدَ نِ بْ يِّ  َعلِ  اًل  ي َخلِ ّن ذَ ِد اختََّ  قَ اّللََّ   لح

َذَ  َذْ  قَ ِإّّنِ وَ  ياًل، َخلِ  مَ اِهيرَ  ِإبْـ َكَما اختَّ  ياًل لِ خَ َفَة َأِب قحَحا نَ ابْ  تح ِد اختَّ
 منكر واه. :ققال المح# ق
 

 َلْيهِ  عَ لَّى اّللَّح  صَ ّللَِّ  اَرسحولح   لَ : قَالَ اقَ   نٍ ْن َأِب حِمْجَ عَ   ، اْلبَـقَّالح اأْلَْعَورح   ْعدٍ ان أَبحو سَ   ،ْبنح يَزِيدَ   َسِعيٍد، ان َعِليُّ   اْبنح   ان  -  1484
َأرْ إِ   لََّم:سَ وَ  النَّ  أَبحو ةِ اأْلحمَّ   ِبَِذهِ   سِ نَّاَأَف  اَها يف  َأقْـَواِإنَّ  َبْكٍر، وَ     َوِإنَّ َأصْ   ّللَِّ َأْمِر   ، َحيَ عحَمرح َأْعلَ َوإِ    عحْثَمانح، ءً اَدقـََها  ِبَفصْ نَّ   لِ َمَها 
ِذِه اأْلحمَِّة  هَ نيح ا، َوَأمِ َأِمينً   أحمَّةٍ كحلِّ  َوِإنَّ لِ   َعاٌذ، مح   ْنسحوخِ مَ ِخ َوالْ سِ نَّاا اِبلَأْعَلَمهَ   َوِإنَّ ،  دٌ يْ ا زَ فْـَرَضهَ ِإنَّ أَ ، وَ َب  أح   َأَها رَ قْـ نَّ أَ إِ وَ ،  َقَضاِء َعِلي  الْ 
 احِ نح اجْلَرَّ بْ  و عحبَـْيَدةَ أَبح 

 . إسناده ضعيف :ق# قال المحق
 

ُّ َد الَداوح ْبنح    ىوسَ يٍد، ان مح َسعِ   نح ان ابْ   -  1485 ،  نِ محَْ  الرَّ ْبدِ عَ   أَبحوان    ،ضَّبِّ ى : َنََ لَ ِن قَاسَ حلَْ ِن ا، عَ ازِ اْلَقزَّ اٍت  ْن فـحرَ عَ  التَِّميِميُّ
 ر ركدّتَّ السكٍة حَ  لحْعبَ كحلِّ   َوَسلََّم َعنْ   َعَلْيهِ ى اّللَّح  َصلَّ َرسحولح اّللَِّ 

 .واه  مرسل، وإسناده :حقق# قال الم
 

اْبنح  ان  -  1488 اْلبَ َساملٍِ   نِ بْ   ةَ عحْقبَ   ، َعنْ ِشيُّ رَ اْلقح   نِ انـُّْعمَ  النح بْ   يزِ اْلَعزِ َعْبدح  ِعيٍد، ان  سَ   ،  جَ   الْ ِليِّ َأِب اَن، َعنْ ْيمَ ْبِن سحلَ َعاَلِء  َعِن    
 هِ فـَْرجِ ِه وَ ينِ  دِ يف  فٍ َعَفا ِمنْ   لَ ْفضَ َنٍة أَ ا ِبزِي َعْبدً زَاَن اّللَّح َما  لََّم:سَ وَ  هِ َعَليْ  اّللَّح  اّللَِّ َصلَّى قَاَل َرسحولح  : لَ ا قَ ِليٍّ ْبِن عَ  دِ مَّ َجْعَفٍر حمحَ 

 ده واه.وإسنا  ،لمرس :المحقق# قال 
 

َن ا: كَ الَ قَ ْن أََنٍس  ، عَ ْحَولِ اِصٍم اأْلَ عَ   َهاٍب، َعنْ شِ أَبحو    يِع، أان الرَّبِ ْبنح ، ان احلََْسنح  َبضِ لرَّ ابِ ارح،  طَّ عَ  الْ ان احلََْسنح ْبنح يَزِيدَ   -  1492
 رِ ْلَِْمااوَ  نْيِ وقَ َلى اْلمح َسحح عَ َم ميَْ لَّ َوسَ  َلْيهِ  عَ ى اّللَّح  َصلَّ اّللَِّ  َرسحولح 

 .ه ضعيفإسناد# 
 

ْفرِيقِ   ثِ ْشعَ اأْلَ   يِّ ْبنِ ان احلََْسنح ْبنح َعلِ   -  1495 ، ان حمحَ اْْلِ ،   َعنِ   ، اءِ قَّ ٍر السَّ بَْ   نْ َأِب، عَ   ، انمٍ الَّ سَ  ْبِن  ََي نح َيَْ مَّدح بْ يُّ ْن عَ   الزُّْهِريِّ
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َبةَ  ْبِن  ِد اّللَِّ َعبْ   ْبنِ   ّللَِّ ا  دِ يْ عحبَـ  ْعتح َرسح ْرَداءِ لدَّ اَب اأَ ، َأنَّ  َعبَّاسٍ   ِن اْبنِ عَ   ،عحتـْ  لَ : " قَا يـَقحولح   ِه َوَسلَّمَ ّللَّح َعَليْ ا  َصلَّى  وَل اّللَِّ  قَاَل: سَِ
 تُّهح " بـَتَـ َعَها طَ قَ  َمنْ وَ هح، تح لْ صَ َلَها وَ صَ ي، َفَمْن وَ  اسِْ نَ َم مِ تح الرَّحِ َققْ شَ  مْحَنح، الرَّ انَ : أَ اّللَّح 

 ضعيف.  إسناده :محقق# قال ال
 

  َدَة ْبنِ بْ ْن عَ َد، عَ يزِ َم ْبِن يَ يَراهِ بْـ َمِلِك، َعْن إِ ِد الْ نح َعبْ بْ    َسَلَمةح انان َأِب،  ،  ةَ َليَّ اِعيَل ْبِن عح ْن ِإسَْ نح حمحَمٍَّد، عَ َسنح بْ احلَْ   ان  -  1498
ي سِ ِذي نـَفْ َرِة َوالَّ مْ ْلعح َوا  َبنْيَ احْلَجِّ ِبعحوا  ِه َوَسلََّم: تَ َعَليْ   ّللَّح ى ا َصلَّ ّللَِّ ا   َرسحولح الَ : قَ ولح قح َر يَـ مَ اْبَن عح ْعتح  اَل: سَِ  قَ يِّ ْشقِ الدِّمَ   َبابَةَ لح ِب  أَ 

 ِديدِ حلَْ َبَث ا خَ ريح اْلكِ ْنِفي َكَما يَـ   َعْبدِ الْ وَب َعِن نح لذُّ اَر وَ قْ فَ ْنِفي الْ يَـ ا لَ مَ  محَتابـََعتَـهح ِه ِإنَّ بَِيدِ 
 حديث صحيح.لف جدا، وا إسناده ضعي # 
 

َوَّ ، ان  بحو َعْبِد اّللَِّ أَ   لرَّبِيعِ ْيِد ْبِن انح مححَ بْ نْيح  ان احْلحسَ   -  1505 ، يَم أَبحو َعبْ هِ  ِإبـَْرانح بْ لح  خمح ِميُّ،  ابَ  الشَّ سٍ اْبنح َعبَّ   ارِ بَّ جلَْ  َعْبدح اران أ  ِد اّللَِّ
َعنْ يِنِّ لدُّهْ ا  ارٍ مَّ َعْن عَ  بِنْ عَ   ،  َأفْـعَ تِ ْمَرَة  عْ   : تْ قَالَ   ى  تَـ  سَ أحمَّ تح  سَِ اْْل   :قحولح َلَمَة،  َهِذِه  يح   يَةح يف نـََزَلْت  َا  }ِإنَّ ْذِهَب يح لِ   رِيدح اّللَّح بـَْييِت 

الّرِجْ نْ عَ  الْ كحمح  َأْهَل  َويحطَ يْ بَـ َس  اْلبَـ 33  ب:األحزا]  َتْطِهريًا{   مْ رَكح هِّ ِت  َويف  ،  ي  َوَعلِ   ،اّللَِّ   لح َوَرسحو ،  ِميَكائِيلح وَ يلح،  ّبِْ جِ   َعةٌ بْـ سَ ِت  يْ [ 
ْهِل أَ نَِّك ِمْن  إِ   :الَ قَ   اْلبَـْيِت؟  لِ تح ِمْن َأهْ اّللَِّ أََلسْ    َرسحولَ ايَ   :ْلتح بَـْيِت، قـح اَن َعَلى اَبِب الْ أَ اَلْت: وَ ، َواحلََْسنح قَ نْيح سَ احْلح ِطَمةح، وَ فَاوَ 
 ْيتِ بَـ لْ ا

 . لباط رث منكي حد :قق# قال المح
 

  هِ ِإلَيْ َضمَّ    ا َأنْ : َلمَّ لَ قَا  يٍّ  َعلِ يِه، َعنْ أَبِ   ، َعنْ َفِر ْبِن حمحَمَّدٍ ، َعْن َجعْ دٍ يْ زَ    ْبنِ نْيِ احْلحسَ   اَن، َعنِ سَّ أَبحو غَ   َسنْيح، ان احْلح   ان   -  1507
 احْلَقَّ لِ قح ، وَ طََعكَ قَ   ْل َمنْ صِ ْحرحٍف: »أَ اَلثََة  َسْيِفِه ثَ   َقةِ ِعاَل   ِة َأوْ ابَ ؤَ  ذح يف َجْدتح  لََّم قَاَل: وَ سَ َلْيِه وَ اّللَّح عَ ى  لَّ صَ   يِن النَِّبَّ عْ يَـ اَلَحهح  سِ 

 َك« ِإلَيْ  اءَ َأسَ   َمنْ ِسْن ِإىَل َأحْ َك، وَ َوَلْو َعَلى نـَْفسِ 
 إسناده ضعيف.# 
 

 

َهالِ مِ ِن الْ عَ   ،مٍ ازِ حَ َأِب    َصاِلٍح، َعنْ نح  َسنح بْ حلَْ َن، ان ااسَّ غَ   ويُّ، ان أَبح ّبَِ احلَْ ان    -  1508   نِ ، عَ َعِليٍّ   مَِّد ْبنِ ، َعْن حمحَ ِن َعْمٍروبْ   نـْ
 قََّنا ا حَ نَ لَ  اَن، َويـَْعِرفْ ريَ بِ قِّْر كَ وَ َويـح  َصِغرياََن، ْم  يـَْرحَ ملَْ  َمنْ ِمنَّا  لَْيسَ اَل: قَ لََّم  َعَلْيِه َوسَ َصلَّى اّللَّح  نَِّبِّ ال

 مرسل.  :قق# قال المح
 

َنِس أَ ْيمحوٍن، َعْن  ْبِن مَ ِد  َعْن ِزايَ ،  َوةَ لح، َعْن َأِب عحرْ َفضَّ  اْلمح ان   ،رْيٍ كَ بح   ْبنح   ََي ان َيَْ ،  يُّ كِّ عَ الْ  ِبحَرْيٍ  ِد ْبنِ يْ نح مححَ  بْ َسنْيح احْلح ان    -  1512
 َلهح  َفرَ غَ   ِإالَّ لِّنيَ ْلمحصَ ا نَ ا مِ دً حَ محَعِة أَ ْوَم اجْلح يَـ  كح َيرْتح  سَ لَيْ  ىَل َعا  تَـ اّللََّ : ِإنَّ الَ قَ هح َسلََّم أَنَّ وَ  َلْيهِ اّللَّح عَ  ى  َصلَّ لنَِّبِّ ٍك، َعِن الِ َماْبِن 

 (: موضوع.6327ضعيف الجامع ) #
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احْلَا  -  1515 بْ بْ ثح  رِ ان  َأمْحََد  َحِكيٍم  نح  أَ وْ اأْلَ ِن  َأِب،  ان   مٍَّد،بحو حمحَ ِديُّ  ِإبْـ   ْبنح اهِ رَ ان  بْ َعْن صَ مٍَّد،  حمحَ   يمح  َأِب  ْن  عَ   ، ْيمٍ لَ ِن سح ْفَواَن 

 َسَنةً  ءَ رَاو ْومح َعاشح رح صَ َل: يحَكفِّ  قَاَوَسلَّمَ  ْيهِ لَ  عَ لَّى اّللَّح  صَ َل اّللَِّ سحو  رَ ، َأنَّ رٍ ْن َجابِ عَ  ،زَُّبرْيِ لا
 صحيح. والمتناده ضعيف جدا، إسن# 
 

،  ارِ ان احلَْ   -  1526 َعَلْيِه    َصلَّى اّللَّح لح اّللَِّ سحو رَ   : قَالَ قَالَ   َرةَ  هحَريْـ َأِب ْن  عَ   ،اءٍ و، َعْن َعطَ  َعْمرٍ نِ بْ   ْلَحةَ ْن طَ اِصٍم، عَ عَ بحو  ان أَ ثح
 ا ِغب ا تـَْزَدْد ححب   : زحرْ مَ َسلَّ وَ 

 ث منكر. حدي  :قال المحقق# 
 

َْيدح بْ   ان  -  1527 ِن اْلكحويفُّ،  رَّمحَْ ال  دِ بْ و عَ بح ٍع أَ رَافِ َنَة  ابْـ َة  تِرَ   يٍّ  ْبِن َعلِ َأاَبنَ أحمُّ    تْ وََكانَ   َأاَبَن،ْبِن    رِ محَسافِ   ْبنِ   ْخرَتِيِّ بَ الْ   نِ نح َعِليِّ بْ محح
صََّة يْ ِن ححوَ َعِن ابْ   َراَن،مْ ْبنح عِ   زِيزِ عَ ْبدح الْ عَ ان  ،  ِن ْبِن َعْوفٍ  الرَّمحَْ ْبدِ ْبِن عَ ْيِد  مححَ ْبِن    ِد اْلَمِلكِ ى ْبِن َعبْ ِد ْبِن ِعيسَ مَّ حمحَ نح  بْ   يـَْعقحوبح   ان
، وَكَ ْنِت َأِب َصْيفِ بِ َقَة  قـَيْـ رح   هِ مِّ أح َعْن    َفلٍ  نـَوْ نح ةح بْ َرمَ حَتَدََّث خمَْ اَل:  قَ  َرْيٍش ى قـح ْت َعلَ َتابـَعَ تَـ َلْت:  َهاِشٍم، قَاِلِب ْبِن  ْبِد اْلمحطَّ َة عَ دَ  لِ تْ نَ ايٍّ

َماٌت ِمينِّ َمَعَنا بحْ   ْصَغرح ي أَ وِ نْ ي صِ عِ َومَ   وَمةً َمْغمح   َأوْ   مِّ َلَْ اِقَدٌة ابَ اَن رَ َنا أَ يْـ بَـ ْت: فَـ َم، قَالَ ْلَعظْ ا  َأْرَفتِ ، وَ فَ  الظِّلْ تِ َلحَ قْـ وَن َجْدٍب أَ ِسنح 
وَ دح وَ   انَ لَ  يَرِ ًب  َعَليَّ َعِبيٌد  الشِّ ْدَن  ِمَن  إِ   َأانَ ْعِف  ِبَاَذا  يَ   ِتفٍ   ِبَصوْ َصيٍِّت  يـَقحو حِ صَ   تٍ ْصرحخح  ايَ لح َل  ِإنَّ قـحَريْ   رَ َمْعشَ   :   ِبَّ لنَّ اَهَذا    ٍش 

عحوَث ِفياْلمَ   ْلِعْرِننيِ  اَأَشمَّ    َبض اضَ أَبـْيَ  ِعظَاًما  اًل طحَوااًل ِمْنكحْم رَجح   رحواظح فَانْ   َأاَل   ْصِب،اِبحْلََيا َواْلِْ   َهالَّ   َحيَّ ، فَ هِ ومِ جنحح نح  ِإابَّ   اَهذَ وَ   ،كحمْ بـْ
ِمَن  وا  سُّ َيمَ لْ وَ اِء  اْلمَ فـَْلَيْسقحوا ِمَن    َأاَل   ،جحاًل ٍن رَ طْ بَ   لِّ  كح ِه ِمنْ يْ ِإلَ   فْ ْدلِ دحهح َوْليح  َولَ ْخِلْصهح يَ اَل فـَلْ ْيِه أَ ِد ِإلَ هْ نٌَّة يَـ َوسح   ،َعَلْيهِ   مح ظح عْ َلهح َفِخٌذ يَـ 

ًعا، َأاَل ْلبَـْيِت  ا ابِ وَّفحو َوْلَيطَّ   ْكَن،ِلمحوا الرُّ ، َوْلَيْستَ الطِّيبِ  ِن الْ َوْليـح جحلح،  رَّ لَتِق ا فـَْلَيسْ   َأاَل   ،هِ ِلَداتِ ِهرح  امح الظَّ هِ يفِ وَ   َسبـْ   تحمْ َفِعشْ   َأاَل   ، مح َقوْ َؤمِّ
تح   َما ا  دً أَبَ ا  ذً إِ   تح َي فَِنمْ ْؤايَ رح فَاقْـَتَصْصتح   َعْقِلي،  ِلهَ ي َووَ  ِجْلدِ فَّ ْد قَ ْذعحورًَة قَ ْفَرَقًة مَ َم اّللَّح مح  َعلِ تح َبحْ صْ أَ : فَ اَلتْ ْم، َوِعْشتحْم، قَ ِشئـْ

َبةَ  احلَْ َبةَ يْـ شَ َذا  هَ َل  اقَ   ٌح ِإالَّ طح أَبْ ا  بَِ   ِإْن بَِقيَ َرِم  َواحلَْ   ةِ حْلحْرمَ ، فـََو اكَّةَ مَ   ِشَعابِ   يف  لَْيِه انـَْقضَّ إِ قـحَرْيٌش، وَ   َدهح نْ ْت عِ فَ ا تـَنَ ، وَ ْمِد َهَذا َشيـْ
ًة ْهلَ مح   هحمْ يـح َسعْ   كح ْدرِ ْن يح إِ   َما   ،هح ْولَ ِفنحوَن حَ مح َيدْ اْلَقوْ   قَ َوطَفِ   قَِبيسٍ   َأابَ   ا و اْرتـَقح   ُثحَّ و  َأْطَوفح وَ وا  مح ْوا َواْستَـلَ نُّوا َوَمشَ سَ جحٌل، فَ ْطٍن رَ بَ كحلِّ  ِمْن  
ِقِه،  ى َعاتِ هح َعلَ عَ ، فـََرفَـ لَّمَ سَ ْيِه وَ لَ  عَ ا َصلَّى اّللَّح ِه حمحَمَّدً نِ ْبَن ابْ َتَضَد ا فَاعْ اْلمحطَِّلبِ   اَم َعْبدح ابـََتهح، فـَقَ ا َجنَ و ْكفح تَ سْ َوا  َتهح، قـَرُّوا ذحْروَ ّتَّ حَ 
دحَك َباِذِه عِ ِخٍل، هَ  محبْ ْسئحوٌل َغرْيح َعلٍَّم، مَ  َغرْيح مح َعاملٌِ  تَ أَنْ وَ  ِة،كحْربَ ِة، وََكاِشَف الْ اْْلَلَّ  ادَّ سَ مَّ هح لَّ ال اَل: قَ ُثحَّ َب، رَ كَ ْد  غحاَلٌم قَ  َمِئذٍ َو يـَوْ هح وَ 

نَ عَ   نَّ ِطرَ مْ : أَ مَّ هح مح اللَّ هح عْ سَْ ا فَ  َواْْلحفَّ ظِّْلفَ َحِت اللَ يِت َأقْـ مح الَّ نَـتَـهح سَ   ِإلَْيكَ وَن  كح ِمَك َيشْ رَ حَ   تح اءحَك بَِعريَاَوِإمَ  ثًا َمرِيًعا    اَليـْ   ،قًا محْغدِ َغيـْ
ِب:  محطَّلِ لْ اَعْبِد  قحولح لِ َو يَـ هح وَ ْيٍش،   قـحرَ انَ تح ِشيخَ عْ مِ سَ بَِثِجيِجِه، فَ اْلَواِدي    ظَّ ا، وَكَ ائِهَ مبَِ َماءح  َجَرِت السَّ ّتَّ انـْفَ ا اْلبَـْيَت حَ امحو رَ   َمافَ 
 يَقةح: رَقِ   لح قحو تَـ  ِلكَ يف ذَ لح اْلَبْطَحاِء وَ َش َأهْ َعاَك ْي بِ أَ ا نً َهيِّ  َحاءِ طْ اْلبَ  ابَ أَ  يًِّنا َلكَ هَ 

 البسيط[  ]البحر
َبَة احلَْ بِ   َمَطرح لْ ا َلوَّذَ َأجْ وَ احْلََيا  انَ دْ ... َوَقْد فـَقَ ْلَدتـََنا  بَـ  اّللَّح  َأْسَقى ْمدِ َشيـْ

 رح شَّجَ َوالامح نـْعَ اأْلَ  هِ  بِ َعاَشتْ فَـ  ...ا  رَ  ذَ َلهح َسَبلٌ  نِي ا َجوْ ءِ امَ  اِبلْ َفَجاءَ 
َرْت يَـ  َخرْيح َمنْ ئِرحهح ... وَ  طَانِ ْيمحو مَ  اِبلْ اّللَِّ َسْيٌل ِمَن   رح ِبِه محضَ  ْوًما بحشِّ
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 َخَطرح   اَل ْدٌل وَ  َلهح عَ اَنمِ اأْلَ ا يف ... مَ  امح ِبهِ مَ ْلغَ ا ِر يحْسَتْسَقى كح اأْلَمْ ارَ محبَ 
 الذهبي: ال يعرف.  الق بن حصن في الكبير، وفيه زحر طبرانيواه الر  :(3288مي )الهيث# قال 

 

ْمَسارح    نح دحو  محَْ رٍ و َجْعفَ أَبح ان    -  1528   نْ عحَمَر، عَ ِن  ّللَِّ بْ ا  ْيدِ بَـ ْن عح ٍء، عَ نح رََجاّللَِّ بْ ، ان َعْبدح اِفِعيُّ شَّاال  مح َراِهي بْـ بـَْغَداِدي ، ان إِ السِّ
ح بَ   اَللح احلَْ   َم:َلْيِه َوَسلَّ  عَ اّللَّح ى  َصلَّ   لح اّللَِّ سحو رَ : قَاَل  الَ قَ عحَمَر    نِ ابْ   اَنِفٍع، َعنِ  ح بَ امح  رَ حلَْ  َوانيِّ بحَك  رِي يَ   امَ دَْع  ، فَ  َذِلَك شحبـحَهاتٌ ، َوَبنْيَ نيِّ

 رِيبحكَ ىَل َما اَل يَ إِ 
 . ح رفعهال يص :محقق# قال ال

 
، ِمْن  ئِ االطَّ َة  ادَ ْبنح َسوَ   بح قحو عْ يَـ   اوحَد، ان ْبنح دَ   ْيَمانح سحلَ   عحَمَر، ان  نح  َحْفصح بْ ان   -  1532  َثيِن دَّ حَ   اَل: يِّ قَ ائِ لطَّ  امتٍِ  ْبِن َحايِّ دِ  عَ آلِ يُّ

 ِبسح ِفيهِ ًدا َيَْ  ِمْربَ َلهح  فـََرأَْيتح  مَ ِه َوَسلَّ يْ  َعلَ ى اّللَّح لَّ ّللَِّ صَ ا َرسحوِل ْمتح َعَلى َل: َقدِ قَا امتٍِ حَ ِن  بْ  ي، َعْن َعِديِّ  َجدِّ ، َعنْ َأِب 
 إسناده ضعيف. #
 

يـَعْ   ٌص،فْ حَ   ان   -  1534 بْ َعزِيزِ لْ ْبدح اعَ ان  ى،  ِعيسَ   نِ بْ حمحَمَِّد    ْبنح   وبح قح ثنا  َعْبدح اّللَِّ ِعْمَراَن، ان   نح   ارٍ ْعفَ  جَ ْبنح     ْبِد ِريُّ، َعْن عَ لزُّهْ  
  قَاَل:  ِشمٍ َها  ْبنِ   بِ لِ ِد اْلمحطَّ َعبْ   َعنْ ، طَِّلبِ ْلمح  ادِ بْ عَ   نِ بْ   َعبَّاسِ  الْ نِ ، عَ َعبَّاسٍ   ِن اْبنِ َة، عَ َرمَ ِر ْبِن خمَْ ْسوَ َعِن اْلمِ   ،  َعْونٍ  َأِب نِ بْ   َواِحدِ الْ 

إِ َخَرْجتح  اْلَيَمِن يف ىَل   الشِّ   رِْحَلِة  َعلَ لْ زَ فـَنَـ   ِء، َتا  َحّْبٍ ِمَّ تح  يـَقْ ى  الْن  َعبْ ِل   فـََقالَ   وَر، بح زَّ َرأح  اَي  أَ اْلمحطَّلِ   دَ :  أَنْ أَ نح ِل  َتَْذَ ِب:    ىَل إِ   ظحرَ ْن 
َدْيَك  َدى يَ حْ َأِجدح يف إِ ّّنِ  : إِ لَ َقا، فَـ َخرِ َنَظَر يف اْْل   ، ُثحَّ ِفيهِ   رَ َنظَ يَّ فَـ رَ ِمْنخَ ى  دَ ِإحْ   َتحَ فَ فَـ   رًَة قَاَل:َعوْ  كحنْ يَ ا مَلْ   مَ َعمْ نَـ   َل:قَا؟  بـَْعِضكَ 

: وَ لْ قـح ٍة قَاَل:  َشاغَ   ِمنْ   َهْل َلكَ :  الَ قَ   ؟ ُثحَّ انَّ َهذَ فَأَ   ،َرةَ يِن زحهْ بَ َك يف  دح َذلِ  جنَْ ، َوِإانَّ ةً ْخَرى نـحبـحوَّ يف اأْلح ا، وَ كً محلْ    قَاَل:  ؟اَغةح شَّ ال  َماتح
:  ٌة،  ْوجَ زَ  َة  ْهرَ زح   ْبنِ َمَناِف    َعْبدِ   ِب ْبنِ  َوهْ َلَة بِْنتَ َهاتَـَزوََّج  فَـ   طَِّلِب،اْلمح   ِدَم َعْبدح : فـَقَ لَ  ِفيِهْم قَاَزوَّجْ تَـ فَـ   تَ مْ دِ ا قَ ذَ اَل قَاَل: فَإِ قـحْلتح

 يهِ بِ أَ ى َعلَ   َعْبدح اّللَِّ : يَِلجح نَّاسح ال الَ ، فـَقَ بٍ  َوهْ تَ بِنْ َة آِمنَ  َعْبَد اّللَِّ  جَ وَّ َوزَ  َصِفيَّةَ وَ  ةَ زَ محَْ  تْ دَ فـََولَ 
 روك. د العزيز بن عمران وهو متالطبراني، وفيه عبرواه  :(13885الهيثمي )ل قا #
 

نح صحَديُّ بْ   يِن ثَ دَّ حَ َثّنَّ قَاَل:  مح ْبنح الْ    َلِقيطح يِن ثَ َحدَّ   ِلٍد قَاَل: نح َخاةح بْ قـحرَّ   ، ان ِد اّللَِّ  ْبنح َعبْ دح مَّ َر، ان حمحَ عحمَ نح  ان َحْفصح بْ   -  1535
َجهح،  َوفـَرْ   هِ يْ َيدَ ِسلح  يَـغْ ْلوحضحوَء فَـ ا  نح جحٍل َيحْسِ  رَ ِمنْ    قَاَل: َماِه َوَسلَّمَ يْ  َعلَ ّللَّح ى الَّ  صَ ِه ِإىَل النَِّبِّ يفِ ِديثح  حلَْ َع اَة، رَفَ مَ أحَما  وأَبح َن  اَل َعجْ 

ْضِمضح  َأَمَرهح اّللَّح َكمَ ضَّأح  وَ ُثحَّ يـَتَـ ،  هح ا فَ َوميَح َي ، َوَما َمشِ بَِيِدهِ   سَّ ا مَ مَ هح، وَ َنَطَق ِبِه َفمح   ا، َومَ هَ مَ  يـَوْ ا َعِملَ مَ ْنهح  عَ   اّللَّح   َحذَّرَ   اىَل ِإالَّ عَ تَـ   ا 
  لَهح هح تح  َصاَل نح  َتكحو َنٌة، ُثحَّ َحسَ   َوةٍ طْ هح ِبكحلِّ خح  لَ َكاَنتْ   اْلَمْسِجدِ   ىَل ى إِ ا هحَو َمشَ  ِإذَ ِه، ُثحَّ افِ رَ طْ ْن أَ رح مِ  لَتَـْنَحدِ وبَ نح ِإنَّ الذُّ   َحّتَّ   ِإلَْيِه،
لَ قِ   كحِتَب َلهح َعهح ْضجَ َوَأَخَذ مَ  َعَلْيِهْم،  َفَسلَّمَ  هِ ْهلِ أَ   ِإىَل  َذا هحَو رََجعَ إِ  قَاَل:  ، ُثحَّ اَنِفَلةً   ةٍ َيامح لَيـْ

 عيف.إسناده ض #
 

،  ْلَكلْ ااٍب  نَ ِب جَ ْن أَ ، عَ قٍ و َمْرزح ْبنح    َضْيلح ، ان فح ارٍ ْبنح َسوَّ ةح  َبابَ يِن شَ ثَ دَّ حَ ،  اّنُّ الزَّْعَفرَ   ان  -  1539 ْن ، عَ ْمَداّنِّ ْيَماَن اَلَْ لَ سح   ِب  أَ َعنْ ِبِّ
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مح ََلح   لح بَـٌز يـحَقاْم نَـ َك ََلح ححبَّ َتِحلحوَن  نْـ َما يَـ ْوًما  قَـ   نَّ إِ    اجْلَنَِّة؟َن يف َأْن َتكحو   كَ َيسحرُّ : أَ َسلَّمَ ِه وَ يْ  َعلَ لَّى اّللَّح  صَ  َرسحولح اّللَِّ الَ قَاَل: قَ   َعِليٍّ 
 محْشرِكحونَ  َنَّحمْ ْدهحْم فَإِ اهِ هحْم َفجَ ْدرَْكتَـ أَ  ِإنْ فَ  يَـهحْم،اِوزح تـََراقِ يحَ  اَل آَن رْ َن اْلقح َرءحو قْ  يَـ َضةح افِ الرَّ 
 إسناده ضعيف.# 
 

  ِب أَ   نْ ٍب، عَ ا َجنَ أو َأِب   ،انَ يَّ ِب حَ َعْن أَ ،  قٍ و  ْبنح َمْرزح َضْيلح ، ان فح اْلِعْجِليُّ   حٍ َصالِ   ْبنح   ّللَِّ ا  دح ، ان َعبْ ْسَاِعيلَ  ْبنح إِ دح مَّ  حمحَ ان   -  1540
َك َعَلى لُّ  َأدح : َأاَل مَ لَّ َوسَ    َعَلْيهِ ى اّللَّح  َصلَّ ّللَِّ لح اسحو اَل رَ َل: قَ ٍب قَا طَالِ ِن َأِب يِّ بْ لِ قـَْوِمِه، َعْن عَ   رَجحٍل ِمنْ َعْن  ،  َداّنِّ اَْلَمْ   نَ سحَلْيَما

: بَـ جْلَنَِّة قـح ا  لِ هْ ِمْن أَ   أَْنتَ ِة، وَ نَّ  اجلَْ َأْهلِ  ِمْن  ْنتَ كح   ِمْلَت ِبهِ َذا عَ َمٍل إِ عَ  َتحِ اَنٌس يَـ َداَن   بـَعْ ونح : ِإنَّهح َسَيكح لَ اّللَِّ قَاوَل  َرسح   ى ايَ لَ ْلتح لحوَن نـْ
نَ ْكِذبحونَ ارَِقٌة يَ مَ َنا تَـ َمَودَّ   ٍر َوعحَمرَ  َبكْ وَن َأابَ ْم َيسحبُّ َك َأَنَّح َذلِ  ةح آيَ وَ  ، ا َعَليـْ

 ضوع. و ث واه محدي  :المحقق قال #
 

مح   ان   -  1543 َعبْ سْ أَبحو  ان  ادح ِلٍم،  ْبنح  ّللَِّ   ِعْمَرانح رََجاٍء،    َعِن  ان  َمْيمح   ِج،احْلَجَّا ،  بْ َعْن  ِمْهرَ وِن  َعبَّ اْبنِ   نِ عَ اَن،  ِن  حسٍ ا   ، 
، ان  َؤدِّ  اْلمح دٍ مَّ ْبنح حمحَ   سح نح ، ان يحو قحِفيُّ الرتَّْ   اَوَحدَّثـَنَ   -  1544   ْهَراَن،ْبِن مِ   ونِ مح يْ مَ   َتِيٍم، َعنْ   اجح ْبنح جَّ َثيِن احلَْ دَّ ، حَ دٍ  زَيْ انح ْبنح ْمرَ عِ بح

اْبِن   قَاَل:  َعِن  اقَاَعبَّاٍس  َرسحولح  ا  ّللَِّ َل  َوسَ َلْيهِ عَ   ّللَّح َصلَّى  اليَ :  مَ لَّ   آِخِر  قـَْومٌ مَ زَّ كحونح يف  بَـزح   اِن  يَـ َضةَ الرَّافِ   ونَ يـحنـْ ْساَل   ونَ ْرفحضح   َم اْْلِ
 نَ و ْم محْشرِكح فَِإَنَّح  وهحمْ اقْـتـحلح فَ 

 ع. و واه موض :لمحققا  # قال
 

َباّنُّ،بَ  عحقْ ْبنح   حمحَمَّدح   ان  -  1548 ْصَعٍب، َعْن نح مح ارح بْ وَّ ْيٍس، ان سَ نَـ خح  ْبِن   َبْكرِ ْبنح    خحنَـْيسح ، انْكَفاّنُّ نح ََيََْي اأْلَ  بْ ان زََكِرايَّ   َة الشَّيـْ
،  نْ َمَة بِ اطِ فَ ، َعْن  َعْوفٍ   ِب ْبِن أَ   َداوحدَ  َليِت ِمْن  لَ َلْت: َكاَنتْ أحمِّ َسَلَمَة قَا  نْ ٍس، عَ َميْ بِْنِت عح   ءَ اَعْن َأسَْ   ى،َة اْلكحّبَْ مَ طِ ا فَ نْ عَ ِت َعِليٍّ يـْ

:  مَ ِه َوَسلَّ يْ اّللَّح َعلَ   ىلَّ صَ   ِبُّ فـََقاَل النَّ   لََّم، َفسَ   َعِلي    َعَهامَ وَ   اِطَمةح َتْأَذَنْت َعَلْيِه فَ اسْ ْنِدي، فَ ، وََكاَن عِ مَ  َوَسلَّ َعَلْيهِ   لَّى اّللَّح  صَ وِل اّللَِّ سح رَ 
ْساَل   نَ و وَنَك يحَضفَّزح بُّ ْم َيحِ َأَنَّح   نَ ْزعحمحو يَـ   ِإالَّ قـَْوًما ِة  يف اجْلَنَّ  َحابحكَ َوَأصْ ْنَت  أَ   ِليُّ  عَ ْبِشْر ايَ أَ  هح ونَ ظح يـَْلفح   ُثحَّ   ،هح فِّرحونَ فحظحونَهح، ُثحَّ يحضَ يـَلْ   ، ُثحَّ مَ اْْلِ

ََلح َثاَل  يـحَقالح  ِإنْ لرَّ ا  ْم: ًث  محْشِر فَِإَنَّح   ْم، َقاتِْلهح فَـ ،  هحمْ ْدرَْكتَـ أَ   اِفَضةح  قَ ْم  قـحْلتح كحوَن  ايَ اَلْت:  اّللَِّ :  َرسحوَل  ا  َما  ِفيهِ َعاَل لْ   اَل   ؟مْ َمةح  قَاَل: 
 لِ أْلَوَّ َلِف السَّ َعَلى ا اَعًة، َوَيْطَعنحونَ َجََ  ًة َواَل دحوَن َجححعَ هَ شْ يَ 

 واه منكر. :ققحقال الم# 
 

ان اْلَورَّ   َعِليٍّ   ْبنح يدح  لِ وَ الْ   ان   -  1549  ، سَ   اقح َعنْ   ٍد، ِعيأَبحو  َتِليٌد،  َأِب ان  َدااجلَْ     ْبنِ حَّاِف  حمحَمَّ   ْوٍف، عَ َأِب    وحَد  عَ َعْن  ْبِن   ٍرو مْ ِد 
، َعنْ ِب بِْنِت عَ نَ َعْن زَيْـ   ،اِشِيِّ َلَْ ا ، فَـ عَ  ِإىَل  َسلَّمَ َلْيِه وَ  عَ ّللَّح اى  لَّ صَ اّللَِّ    ولح َنَظَر َرسح   اَلْت:ٍد قَ حمحَمَّ   بِْنتِ َة   فَاِطمَ ِليٍّ : َهَذا يف الَ قَ ِليٍّ

ْساَل فَّزح ضَ ْوًما يح َعِتِه قَـ  ِمْن ِشيَوِإنَّ نَِّة اجلَْ   ونَ كح ِر َنَّحْم محشْ ْم فَإِ تِْلهح يـحَقالْ ْم فَـ يَـهح َمْن َلقِ اِفَضَة َسمَّْوَن الرَّ يح نـَبَـٌز  مْ ظحوَن، ََلح فح يـَلْ  َم، ُثحَّ وَن اْْلِ
 كر.نه موا :ل المحققا# ق
 

 طَاِلٍب ِب  ْبِن أَ ِليِّ ْن عَ ، عَ ةَ ِرِث ْبِن َحِصريَ احْلَاَعِن    ،ِلكِ مَ  الْ دِ بْ عَ  ْبنح   احْلََكمح َغسَّاَن، ان  أَبحوْلَعزِيِز، ان  ا  دِ نح َعبْ ِليُّ بْ عَ ان    -  1550
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 هح هح، َوَأَحبـَّتْ مَّ  َبَتحوا أح َحّتَّ ْتهح يـَهحودح  ضَ غَ اًل أَبْـ يَسى َمثَ ِمْن عِ   ِفيكَ   نَّ إِ   : اَي َعِليُّ فـََقالَ   مَ ْيِه َوَسلَّ لَ  عَ ى اّللَّح  َصلَّ اّللَِّ ولح   َرسح ّن اقَاَل: َدعَ 
 ، َأاَل َتيِن هَ بْـ يَـ   نْ هح َعَلى أَ لح ََيْمِ   طٌ رِ ْبِغٌض محفْ ٌط، َومح ْفرِ ب  مح  حمحِ  يفَّ يـَْهَلكح   : َوِإنَّهح اَل َعِلي  قَ   َس ِبهِ لَيْ   ِذيِل الَّ زِ لحوهح اِبْلَمنْ أَنـْزَ   َحّتَّ ى  ارَ صَ النَّ 

، َواَل  نَ بِ    َلْستح َوِإّّنِ  ، ْهتحمْ َكرِ تحْم وَ بْـ يَما َأْحبَـ طَاَعيِت فِ   َلْيكحمْ ، عَ قٍّ ٍة ِبَ عَ اْرتحكحْم ِمْن طَ ا َأمَ ، َفمَ اّللَِّ   ابِ تَ كِ ِكْن َأْعَملح بِ لَ ى ِإَِلَّ، وَ يحوحَ ِبٍّ
 فِ و ةح يف اْلَمْعرح اعَ رحوِف، الطَّ َمعْ اَعةح يف الْ لطَّ ا  ِصَيٍة، يف َمعْ  طَاَعةَ  َفاَل  ّللَِّ اَمْعِصَيِة  ي ِمنْ ريِْ غَ ِبِه َأْو  ْرتحكحمْ َأمَ  َوَما
 واه منكر. :قحقالمال # ق
 

لَّى ِبِّ صَ لنَّ ا  نِ ْبِن َعبَّاٍس، عَ ، َعِن اةَ َعْن ِعْكرِمَ   ِن،محَْ الرَّ ِد  َعبْ   ْبنِ   دِ حمحَمَّ ْن  َم، ان ِإْسَرائِيلح، عَ دَ  ْبنح آََيََْي ان    ،رح ضِ ان اْلَْ   -  1573
 لنَّْدَوةِ ا  َدارِ ِل يف  ي َكانَ ذِ لَّ َف اَقْضتح احْلِلْ نَـ  ّّنِ َوإِ  ، النـََّعمِ ِل مححْرح  َأنَّ ا َيسحرُّّن مَ لََّم قَاَل:  َوسَ َعَلْيهِ  اّللَّح 

 صحيح.قية رجاله رجال البراني، وفيه مرزوق بن المرزبان ولم أعرفه، وبرواه الط :(2828الهيثمي )# قال 
 

ةح اَن، ان َعْلَقمَ ْبنح َأِب ِعْمرَ   َقهح ، ان َصدَّ ِطيُّ ا اأْلَنَْ نح َسِعيدٍ َمةح بْ لَ ، ان سَ ِفيُّ قَ  الثَـّ انَ َصْفوَ   نِ ْثَماَن بْ  عح نح دح بْ مَّ حمحَ   ، ان َداوحدح   ان   -  1589
َمرْ ا  يـَْعيِن  اْلّبََ َثدٍ ْبَن  َعِن  َرسحوَل اّللَِّ عْ سَِ قَاَل:  َعاِزٍب    ْبنِ   ءِ ا،  َعَليْ اّللَّح ى  لَّ  صَ تح  يـَقح َسلَّ وَ ِه    : و َم  نحوا  لح فَإِ مْ ِتكح اِبَِْصوَ   قحْرآنَ لْ ا  َحسِّ  نَّ ، 
 ا ْسنً حح ْلقحْرآَن  ازِيدح َسَن يَ ْوَت احلَْ الصَّ 

 (: إسناده جيد. 771الصحيحة )السلسلة # 
 

، َعْن    نح بْ ََيََْي    َب، ان قحو يـَعْ   ان َعبَّادح ْبنح ،  اوحدح  دَ ان  -  1592   و، َعنْ ْمرٍ عَ   نِ ِل بْ اهَ ، َعِن اْلِمنْـ ِن َحِبيبٍ بْ َة  َمْيَسرَ   ائِيَل، َعنْ رَ سْ إِ َساملٍِ
 ِطَمةَ فَاْجِه بَِّل َعْرَض وَ قَ  يـح ّتَّ حَ  مح َناَم اَل يَـ لَّ َلْيِه َوسَ ّللَّح عَ  َصلَّى انَِّبُّ : َكاَن اللَ اقَ يـَْفَة ْن ححذَ عَ ، شٍ يْ ححبَـ  نِ رِّ بْ زِ 

 .ر(: منك 6414ضعيفة )ال ةالسلسل# 
 

َصَدَقَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن    رح ْبنح ، ان َبكْ ِب َسَنَة َسْبِعنَي، ان أَ َلَة  يْـ يُّ ِبََ لِ ْجٍر اأْلَيْ حح    َأَب نح أَيُّوبح بْ   ِب سحَلْيَمانَ نح أَ اوحدح بْ ان دَ   -  1595
  دَ َة بـَعْ اَل اَل صَ  اَل:قَ  َسلَّمَ وَ ى اّللَّح َعَلْيِه  َصلَّ ّللَِّ سحوَل اّي، َأنَّ رَ اِبِ  اّللَِّ الصُّنَ ْبدِ ، َعْن عَ ِء ْبِن َيَسارٍ اَلَم، َعْن َعطَ ِد ْبِن َأسْ َسْعٍد، َعْن زَيْ 

، َواَل لشَّ ّتَّ َتْطلحَع اْبِح حَ الصُّ  ، َواَل  بـَعْ ْمسح   ْرَّنْ َشْيطَاٍن،قَـ   عح َبنْيَ َتْطلح لشَّْمَس  ا َهاِر، فَِإنَّ  ِنْصَف النـَّ   َد اْلَعْصِر َحّتَّ تـَْغرحَب الشَّْمسح
نَـ تَ وَ  َها تِْلَك شَّ دح الَكاَن يـَْعبح   َجَهنَِّم، َوَمنْ ْيِح  ِمْن فَـ   احْلَرِّ َة  ِإنَّ ِشدَّ فَ   نَّمح،هَ َهاِر تحَسعَّرح جَ فح النـَّ َوِنصْ هحَما،  ِغيبح بـَيـْ ْمَس فَِإنَّهح يحَصلِّي ِإلَيـْ
 سَّاَعاتِ ال

 .(.9493مسند الجامع )بن أسلم بنحوه، وانظر ال ماجه من طريق زيد هو عند النسائي وابن :(4172صاحب اإليماء )ال # ق
 

  َعنِ ِن َمْسعحوٍد،  بْ    اّللَِّ ْبدِ ٍق، َعْن عَ ي قِ َعْن شَ َمِش،  اأْلَعْ   نِ ، عَ َوْيدٍ سح   رحو ْبنح َعمْ ، ان  مٍ الَّ سَ   نح بْ نح  وْ  عَ ، ان ِرايَّ ََي زَكَ َيَْ   أَبحو  ان  -  1616
 هِ  زََكاتِ ِمنْ  نـََقصَ ا مَ لِ ا اَنْت َتَامً يَِّتِه كَ صِ َن يف وَ ْن َأْحسَ : مَ لََّم قَالَ  َوسَ َعَلْيهِ  اّللَّح لَّى  صَ لنَِّبِّ ا

 # 
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، ان  ََي َيَْ    ْبنح ايَّ رِ كَ ان َز   -  1618   يُّ ْهرِ  الزُّ فٍ وْ ْبِن عَ   مْحَنِ رَّ ْبِن َعْبِد ال  رَ عحمَ   نِ يِز بْ ِد اْلَعزِ  َعبْ نِ ََي بْ َيَْ   ْبنح مَّدح  حمحَ يََّة  بحو َغزِ أَ  السَّاِجيُّ
  ِم ْبنِ َشا هِ ِد، َعنْ انَ  الزِّ نح َأِب بْ ْوٍف، َحدََّثيِن اِن عَ بْ مْحَِن  رَّ لا  َعْبدِ   زِيِز ْبِن عحَمَر ْبنِ عَ ْبِد الْ ْبِن عَ ى  محوسَ   اِب ْبنح هَّ اْلوَ    َعْبدح يِن ثَ دَّ قَاَل: حَ 

َذ  خَ نح َأَب طَاِلٍب، فَأَ بْ َعِليُّ  َجاَء  ، فَ صَّةِ ِذي اْلقح   ِإىَل   هِ اِحَلتِ رَ ى  َعلَ رَاِكًبا  ِه  ْيفِ ا ِبسَ رً هِ ِب َشاأَ َخَرَج    َشَة قَاَلْت:ائِ عَ ْن  ، عَ بِيهِ َة، َعْن أَ ْروَ عح 
أَيْ   ِتهِ لَ  رَاحِ امِ مَ زِ بِ  ِإىَل  َعَلْيِه  ّللَّح ا  َصلَّى   اّللَِّ سحوِل  رَ   ِليَفةَ َن اَي خَ فـََقاَل:  أَ مَ َوَسلَّ   َما قَ و قح ؟  َلَك  َلكح الح    هِ يْ لَ اّللَّح عَ ى  َصلَّ   ّللَِّ ا  َرسحولح   مْ َل 

َفكَ  سَ َأِشمْ   أحححٍد:   مَ يـَوْ   مَ َوَسلَّ  َواَل  يـْ بِنَـْفِسَك،تَـ ،  أح لَ   َواّللَِّ فَـ   ْفَجَعَنا  َيكحونح    يبَ صِ ِئْن  اَل  بَـ ْلِْساَل لِ ِفيَك  ِنظَ دَ عْ ِم  أَ امً َك  َع،  َرجَ فَـ   َبًدا،ا 
 شَ يْ ى اجلَْ َوَأْمضَ 

 ضعيف جدا.  #
 

نح  ، ان َداوحدح بْ ّنُّ َة اْلَمازِ مَ قَ نح َعلْ بْ   ةح َلمَ سْ ان مَ   ،ْلِمْرَبدِ ارح، ابِ اْلَعطَّ   عٍ َجامِ  حمحَمَّدح ْبنح  ان يُّ،  ْسرتَِ َسْهٍل التُّ   أَبحو  لٍ ِليدح ْبنح خَ ِزايَ   ان   -  1624
  بح اْلَكذِ   ْصلححح َم قَاَل: اَل يَ َوَسلَّ   هِ يْ َصلَّى اّللَّح َعلَ   ِبَّ َأنَّ النَّ   اَن،َسْعَ ِن  بْ   نـَّوَّاسِ ال  لّزِْبرِقَاِن، َعنِ ٍب، َعِن اشَ  َحوْ نِ بْ    َشْهرِ َعنْ ،  دٍ  ِهنْ َأِب 
نَـهحَما، َوالِيحْصِلحَ   جحَلنْيِ رَّ لَبنْيَ ابح  ذِ كْ لح يَ الرَّجح ْربح خحْدَعٌة، وَ احلَْ ْرِب، وَ حلَْ ا  بح يف ذِ كْ يَ   لح جح : الرَّ ثٍ يف َثاَل   ِإالَّ  ِه أَتِ ْمرَ  اِل ِذبح جحلح َيكْ لرَّ  بـَيـْ

 ِلكَ ذَ ا بِ يـحْرِضيهَ 
 يط.مع ة بن أبيبنت عقب م كلثومأوالحديث صح عن  ضعيف، دهإسنا :# قال المحقق

 
ْيِه َوَسلََّم لَ  عَ لَّى اّللَّح صَ   َعَث َرسحولح اّللَِّ َلْت: بَـ اِه، قَ أحمِّ   نْ عَ ،  نِ سَ ْبِن احلَْ ّللَِّ   َعْبِد انْ اَن، عَ يَ  سحفْ َعنْ ةح،  يَ محَعاوِ   ان  ،ان زَْيدٌ   -  1637

ِبَظْهرٍ ، فَ ْبٍ ِبسَ   َجاءَ فَ ثََة،  رِ َحا   ْبنَ زَْيدَ  ،اْشرتََ  فَ ِإلَْيهِ   اجَ ْحتَ ا  َمرَّ   ِبِّ لصَّ ا  َم أحمَّ َوَسلَّ    َعَلْيهِ ى اّللَّح لَّ  صَ لح اّللَِّ و ى َرسح أَ رَ فَـ   ى َظْهًرا ِبَصِبٍّ
 يهِ رتَِ هح َواشْ دَّ رح فَـ  عْ فـََقاَل: اْرجِ ْهًرا، َها ظَ ْبنِ ابِ ْعتح بِ ، فَ ظَْهرٍ   اْحَتْجَنا ِإىَل ّللَِّ وَل ا: اَي َرسح لَ ا َشْأنح َهِذِه؟ قَا اَل: مَ قَ ِكي، فَـ تـَبْ 
 # 
 

، َعْن طَ ، َعِن البٍ ِب ِذئْ أَ  ، ان اْبنح سَ نح و يح نح بْ َأمْحَدح  ان ،يُّ ِميمِ التَّ  نح ََيََْي بْ ايَّ رِ زَكَ  ان -  1639 َعْن  ِن َعْوٍف، بْ  اّللَِّ  دِ َحَة ْبِن َعبْ لْ زُّْهِريِّ
 اقـحَرْيشً  ضح يـحْبغِ  َكانَ    اّللَّح َضهح اَل: أَبـْغَ قَ ٌن اَل  فح َماتَ  اّللَِّ   َرسحولَ يَل ايَ اَل: قِ قَ  مٍ  ْبِن محْطعِ جحَبرْيِ 

 ة على أنه من رجاالتهم. أصحاب مصنفات الشيع شيخ المصنف ترجم له :ال المحقق# ق
 

قَاَل: َكاَن  ٍر  َجابِ َعْن  الزَُّبرْيِ  أَبحو    ، انيُّ مِ لَ لسُّ ْيَدَة اعحبَـ اَمةح ْبنح   ثحَ ان  ٍر،َمْعمَ   و بح نح َحْرٍب أَ بْ   حح  َصالِ ، اندح النَّاقِ   ََي َيَْ   و ان أَبح   -  1642
يـحَرى   ّتَّ حَ ِه  َسارِ يَ   نْ ْسِليَمًة عَ تَ وَ ،  مْيَنِ اأْلَ َوْجِهِه     ِشقِّ ضح ا  يـحَرى بـَيَ ّتَّ مَيِيِنِه حَ   يَمًة َعنْ لِ لِّمح َتسْ سَ يح   َسلَّمَ َلْيِه وَ  عَ لَّى اّللَّح صَ   لح اّللَِّ و سح رَ 

 َسرِ يْ أْلَ  اِههِ قِّ َوجْ  شِ بـََياضح 
 ر. ث منكحدي  :المحقق قال# 
 

ْلَّبَاِء  انِ عَ ،  اقَ ْسحَ  إِ َأِب   نْ ، عَ يُّ مِ  عحْثَماَن احلَْْضرَ ى ْبنح ، ان محوسَ يُّ  اأْلَْزدِ حٍ لِ انح صَ دح الرَّمْحَِن بْ ان َعبْ   ،ِقدح ا النَّ ََي ان أَبحو َيَْ   -  1643
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فـََقاَل:    ْن رَْأِسهِ عَ   ةِ َجرَ َفعح غحْصَن الشَّ رْ نح نَـ نَْ وَ   ، خحمٍّ رِ يَم يـَْوَم َغدِ ِه َوَسلَّ َليْ عَ   اّللَّح ى  لَّ صَ   ِبِّ َمَع النَّ   قَاَل: كحنَّا   َأْرَقمَ نِ ِد بْ يْ ٍب، َوزَ َعازِ   نِ بْ 
،  جْ ْلَعاِهِر احلَْ اِش َولِ ْلِفرَ لِ َوَلدح  لْ ، اهِ لِيَمَوا َغرْيَ  َمْن تـََوىلَّ وَ   أَبِيِه،  َغرْيِ   َعى ِإىَل ادَّ   َمنِ َن اّللَّح  عَ لَ ،  يِت يْ ِل بَـ هْ أِلَ   اَل ، وَ ِل   لصََّدَقَة اَل حتَِلُّ نَّ اإِ  رح
َأاَل    َواِرثٍ لِ َس  يْ لَ  َعَليَّ وّن  رَأَيـْتحمح وَ   ْعتحمحوّن،سَِ َقْد  َوِصيٌَّة،  فَـ دً تَـَعمِّ مح   َفَمْن َكَذَب  ِمَن  ْقعَ مَ   أْ وَّ تَـبَـ ْليَـ ا  َأاَل  ارِ النَّ َدهح  فَـ ّّنِ إِ ،  َلى عَ َرطحكحْم   

 لِّ كح ِلُّ  وَ    َوِلِّ َوَأانَ  اّللََّ ، َأاَل ِإنَّ نَ ْوٌم آَخرحو قَـ    ِب َولََيْستَـْنِقَذنَّ   َجااًل،رِ   َذنَّ ْنقِ تَـ سْ ي، َأاَل اَل يَ ا َوْجهِ دحو وِّ اَل تحسَ فَ ،  مْ ِبكح ثٌِر  ، َومحَكااحْلَْوضِ 
 هح اَل ي  َموْ َعلِ  فَـ تح َمْواَلهح نْ كح   َمنْ فَ  ِمنٍ ؤْ مح 

 إسناده ضعيف.  :# قال المحقق
 

َهاِل الْ لْ اءح ْبنح  اَل ان اْلعَ ،  ِليُّ عحكْ  الْ ابِ احْلحبَ   زَْيدح ْبنح   ، انصَّاِيغح َل الدح ْبنح ِإْسَاِعيان زَيْ   -  1645  ، يُّ َعْبسِ ِهَشاٍم الْ   نَّدح ْبنح هَ مح   َغَنِويُّ، انِمنـْ
وٍَّة  نـحبـح يف  ْوَم  يَـ مح الْ تح لََّم: أَنْـ َوسَ   َعَلْيهِ   اّللَِّ َصلَّى اّللَّح   قَاَل َرسحولح اَل:  قَ   ةَ فَ يْـ ْن ححذَ َهاٍب، عَ شِ   ِق ْبنِ رِ َعْن طَا  ،ِلمٍ محسْ   نح ْيسح بْ قَـ   يِن َحدَّثَ 
رِيَر، َويف احلَْ   نَ و َبسح ، َويـَلْ اْْلَْمرَ   نَ ْشَربحو يَ ضحوًضا،  عَ وًكا  لح مح ا  وََكذَ   َذاكَ   َيكحونح   ُثحَّ َذا،   َكَذا وَكَ  َيكحونح ُثحَّ   ،ةٌ َفٌة َوَرمحَْ كحونح ِخاَل تَ   ٍة، ُثحَّ َوَرمحَْ 

 هحمْ َوأَ َمْن انَ  َعَلىَذِلَك يـحْنَصرحوَن 
 . صحح إسناده البوصيري  اد رجاله ثقات، وقدالحديث بهذا اإِلسن(: 4337عالية )ال البالمطي قال ف# 
 

فَ ْن َأِب جح عَ   ،َمرِ أْلَقْ  انِ َعِليِّ بْ   نْ عَ   ٌر، عَ ِمسْ ، ان  احْلَرَّاّنُّ   ةَ أَبحو قـََتادَ   ّرِِميُّ، انخَ ٍر اْلمح صْ نح نَ  بْ َدانح َسعْ   ان   -  1651  ِبُّ لنَّ َن اَكا  لَ َة قَاَحيـْ
نح كحو أَ   : َأَفاَل خََّر؟ قَالَ َتََ   ْنِبَك َوَما دََّم ِمْن ذَ قَ َك َما تَـ لَ   اّللَّح َر  فَ  غَ َقدْ ْيَس  يَل: أَلَ قِ َدَماهح فَ ْت قَ  تـََفطَّرَ َحّتَّ    َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقحومح اّللَّح   ىَصلَّ 

 اورً ًدا َشكح بْ عَ 
 إسناده ضعيف.  :حققالم# قال 

 
 ى اّللَّح لَّ صَ   ولح اّللَِّ اَل َرسح اِبٍر قَ ، َعْن جَ َكِدرِ محنْ ِد ْبِن الْ ْن حمحَمَّ ، عَ يدٍ ْبنح َسعِ   انح َة، ان سحْفيَ َرمحَْ نح  بْ   اِدحح كَ   ، انَمانح سحَليْ   ان  -  1675

 ةٍ ِميمَ بِنَ  اءٍ اَل َمشَّ وَ  اًب،رِ ، َواَل آكحلح مٍ افحَك دَ  سَ كَّةَ كحْن مَ سْ يَ  : اَل مَ لَّ سَ َلْيِه وَ عَ 
 اه. و إسناده  :ققال المح# ق
 

َعَلْيِه   اّللَّح   لَّىصَ ّللَِّ   اولح َرسح َل  َل: قَا قَاحْلََسِن، َعْن أََنسٍ اَعِن    َدْعَلٍج،  يََّة ْبنِ َخلِ   ٍم، َعنْ ْسلِ مح   نح ََهَّامح بْ   ان   سحَلْيَمانح،ان   -  1676
 ِفرْ غْ ْستَـ ، َوِإْن مَلْ يَ هح  لَ ِفرَ  غح هح ْتهح َخِطيئَـتح ءَ ا سَ َمنْ  :مَ لَّ َوسَ 

 ه. اه و د إسنا :ال المحققق #
 

 سحولح : قَاَل رَ الَ قَ يِه،  بِ  أَ نْ َدَة، عَ يْ رَ اْبِن بـح   ، َعنِ دٍ ةح ْبنح َمْرثَ ان َعْلَقمَ يُّ،  الثَـّْورِ   ٍم، ان سحْفَيانح  ْبنح محْسلِ امح  ََهَّ انح، ان مَ ان سحَليْ   -  1678
  آَدمَ ْبنِ عح ّلِلَِّ ِمَن اوَ َأطْ  هحوَ ا ِإالَّ وَ ئً  َشيْـ ّللَّح ا َم: َما َخَلقَ َسلَّ وَ ِه َعَليْ ى اّللَّح لَّ  صَ اّللَِّ 
 ضعيف جدا. ده نا إس# 
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، ان مِ  اْلمحَخرِّ َعْبِد اّللَِّ دح ْبنح  ْبِن اَيِسنَي، ان حمحَمَّ َد  َأمحَْ نح  بْ   َمانح ان سحَليْ   -  1680 ْن  ، عَ يُّ الثَـَّقفِ مٍَّد  حمحَ   نح بْ َلَمةح  َمسْ   ان َر،  ْبنح عحمَ   دح َأمحَْ   يُّ
اْبِن عَ رَِمةَ كْ عِ َعْن    بَـْيٍد، ِن عح بْ يحونحَس   أَ ابَّ ، َعِن  َعلَ اّللَّح   َصلَّى   ِبَّ النَّ   نَّ ٍس،  احْلََسِن َكْبًشا،   قَّ َم: عَ لَّ سَ وَ ْيِه      َحَلَقهح، فَ ِبَرْأِسِه    َوَأَمرَ   َعِن 

 أَْيًضانْيح سَ حْلح  اكَ وََكَذلِ ، ةً ِفضَّ  َشْعرِهِ  َوْزنِ  بِ َصدَّقَ تَ وَ 
 (: هذا إسناد ضعيف.380/ 4رواء )اإل  في لبانيقال األ  :(2793حب اإليماء )صا# قال 

 
، ان أَ   -  1682 ،  يُّ رِ ٍت الزُّهْ بِ َأِب ثَ يِز ْبنح ِعْمَراَن ْبِن  زِ اْلعَ   دح َعبْ   ِب ان ِد اْلَواهِ بْ عَ  ْبنح  دح مَّ ان ان حمحَ   ، ِريُّ و  َعِليٍّ الدُّ ْهلح ْبنح سَ   بحو َعِليٍّ

،  دِ وْ أْلَ  اِد اّللَِّ  َعبْ نِ  بْ اِويَةَ عَ َعْن مح  اّللَّح ى   َصلَّ  اّللَِّ َل َرسحولح قَا:  الَ ِن َماِلٍك قَ أََنِس بْ   نْ  قـحرََّة، عَ َة ْبنِ اِويَ ، َعْن محعَ وبَ ِن أَيُّ ْلِد بْ جلَْ  انِ عَ يِّ
لَ لَّ َوسَ   َلْيهِ عَ  لِلْ مَّ َم:  اّللَّح  ََتَلَّى  طَ ا  َلَعظَ َجَبِل  ِستَّ مَ اَرْت  َثاَل عَ َوقَـ فَـ   ٍل،َأْجبح ةح  ِتِه  وَ ةِ ِدينَ مَ لْ ابِ   ثَةٌ ْت  ابِ َة،  مبَكَّ   ثَةٌ َثاَل ،  أحححٌد،  ِديَنةِ ْلمَ فـََوَقَع   
 َوثـَْورٌ ، ءح َوِحَرا ِبريٌ كََّة ثَ مبَِ َع قَ ْرقَانح، َووَ َوى، َووَ ضْ َورَ 

 اه، والحديث موضوع. ناده و سإ :لمحققا ل # قا
 

َماَن،  ثْ  عح ِن ْبنح محَْ َعْبدح الرَّ يُّ  وِ ْكَراٍر اْلبَ بحو بَْ ، ان أَ يُّ اِشِ اَلَْ ى  ِعيسَ   نح بْ   رحوَعمْ ححواَلنح، ان  َمكْ   رْييفُّ ِعيٌد الصَّ سَ   عحْثَمانَ   و بح ان أَ   -  1685
 َوَعزَّ  لَّ بَّهح جَ رَ   ى َعَلْيِه َوَسلََّم رَأَ اّللَّح  َصلَّى ا،دً مَّ ٍس، َأنَّ حمحَ نَ  أَ نْ َدَة، عَ اقـَتَ َة، َعْن بَ عْ ْن شح عَ 

 إسناده ضعيف.# 
 

: قَاَل الَ َريـَْرَة قَ  هح اأْلَْعَمِش، َعْن َأِب َصاِلٍح، َعْن َأِب ْعَبةح، َعِن ان شح   كَّاٍر، رح ْبنح بَ َة، ان َبكْ ينَ  سَِ ِب أَ  نح ان ابْ  ٍب، اَعتَّ  ان اْبنح  -  1688
 اءَ دَّوَ اَء أَنـَْزَل اللدَّ َل انـْزَ  الَِّذي أَ نَّ اَوْوا؛ فَإِ َتدَ  اّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم:  َصلَّى اّللَِّ  َرسحولح 

 ف. سناده ضعيإ :ققلمحقال ا  #
 

ِن  بْ رْيِ  زُّبَ  الَعنِ   ،ِهيِّ اْلبَ   يدَ ْن يَزِ ، عَ دَ اوح ْبِن دَ ِل  ائِ َعْن وَ  عحَمَر،  ان َسْيفح ْبنح   ،يمَ َراهِ بْـ بح ْبنح إِ يْ عَ  ََيََْي، ان شح يُّ ْبنح السَّرِ   ان  -  1704
هح   اَل  َصَحاَبيِت فَ يِت يف َت أِلحمَّ رَكْ نََّك ابَ إِ هحمَّ  اللَّ   َم:َسلَّ  وَ هِ يْ َعلَ   َصلَّى اّللَّح لح اّللَِّ  و : قَاَل َرسح لَ ِم قَااَعوَّ الْ  ِب أِلَْصَحا  َة، َواَبِركْ كَ اْلَّبَ   مح َتْسلحبـْ
أَ يف  تَ اَل وَ   َبْكرٍ   ِب   عَ ْعهح اَجَْ وَ   ،ةَ كَ اْلَّبَ   مح هح ْسلحبْـ   َأْمَرهح،نَّ ْنشحرَ تَـ َولْ ْيِه،  لَ ْم  ملَْ فَ     يـََزلْ ِإنَّهح  َعلَ رَ مْ أَ رح  يـحْؤثِ     الْمرِ أَ ى  َك  عحَمرَ َوَأعِ هحمَّ  لَّ ِه،  ْبَن  ْن   

َوصَ  ْ اْْلَطَّاِب،  عحْثمَ ّبِّ َووَ انَ   وَ فِّ ،  َعِلي ا،  وَ ةَ طَْلحَ لِ اْغِفْر  ْق  وَ رْيَ زُّبَ ال  تِ ثـَبِّ ،  السَّ َوَأحلِْ ،  نِ الرَّمحَْ   َعْبدَ َوفِّْق  وَ   ، ًداَسعْ ْم  َسلِّ ،  ِبِه  اِبِقنَي ْق 
 َسانٍ  بِِحْ اِبِعنيَ َوالتَّ  ْنَصارِ اأْلَ  وَ ِجرِينَ َهامح  الْ  ِمنَ وَِّلنيَ اأْلَ 

 موضوع. حديث  :# قال المحقق
 

لح اَن اْلَْ ْروَ زِيَد ْبِن مَ يَ ْبنح    دح يان َسعِ   -  1707 ، َعنْ ّبحِّ عحْثَماَن الْ   ، َعنْ يُّ رِ صْ  اْلمِ زِ زِيْلعَ ْبِد اعَ    ْبنح حمحَمَّدح   انَن،  َمْرَوا  نح دح بْ يان يَزِ ،  الَّ   يِّ
ِسَك،  فْ  نَـ اِس ِمنْ لنَّ فح ااِإْنصَ   ةٌ اَلثَ ْعَماِل ثَ أْلَ َم: َأَشدُّ اَوَسلَّ   هِ  َعَليْ ّللَّح  َصلَّى ا اَل َرسحولح اّللَِّ َل: قَ اقَ   َريـَْرةَ ْن َأِب هح عَ ،  اّللَِّ ِد  بْ ْبِن عَ ِم  يْ نـحعَ 
 لٍ َلى كحلِّ َحا عَ ّللَِّ ا رح َوِذكْ  ،انِ ْخوَ اْْلِ  اةح َواسَ َومح 
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   الحديث.، متروك مقسن ماب  بري هوال مانعث :# قال المحقق
 

  َعنْ ،  طََفاّنُّ ْلغَ اْبنح عحْثَماَن    ْثَمانح ، ان عح يُّ دِ َداَلَْ اٍن اَمنَّ   نح ةح بْ ْصِريُّ مبَْكححواَلَن، ان شحْعبَ ِر اْلبَ رِيِعيدح الضَّ ْثَماَن سَ بحو عح  أَ ان  -  1708
أَ َعنْ   و،ْمرٍ ْبِن عَ   دِ حمحَمَّ  َسلَ ِب   أَ َة، َعنْ مَ   ا : جَ لَ قَاَة  يـْرَ رَ هح   ِب   الْ اَء  إِ اّنُّ َغطَفَ حْلَاِرثح  فـََقاَل: ايَ ى اّللَّح َصلَّ   ِل اّللَِّ ىَل َرسحو   َوَسلََّم  َعَلْيِه    
  َد،عحو َتْأِذَن السُّ  َأسْ ّتَّ حَ   َم:لَّ َوسَ   ْيهِ لَ  عَ ى اّللَّح لَّ  صَ اّللَِّ   ولح َرسح اَل  ، فـَقَ اًل  َورَِجااًل يْ خَ َعَلْيَك  ا  َوِإالَّ َمَلْتحَ يَنِة،  اْلَمدِ   رَ ّن ثََ اِطرْ دح شَ مَّ حمحَ 

ا َهذَ وَ  ،ةٍ دَ َسى َواحِ محوْ  نْ ْتكحْم عَ رَمَ    اْلَعَرَب َقدح وَن َأنَّ ْعَلمح تَـ  دْ َها قَ  اَل: ، فـَقَ ةَ رَارَ ْبَن عحَباَدَة، َوَأْسَعَد ْبَن زح  َسْعدَ ٍذ، وَ ْبَن محَعاا َسْعَد َفَدعَ 
ْمِر  أَ   نْ ٌر مِ مْ ا أَ ذَ َن هَ اْن كَ ا، قَالحوا: اَي َرسحوَل اّللَِّ إِ ْوٍم مَ ىَل يَـ لَْيِه إِ عحوَها إِ فَاْدفَـ   ِة، ِدينَ َرَة اْلمَ وهح ثََ ِطرح اتحشَ ْن  ْم أَ لحكح أَ َيسْ   اّنُّ طَفَ اْلغَ   اِرثح حلَْ ا
 فـََواّللَِّ   الَّ َبٌع، َوإِ َواَك تَـ اَن َلَِ اَهوَ ، وَ ْمِرَك تـََبعٌ أِلَ   انَ رح َأمْ فَ   َواكَ  هَ ِمنْ ًوى  َأْو هَ َك  ْمرِ أَ   ِمنْ ٌر  َأمْ َذا  اَن هَ كَ   ، ِإنْ ّللَِّ ا  مح أِلَْمرِ ِليَعاىَل فَاْلَتسْ ّللَِّ تَـ ا

َوهحْم   َنْنح  سَ عَ ِة  يَّ اِهلِ اِبجلَْ َلَقْد كحنَّا  َمااوَ َلى  ثََ   َكانحوا  ٍء،  جَ ةً رَ يـََنالحوَن  َواَل  شِ ةً رَ سْ ،  ِإالَّ  أَ رَ   قِ اًء  َأعَ قَ وَ َف  يْ َفكَ   ًء،ارَ ْو  ِبكَ اّللَّح زَّ  ْد    
النَّ اَلمِ سْ ْْلِ ابِ وَ  فـََقاَل  عَ لَّى  صَ   ِبُّ ؟  وَ اّللَّح  َهاَسلَّ َلْيِه  فـََقالَ   َم:  َتْسَمعح  َقْد  َحاِرثح  َغدَ مَّدح حمحَ   ايَ   اَي  :   َحسَّانح ْنَشَد  أَ فَ ْرَت،     يـَقحولح

 الكامل[  لبحر]ا
 رْ ْغدِ  يَـ ا ملَْ دً مَّ  حمحَ  فَِإنَّ كحمْ ِمنْ  .. ِه .ارِ  جَ مَّةِ  ِبذِ رح دِ ِر َمْن يـَغْ احَ  ايَ 

 َصْدعحَها اَل يحَّْبْ اَجِة لزُّجَ . ِمْثلح ايتَـَها .. َلقِ َحْيثح ِء انَةح اْلَمرْ َوَأمَ 
 ْخَّبْ سِّ ال  أحصحولِ يف تح ْؤمح يـحْنبِ . َواللُّ كحْم ..تِ ادَ ْن َعارح مِ اْلَغدْ فَ  رحواِإْن تـَْغدِ 

بحتح َحْوَل اْلَمدِ ْسَتْخَّبح اْْلِ ْسَحاَق:  أَبحو إِ . قَالَ َجهح َمزَ  اْلَبْحِر لَ اءِ َج مبَِ محزِ ْو  لَ اّللَِّ وَ ، فَـ َسانَهح ا لِ َعنَّ  فحفْ اكْ  دح مَّ اَي حمحَ  ا:و قَالح   .ةِ ينَ  َحِشيٌش يـَنـْ
 جاله ثقات.لبزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية ر رجال ا :(10141الهيثمي ) # قال

 
الضَّ   -  1710 َسِعيٌد  َأمحَْ ان  ان   ، ْبنح رِيرح اْلعِ قْ اْلمِ   دح  ،  لِ جْ َداِم  بْ مَ عح   ان  ،ي  َبَصرِ يُّ عَ رح  اِميُّ دَّ قَ مح الْ   ِليٍّ نح  َعِن  عح   ِئبِ لسَّا،  َمَر  ْبِن 
ي  َيْزِ   امَ  احْلَقِّ  نَ مِ ْيِه  نَّ َعلَ لَْيِه َيٌد فَإِ َمْن زحِلَفْت إِ   :مَ َسلَّ ِه وَ يْ لَ عَ   اّللَّح   اَل: قَاَل َرسحولح اّللَِّ َصلَّىيٍّ قَ ْيفِ صَ   ََي ْبنِ ْن َيَْ ، عَ وِميِّ اْلَمْخزح 

 َل َورََقَة ْبِن نـَْوَفٍل: قـَوْ ْعتَ َة، َأَما سَِ ْعمَ لنِّ َفَر افـََقْد كَ ْل،  يـَْفعَ  ملَْ فَِإنْ َناَء،  الثَـّ رِ هِ ظْ ْليح ْل، فَـ يـَْفعَ  ملَْ  نْ فَإِ  ا،بَِ 
 [ لالكام]البحر 

 ا  ْد نََ قَ  اْلَعَواِقبح  هح رِكح ا فـَتحدْ ْعفحهح ... يـَْومً  ََيحْل ِبَك ضَ اَل  كَ ِعيفَ  ضَ عْ فَ ارْ 
 َزى ْد جَ قَ َعْلَت فَـ َك مبَا فَـ يْ َعلَ َّن ... أَثْ   َمنْ نَّ إِ وَ َك َعَليْ  ْثيِن  يـح َأوْ  زحكَ ييحِ 

 . إسناده معضل، ورواته ثقات :(5/511اإلتحاف ) البوصيري فيال # ق
 

، َعنْ  الْ نَ رحو ا هَ نح  بْ ََي َيَْ   ان   ِعيٌد، ان النَّْضرح ْبنح طَاِهٍر،سَ ان    -  1711   : الَ قَ اٍس  َعبَّ   نِ ابْ اٍء، َعِن  طَ عَ   ٍرو، َعنْ مْ عَ   ْلَحَة ْبنِ طَ   بَـْلِخيُّ
 ثْـَلهح َر مِ ذَكَ ٍل وَ فَ نـَوْ  نِ بْ  ةَ  الثَـَّناِء، َوهحَو قـَْولح َورَقَ يف َغ ْد اَبلَ َخرْيًا فـَقَ ِخيِه ْبدح أِلَ  اْلعَ ِإَذا قَالَ : مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ  ّللَّح ا ىَصلَّ  ولح اّللَِّ َرسح َل اقَ 

 ابن عدي بسرقة الحديث، وطلحة بن عمرو متروك.همه ضر ات الن  :محقق# قال ال
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أَ ان    -  1721 ْبنح  الْ محَْ َسْهلح  ْبنح عَ َد، ان  الَفَرجِ الْ   بَّاسح  ، ان  اْلَمازِ َبرْيَةَ ْبنح هح   رْيح زحهَ   رِّاَيِشيُّ َعِن    بْ ِهَشا  َعنْ   ِد،انَ الزِّ   ِب أَ اْبِن  ّنُّ،  ِن  ِم 

 سَ َعبَّالْ اِإْكَراَمهح  مح َأَحًدا رِ كْ  َوَسلََّم يح ْيهِ لَ ى اّللَّح عَ  َصلَّ اّللَِّ  لَ و سح تح رَ يْ رَأَ  اْت: مَ الَ قَ  َشةَ ئِ ْن َعايِه، عَ ، َعْن أَبِ ةَ وَ رْ عح 
 د اختلف فيه. فق نادرجاله ثقات عدا ابن ابي الز  :قال المحقق #
 

سَ ان   -  1722 حمحَ   ْهٌل،  ْبنح ان  ِإسَْ مَّدح  ااِعيلَ   انِوِسيُّ اسَ ْلوَ   زَْيدح ،  الرَّ   ِب، َبااحْلح   ْبنح     َعْبِد  ْبنِ َعْن  سح مْحَِن    َعنْ يِل،  سِ ْلغَ اْبِن    انَ مَ َليْ  
أَ اِبرٍ جَ ْن  َسْعٍد، عَ   ْحِبيَل ْبنِ رَ شح  :   اّللَّح عَ يَ ضِ دِّيِق، رَ ْكٍر الصِّ  بَ ِب ، َعْن  يَـ لَّ َوسَ ِه  َعَليْ ّللَّح  َصلَّى ا  اّللَِّ   سحولَ  رَ ْعتح سَِ ْنهح يـَقحولح :  قحولح َم 

َعانِ شَّ الَعَها ِمَن ِع َمْوقِ ائِ ِمَن اجلَْ  َقعح تَـ ، وَ َة السُّوءِ ْدَفعح ِميتَ تَ ا َنََّ فَإِ  ،َرةٍ قِّ تَْ ِبشِ  َلوْ  وَ وا النَّارَ ِمْنَّبِ: اتَـّقح لْ ا اَهذَ اِد َأْعوَ َعَلى   بـْ
 . اللفظ هذاا بف جدضعي :قال المحقق# 
 

، عَ الزُّهْ َعِن  ،  ْبنح ََيََْي   ِويَةح َعاَسِن، ان مح حلَْ ا نح  دح بْ مَّ ، ان حمحَ ىِعيسَ   َقاِسِم ْبنح الْ   نح ابْ ان  ٌل،  هْ ان سَ   -  1724 يِه، َعْن  بِ أَ ، َعْن  ملٍِ اْن سَ ِريِّ
ْبنِ َعامِ  قَالَ قَالَ رَبِيَعَة    ِر  اّللَِّ َرسحولح   :  اّللَّح صَ     َعَليْ لَّى  يف   ْم،كح َحدَ أَ   ِت َيَْ طَاَن  الشَّيْ   ِإنَّ   : مَ لَّ َوسَ ِه    فَـ الصَّاَل   َوهحَو  لَ و قح يَـ ِة،    دْ قَ   هح:لح 

 َد ِرًَياْو َتَِ َصْوًت أَ َمَع  َتسْ ْنَصِرْف َحّتَّ اَل تَـ ، فَ َأْحَدْثتَ 
 . حيح..والحديث صإسناده ضعيف. :ل المحقق# قا
 

،  لِ لنـَّْوفَ يٍّ اَعلِ   نح  بْ ان َصاِلحح   -  1728 ، َعْن ِإبـَْراائِفِ الطَّ   ْسِلمٍ نح مح حمحَمَّدح بْ ، ان  َمِريُّ  اْلعح يَزِيدَ   نح بْ ِلدح  ا خَ ، انَسْبِعنيَ َنَة   سَ َلبَ ِبَ يُّ يَم هِ يُّ
اْبِن َعبَّ   ،سٍ ْن طَاوح عَ   ،َسَرةَ يْ ِن مَ بْ   يف ٍر  اَنظِ اٍد، وَ ِب جَ  أَ ْرفَ حَ   َعلِّمٍ بَّ محتَـ َم: رح لَّ سَ وَ   هِ  َعَليْ لَّى اّللَّح  صَ لح اّللَِّ و َل َرسح اقَ :  اٍس قَالَ َعِن 
 ةِ َيامَ اْلقِ ْوَم يَـ ٍق  ِمْن َخاَل  اّللَِّ ِعْندَ ا َلهح وِم مَ جح نُّ ال

 ذاب. يزيد العمري كخالد بن  :# قال المحقق
 

، َنارٍ ِدي  ْبنِ   اّللَِّ    َعْبدِ نْ عَ   ،ِدييِنِّ ْلمَ ا  ْبنح   َعْبدح اّللَِّ   يَل، انائِ رَ ْبنح ِإسْ اقح  ِإْسحَ ان  ،  اْلَفْرِجيُّ   نح يـَْعقحوبَ دح بْ مَّ حمحَ   ان  َشاَذانح،  ان  -  1732
ا ا َلََ ِبي  صَ ْرِضعح  ْت تـح َكانَ   ةٍ َرأَ يِث َعِن امْ َذا احْلَدِ َنا بَِ ثـح دِّ َيحَ ريًا َما  ثِ  كَ لَّمَ  َوسَ هِ  َعَليْ اّللَّح ى  ولح اّللَِّ َصلَّ  َرسح : َكانَ لَ اقَ َر  عحمَ   نِ بْ   اّللَِّ َعْبِد    َعنْ 

 اّللَّح ِت: قَالَ  ؟ السََّماءَ قَ َخلَ   قَاَل: َفَمنْ اّللَّح اَلِت: قَ  ؟ِب َق أَ لَ خَ  : َمنْ . قَالَ : اّللَّح َلتِ قَا ِك؟ْن َخَلقَ مَّاهح مَ أح  : ايَ َقالَ  فَـ لٍ بَ  جَ َعَلى فـَْرَسخِ 
   َخَلقَ نْ : َفمَ قَالَ .  ّللَّح اَلِت: اَقَر؟ قَ بَـ الْ َق  ْن َخلَ مَ فَ   :الَ َلِت: اّللَّح قَ َل؟ قَابَ جلَْ َخَلَق اَمْن  : فَ الَ  قَ َلِت: اّللَّح أْلَْرَض؟ قَاَلَق اخَ   نْ َفمَ قَاَل:  

 حَ َطرَ انْ َح ُثحَّ ا صَ فَ  انً  َشأْ ْسَعح ّلِلَِّ  أَلَ الطِّْفلح: ِإّّنِ قَاَل . ّللَّح ا :َلتِ قَا َم؟نَ اْلغَ 
 روك الحديث. ر المديني متهللا بن جعف عبد  :المحقق # قال

 

ٍ بْ   دح َداوح   ، انََي دح ْبنح َيَْ ان حمحَمَّ   اّنُّ،ِمْردَ َكاالْ   َنا، َحدَّثَـ اَذانح ان شَ   -  1733   ،َصاِلحٍ   ِب ِن أَ ِل بْ ْن سحَهيْ رٍي، عَ ْبِن َكثِ   ادِ بَّ عَ   نْ ، عَ نح حمحَّبِّ
َأِطعْ مَ  آدَ ْبنَ ا  : ايَ َوَسلَّمَ   ْيهِ ى اّللَّح َعلَ  َصلَّ اّللَِّ   َرسحولح   الَ قَااَل: قَ   ةَ  هحَريـْرَ ٍد، َوَأِب َسِعي  ِب ْن أَ عَ بِيِه،  َعْن أَ  اَل ، وَ ِقاًل اتحَسمَّى عَ   رَبَّكَ    

 اًل اهِ ى جَ ِه فـَتحَسمَّ صِ عْ تَـ 
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 حديث موضوع.  :ل المحقق# قا
 

 

 ، َعنْ مٍ َحازِ  ِب ْن أَ عَ َأِب ِذْئٍب،  ِد ْبنِ مَّ َم، َعْن حمحَ ِهيِإبـَْرا نح بْ ان ِبْشرح   اْلَعطَّارح، رَ ضَ مح  نح َبْكرح بْ  ، اناّنُّ ِمْردَ اْلكَ انح، ان اذَ اان شَ  - 1734
هح َأِب  قَالَ   عْ :  َريـَْرَة  وَ َلْيهِ عَ   اّللَّح   ى لَّ  صَ وَل اّللَِّ َرسح   تح سَِ يـَقحولح   اَل َسلََّم  يـَْقبَ :  عَ   لح   ِبغَ َماًل اّللَّح  َونـَوْ تـَْقوَ   رْيِ   مِ قِ تَّ ال  مح ى،  َخرْيٌ  َسِهِر  يِّ  ْن 

 رٍ ابِ  صَ ْن َصائِمٍ ا مِ رً مح َأجْ  َشاِكٍر َأْعظَ مٍ اعِ  طَ ، َورحبَّ طِ َخلِّ مح ِم الْ اَخرْيٌ ِمْن ِصيَ تَّقِي ْلمح ا ِإْفطَارح ، وَ َخلِّطِ ْلمح ا
 مة.حاديث على األئأل ر الذي يضع ا معثله إال ذلك الما أخا مَ ِهيِإْبَرا ن  ِبْشر  بْ  :ققالمحال # ق
 

،ْجلِ عِ لْ ااِئٍذ  عَ َعْن    ، صحبَـْيحٍ   اْبنح   وَ ِك َوهح امَّ السَّ ْبنح    مَّدح حمحَ ، ان  نح َصاِلحٍ بْ   ِميدِ  احلَْ ْبدح عَ   ، انان َعبَّاسٌ   -  1739   َعْبدِ   نِ مَِّد بْ حمحَ َعْن    يِّ
ْو َحاج ا أَ   ًرا،ْدبِ ْو مح ْقِباًل أَ مح   ْجهِ ا اْلوَ َهذَ   اَت يف ِه َوَسلََّم: َمْن مَ يْ ى اّللَّح َعلَ لَّ صَ لح اّللَِّ  سحو : قَاَل رَ اٍء، َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ َعطَ   نْ ، عَ اّللَِّ 
لَ ِقيلَ وَ   ،اَسبْ َيحَ مَلْ  وَ   يـحْعَرضْ مَلْ    ارً ْعَتمِ مح  ادْ   اجْلَنَّ خح هح  قَالَ ةَ ِل  اّللَّح قَالَ   ةح:شَ ئِ َعاْت  .  َصلَّى  اّللَِّ  َرسحولح  َعلَ   َوَسلَّمَ ْيهِ   يـحبَ نَّ إِ   .  اّللََّ  اِهي  

 اِبلطَّائَِفَتنْيِ 
 كر. حديث من :حقققال الم# 
 

، ال  نِ ، عَ َولِ َعْن َعاِصٍم اأْلَحْ ةح،  ْعبَ  شح ، ان  ْبنح َحْربٍ مِ السَّاَل َعْبدح    َل، انِعياسَْ إِ اِلكح ْبنح   مَ بَّاٌس، ان  عَ ان  -  1743 ِن  بْ َعِن ا  شَّْعِبِّ
 تِ بَـيْ لْ فح ابِ  َيطحو هحوَ وَ َشِرَب َماًء  َسلَّمَ وَ  َلْيهِ  عَ اّللَّح ى َصلَّ   النَِّبَّ نَّ أَ  اٍس،َعبَّ 
 متفق عليه دون ذكر الطواف. الحديث # 
 

، َعْن  هحمْ َة، َأْخّبََ وَ  فـَرْ ِب  ْبِن أَ ّللَِّ  َعْبِد ا ِإْسَحاَق ْبنَ نَّ أَ ،  َحْربٍ   نح ِم بْ دح السَّاَل بْ  عَ ، ان اِعيلَ ِإسَْ   نح بْ   َماِلكح َعبَّاٌس، ان    ان   -  1745
  نِ َهَذا عَ   ْغِنيكِ ا: َأَما يـح َلََ   يلَ رح، َفقِ تَّزِ تَـ   ِن، ُثحَّ َباِب احْلَسَ اَب ِمَن اجلِْ يَ الثِّ سح  ْلبَ تَـ ِم  الشَّ َكاَنْت ابِ ا   َبْكٍر، َأَنََّ ِب أَ   يِد أحمِّ لِ ْلوَ ابِْنِت    اِطَمةَ فَ 

زَاِر؟ قَالَ  عْ اْْلِ  ارِ زَ ْْلِ محرح ابِ َم َيَْ ِه َوَسلَّ َليْ عَ  ى اّللَّح لَّ  صَ َرسحوَل اّللَِّ  تح ْت: سَِ
 ضعيف. إسناده  :المحقق # قال

 
: ِلهِ وْ  قَـ بَّاٍس، يف ِن عَ ابْ   نِ ، عَ  َأِب َراَبحٍ اِء ْبنِ طَ عَ   نْ عَ   يِد، َولِ الْ   نح بْ   َدانح عْ ْشٍر، ان سَ بِ   احلََْسنح ْبنح وِريُّ، ان  َعبَّاٌس الدُّ ان    -  1750

 ْتهح أحمُّهح َوَلدَ  اأْلَْنِبَياِء َحّتَّ  بِ يف َأْصاَل  لَّبح [ قَاَل: يـَتَـقَ 219]الشعراء:   { ِجِدينَ السَّ َك يف اَقلُّبَ }َوتَـ 
 إسناده ضعيف.# 
 

  َم قَاَل: َمنْ لَّ سَ وَ   هِ َعَليْ   َصلَّى اّللَّح   ِبَّ  النَّ نَّ ، أَ َأْرطََأةَ   نِ بْ   جِ َعْن َحجَّا   ْبنح ِغَياٍث،   صح فْ حَ   ، اننيٍ عِ  مَ نح  بْ ََي َيَْ   يُّ، انرِ الدُّو ان    -  1759
 مَ جَ تَ احْ اٍم فَ جَّ ِبَ  اعَ َفدَ   يَّ ثَـّْورِ الَياَن تح ِبِه سحفْ ٌص: َفَحدَّثْ اَل َحفْ . قَ تِ  يـَْوَم السَّبْ مْ ْلَيْحَتجِ  فَـ ْن أحمَّيِت ًما مِ َن حمحَْتجِ َكا
 . حديث منكر :قال المحقق# 



80 

 

 
  نِ ، عَ عحَمرَ   ْبنِ ِفٍع، َعِن اانَ   عحَمَر، َعنْ   ْبنِ   اّللَِّ   دِ ْن عحبَـيْ عَ ،   َأْعنَيَ ْبنِ ى  َعْن محوسَ   ورح ْبنح صحَقرْيٍ، َمْنصح بَّاٌس، انا عَ دَّثـَنَ حَ   -  1777

َوسَ َليْ عَ   لَّى اّللَّح صَ النَِّبِّ   ِإنَّ الَ قَ لََّم  ِه  ا:  لَ جحلَ لرَّ   مِ يَ   َأْهلِ كحونح  َيَْ اَلِة، وَ الصَّ   َأْهلِ   َوِمنْ   ، ادِ هَ اجلِْ   ْن  اِبْلَمْعرح َمْن  َويـَنْـ محرح  ِن  ى عَ هَ وِف، 
 ْقِلهِ عَ ى َقْدِر لَ عَ  اَمِة، ِإالَّ يَ يـَْوَم اْلقِ  ْجَرهح أَ َزى يحْ  ، َوَمارِ ْنكَ مح الْ 

 .(: ال يصح1/269الموضوعات )ابن الجوزي في # قال 
 

 ّللَّح ا ى  لَّ اّللَِّ صَ   : قَاَل َرسحولح  قَالَ َعِليٍّ   ، َعنْ رْيٍ بَ  جح ِعيِد ْبنِ ْن سَ ، عَ  َساجٍ ، َعْن َأِب ءح اقَّ سَّ لاَبٌْر    ان  ٌم،لِ محسْ ان    اٌس،ان َعبَّ   -  1802
َواكِ يِّبحوَها ابِ ، َفطَ  اْلقحْرآنِ اَفكحْم طحرحقح وَ  َأجْ نَّ َم: إِ َسلَّ َعَلْيِه وَ   لسِّ

 .قوله  عنه منضي هللاي ر لعلى ع  موقوف لصواب أنها :محقققال ال# 
 

ْن ِإْسَاِعيَل ْبِن ، عَ يدٍ نح َسعِ مَّدح بْ ان حمحَ   ْهَرَة،وَ   اْبَن َأِب   الِء يـَْعيِن اْلعَ ْيدح ْبنح  نَـ جح يُّ، ان  َعْبدِ الْ ٍر   ْبنح ِبشْ دح مَّ ، ان حمحَ اسٌ ان َعبَّ   -  1804
هح نَّ ْعتحْم، فَإِ ا َما اْسَتطَ نـْيَ وِم الدُّ  َهحح نْ مِ وا  : تـََفرَّغح مَ لَّ ْيِه َوسَ َعلَ ى اّللَّح  لَّ صَ   سحولح اّللَِّ اَل رَ قَ   قَاَل:   اءِ دَ رْ الدَّ   َأِب   نْ عَ   اِء،الدَّْردَ   مِّ ٍد، َعْن أح عحبَـيْ 

َعَتهح، َوجَ اّللَّح ْفَشا  هح أَ ََهَّ نـَْيا  ِت الدُّ انَ َمْن كَ   يف هح  اَل ِغنَ عَ جَ َأْمَرهح، وَ   َلهح   َع اّللَّح هح َجََ َرةح ََهَّ ْْلخِ ا  اَنتِ كَ   َمنْ ، وَ هِ نَـيْ نْيَ َعيْـ  بَ َل فـَْقَرهح عَ  َعَلْيِه َضيـْ
ْيِه لَ  إِ  اّللَّح انَ ، وَكَ ةِ محَْ لرَّ ا وَ دِّ : اِبْلوح الَ ِة، َأْو قَ َتِفْد ِإلَْيِه اِبْلَمَودَّ نَي  نِ محْؤمِ لحوَب الْ  قـح َعَل اّللَّح جَ   اىَل ِإالَّ عَ  اّللَِّ تَـ َقْلِبِه ِإىَل  بِ دٌ َبَل َعبْ َأقْـ   امَ ، وَ قـَْلِبهِ 

 رَعَ سْ أَ  رْيٍ كحلِّ خَ بِ 
 . رمنك حديث :قال المحقق# 
 

ِب، َعْن  يِّ  اْلمحسَ ِعيٍد، َعِن اْبنِ ََي ْبِن سَ َيَْ   ، َعنْ لرَّاِزيُّ اأَبحو َجْعَفٍر    ، ان رح بَـزَّاَماِن الْ  النـُّعْ دح الصََّمِد ْبنح بْ عَ   ان   اٌس، َعبَّ   ان  -  1809
َصلُّوا  وَ   َأ،تـََوضَّ   َن ُثحَّ ، فََأذَّ فَأََمَر ِباَلاًل ،  سح مْ الشَّ   َعتِ لَ َحّتَّ طَ اَم  نَ فَـ   ، َم يف َسَفرٍ  َوَسلَّ هِ يْ َعلَ   ّللَّح ى الَّ صَ   اّللَِّ ِل  َرسحو   ا َمعَ نَّ َل: كح اقَ ٍل  ِباَل 
 َغَداةَ  َصلُّوا الْ ُثحَّ ِر،  اْلَفجْ يَتِ رَْكعَ 

 ورجاله موثقون.  اختصاركبير براني في الالبزار والطب هروا (:1805الهيثمي )# قال 
 

 

َعِن  يِِّب،  ْلمحسَ ْبِن ا  ءِ اَل اْلعَ َعِن    ْنَصاِريُّ،اأْلَ   ْبنح حمحَمَّدٍ   ان محوَسى  ،ِديُّ هْ نـَّ ال  لَ اِعيسَْ نح إِ بْ   اِلكح اَن مَ سَّ بحو غَ أَ ، ان  اسٌ بَّ ان عَ   -  1810
َعَلْيِه دََّدَها  هح َورَ نح وْ  لَ َغريََّ تَـ   ُثحَّ   َم.َسلَّ ْيِه وَ لَ  عَ ى اّللَّح لَّ  صَ ّللَِّ  اثـََنا َنِبُّ ، فـََقاَل: َحدَّ ِة اْلِكَتابِ حِتَ فَاِلي  َعْن  عَ قَاَل: سحِئَل    وْمرٍ ْبِن عَ   فحَضْيلِ الْ 

َا نـََزلَ : أَ ةً َساعَ  بُّ  اي َمرِيٌض، فـَقَ خِ أَ   : ِإنَّ هح رَجحلٌ َقاَل لَ اْلَعْرِش، فَـ َت  حتَْ   زٍ َكنْ ْن  ْت مِ َنَّ   ايَ لْ . قَاَل: قح ؟ قَاَل: نـََعمْ ّْبََأ َأخحوكَ يَ   َأنْ َل: حتِح
 انً ِف فحاَل اشْ ِرْيح اَي كَ  مح ِليحَ 

 . ضعيفيث حد :ققلمحال ا # ق
 

 ّللَّح ى اَصلَّ   َرسحولح اّللَِّ   َل: قَالَ َة قَاهحَريـْرَ   ِب ْن أَ ْيٍس، عَ اِحِد ْبِن قَـ وَ ِد الْ  َعبْ نْ ، عَ زَاِعيُّ وْ أْلَ ، ان اَعاِصمٍ   بَّاٌس، ان أَبحوان عَ   -  1811
 انِ  رَْكَعتَ ءٍ احلَِ لِّ كح   : َتْكِفريح لَّمَ ْيِه َوسَ لَ عَ 
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 . انقطاعده في إسنا :محققال ال# ق
 

 ْلَولِيِد،ْبِن ا  ِقيَّةَ بَ   َعنْ   ، يِّ اجْلحْرجحسِ   رَبِّهِ ْبِد  َد ْبِن عَ ، َعْن يَزِيَمِعنيٍ    ْبنح  ََيََْي ، انْربٍ حَ   ْبنح   َهرْيح َة، زح َثمَ ، ان أَبحو َخيْـ اسٌ ان َعبَّ   -  1817
، َعِن ابـَيْ لزُّ ا  دِ يلِ ْلوَ ا  ْبنِ مَِّد  َعْن حمحَ  يَمًة قَاَل  َتْسلِ َسلَّمَ   لََّم:َوسَ ْيِه  لَ  عَ ى اّللَّح َصلَّ   ، َأنَّ النَِّبَّ َمرَ اْبِن عح   يهِ أَبِ   ، َعنْ ملٍِ َسا  نْ ، عَ لزُّْهِريِّ ِديِّ
 َّبَ ا َأخْ ، َهَكذَ نيٍ َمعِ  ْبنح ِه ََيََْي ثـََنا بِ َحدَّ  َعبَّاٌس:

 مناكير. س وفيما يرويهدل هو ميد و لولده بقية بن افي إسنا :ققالمح # قال
 

َعْبدِ نح بْ   سح ابَّ ان عَ   -  1830 ،قح الرتَّْ    اّللَِّ   َمْنصحورٍ َعْن سحْفَياَن،  اِح،  اجْلَرَّ ْبنح    ادح وَّ ان رَ   ِفيُّ رِْبِعيٍّ َعْن  َعْن  قَ قَ   ةَ فَ ، َعْن ححَذيْـ ،   لَ ا اَل: 
اَل   يالَّذِ اَل:  ؟ قَ اذِ احلَْ   ِفيفح  َما اْلَْ َل اّللَِّ  َرسحو : ايَ واالح اِذ، قَ احلَْ   يفِ  َخفِ ائـََتنْيِ كحلُّ مِ الْ   يف   مْ َخرْيحكح َم:  ِه َوَسلَّ يْ َعلَ   َصلَّى اّللَّح   اّللَِّ   ولح سح رَ 
  َوَلدَ ْهَل َلهح، َواَل أَ 

 كر. حديث من :قال المحقق# 
 

ْقحِفيُّ  الان  -  1834  دََّثيِن اَل: حَ قَ   ِفيِّ قَ ثَـّ ال  ةِ محِغريَ ِب الْ ى أَ ْعشَ اَن اأْلَ ْثمَ عح   َعنْ نح،  اَل َغيْ   ِب، انان أَ   ِبُّ،ارِ ى اْلمححَ لَ عْ  يَـ نح  بْ ََي ، ان َيَْ رتَّ
 ْيهِ َعلَ   اّللَّح   َصلَّى  ّللَِّ سحولح ارَ   وََّجيِن زَ :  الَ قَ َة  يَّ ْبِن أحمَ   َها يـَْعَلىْوجِ َعْن زَ   ةح،تح َغْياَلَن الثَـَّقِفيَّ ححَكْيَمةح بِنْ   ثـَْتيِن دَّ حَ   ِفيُّ قَاَل:الثَـّقَ   ةح ِغريَ اْلمح 
ْنَك؟ عَ النَّنَتَ    َذاْغِسلح هَ تَـ   َتَخلٌِّق، فـََقاَل: َأاَل لََّم َوَأاَن مح ِه َوسَ يْ َعلَ لَّى اّللَّح   صَ ِبَّ نَّ ال  أَتـَْيتح َل: فَ ارٌَة قَ اطَّ ا عَ مَّ َوإِ ،  ةٌ اِشطَ مَّا مَ  إِ َرَأةً لََّم امْ َوسَ 

ًرا فَ تح بِ يْ أَتَـ : فَ الَ ؟ قَ  َعْنكَ ْجسَ رِّ َذا ال هَ تـَْغِسلح   اَل : أَ لَ قَا  وْ أَ   َصلَّى اّللَّح   ِبِّ نَّ ال  َلى ْلتح عَ  َدخَ اءح، ُثحَّ مَ لْ َر ابَـ دْ أَ   ّتَّ َها حَ تح ِفيَسلْ اْغتَ ئـْ
 ابِ رتَُّ هح اِبل ْكتح  َدلَّ َحّتَّ ْذَهْب يَ  مْ فـَلَ  هح،تح  فـََغَسلْ تح ، َفَذَهبْ ْلهح  فَاْغسِ َهبْ ذْ  أَثـَرحهح، فـََقاَل: ايَّ َسلََّم َوَعلَ ْيِه وَ َعلَ 
 .وبقية رجاله رجال الصحيح ن ولم أعرفها،بنت غيال حكيمة وسط وفيه في األ  الطبراني  رواه :(8750هيثمي )لا# 
 

،  لسِّ مْحَِن انح َعْبِد الرَّ ى بْ سَ و مح   ان  ،يُّ َفاطِ أْلَسْ اان    -  1840 َأِب  بْ َسِعيدِ   ، َعنْ َبحِّ اأْلَ عحَمرح ْبنح    انَلِعيُّ ِن  َة، عَ دَ  قـََتانْ وبََة، عَ  َعرح ِن 
َأْو   ، رَ ِن َمَنابِ محَْ  الرَّ نَّ َعْن ميَِنيِ : إِ مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ  َعلَ ّللَّح اَصلَّى    اّللَِّ   قَاَل َرسحولح قَاَل:    َريـَْرةَ هح   ِب َعْن أَ يٍك،  َنَِ  نِ بْ   َبِشريِ َعْن    ٍس،نَ  أَ  ْبنِ ْضرِ النَّ 

َها  َعلَ   ،يَّ اسِ َكرَ   قَالَ   ؟ قَاَل: اّللَِّ    اَي َرسحولَ َمْن هحمْ ِقيَل: وَ   ،مْ َكاَنِِ ءح مبَِ َداهَ شُّ الاءح وَ ْنِبيَ اأْلَ مح  ِبطحهح غْ يَـ َء،  َدااَل شحهَ اَء، وَ يَ ِِبَْنبِ   ْيسحوااٌل لَ رِجَ يـْ
 ّللَِّ  ا يف ونَ َتَحابُّ اْلمح 

 رواه البزار، وفيه من لم أعرفهم.  :(18000الهيثمي )# قال 
 

،  طِ أْلَْسَفاان ا  -  1843 ْذ }َوإِ   ، َثِبتٍ   ِب ِن أَ ِبيِب بْ حَ أْلَْعَمِش، َعْن   انِ عَ   يَّاٍش، ِن عَ ِر بْ َبكْ   َعْن َأِب   ، رح محَْ اأْلَ   رٍ نح َجْعفَ  بْ ِليُّ ان عَ يُّ
  نْ ِليَفةح مِ اْلَْ   ةَ َحْفصَ   نَّ َأابَ ، َوأَ هِ بـَْعدِ ِمْن    ِليَفةح اَبَها اْلَْ أَ   َأنَّ َعاِئَشَة    َّبَ َأخْ   قَاَل:   [3ْي:  ر يثًا{ ]التحدِ ِه حَ اجِ َأْزوَ   بـَْعضِ  ِإىَل  ِبُّ النَّ   رَّ َأسَ 
 َها يأَبِ  ْعدِ بَـ 

 نقطاعه. حديث منكر مع ا :لمحقق# قال ا 
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،  َفاطِ ان اأْلَسْ   -  1844 ى لَّ  صَ نَِّبُّ الاَن  : كَ ٍس قَالَ أَنَ   ، َعنْ ْهِريِّ الزُّ   نِ ، عَ ْعَمرٍ َعْن مَ محَعاٍذ،    نح  بْ اّللَِّ ، ان َعْبدح  ِسكِّنيٍ   ْبنح   ْيدح وَ سح ان  يُّ

 ِبُّ َقاَل النَّ فَـ   ِقِه،َلزْ َدَها ِإىَل  فََأقْـعَ   تحهح ابـْنَـ ِت  اءَ ، َوجَ ْجرِهِ يف حِ   لح جح الرَّ قْـَعَدهح  أَ  فَ نح الرَّجحلِ ابْ   ٌل، َفَجاءَ  رَجح َدهح ِعنْ وَ   اِلًسا،  جَ مَ لَّ سَ ِه وَ يْ  َعلَ اّللَّح 
 ا نَـهحمَ يْـ َت بَـ َدلْ َأاَل عَ َم: َسلَّ َلْيِه وَ  عَ اّللَّح  َصلَّى

 ح. صحي ناده(: إس 2883لسلة الصحيحة )الس# 
 

َأِب اطَّاِبُّ، ان  اْلَْ َر  ِب عحمَ ْبنح أَ ِد  حمحَمَّ   أَبحو  ، اناسٌ  َعبَّ ان  -  1845 اَل قَ   :أََنٍس قَالَ ، َعْن  َثِبتٍ   ، َعنْ جٍ جحَريْ اْبِن    َد، َعنِ  َداوح ْبنح 
 بَهح َراَوشَ َعاَمهح دََع طَ يَ   َأنْ يف اَجٌة  حَ َس ّلِلَِّ يْ لَ  ِبِه، فَـ لَ مَ عَ لْ لزُّوِر َواا ْع قـَْولَ  يَدَ ملَْ  نْ َم: مَ َوَسلَّ  ْيهِ َعلَ  ى اّللَّح َصلَّ  لح اّللَِّ و َرسح 
 ه من لم أعرفه.وفيواألوسط لصغير ا براني فيرواه الط :(5011الهيثمي )# 
 

هِ َعْن جَ   ، بِيهِ َعْن أَ ،  ةَ  ضحَمريَْ َأِب   نح ان ابْ   ْيٍس،َأِب أحوَ   نح اِعيلح بْ ، ان ِإسَْ بَّاسٌ ان عَ   -  1847  اّللَِّ سحولح  َل رَ اقَ َل:  ا قَ اِريِّ دَّ يٍم الْن تَِ عَ   ،دِّ
  الدِّينِ يف اَل كَ  ِإشْ ، َواَل مٌ ا َحرَ لٍ كِ محشْ  : كحلُّ َلْيِه َوَسلَّمَ  عَ اّللَّح  َصلَّى

 موضوع. :(1404عيفة )الض لةالسلس# 
 

َسلََّم: َنْنح  وَ   َلْيهِ  عَ ى اّللَّح لَّ صَ   اّللَِّ   : قَاَل َرسحولح لَ اَنٍس قَ َعْن أَ   ،يِّ ْهرِ لزُّ ِن ا، عَ ، ان َأِب ْيسٍ َأِب أحوَ   اْبنح   ان   ٌس،ا َعبَّانَ َحدَّثَـ   -  1849
ِمْن  اِبلشَّكِّ   َحقُّ أَ  }َربِّ إِ   يَم، هِ بـَْراإِ   قَاَل:  قَالَ يِ  حتحْ ْيفَ كَ   ِرّن أَ   ْذ  اْلَمْوَتى  لِ وَ بـََلى  َل  قَاْؤِمْن  تـح   َأَوملَْ   ي  ]قـَْلِب َمِئنَّ  َيطْ َلِكْن  قرة:  الب{ 

 انَ ْد كَ َلقَ ا  طً لحو   َويـَْرَحمح اّللَّح ،  َجْبتح ي أَلَ عِ  الدَّا َأَتّن ُثحَّ   ،فح ا لَِبَث يحوسح  مَ يـَْعيِن   ، ْجنِ السِّ   يف   ْثتح بِ لَ    يحوسحَف، َلوْ ّللَّح َحمح اَويـَرْ   ، [260
 ْوِمهِ ِمْن قَـ  ةٍ وَ ثـَرْ  يف  الَّ ِه إِ  بـَْعدِ ا ِمنْ  نَِبي  اّللَّح  ثَ بـَعَ ، َوَما دٍ ٍن َشِديَيَِْوي ِإىَل رحكْ 

 حديث ثابت صحيح. :قال المحقق #
 

،  الدِّمَ   يَنارٍ دِ ْبِن    اّللَِّ   دِ نح َعبْ ِعيدح بْ ِفيُّ، ان سَ قح ثـََنا الرتَّْ دَّ حَ   -  1852  َرسحولَ   َأنَّ ٍس،   أَنَ ، َعنْ َسنِ  احلَْ نِ عَ ْيٍح،  بَـ ان الرَّبِيعح ْبنح صح ْشِقيُّ
ْخوَ َوانح ِإىَل  خْ ، اْشَتاَق اْْلِ ةِ نَّ ِة يف اجلَْ نَّ اجلَْ   ْهلح رَّ أَ قَ تَـ سْ ا  َذااَل: إِ قَ   مَ َسلَّ ْيِه وَ  َعلَ ى اّللَّح لَّ صَ اّللَِّ   ِإىَل   رِيرح سَ   ِسريح يَ اِن، فَـ اْْلِ ِر َذا  َسرِيَذا 

:يَـ ا، فَـ الدُّنـْيَ  ارِ دَ يف  هحَما نَـ يْـ اَن بَـ كَ   يَـَتَحدََّثِن مبَافَـ   َنا لَ   فـََغَفرَ  اّللََّ تَ َعوْ َفدَ  اذَ كَ   سَ لِ َيا ُمَْ نْـ دُّ  النَّا يف كح ْوَم  كحرح يَـ َتذْ  ياَي َأخِ  قحولح
 حديث منكر.  :قال المحقق #
 

يَـ ْبنح   ََي َيَْ   يُّ، ان قحفِ رتَّْ ان ال  -  1854 اْبٍن    نِ ، عَ اِعيُّ زَ اْْلح وَِع  كْ ِن اأْلَ بْ   َمةَ  َسلَ  ْبنح سح  ِإايَ ِرِبُّ، انامححَ الْ   َأِب، ان َغْياَلنح   ا َلى، َحدَّثـَنَ عْ  
ًحا ِبهِ وَ تَـ ٍد مح َواحِ  بٍ  ثـَوْ يف َم َسلَّ ِه وَ يْ لح اّللَِّ َصلَّى اّللَّح َعلَ و ا َرسح نَ لَّى بِ : صَ قَالَ  ْن َعمَّارٍ عَ ، ِسرٍ ايَ  ْبِن ارِ ِلَعمَّ   شِّ

ر دهم على ابن عمار بن ياسار أساني يعلى ومد  بة وأبوبكر ن أبي شي  (: رواه إسحاق وأبو1103/  1326في اإلتحاف )  صيري البو ل  # قا 
 هول.و مجوه
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 َزْوِج النَِّبِّ   ونََة، مح يْ ، َعْن مَ دِ ِن اَْلَاِد بْ ادَّ شَ    ْبنِ اّللَِّ   دِ َعبْ   نْ ، عَ ِبِّ عْ  الشَّ نِ عَ   اَْلحَذِلُّ، ٍر  أَبحو َبكْ ان    ،و َجاِبرٍ أَبح   ، ان يُّ فِ قح رتَّْ ال  ان   -  1859

  ّّنِ إِ   مَّ هح َل: اللَّ اِء قَ َمالسَّ ا  َصَرهح ِإىَل  بَ الَّ رََفعَ  إِ ْييِت َقطُّ ْن بَـ َم مِ لَّ سَ ِه وَ َليْ ى اّللَّح عَ َصلَّ   لح اّللَِّ  َرسحو جَ َما َخرَ   اَلْت: قَ   مَ َسلَّ َلْيِه وَ  عَ َصلَّى اّللَّح 
، أَ َأزِ ِم َأْن وْ َذا اْليَـ  هَ  يف كَ بِ  عحوذح أَ  ،َهَل َعلَ  يحْ وْ ْجَهَل، أَ ْو أَ ْو َأِضلَّ، أَ لَّ  ْظَلمَ أح  َم، َأوْ َأْظلِ ْو أَ  يَّ

 إسناده ضعيف.  :حققملل ا # قا
 

  َلْيهِ  عَ ى اّللَّح لَّ  صَ ِل اّللَِّ سحو ْن رَ بَّاٍس، عَ عَ  نِ بْ ا َة، َعنِ رِمَ ِعكْ ْن عَ  ،اَبنَ ْبِن أَ  َعِن احْلََكمِ  َر،ْبنح عحمَ  ْفصح ، ان حَ سٌ اَعبَّ ا َحدَّثـَنَ  - 1860
 نٍ مِ ؤْ  ِإْنَساٍن مح ِب كحلِّ لْ يف قَـ َك يـحَبارَ ْن تح أَ ِددْ وَ  :الَ َوَسلََّم قَ 

 سناده ضعيف جدا.إ :# قال المحقق
 

 مَ لَّ َوسَ َعَلْيِه    اّللَّح ّللَِّ َصلَّى  ا  َرسحولح اَل قَ   : لَ قَا  ِن عحَمرَ بْ ا  َعنِ   ،ِفعٍ  انَ َعنْ   ، رٍ ْعشَ مَ   وأَبح   اَن، ان ةح ْبنح َصْفوَ ، ان بحْسرَ يُّ قحفِ لرتَّْ ا  ان   -  1861
بْ َكعْ لِ  عحجْ ِب  أَ رَ ِن  رَأْ   ِذيكَ تـحؤْ َة:  َقْملَ يـَعْ   ؟ِسكَ َهَوامح  رَ اْحلِ   :قَالَ ْم  عَ نَـ قَاَل:    ، ْأِسكَ رَ   يِن  َوافْـ ْق  فَافْـَتدَ ْأَسَك  بِبَـقَ َتِد.  ا  هَ لَّدَ قَـ   ،َرةٍ ى 
 ا ْشَعَرهَ أَ وَ 

 . " َرٍة،ى ِبَبقَ َفاْفَتدَ  ك...وينكر عليه قوله "ر مترو إسناده أبو معش في :المحقق لا# ق
 

، انقحفِ لرتَّْ ا  ان  -  1863 ى َصلَّ   ّللَِّ اولح  سح  رَ الَ قَ   َل:ٍس قَاَعْن أَنَ   ِن احْلََسِن،، عَ صحبَـْيحٍ    ْبنح بِيعح رَّ ، ان الَنارٍ ِدي اّللَِّ ْبِن  دِ بْ عَ نح  ِعيدح بْ سَ   يُّ
 َمَتهح َرا كَ وا َعَلى اّللَِّ دُّ رح  تَـ ، َواَل َمةح اّللَِّ َكَرا  يَ هِ   اِإنََّ هح، فَ اَمتَ رَ َبْل كَ قْ ْليَـ ْسِلمح فَـ وهح اْلمح َأخح  ْن َأْكَرَمهح لََّم: مَ َوسَ  هِ يْ لَ  عَ اّللَّح 

 ث. ي ح متروك الحدصبي لربيع بنا :محقق# قال ال
 

 

  اّللَّح ى  لَّ صَ   اّللَِّ   سحولِ  رَ َعنْ   ٍس،أَنَ َسِن، َعْن  حلَْ اِن  ٍح، عَ يْ بَـ بِيعح ْبنح صح اٍر، ان الرَّ ِدينَ   نِ  بْ اّللَِّ   ْبدِ عَ نح  بْ   يدح َسعِ   ، اناسٌ ان َعبَّ   -  1864
عْ اقَ   مَ ْيِه َوَسلَّ َعلَ  تحْسِمعح اقْـَرْأ َما  ، وَ يكَ ى َأخِ َعلَ   َقنَّ يِّ ضَ تح   اَل فَ   ِإالَّ وَ   فـحْرَجةً   ْبتَ  َأصَ فَِإنْ   ،يَنةح سَّكِ  َوَعَلْيَك الَأِجبْ َداَء فَ النِّ   تَ َل: ِإَذا سَِ
 عٍ محَودِّ  ةَ اَل صَ لِّ  صَ َجاَرَك، وَ  ْؤذِ  تـح ، َواَل كَ يْ أحذحنَـ 

 . ثي دحلن صبيح متروك الربيع با :محققال # قال
 

  َسلََّم: ِه وَ ى اّللَّح َعَليْ لَّ  صَ سحولح اّللَِّ رَ   لَ اقَ :  قَالَ   سٍ نَ ْن أَ َسِن، عَ َعِن احلَْ ْبنح زَْيٍد،  ِد  اْلَواحِ َعْبدح    ، انان َسِعيدٌ ،  اسٌ بَّ ان عَ   -  1865
، يحَصلُّونَ َكانحوا    اَل: نـََعْم،؟ قَ َصلِّنيَ  مح  اّللَِّ اَي َرسحولَ :  واقَالح مح النَّاَر،  بِِ   َمرح يـحؤْ َة، فَـ امَ  تَِ الِ ِجبَ كَ   َلححمْ امَ عْ َوأَ   ِة،امَ يَ ْلقِ  اقْـَواٌم يـَْومَ أَ َئنَّ  لََيِجي

نـَْيا َوثَـ ا   ِمنَ ْم َشْيءٌ َرَض ََلح ا عَ اللَّْيِل، فَِإذَ  نَ َنًة مِ ذحوَن هَ خح َيَْ وَ ، محونَ و صح يَ وَ   هِ يْ لَ عَ وا بح لدُّ
 جدا. ضعيفه ناد إس :ققحالم# قال 

 
اْلَعبَّ فَ الْ   و أَبح   ان  -  1866 ابْ اسح  ْضِل  انح  الْ ْغَداِديُّ ْلبَـ ْلَفْضِل  مبَِ خَ مح    ، اْسِجِد  ّرِِميُّ بْ ةح بَ عحقْ ان    ، ةِ رَ ْلَبصْ َجاِمِع  محْكرَ   َبْكٍر أَ   ٍم، ان نح  بحو 
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، ان دَ احْلَنَ  ْبنح اجلَْ ِفيُّ اِب أَ   رحوِد، َعنْ ااوحدح  أحمَّ ْت َعَليَّ ِرضَ لََّم: عح َوسَ   هِ َليْ ى اّللَّح عَ لَّ صَ   اّللَِّ َرسحولح  قَاَل    :قَالَ   ةَ َذيـْفَ حح ْن  ِل، عَ يْ فَ طُّ ل   يِت  
َفَكيْ َلْيَك َمْن   َهَذا عحِرَض عَ وَل اّللَِّ : اَي َرسح لٌ جح رَ   الَ فـَقَ   ، ةِ رَ جْ َهِذِه احْلح  َلَدى  اْلَبارَِحةَ  اَل:  قَ ؟  َلقْ  خيحْ ملَْ   َمنْ َك  يْ عحِرَض َعلَ َف  خحِلَق، 

 هِ بِ حِ ِبَصا َحدِكحمْ  أَ ْنكحْم ِمنْ  مِ مْ  بِِ ان َأْعَرفح أَلَ  ّتَّ  حَ  الطِّنيِ ِلَ يف  ارحو صحوِّ 
 كر. من حديث :قققال المح# 
 

زَْيٍد، َعْن   نِ  بْ َعِليِّ   نْ عَ   ٍر،فَ عْ جَ   ِب  أَ ْبنح   َسنح اَن، ان احلَْ سحْفيَ   و ْبنح َعْمرح   ان   َرٍم،كْ عحْقَبةح ْبنح مح   ، انلِ اْلَفضْ سح ْبنح  ابَّ عَ لْ اثـََنا  َحدَّ   - 1870
 لَْيسَ   ،َقّْبِ لْ ا  رٍي، َوَضْغطَةِ َنكِ وَ   ْنَكرٍ َصْوِت مح  بِ يِن تَ َحدَّثْـ   ْومِ ، ِإنََّك محْنذح يَـ وَل اّللَِّ  َرسح : ايَ تْ لَ اا قَ َنََّ َعاِئَشَة، أَ  َعْن  بِ محَسيِّ ْبِن الْ   دِ يعِ سَ 

فَ  قَ عحيِن  يـَنـْ ايَ اَشْيٌء،  وَ محْنكَ   تَ وْ صَ   ِإنَّ ،  ةح شَ ائِ عَ   َل:  َأسَْ كِ نَ ٍر  يف  ثِْ كَ ِننَي  ْلمحْؤمِ ا  عِ ا رٍي،  الْ اْْلِ يف  وَ َعنْيِ ِد  الْ   طَةً َضغْ   نَّ إِ ،  َعَلى يف  َقّْبِ 
 يف نيَ كِّ ا َوْيٌل ِللشَّ   ،ةح شَ َعائِ  اَي  نْ كِ لَ وَ   ،ايقً فِ رَ   ازً َغمْ   ْأَسهح تَـْغِمزح رَ ْيِه فَـ مح ِإلَ تَـقحو ، فَـ َداعَ صُّ َها ابـْنـحَها اللَيْـ إِ   َيْشكحوِفيَقِة  الشَّ   هِ َكأحمِّ   ِننيَ اْلمحْؤمِ 

 يَِّنِة َعَلى الصَّْخرِ ِة اْلبَـ ْغطَ َكضَ   ،مْ هِ قـحبحورِ  ْضَغطحوَن يف ْيَف يح كَ   اّللَِّ 
 وع.منكر موض حديث :قل المحقا# ق
 

، ان اْلِفرْ   -  1876 ْقحِفيُّ َصلَّى اّللَّح   اّللَِّ   ولح  َرسح لَ اقَ   اَل:َة قَ رَ يْـ هحرَ   ِب  أَ َعنْ ،  ِلحٍ َصا  ِب ْن أَ ِش، عَ مَ عْ ، َعِن اأْلَ سحْفَيانح ، ان  ِبُّ ايَ ان الرتَّ
 يِن قَ بَـ وْ  أَلَ ءِ ؤحاَل َكَسَب هَ    مبَاّللَّح َذّن ا َأخَ َلوْ   َوَسلََّم:هِ يْ َعلَ 

 أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق أخر بنحوه. :لمحقق# قال ا 
 

ْن َجاِبِر  ، عَ رِ دِ كَ ِن اْبِن اْلمحنْ عَ   ،ةَ سحوقَ ِن  ِد بْ مَّ حمحَ   َعنْ ،  تَـوَكِّلِ مح لْ ا  ََي ْبنح ٍل َيَْ ان أَبحو َعِقي  ، ْبنح ََيََْي دح ان َخالَّ   أَبحو ََيََْي،  ان  -  1883
َدَة ابَ عِ نـَْفِسَك    ِإىَل اَل تـحبَـغِّْض  وَ يِه ِبرِْفٍق،  فِ   َأْوِغلْ يَن َمِتنٌي فَ َذا الدِّ هَ   ِإنَّ   لََّم:سَ ِه وَ يْ  َعلَ ى اّللَّح َصلَّ   اّللَِّ َرسحولح    قَالَ قَاَل:    ْبِن َعْبِد اّللَِّ 

 أَبـَْقى ًرا هْ ظَ  ًضا َقَطَع، َواَل رْ أَ   اَل َبتَّ محنْـ  الْ ِإنَّ ، فَ اّللَِّ 
لِ اْبن   ْحَيىٍل يَ ِقي و عَ َأب   :ال المحقق# ق  ..عيف.ض  ْلم َتَوكِ 
 

، انمَ ِعْمَراَن الْ   ْبنح ّللَِّ  ْبدح اعَ   ، اناّللَِّ   ْبدح عَ   ان  -  1887 ،وْ أْلَ ا، َعِن  ضِ ْبنح اْلَفيْ يحوسحفح    ْخزحوِميُّ ٍس  اَعبَّ   نِ ِن ابْ عَ   طَاٍء،عَ َعْن    زَاِعيِّ
َرسح قَ  قَاَل  الْ ِزلح  يـحنْ :  َسلَّمَ وَ ِه  َعَليْ   اّللَّح   اّللَِّ َصلَّىولح  اَل:  َعَلى  هَ ، سِ َرمْحَةٍ اَئَة  مِ يَن وَ رِ شْ عِ   ْومٍ يَـ   لِّ يف كح   تِ يْ بَـ اّللَّح  ِمنـْ  ،لِلطَّائِِفنيَ   اتُّوَن 

 تِ يْ  اْلبَـ ىَل يَن إِ رِ نَّاظِ لْشرحوَن لِ َوعِ  ،لِّنيَ صَ َوَأْربـَعحوَن ِلْلمح 
 لوضع. ام ب قد اتهروك، و مت يوسف بن الفيض وهو هإسناد في  :محقققال ال# 
 

،  بٍ ِن َحِبيبْ   ْبِد اّللَِّ  عَ ِب، َعنْ السَّائِ   ْبنح   َعطَاءح   ّن ْخّبََ اَل: أَ جحَرْيٍج قَ ِن  ابْ نِ عَ ،  َمانَ  سحَليْ نح بْ مح  اان ِهشَ  ، َأِب ، ان  ََي َيَْ   ان أَبحو  -  1896
آَتكحْم{   ِذيالَّ   ِل اّللَِّ اِمْن مَ   مْ وهح تح : }َوآهِ ْولِ يف قَـ َم  َسلَّ َلْيِه وَ  عَ ى اّللَّح َصلَّ   ِبِّ نَّ ِن الهح، عَ  اّللَّح َعنْ طَاِلٍب، َرِضيَ َأِب   ْبِن  ِليِّ ْن عَ عَ   هح ّبََ َأخْ 

 ِكَتابَةِ  الْ : رحبحعح قَالَ  [33  ]النور:
 ف. و موق الصواب :قق# قال المح
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،لِ ْصطَ اْلمح    ُثحَّ َزاِعيُّ  اْْلح مٍ ْسلِ مح   ْبنِ   ونح َعْمرِ بْ دح  َريْ ْهِريُّ، ان بـح مٍَّد الزُّ  حمحَ ْبنح   ْعقحوبح ان يَـ ََي،  َيَْ بحو  ان أَ   -  1899  بِيهِ أَ ، َعْن  ِب ان أَ   ِقيُّ

 هح: ِشدح نْ  يـح َومحْنِشدٌ  مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  لَّى اّللَّح  صَ وِل اّللَِّ َد َرسح كحْنتح ِعنْ   :لَ اقَ 
 ط[ يالبس البحر ]

 َسانِ ِإنْ  لِّ كح   ْنَبْ ااَي ِبَ نَ ْلمَ  اَحَرٍس ... ِإنَّ  ْمَسْيَت يف  أَ ِإنْ َننَّ وَ مَ اَل َتَْ 
 َماّن لْ َلَك ا ميحْيِن ِقَي َما اَل تح  ّتَّ .. حَ . َتِشعٍ خمحْ  رْيَ اْمِش غَ َك وَ رِيقَ ْك طَ لح فَاسْ 

 فَانِ َتهح َقيْـ بْـ أَ  ِإنْ اٍد وَ  زَ وَكحلُّ  ...  َفارِقحهح ا مَ يـَْومً  ي َصاِحبٍ ذِ  َفكحلُّ 
 انِ يدَ يَك اجْلَدِ تِ َيَْ َك لِ ذَ لِّ  ... ِبكح نٍ قـَرْ يف  َمْقرحواَنِن  َوالشَّرُّ رْيح اْلَْ فَ 

 َما  : َواّللَِّ ِب  أَ قَالَ   يَّةِ لِ هِ ايف اجلَْ اَت  ًكا مَ ْشِر تـَْبِكي مح : أَ قحْلتح فَـ َأِب،    ى كَ اَلَم فـَبَ سْ ْْلِ َهَذا اْدَرَك  َم: َلْو أَ لَّ سَ وَ   ْيهِ لَ  عَ اّللَّح   ىَصلَّ ِبُّ   النَّ قَالَ 
 رٍ َعامِ ْبِن ِد ْن سحَويْ ا مِ ريًْ خَ  كٍ ْشرِ مح ْت ِمْن فَ قَّ تـَلَ  ْيتح محْشرَِكةً رَأَ 
 فيما يرويه مناكير. و  ي ضعيف،قوب الزهر يع :حقققال الم #
 

اْلَْ دِ حِ اْلَوا  َعْبدِ   نح بْ ادح  مَحَّ   ، انْبدح اّللَِّ ان عَ   -  1907 َميْ اطح،  يَّ   أَبحو سَ َعْبِد اّللَِّ نح  بْ نح  محو ان   دٍ بَـيْ ْبنح عح   يدح عِ سَ يِن  ثَ َحدَّ   ،َمامح الزِّ ٍد  ِعي 
، َعْن قـََتادَ َنائِ اَْلح  ، ءِ َضاْلقَ ْصِل ا ِلفَ يلح لِ اجلَْ ى اْستَـوَ   َياَمِة،قِ مح الْ يـَوْ  َكانَ َذا  َم: إِ َعَلْيِه َوَسلَّ  ى اّللَّح لَّ صَ  لح اّللَِّ اَل َرسحو اَل: قَ ٍس قَ نَ  أَ نْ َة، عَ يُّ
 ةح محَْ الرَّ ِصيَبهح تح َأْن  َجاءَ رَ  لح اوَ َتطَ أْلَاَبِلَسِة لَيَـ يَس ا ِإْبلِ  ِإنَّ َحّتَّ  ةح،كَ ئِ اَل اْلمَ يِه فِ َجبح تـَعْ ا ْفوً لنَّاِس عَ ِن اْعفحو عَ يَـ 

 وضوع.م به ديث منكر شح :# قال المحقق
 

، ان  ِد اْلَعزِيزِ َعبْ   نح ْبنح اْيمَ ٍر سحلَ و َجْعفَ بح ان أَ َة،  كَّ مبَِ   يُّ لِ مْ َوْيٍط الرَّ طح   فح اِبْبنِ ْعرحو مَ زح الْ بَـزَّا الْ ْصرٍ نَ   ْبنِ   دِ حمحَمَّ  ْبنح  دح اّللَِّ َعبْ   ان  -  1911
اْلَمِلِك  ِن َعبْ ِث بْ رِ ا احلَْ ِن   بْ ِد اّللَِّ بْ ْن عَ ، عَ يُّ عِ افِ الشَّ  ،  ْلَمْخزحومِ اِد  ْبِن  َعْمرِ ْن  ، عَ َسْعدٍ   ْبنِ   ْيسِ قَـ ْن  عَ   ، ْيَمانَ ْبِن سحلَ   َسْيفِ َعْن  يِّ و 

يَناٍر، َعِن  ِن دِ ِرو بْ مْ  عَ نْ ، عَ ْعدٍ  ْبِن سَ سِ  قـَيْ ، َعنْ نَ امَ يْ سحلَ    ْبنِ ، َعْن َسْيفِ ِلدٍ اْبنح خَ   يُّ الزِّجنِْ ثـََنا  دَّ َوحَ   اَل:  قَ اسٍ َعبَّ   نِ ابْ اٍر، َعِن  ينَ دِ 
َعبَّاسٍ بْ ا أَ ِن  رَ ،  صَ   سحولَ نَّ  ااّللَِّ  وَ َليْ عَ   ّللَّح لَّى  َدخَ َسلَّمَ ِه  رَجحٍل  َعلَ   لَ   اأْلَْنصَ ِمنَ ى  مَيح هحوَ وَ   ارِ   فَـ و    ، مَ   َل: َقاتح الْ اَي  َأْرفِ تِ َموْ َلَك  ْق  
:َصارِ اِن اأْلَنْ سَ ْوِت َعَلى لِ  اْلمَ َمَلكح  َقالَ فَـ :  قَالَ ِحبَِّة اِبأْلَ  ْعتح جِ فح ا مَ  ميًا فـََقدِ َصاِحِبَنا بِ   ِفيقٌ ِلٍم رَ محسْ  جحلٍ رَ لِّ كح ّّنِ بِ مَّدح إِ حمحَ اَي  يِّ

 حة.ضيث فيه نكارة واالحد :قال المحقق #
 

  ، َعنْ ِسَياهٍ   ْبنح انح   َحسَّ ان ،  َرِشيُّ مٍَّد اجْلح حمحَ ْبنح    دح مَّ حمحَ   نْيِ، ان ِمائـَتَ نَي وَ تِّ َة سِ ْلَبْصِريُّ، َسنَ  ايُّ َتكِ عَ لْ ٍد امَّ بحو حمحَ أَ ّللَِّ  دح اان َعبْ   -  1914
 ييِن ئِ نِّ بح فـَهَ طَ  الرُّ َجاءَ  : ِإَذاَشةَ ئِ اْيِه َوَسلََّم ِلعَ لَّى اّللَّح َعلَ صَ ِبُّ  النَّ اَل: قَالَ قَ ٍس نَ ، َعْن أَ َثِبتٍ 

 ضعيف.   (: رواه البزار وفيه حسان سياه وهو8003) يقال الهيثم #
 

ْت:   قَالَ ِئَشةَ َعا  نْ عَ   ِه، يَوَة، َعْن أَبِ اِم ْبِن عحرْ ْن ِهشَ َة، عَ ْروَ نح عح بْ   دح مَّ ْلمحَحّبَِّ، ان حمحَ  اْبنح   دح َداوح   ، ان وبَ يُّ نح أَ  بْ ّللَِّ دح ابْ ان عَ   -  1928
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، وََكنَّ دَ َعبْ   َفَسمَّاهح   ،َم َسْقطًا َوَسلَّ  َعَلْيهِ ى اّللَّح َصلَّ   اّللَِّ وِل  َرسح لِ   تح َقطْ َأسْ  ِفينا ادٌ مَّ حمحَ قَاَل    ّللَِّ ا  دِ َعبْ   مِّ ِبِح   اّن  اّللَِّ ا  هَ ْسح  اةٌ َرأَ مْ : فـََلْيَس 
 ّللَِّ اِبِحمِّ َعْبِد   كحنَِّيتْ ةح ِإالَّ اِئشَ عَ 

 تروك. محبر منكر الحديث ملوداود بن ا  يصح،حديث س في إسقاط عائشة لي  :قال المحقق# 
 

ِه  يْ لَ  عَ َصلَّى اّللَّح  نَِّبِّ لىَل اَعهح إِ رَفَـ  ،كٍ لِ ا مَ ْبنِ  َة، َعْن أََنسِ رَّ مح  نِ بْ  ْسَحاقَ  إِ َعنْ ، امٍ طَ سْ نح بِ بْ  اجح يَّ ان اَلَْ وحدح، ان َدا ،دح اّللَِّ بْ عَ  ان - 1935
 َّن َلهح َما جَ  غحِفرَ  َحدٍ ْلَم أَ ِوي ظح نْ ْصَلَح اَل يَـ ْن أَ َم قَاَل: مَ َوَسلَّ 
 .ا ناده ضعيف جدسإ :ال المحقق# ق
 

َة  الصَّاَل ِإنَّ  }   يَةح:ْْل ِذِه اْت هَ نـََزلَ   : َلمَّاالَ  قَ َسنح احلَْ   ، ان يلَ اعِ  ِإسَْ يَل، َعنْ ِإْسَرائِ   نْ عَ   ، بحَكرْيٍ   ِب أَ   نح  بْ ََي ان َيَْ ،  ّللَِّ ا  ان َعْبدح   -  1954
َهى َعِن اتَـ    َفْحَشاءِ الْ   نِ عَ تحهح  َصاَل   هح هَ تـَنْـ   ًة ملَْ اَل ى صَ لَّ لََّم: َمْن صَ َوسَ   هِ  َعَليْ ّللَّح ى الَّ  صَ لح اّللَِّ و اَل َرسح قَ [  45ت:  و ]العنكب{  ءِ َشاْلَفحْ نـْ

 ْعًداالَّ بـح  إِ  اّللَِّ نَ  مِ دْ دَ يـَزْ  َكِر ملَْ َواْلمحنْ 
 . هذا مرسل :قال المحقق #
 

  ةَ شَ ِب َكبْ أَ   نْ ، عَ َسنِ ِن احلَْ عَ   يَل،ْسَاعِ إِ بح ْبنح   َوهْ َسحَرَة، ان   ْبنِ َجْعَفِر   ْبنح  ، ان َمْرَوانح ِميُّ رِّ ْلمحخَ  ا أَيُّوبَ  ْبنح دح اّللَِّ بْ عَ ان    -  1960
 ْبِكي،َة َصِب  يَـ َسمحرَ بِ   َمرَّ ، فَ ِإلَْيهِ   َجَلسَ فَ رِِه،  َدا  دحٍب يف جحنْ   َة ْبنِ رَ َل َعَلى َسح ّتَّ َدخَ ٍح حَ يْ ْيلح ْبنح ذحرَ هَ سح َي  اَل َموْ  وَ : َخَرْجتح َأانَ الَ قَ 

اَل:  قَ فََأَتهح، فَـ َدَعاهح  ِه فَ يْ لَ فََأْوَمَأ إِ   ،بٍ ثـَوْ   ا يف ِبيً الدَّاِر حمحْتَ ِب  انِ جَ   َرَة يف مح سَ لِ ٌن  ، َوابْ بـْنحكَ ا  َفيِن : َحذَ الَ اَلمح؟ قَ  غح يـحْبِكيَك ايَ   امَ   فـََقاَل:
وَ حْلح ِن اعَ وَ وِق، ْْلَلح ا ، َوَعنِ ْذفِ اَن َعِن اْلَْ اَم َقْد َنََ َوَسلَّ  َعَلْيِه اّللَّح  ىلَّ  صَ سحوَل اّللَِّ نَّ رَ إِ عحْد فَ تَـ  يَنَّ، اَل  بح ايَ   ِحدِ َواالْ  لثَـّْوبِ ا يف ِة بـْ

 إسناده ضعيف.# 
 

، ان  بْ ان عَ   -  1961 بْ مَّ ، َعْن حمحَ اِنئٍ نح هَ بْ   دح يِن حمحَمَّ ، َحدَّثَ َوانح رْ مَ دح اّللَِّ يَزِ ِد  ْبِن سَ لِ ْلمحْستَ ا  يَد، َعنِ ِن  َأِب يٍد، عَ عِ ِم  َبْكٍر،ْن  ِن  عَ    
عَ احلََْسنِ  َسحرَ ،  اّللَِّ سحولح رَ   قَالَ   اَل: قَ   ةَ ْن  صَ   وَ لَ عَ   ّللَّح ا  لَّى   َأفْ ْيِه  الضَ َسلََّم:  قَ   ةِ َدقَ صَّ لح  ايَ لحو االلَِّسانح،  َرسحولَ ا:  وَ     ةح َدقَ صَ   امَ اّللَِّ 

اقَا  لَِّساِن؟ال يـحَفكُّ شََّفاعَ ل َل:  وَ اأْلَ ِبَا    ةح  وَ اِبَا    َيَِنُّ ِسريح،  ِبَا  يحْ لدَّمح،  أَ إِ   َسانح حْ اْْلِ وَ ْعرحوفح  اْلمَ َزى  َويَ مِ ْسلِ اْلمح ِخيَك  ىَل  َعنْ عح فَ دْ ،  هح  
 رِيَهةَ اْلكَ 

 متروك الحديث. أبو بكر الهذلي  :قلمحقا  # قال
 

 

َعْن  ،  َمانَ َليْ سح ْبِن    خحبَـْيبِ   نْ ، عَ ِر ْبِن َسْعدٍ ْن َجْعفَ عَ ْيٍب،  بَـ ْبِن خح َراِهيَم  بْـ إِ   ْبنِ ِد  مَّ ِن حمحَ َفِر بْ عْ جَ    ْبنح َوانح ، ان َمرْ اّللَِّ   دح ان َعبْ   -  1962
اَن كَ لََّم  َلْيِه َوسَ عَ   ى اّللَّح َصلَّ   وَل اّللَِّ سح رَ ِإنَّ  : فَ ا بـَْعدح َأمَّ   ِه، ِنيَرَة ِإىَل بَ  َوِصيَّةح َسح  قَاَل: َهِذهِ دحبٍ جحنْ   نِ بْ   َرةَ  َسح َسحَرَة، َعنْ   نِ بْ   نَ ْيَماسحلَ   بِيهِ أَ 
لَ   اَن كحلَّ دح َأحَ   ْن يحَصلِّيَ محرحاَن أَ َيَْ   َأيَّ  يَ لِّ نحصَ ْن  محرحاَن أَ َيَْ   تْـًرا، وََكانَ َيَْعلحَها وِ ، وَ ةِ اَل لصَّ َن اَر مِ َقلَّ َأْو َكثـح   نْ مَ   تحوبَةِ كْ مَ  الْ صَّاَلةِ الْعَد  ٍة بَـ لَيـْ
 ْطلحعح َعَها ِحنَي تَ مَ   عح لح  َيطْ انَ طَ شَّيْ نَّ الإِ   اَل:قَ ، وَ اوبََ ِس َوغحرح مْ الشَّ   ِنَب طحلحوعَ ْن جَنْتَ أَ   َمَرانَ نَّهح أَ َغرْيَ أَ   ، ارِ هَ َوالنـَّ ِل  للَّيْ ِمَن ا  ا نَ ٍة ِشئْـ اعَ سَ 
 بح ا َحْيثح َتِغيَعهَ  مَ يبح غِ َويَ 



87 

 

 إسناده ضعيف.  :قمحق# قال ال
 

ٍر، تـَبْـ ٍد، َعْن أحمِّ محبَ ُمحَاهِ يٍح، َعْن  ِن َأِب جنَِ َعِن ابْ   ، ان سحْفَيانح، َعْبدح اّللَِّ ان  -  1963  نْتِ ى مَ َعلَ   رَجحلٌ   زَِلةً نْ ِس مَ َخرْيح النَّا  غح ِبِه:لح شِّ
يفح يفح اْلَعدحوَّ وَ خيحِ  َرسٍ فَـ   هح ونَ خيِح

 (: صحيح لغيره.1228يب )يح الترغصح# 
 

ا ، فََأميَُّ ِبهِ   قَ دَّ َتصَ َماٌل فَأَ   ِل َس  نَّهح لَيْ للَّهحمَّ إِ : ا رَجحلٌ الَ ٍح قَ َأِب َصالِ   َعنْ   َناٍر، ِديْمرحو ْبنح َيانح، َعْن عَ سحفْ   ، ان ّللَِّ  اْبدح عَ ان    -  1965
ئً   َعَرِضينْ مِ  ابَ صَ ٍل أَ جح رَ   َفْرتح َلهح ِإّّنِ َقْد غَ َم: َسلَّ وَ ِه يْ َعلَ  لَّى اّللَّح  صَ لنَِّبِّ ىَل اإِ  فَأحوِحيَ  ، َقةٌ َصدَ َو َلهح ا فـَهح َشيـْ

 هريرة.يث أبي وصوال من حدم، وورد رسلم# 
 

، انْلقحرَ ا يُّ لتـَّْيمِ  انَ َمانح سحَليْ حمحَمَّدح بْ رِفَاَعَة، ان ان أَبحو  -  1970  نِ بْ ِد ي َسعِ نْ عَ ِن، لرَّمحَْ ا َعْبدِ  ِب ِن أَ بْ  َعةَ بِيْن رَ عَ ، أََنسٍ  نح  بْ َماِلكح  ِشيُّ
  َضٌة ِمنْ ي َروْ ّبَِ ي َوِمنْ ّبِْ  قَ َما َبنْيَ   َوَسلََّم:    َعَلْيهِ َصلَّى اّللَّح   ّللَِّ اسحولح  َل رَ قَا:  اِب قَالَ ِن اْْلَطَّ َمَر بْ عح   ِن اْبِن عحَمَر، َعنْ عَ يِِّب،  اْلمحسَ 
 نَّةِ جلَْ  اِراَيضِ 

 لحديث.سليمان عن مالك منكر ا ن محمد بلي: ل العقيقا  :ال المحققق# 
 

،    ان محَعاذح ْبنح َعْوذِ    أَبحو رِفَاَعَة، ان  -  1980 دِّ  اَأِب   َعنْ ِبُّ،  اْعرَ اأْلَ  َعْوٌف  ان اّللَِّ قَاَم   َل: ا قَ يِّ رِ دْ يٍد اْْلح عِ َأِب سَ   ، َعنْ اِجيِّ يِق النَّ لصِّ
َل:  َنا قَاٍت لَ خْ أح    اْبنَ الَّ ا: اَل، إِ و الَّ قـحَرِشي ؟ قَالح ْل يف اْلبَـْيِت إِ : هَ َقالَ فَـ   ، شٍ َريْ قـح ِمْن    نـََفرٌ ِه  ِفيْيٍت  ى بَـ َعلَ   مَ َسلَّ َلْيِه وَ عَ   اّللَّح ى  لَّ  صَ النَِّبُّ 
هحمْ   اْلَقْومِ ْخِت  أح   اْبنح  قَالَ ، ُثحَّ ِمنـْ هَ إِ   :  يـََزالح يف اَل   رَ مْ اأْلَ   َذانَّ  دَ مَ   شٍ َريْ قـح     َحكَ ذَ َوإِ وا،  َرمِحح وا  مِحح رتحْ اسْ ِإَذا    واامح ا  ِإَذا وَ   ،واَدلح محوا عَ ا 
 اًل َعدْ   َصْرفًا َواَل ْنهح مِ  اّللَّح لح ْقبَ يَـ  اَل ِعنَي، َأَجَْ  النَّاسِ ِئَكِة وَ َماَل الْ ، وَ َنةح اّللَِّ َلعْ  هِ يْ ْم فـََعلَ هح ِلَك ِمنْـ ذَ َفَمْن مَلْ يـَْفَعْل   َسمحوا َأْقَسطحوا،َأقْ 
 حيح.(: ص2258رغيب )لتصحيح ا #
 

َْيدٍ ْن  عَ ،  ادح  مَحَّ ، انمٌ ارِ  عَ َة، اناعَ و رِفَ بح ان أَ   -  1981 َوَلْو  اَر  لنَّ وا اقح َم: اتَـّ  َوَسلَّ هِ  َعَليْ ى اّللَّح َصلَّ   ّللَِّ  َرسحولح ا: قَالَ ، َعْن أََنٍس قَالَ محح
 ةٍ رَ ِشقِّ تَْ بِ 

 رجاله ثقات. :حققلما  قال #
 

 ِبُّ النَّ   نَ َل: َكااقَ ٍد  حمحَمَّ   َسِن ْبنِ ٍر، َعِن احلَْ اِدينَ ِن  و بْ ْمرِ عَ ْن  ، عَ نَ َيافْ  سح َعنْ   ٍر،شَّاْبنح بَ   َراِهيمح بْـ  إِ ، ان يُّ  اْلَعَدوِ ةَ رِفَاعَ   و أَبح   ان  -  1983
   يحِقيلحهح  اَل وَ  ااًل تح مَ يِّ اَل يـحبَـ  َسلَّمَ َلْيِه وَ  عَ ى اّللَّح َصلَّ 

َأاَب   ايَ :  قَالَ   ْن َعْمٍروجحَرْيٍج، عَ   اْبنح اَل  قَ   ٍرو؟مْ  عَ ِمنْ ا  اعً : سََ الَ  قَ دحهح يـحْفسِ   ، قَاَل: اَل   ٍرو؟مْ عَ   نْ َسَاًعا مِ   مَّدٍ حمحَ   ابَ أَ   ايَ   هح رَجحٌل:لَ   لَ اقَ 
 َتهح َأْفَسدْ   َل: َقدْ ا؟ قَ مٍ صِ َعا  َأِب   ِمنْ   اًعاسََ   دِ مَّ  حمحَ : اَي َأابَ الَ قَ   ْيجٍ ِن جحرَ ابْ   َعنِ   يلح:بِ نَّ ال  َعاِصمٍ و  َل أَبح ْيٍج؟ قَا جحرَ َن اْبنِ اًعا مِ سََ   دٍ مَّ حمحَ 
 جٍ يْ رَ جح  اْبنِ  اِصٍم، َعنِ ْن َأِب عَ عَ ، ييِنِّ دِ اْلمَ  ْبنح  ِليُّ  عَ هِ ِنيدَّثَ حَ 
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 : ضعيف.(4242يفة )لة الضعالسلس# 
 

 ى لَّ  صَ ِبَّ َتى النَّ رَجحاًل أَ   نَّ ، أَ سٍ أَنَ َعْن  ،  َسنِ  احلَْ نِ ، عَ َلةَ اكح ْبنح َفضَ َبارَ  مح ، اناِعيُّ اْْلحزَ   ْبِد اّللَِّ ْبنح عَ   حمحَمَّدح   اَعَة، ان رِفَ  أَبحو  ان   -  1986
 هح ِبهِ ختحِْمرح  ودٍ ْيِه ِبعح َت َعلَ اَل َعَرضْ َقاَل: أَ ، فَـ يعِ نَّقِ ِمَن ال ْن َلَبٍ مِ ٍب عْ  ِبقَ مَ َسلَّ ْيِه وَ لَ  عَ ّللَّح ا

 سناده ضعيف.إ# 
 

بْ َنا َخاقَ ثَـ َحدَّ ،  ِلكٍ امَ   َسنح ْبنح ان احلَْ   َة،رِفَاعَ و  بح ان أَ   -  1988 ِب  أَ َعْن  اَن،  بَ صحهْ    ْبنِ ةَ  عحْقبَ نْ عَ   ،دٍ يْ ْبِن زَ   َتِم، َعْن َعِليِّ هْ  اأْلَ نح انح 
 مَّةِ ِذِه اأْلح هَ  ِمنْ ا َهحَ   :لَ [ قَا40قعة:  ]الوا  َن{ ِخرِياْْل  نَ  مِ لَّةٌ ، َوثـح ِلنيَ وَّ  ِمَن اأْلَ : }ثـحلَّةٌ قَالَ َم َسلَّ َعَلْيِه وَ  َصلَّى اّللَّح  ِبِّ ِن النَّ ، عَ ةَ َبْكرَ 

 دا.إسناده ضعيف ج  :حققلم# قال ا 
 

أَ ان  -  1990 رِفَ   ْبنح ، ان  َداّنُّ غح الْ   ْخرٍ صَ   ِب أَ   ْبنح   دح َأمحَْ   اَعَة، انبحو  َعِليٍّ عحَمرح  اْلمحقَ   ، َعِن ادَّمِ   ِإْسَحا  َعنْ ْعَمِش،  أْلَ يُّ ْن  عَ   ،قَ َأِب 
 ا عحِملَ َلمَّ فَـ   ِد،َمْسجِ لْ  ايف   َبةٍ شَ ىَل خَ إِ   خَيْطحبح   َسلَّمَ  وَ هِ يْ لَ  عَ ّللَّح  َصلَّى االنَِّبُّ َكاَن    : قَالَ ّللَِّ ا  دِ بْ  عَ نِ  بْ بِ دح نْ  َكِرٍب، َعْن جح َأِب يِد ْبِن  َسعِ 

 تْ َتَضنَـَها َفَسَكنَ احْ َتَها فَ ّتَّ أَ حَ  اهَ  ِإىَل َوَلدِ لحوجِ اَقِة اْلَْ َحِننَي النَّ ِه ْت ِإلَيْ  َحنَّ اْلِمْنَّبح 
. وهللا عبد هللااق عن سعيد بن أبي كرب، عن جابر بن  يق أبي إسح( من طر 293/  3لحديث عند أحمد )ا   :(1448ماء )اإليحقق  م  قال   #

 لم. أع
 

أَبح   -  1997 اْلعَ فَاعَ رِ   و ان  قَ َة  ْعتح  َدِويُّ  قَ ِثيَّ يْ للَّ اٍب  َحرْ   ْبنَ   َد اّللَِّ َعبْ اَل: سَِ عْ   بْ   تح اَل: سَِ َأِب عْ سَِ :  ولح قح يَـ َماَن  يْ َن سحلَ محْعَتِمَر   تح 
أََنسً عْ : سَِ يـَقحولح  :  ا يَـ تح  اقْـَتدَ   تح آلَيْ   ا مَ قحولح َعلَ اّللَّح ى   َصلَّ  اّللَِّ ولِ َرسح ِة  َصاَل   نْ  مِ هِ ِبكحْم بِ تح  يْ َما  َوَسلَّ   َأِب ْيِه  قَاَل   َما   ْيتح َما آلَ :  َم 

ا  نَ َصلَّى لَ : وَ بٍ  ْبنح َحرْ  اّللَِّ دح بْ قَاَل عَ ،  ِة َأِب اَل  صَ ِمنْ  ِبكحْم  َتَدْيتح ا اقْـ مَ   تح لَيْ آ: َما  رح ْعَتمِ ٍس، قَاَل اْلمح نَ  َصاَلِة أَ ِمنْ   مْ كح بِ   تح َديْ اقْـتَ 
 َتنْيِ ْكعَ الرَّ  نْيَ ٍع َوبَ فْ لِّ َخْفٍض َورَ ْيِه يف كح َع َيدَ رَفَ  َذا َكّبََّ اَن إِ كَ  فَ ِمرح تَ عْ مح لْ ا

 # 
 

يح فَاَعةَ أَبحو رِ ان    -  1998 بْ ، ان  َعْبدِ ونحسح  اْلعحَمرْيِيُّ اّللَِّ   نح  َفَضاَباَركح  ان مح   ،  بْ بَـْيِد اّللَِّ  عح ، َعنْ َلةَ ْبنح    اْبنِ   نِ ، عَ عٍ فِ انَ   َعنْ َر،  ِن عحمَ  
مح   يُـَّها النَّاسح َل: اَي أَ َر قَامَ ْن عح عَ   عحَمَر، ْأِي َم ِبرَ َسلَّ وَ   هِ ى اّللَّح َعَليْ َصلَّ   اّللَِّ    َرسحولِ  َأَمرَ َأرحدُّ  ِإَذا  أَيـْتحيِن  رَ َقدْ فَـ   ، نِ يالدِّ   ىلَ ْأَي عَ رَّ وا الاتَِّ

، َوذَ حلَْ  اآلحو َعنِ   ا مَ ا، وَ دً َهااْجتِ  بَ َتا، َواْلكِ َدلٍ نْ  جَ َأِب   ْومَ  يَـ كَ لِ قِّ  فـََقاَل:َة،  كَّ ْهِل مَ  أَ نْيَ بَ َم وَ َسلَّ ِه وَ  َعَليْ  َصلَّى اّللَّح وِل اّللَِّ  َرسح نْيَ بح 
ْد قَ   اّن رَ َل ِل: تَـ َقافَـ   ، ْيتح بَـ أَ : فَ الَ قَ   اللَّهحمَّ َك  سِْ تحْب ابِ كْ : ا َقالَ ، فَـ  َتْكتحبح َما كحْنتَ  كَ بْ تح يِم، قَالحوا: اكْ رَّحِ لمْحَِن ا الرَّ ِم اّللَِّ : ِبسْ اْكتحبْ 

: يتح َوَتَْ َرضِ   يتح ْد َرضِ قَ َب، قـحْلتح
 ك بن فضالة.إن كان فيهم مبار ون و رجاله موثق (: 843الهيثمي ) # قال
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  َة،ِجيَ انَ   نِ بْ َة  َصعَ ِن َصعْ بْ   ِعَقالِ   ْبنِ   ةَ  َشبَّ َقاِل ْبنِ ْن عِ عَ   َراِهيَم،بْـ نح إِ  بْ  ِإْسَحاقح  ْبنح َحْرٍب، انَعْبدح اّللَِّ   ، انةَ اعَ فَ و رِ بح أَ   ان  -  1999

؟أَ  َمنْ اّللَِّ  سحولَ  رَ : ايَ تح َجدِِّه قَاَل: قـحلْ  نْ ، عَ أَبِيهِ  نْ عَ  :لْ قـح مََّك، أح  قَاَل:  بـَرُّ : أحمَّ : لَ اْن؟ قَ مَ  ُثحَّ  تح  كَ ُثحَّ َأابَ   َمْن؟ قَاَل: ُثحَّ  َك، قـحْلتح
 م أعرفه.، وفيه من لرواه الطبراني في الكبير :(4665الهيثمي ) ل# قا
 

 

يِه، َعْن أَبِ   ِجَيَة،ِن انَ َصَعَة بْ ِن َصعْ اِل بْ ْبِن ِعقَ ْبِن َشبََّة    لِ َقاَعْن عِ   ، يمَ اهِ رَ ِإبْـ   ْبنح   اقح ِإْسحَ ٍب، ان  نح َحرْ ، ان ابْ ةَ فَاعَ أَبحو رِ   ان   -  2000
 ةَ اجْلَنَّ  نح َلهح  َأْضمَ هِ ْجَليْ ْيِه َورِ يَـ  حلَْ  َما َبنْيَ ِل َن ْن َضمِ اَل: مَ ِه َوَسلََّم قَ اّللَّح َعَليْ  ى  َصلَّ ِبِّ النَّ  نِ ِه، عَ َجدِّ  َعنْ 
 [ عدبن س ديث صحيح من حديث سهللح وا] د ضعيف مظلم.إسناهذا : (2102فة )السلسلة الضعي# 
 

لَّى صَ ِبِّ ِن النَّ ٍر، عَ ْن َجابِ عَ ، رِ دِ ْنكَ ْلمح اْبِن ا اَلَة، َعنِ َفضَ محَباَرِك ْبِن  رْيِيُّ، َعنْ اْلعحمَ   اّللَِّ عحبَـْيدِ  ْبنح سح يحونح  ، انةَ عَ ارِفَ   بحو أَ ان - 2004
 َها افَـ سَ َسفْ  كحمْ لَ  هَ رِ وَكَ  ْخاَلِق،اأْلَ  ارِمَ َلكحْم َمكَ   َرِضيَ  اّللََّ ِإنَّ  َسلََّم قَاَل: ْيِه وَ َعلَ  اّللَّح 

 لين.إسناده  :المحقق# قال 
 

 

ِعيٍد سَ   ِب  أَ نْ َرَة، عَ ضْ نَ   ، َعْن َأِب يِّ ْيرِ ، َعِن اجْلحرَ َفْضلِ الْ   ْبنح   يُّ  َعدِ ، انرْيِيُّ عحمَ  الْ ّللَِّ عحبَـْيِد ا  ْبنح   َة، ان يحونحسح بحو رِفَاعَ ان أَ   -  2005
عَ دْ اْْلح   ، اِريِّ َصلَّ ِبِّ نَّ لِن  ا  َعَليْ ّللَّح ى  وَ   قَاسَ ِه  َبَّن لََّم  َذَهبٍ   لَِبَنةً   نَّةَ اجلَْ   اّللَّح   َل:  َولَِبَنًة  ِمْن  ُثحَّ فِ ْن  مِ ،  َجَعلَ ضٍَّة،  مِ   الْ َطهَ اَل   ،  ِمْسكَ ا 

َها لَ َفَدخَ   وكِ لح لح اْلمح زِ نْ مَ  ْت: َهَذاالَ قَ ، فَـ اْلَماَلِئَكةح تـْ
 إسناده واه.  :المحقق قال# 
 

اَل: قَ ِه  دِّ َعْن جَ ِه،  بِيْن أَ ، عَ َيانَ بْـ ِب ظَ بحوَس ْبِن أَ ِن قَاابْ   ، َعنِ نْيٌ سَ ِب حح أَ   ، انرح اأْلَْشقَ   نِ سَ  احلَْ نِ نْيِ بْ نح ححسَ بْ   ّللَِّ َعْبدح ا  ان  -  2007
 بٍ ْرحَ مَ   َأِب  َرْأسِ بِ  مَ َسلَّ َلْيِه وَ  عَ اّللَّح  َصلَّى ْئتح النَِّبَّ : جِ ولح قح  َعْنهح يَـ ، َرِضَي اّللَّح يَّ ْبَن َأِب طَاِلبٍ ْعتح َعلِ سَِ 

 ك الحديث. ترو ن األشقر مالحسي :ال المحقق# ق
 

 

 ىلَّ اّللَِّ صَ   ِد َرسحولِ ْسجِ  مَ قَاَل: كحنَّا يف ِء  ْلَقْمَرا اْن َأِب عَ   ٌك، ان َشرِيا،  مْحَِن فلوق الرَّ دِ بحو َعبْ  أَ نْيِ، ان سَ نح احْلح بْ   ّللَِّ ا  ْبدح  عَ ان   -  2008
، ِإْذ خَ حَ  نـَتَ  ِحَلقٌ مَ لَّ َوسَ   َعَلْيهِ   اّللَّح  نَ َرَج َعلَ دَّثح   َجَلسَ ُثحَّ  احْلَِلِق،  ِإىَل   رَ فـََنظَ   ِه،ِض ححَجرِ عْ ِمْن بَـ   مَ لَّ سَ وَ   ْيهِ َعلَ   ّللَّح ى اَصلَّ   اّللَِّ ولح  سح ا رَ يـْ

 تح رْ مِ ْجِلِس أح اْلمَ َذا ، فـََقاَل: بَِ آنِ  اْلقحرْ َحابِ  َأصْ ىَل إِ 
 إسناده ضعيف.# 
 

، َعْن َسِعيدِ رِ هْ الزُّ َعِن  ،لٍ َوائِ  ْبنِ َبْكِر   نْ ، عَ ْيسٌ ، ان قَـ تِ لْ لصَّ ْبنح ا مَّدح حمحَ  ، انْلِبُّ كَ اَمَة الْ أحسَ ّللَِّ ْبنح ا  ْبدح اَمَة عَ سَ و أح بح أَ  ان - 2011   يِّ
 ةٌ محوثـَقَ ْجَل لرِّ ا، وَ ةٌ لَّقَ عَ اْلَيَد مح  رحوا، فَِإنَّ خِّ فَأَ  ْلتحمْ ا مححِّ ذَ إِ  َسلََّم: وَ ْيهِ لَ  عَ ى اّللَّح ّللَِّ َصلَّ ولح اَرسح َريـَْرَة قَاَل ْن َأِب هح ، عَ يِّبِ محسَ لْ ْبِن ا

 ه ضعيف. إسناد  :المحقق قال #
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 اّللَِّ   لح و سح رَ   قَالَ َل:   قَااّللَِّ ْبِد  عَ ْن  ، عَ رٍّ زِ   نْ عَ   ، ْن َعاِصمٍ عَ   ٍش،اَعيَّ نح  بْ ِر  بحو َبكْ  أَ ْلَوضَّاحح ْبنح ََيََْي، ان ، ان اْلِبُّ كَ لْ ان ا  -  2014

 ِبرِيانَ كَ  َحقَّ  فْ ْعرِ  يـَْرَحْم َصِغرياََن، َويَـ َمْن ملَْ  َس ِمنَّا َم: لَيْ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  ى اّللَّح َصلَّ 
 يف.اد ضعإسن  :ققال المحق# 
 

اَن، يَ َعْن َأِب سحفْ   ،ْعَمشِ اأْلَ   نِ عَ ،  ْدقٌ صِ   َشْيخٌ   انَ وَكَ   ، فٍ َسيْ   نح بْ   ارح  َعمَّ ان   رح، اطَّ عَ اَق الْ ِإْسحَ   بَـْيدح ْبنح ان أَبحو أحَساَمَة، ان عح   -  2016
 َذاكَ وَ َكَذا    َنةَ يدِ مَ   اْقِلبْ  َأِن  ةِ َماَلِئكَ لْ َم: َأْوَحى اّللَّح ِإىَل َمَلٍك ِمَن اَسلَّ  وَ َعَلْيهِ   ّللَّح ى الَّ اّللَِّ صَ ولح   َرسح َل: قَالَ ا قَ ِن َعْبِد اّللَِّ ِبِر بْ اجَ   َعنْ 

قَ ِلهَ هْ أَ   َلىعَ  إِ رَ   : ايَ الَ قَ فَـ اَل:  ا  َعْبَدَك ملَْ يفِ نَّ  بِّ  يـَْعِصكَ َها  فـََقاَفَة  رْ طَ     اْقلِ َعنْيٍ،  َها عَ َل:  َمعَّْر يفَّ  يـَتَ   َههح ملَْ جْ  وَ ِإنَّ فَ ،  َلْيِهمْ  َوعَ َلْيهِ بـْ
 َساَعًة َقطُّ 

 بمرة.  إسناده واه :# قال المحقق
 

،  جلَْشَّ ا ْشٍر  بِ   وبح أَ   دِ احِ ْلوَ ا  دِ بْ عَ نح  اِشمح بْ هَ   ان،  َساَمةَ أح بحو  ان أَ   -  2017 َن، سَّا ِن حَ ِهَشاِم بْ ٍه، َعْن  ايَ ِن سِ  بْ يزِ اْلَعزِ    َعْبدِ نح ان يَزِيدح بْ اشح
،  واِسنح حْ ، َوأَ واعح سِ وْ أَ وَ   وا،قح مِ عْ أَ ا وَ اْحِفرحو   :دٍ حح يـَْوَم أح   لَّمَ َوسَ َلْيِه   عَ  َصلَّى اّللَّح اّللَِّ قَاَل َرسحولح اّللَِّ   ِن َعْبدِ بْ   َجاِبرِ   نْ ، عَ ةَ  َنْضرَ ِب َعْن أَ 

 قـحْرآانً  مْ ْكثـََرهح أَ  محوادِّ اَل: قَ قَ   ؟،َقدِّمح ْن نـح ا: مَ ٍد، قَالحو  َواحِ ّْبٍ قَ   يف ثَةَ َوالثَّاَل َننْيِ ثْـ ْدِفنحوا ااِل َوا
 إسناده صحيح.  :# قال المحقق

 
ى  َصلَّ ّللَِّ َرسحولح ا  انَ كَ   اَل:َمَر قَ َعِن اْبِن عح   ِفٍع،انَ َعْن    ،ةَ يَّ مَ أح   نِ بْ   اِعيلَ ِإسَْ   َعنْ   نح،سحْفَيا  انَغسَّاَن،    و أَبح ان    ،ةَ بحو أحَسامَ ان أَ   -  2018

 َفةَ ِبَعرَ  َويـحْقِصرح كََّة، مُّ مبَِ يحتِ َم لَّ َوسَ  َلْيهِ  عَ ّللَّح ا
 # 
 

َة يَّ  ْبِن َغزِ ةَ بَ يْـ ِب ْبِن عحتَـ  ْبِن اَنشِ ةَ  َعْبدَ ِرو ْبنِ مْ عَ   نِ بْ ْيِس  قَـ    ْبنِ رْيِ بَ جح ْبِن    دِ ِن َخالِ بْ ِد  مَّ حمحَ   اِحَس ْبنِ مَ بَـْيدح اّللَِّ ْبنح رح ان عح   -  2019
،  مِ جْلحشَ ا بحو  أَ ان    يُّ،مِ شَ ٍق اجْلح رِ  طَاْبنح   دح ، ان ِزايَ ةِ ِمْن َأْهِل الرََّمادَ    اْْلَخِر، َوهحوَ بِيعٍ يف رَ اِمِع  اجلَْ ِد  جِ يف اْلَمسْ   ْبِعنيَ  سَ َنةَ سَ َلِة  لرَّمْ ابِ يُّ

 ى اّللَّح َعَلْيهِ َصلَّ   لح اّللَِّ و سح رَ َنا  لََّم، فـَبَـيْـ سَ ِه وَ َليْ عَ   اّللَّح   لَّىصَ ّللَِّ  اسحولح  رَ   انَ رَ َننْيٍ َأسَ  حح مَ يـَوْ   : َكانَ ِميُّ قَالَ شَ ٍد اجْلح نح صحرَ بْ   رْيح هَ ٍل زح وَ َجرْ 
َيِّزح ا  أَ يف َوَنشَ    َنَشبَ ْيثح حَ   هح أحذَكِّرح   مَ لَّ  َوسَ َعَلْيهِ ى اّللَّح  لَّ  صَ وِل اّللَِّ سح رَ   يْ دَ  يَ نْيَ ْدتح بَ عَ  قَـ َحّتَّ   تح بْ فـََوثَـ   ، َساءِ النِّ   نَ َجاَل مِ لرِّ َوَسلََّم ميح

: تح َأقح أْ شَ أَنْ ْرَضعحوهح، فَ أَ ْيثح َوحَ َن زِ َهَوا  ولح
 ر البسيط[ ]البح
َنا َرسحوَل اّللَِّ اْمنحْن   ِظرح تَ  َونـَنْـ هح جحو  نـَرْ ءح َمرْ َك الْ نَّ فَإِ ...  مٍ  يف َكرَ َعَليـْ

 ا ِغرَيح َدْهرِهَ  ا يف ٌق َشَْلهَ َفرِّ مح ...  َقَدرٌ   َعاقـََها َقدْ َضٍة َلى بـَيْ عَ  نْ نح امْ 
 اْلَغَمرح مح اْلَغمَّاءح وَ لحوبِِ َلى قـح ... عَ  ْزنٍ ى حح تَّافًا َعلَ هح ْربح حلَْ ا اْت َلََ أَبـْقَ 

 َتَّبح  خيحْ نيَ حِ  امً لْ اِس حِ نَّ َجَح الَأرْ  . ايَ .. ا ْنشحرحهَ تَـ اءح ْعمَ نَـ  ارِكحهحمْ دَ تح ِإْن مَلْ 
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 رح ا َتذَ مَ  وَ ِت ا َيَْ بحَك مَ  يَرِيذْ .. َوإِ ا .هَ عح َت تـَْرضَ  كحنْ دْ ٍة قَ ى ِنْسوَ نحْن َعلَ امْ 
 رح َشٌر زحهح عْ مَ ْبِق ِمنَّا فَِإانَّ اَمتحهح ... َواْستَـ نـَعَ  اَلتْ َمْن شَ ا كَ نَّ لَ اَل ََتْعَ 

 رح دَّخَ ْوِم مح َذا اْليَـ  هَ بـَْعدَ  ْنَدانَ عِ وَ . .. ِفَرتْ كح   َوَقدْ  َماءِ نـَّعْ ل ابِ  َنْشكحرح  لَ ِإانَّ 
 َهرح  محْشتَـ وَ فْ اْلعَ  اِتَك ِإنَّ هَ أحمَّ  نْ .. مِ . عحهح  تـَْرضَ  كحْنتَ دْ َمْن قَ َو فْ عَ ْلِبِس الْ فَأَ 
تَ وَ وا  تـَْعفح نْ  إِ يَّةَ ّبَِ َهِذي الْ .  .ا ِمْنَك تـحْلِبسحهح . نـحَؤمِّلح َعْفوً ِإانَّ   ِصرح تـَنـْ

 رح فَ  الظَّ َلكَ ى دَ ِإْذ يـحهْ  اَمةِ يَ اْلقِ يـَْوَم بحهح ... اهِ ْنَت رَ مَّا أَ عَ  اّللَّح َفا  عَ فَاْعفح 
 ّلِلَِّ   وَ هح فَـ   انَ َن لَ َكا ا َما  َأمَّ   ارح:صَ نْ َلِت اأْلَ اَوقَ ْم  كح لَ وَ ِللَِّه  فَ    َعْبِد اْلمحطَِّلبِ َكاَن ِل َولَِبيِن   ا َماَأمَّ لََّم:  َوسَ ِه  يْ ّللَّح َعلَ ا  َصلَّى  ّللَِّ ا  سحولح اَل رَ فـَقَ 
اْبَن ِعْشرِيَن   ،لح اِرٍق ِفيَما يـَقحو نح طَ دح بْ ٍرو ِزايَ مْ و عَ بح وََكاَن أَ   ،ْمَوالِ َواأْلَ   اِريَّ الذَّرَ ا ِمَن  ْيِديهَ يف أَ   َكانَ  َما  َصارح نْ َردَِّت اأْلَ وِلِه، وَ َرسح َولِ 
 َبَ للَّ عح اْظلَ اَن يَ كَ هح  أَنَّ  نَ رحو ا َيْذكح و انح وَكَ  ،ةٍ اَئِة َسنَ مِ وَ 
 اده ضعيف. إسن  :محقققال ال #

 

 

عَ َة الصَّ رَ ِن َضمْ اِح بْ صَّبَّ ْبنح ال   اّللَِّ َعْبدح َثيِن  دَّ ِريُّ، حَ ْشوَ اْلكَ   بـَْراِهيمَ  إِ نِ نح حمحَمَِّد بْ بْ اّللَِّ  دح  ان َعبْ   -  2020   ْبنِ    اْلمحَثّنَّ اّنُّ اْبنح َعمِّ نـْ
ِه   َعَليْ لَّى اّللَّح  صَ ِبِّ نَّ َحابح الَأصْ   اَل: َكانَ َة قَ رَ  هحَريْـ َأِب   ْعَرِج، َعنْ ، َعِن اأْلَ دٍ  زانَ ِب أَ َعْن    ، كٍ لِ امَ   نْ عَ   نح َثِبٍت،  بْ ََي َيَْ   اِح، ان الصَّبَّ 

  َصاَلةٍ وَن ِبَا ِلكحلِّ ْستَـنُّ ْم يَ َنِِ َف آَذا َخلْ تـحهحمْ ْسوِكَ  أَ َسلَّمَ وَ 
 . (301/ 6ن )به يحيى. قاله الحافظ في اللساال يثبت، تفرد ال: ك وق غرائب مالأورده الدارقطني في   :(5600حب اإليماء )صال قا #
 

ى َصلَّ  ّللَِّ اولح َرسح  قَالَ   ودٍ ْسعح مَ اْبِن َعْن ِزرٍّ، َعِن   ْبنح َعيَّاٍش، َعْن َعاِصٍم،و َبْكرِ بح ان أَ ، ََي  َيَْ نح بْ  حح اَمَة، ان َوضَّا سَ أح بحو أَ  ان -  2022
 مْ فـَْليـحَقاتِْلهح  رِيَّةَ رحو احلَْ َي َلقِ  نْ َم: مَ  َوَسلَّ هِ َليْ  عَ ّللَّح ا

 منكر. حديث  :قحققال الم# 
 

 

عَ   -  2023 ْبنح َكِرْيِ الْ   ْبدح ان  انمِ ثَ يْـ َلَْ ا    بَ عح و  أَبح   ،  قَاعَ   ةَ تـْ السَّكحوّنُّ  محْسِلٍم  ْبنح  أَبح ِليُّ  َحدََّثيِن  محعَ طِ مح   وَل:  بْ ةح اِويَ يٍع   ََي َيَْ   نح  
ْراَبِض ْبِن ِلعِ ا  َعنِ ،  دِ ْسوَ أْلَ ا  نِ و بْ رِ مْ عَ ، وَ محرَّةَ ِن  بْ رِي  َكثِ َفرْيٍ وَ نـح   نِ َبرْيِ بْ جح ْن  ْعَداَن، عَ مَ اِلِد ْبِن  خَ َعْن    ْعٍد،سَ   ْبنِ رِي  بَِ   َعنْ ،  ْلِسيُّ ابـح أْلَْطرَ ا

َقطِ يَـ   َعِملٍ لُّ كح :  َسلَّمَ وَ  هِ َليْ  عَ ّللَّح ا ىلَّ َرسحولح اّللَِّ صَ َسارِيََة قَاَل: قَاَل  قَ هح ِإنَّ ، فَ ّللَِّ ِل ايف َسِبي طَ  اْلمحَرابِ  ِإالَّ َماتَ  اذَ  إِ ِبهِ َصاحِ  َعنْ عح نـْ ى  يـَبـْ
 َسابِ احلِْ  مِ يـَوْ   ىَل هح إِ قح زْ رِ  ْيهِ لَ عَ  ىرَ ، َويحْ لحهح مَ  عَ َلهح 

 حديث.متروك ال ْلِسيُّ اب  أْلَْطرَ ا ىْحيَ يَ   ْبن  اِوَية  يٍع م عَ م طِ  َأب و :# قال المحقق
 

، رِ هْ الزُّ   َعنِ   ،يِنُّ ِطيسْ ِفلَ  اّللَِّ الْ ْبدِ نح عَ مح بْ كَ حلَْ ان ايُّ،  صِ مْ اِر احلِْ جْلَبَّ َعْبِد اْبنح    ّللَِّ  ادح بْ عَ ان    ِْي، اْلَكرِ ْبدح ان عَ   -  2024 يِد ْبِن  َسعِ َعْن    يِّ
ا لح مَ رَّجح ل اَباِل  يـح َواَل ، قحلحوبَ لْ ايتح ا تحِ فَِإَنََّ  ئِِر، َشاعَ الْ َس الِ َمنَّ ُمََ ْلزَ : اَل تَـ لََّم قَالَ َلْيِه َوسَ  عَ ّللَّح الَّى صَ  ِبَّ  النَّ َعاِئَشَة، َأنَّ  ِب، َعنْ اْلمحَسيِّ 

 ةَ الَ قَ  اْلمَ َفظحوا يفَّ حتَْ  ى َأنْ ِر، فَِإنَّهح َأْحرَ ائِ اْلَعشَ يف  ا و َفرَّقح َوتَـ  ، مْ يهِ دِ انَ  يف َكلََّم ِبِه تَ 
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 يث موضوع. حد :قلمحقا قال  #
 

اْلكَ   -  2025 َعْبدح  ان ان  اجلَْ بْ عَ ْبنح    اّللَِّ   ْبدح  عَ ِرِْي،  احلَْ بَّارِ ِد  ان  عَ   مح كَ ،  عَ زُّ ال  َعنِ   ،اّللَِّ ْبِد  ْبنح   ، بْ يدِ عِ سَ   نْ ْهِريِّ َعنْ بِ َسيِّ اْلمح   نِ    ،  
 لرَّجحلِ لح ابِ َوالرَّجح  ،َقِبيلِ لح اِبلْ ِبياْلقَ  ،ْكَفاءٌ َربح َواْلَمَواِل أَ عَ الْ  ،اءٌ فَ كْ أَ  اسح لنَّ اَل: اقَ َم َسلَّ وَ  َعَلْيهِ  َصلَّى اّللَّح  ِبَّ النَّ َأنَّ ، ِئَشةَ َعا
 .ضوعو ه المشب حديث منكر :المحقق قال# 
 

ِبٍر قَاَل: َعْن َجا  ،َيانَ  سحفْ ِب أَ   َعنْ   ْعَمِش، اأْلَ ى ْبنح ِهاَلٍل، َعنِ ْلمحَعلَّ يحونحَس، ان ا  اّللَِّ ْبنِ   ْبدِ ْبنح عَ مْحَدح  أَ ان  ،  يدٍ َسعِ و  بح أَ   ان  -  2034
 اِفقٌ  محنَ الَّ إِ  امَ هح ِغضح بْ يـح  اَل اِفٌق، وَ نَ  مح عحَمرَ َبْكٍر وَ اَب بُّ أَ َيحِ  لََّم: اَل َوسَ   َلْيهِ  عَ ى اّللَّح  َصلَّ ّللَِّ ا ولح سح  رَ قَالَ 

 إسناده واه جدا.  #
 

ِه يْ لَ عَ   اّللَّح ى  َصلَّ   نَّ النَِّبَّ ، أَ ريٍ شِ بَ   ْبنِ   انِ  النـُّْعمَ ِن ِعاَلَقَة، َعنِ  بْ دِ زايَ   َعنْ   ٌر، عَ ِمسْ أان    ،رحونَ َها  زِيدح ْبنح ان يَ ،  ان أَبحو َسِعيدٍ   -  2035
 اهح  مَ دَ قَ َترَِم  َحّتَّ ي لِّ  يحصَ انَ َوَسلََّم كَ 
 ْو َغرْيِهِ أَ ، انِ النـُّْعمَ  نِ عَ  وهح ْجَعلح ااَل: فـَقَ بِِْسَناِدِه، ، َهارحونَ زِيدح ْبنح يِقيُّ، ان يَ لدَّقِ هح اثـََنا َحدَّ وَ  -  2036

خطأ وروى ثقات وقال: ربما أيف وذكره ابن حبان في الحكم وهو ضعفي األوسط، وفيه سليمان بن ال رواه الطبراني :(3635)الهيثمي ل # قا
 أنه ثقة  ن يزعمقيلي وكا الع هعن
 

،  نَّخَ  الّللَِّ ا  دِ بْ عَ   ْبنح   ان َشرِيكح ،  ِريُّ ْلعحذْ  ايدٍ َسعِ   ََي ْبنِ َيَْ   نح  بْ نِ ، ان َعْبدح الرَّمحَْ ارِِثيُّ احلَْ   ان   -  2040 ِن  َحْوَشٍب، عَ   نِ بْ   َعوَّامِ الْ   َعنِ ِعيُّ
 مَ َوَسلَّ ْيِه  لَ عَ   لَّى اّللَّح صَ    اّللَِّ ولِ سح ِن زَْيٍد َعَلى رَ ََنِْد بْ   يِن َوْفدح بَ   َل: َقِدمَ  قَا ححَصنْيٍ ْبنِ   ْمَرانَ ْن عِ عَ   ، يِّ رِ صْ اْلبَ   نِ سَ ِن ْبِن َأِب احلَْ سَ احلَْ 

نَ أَتَـ :  الَ قَ َم، فَـ لَّ سَ اّللَّح َعَلْيِه وَ ى   َصلَّ َرسحوِل اّللَِّ   َديْ نْيَ يَ  بَ يُّ دِ  النـَّهْ رْيٍ زحهَ   َأِب   نح بْ   ةح ْهيَ طح   فـََقامَ  َعَلى    ةَ مَ يِّ ِتَاْن َغْورِ  مِ وَل اّللَِّ َرسح   اَك ايَ يـْ
تَـ َأكْ  اْلَمْيِس  َنسْ اْلِعيسح   انَ بِ   يْرتَِ َواِر  اْحلِ ت،  َوَنسْ ريَ لصَّبِ بح  اجلَْ ْستَ َوتَ اَم،  هَ رِّ ال  ِحيلح تَ ،  أَ   امح هَ ِحيلح  الْ   ْرضٍ ِمْن  َغِليظَِة ِأ،  َمْنطَ َغائَِلِة 

 ائْـنَ رِ ِديُّ، بَ وَ اَت الْ َومَ   ،يُّ َْلَدِ َهَلَك اوَ   ، وجح سحلح عح لْ َكارَِة، َوَماَت اِمَن اْلبَ جح  و اأْلحْملح َوَسَقَط    ِثنح،  اجْلِعْ بحسَ يَـ نح، وَ دَّهِ مح الْ   فَ شَ َقْد نَ ،  أِ اْلَمْوطَ 
ْساَل ةح ايعَ رِ شَ  وَ ْساَلمِ ْْلِ َفَما َدْعَوةح ا ، َمنح  الزَّ َوَما َيحِْدثح ، نِ َواْلَعنْ ِن  ثَ وَ ِمَن الْ   اّللَِّ   سحولَ رَ   ايَ  َعٌم ََهٌَل  َولََنا نَـ   ، دٌ اَم تـََعاْحرح َوقَ بَ ا الْ َما َطمَ ِم  ْْلِ

بِِباَل ضُّ بِ تَ   اَل   ٌل،اَأْغفَ  َسَنةٌ ابَـ َأصَ ِل،  سْ لرَّ ا  ِثريح كَ   الرِّْسلِ   َقِليلح رٌي  َوقِ وَ ٍل،    محْؤزِلَ رَ  محَْ َنا  ِبهِ ةٌ اءح  لَْيَس  وَ َعَللٌ     فَـ   ََنٌَل،   ّللَِّ اولح  سح رَ   َقالَ اَل 
 ، َواْفجحرْ رِ مَ  الثَّ عِ نِ ايَ وَ   ِر،ثْ َلى الدَّ عَ   يَـَها رَاعِ   سْ بِ َواحْ   وِتَا،قح وَ ،  اِقهَ َمذْ ا، َوخَمِْضَها، وَ  حَمِْضهَ  يف كَ ّللَّح لَ اَبَرَك ا  :لَّمَ ِه َوسَ َليْ عَ ّللَّح  ى الَّ صَ 
َكاَن   اّللَّح   ِإالَّ   َد َأْن اَل ِإَلهَ َمْن َشهِ   ،اًل ْن َغافِ  مَلْ َيكح اةَ كَ آَتى الزَّ ْن  مَ ًنا، وَ ْؤمِ مح   انَ كَ َة  صَّاَل ال  َأقَامَ َوَلِد، َمْن  الْ   ْم يف اَبِرْك ََلح وَ   الثَِّمَد،  مح ََلح 
َكاِة،  الزَّ   ْط يف ْلطِ  نـح اَل وَ   ِة،صَّاَل ال  ٌل َعنِ َواَل تـَثَاقح ٌد  َمْوعِ   َعْهٌد َواَل   نْ ، مَلْ َيكح كِ لْ ْلمح َضاِئعح اوِ ، وَ ْركِ شِّ ال  عح ائِ َودَ   يِن ََنْدٍ بَ  اَي  َلكحمْ ا،  مً ْسلِ مح 

ْساَلمِ ، َمْن َأقَـ اةِ  احْلَيَ نـحْلِحْد يف   َواَل     َصلَّى اّللَّح َرسحوِل اّللَِّ   نْ مِ   هح َوةح، َولَ بْـ الرُّ ْيِه  لَ عَ فَـ   ةِ ْزيَ رَّ اِبجلِْ قَـ ْن أَ ، َومَ ابِ تَ اْلكِ  َهَذا  يف   امَ   َلهح فَـ   رَّ اِبْْلِ
 ىَل  إِ سحوِل اّللَِّ رَ مٍَّد  حمحَ   نْ مِ   يِم، الرَّحِ نِ محَْ الرَّ   َهرْيٍ: ِبْسِم اّللَِّ  َأِب زح ْبنِ   طحْهَيةَ    َمعَ اّللَِّ ولح  َب َرسح َكتَ وَ مَّةح  الذِّ وَ   دِ هْ ْلعَ ءح ابِ افَ  اْلوَ ْيِه َوَسلَّمَ َعلَ 
، اْلَعارِ ، َوَلكحمح ةِ رِيضَ َواْلفَ   َفةِ ياْلَوظِ يف  ْم  كح يْ َعلَ   ِلِه،و سح  َورَ آَمَن اِبّللَِّ ، وَ َدى اتَـَّبَع اَْلح نِ مح َعَلى مَ اَل سَّ ال  ِن زَْيٍد،بْ ِد   َنَْ يِن بَ  ،  َواْلَفرِ   ضح يضح

اْلِعنَ  اَل الضَِّبي  بح و كح الرَّ ِن  اَوذحو   ، َواَل كح  َكلُّ ؤَْكلح يـح   سح وَ جحكحمْ رْ سَ   عح طَ يـحقْ   ْم،  َيحَْبسح اَل ،  دَ   َواَل  كح رُّ   طَْلحح يـح ْم،  تحْضِمرِ َما  كحْم،  ْعَضدح   مَلْ 
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  ،الَ حَ رِّ ليـَْعيِن ا:  َمْيسِ الْ   ارِ وَ ى َأكْ هح: َعلَ رْيح غَ   َضهح عْ بَـ  اْلعحْذِريُّ، وَ َث بـَْعَضهح ِديَذا احلَْ َفسََّر هَ   : ِعيدٍ أَبحو سَ اَل  اَبَق قَ لرِّ ا الحو كح َتَْ ، وَ اقَ مَ الرِّ 
ابِنَ   يتَِ رْ تَـ  :ْلِعيا  َنْسَتحْ بِ اْْلِ   سح الصَِّبريَ لِ لح،  يـَعْ َب  اْلمحتَـ السَّ   يِن :  اليلح َتحِ سْ نَ وَ   َق،رِّ فَ َحاَب  يَـ ّرَِهامَ   الْ :  َوَنسْ َدا قِ ْعيِن  اَح،  َهاَم: جلَْ َتِحيلح 

الَّ يـَعْ  السََّحاَب  قَ ذِ يِن  بِبَـ مْ أح   دْ ي  فـَهح َخرَ آ  َلدٍ ِطَر  اائِ َو سَ   مَ اطَ النَّ َلِة  ائِ ٍض غَ رْ أَ   نْ مِ   ،اءِ مَ سَّ لٌر يف  اأْلَ :  بـحْعدحهَ َساَفةح  نَ قَ   ،ا ْرِض  َف شَ ْد 
 نيَ  السَّمِ رَ اْلِبكْ يِن  يـَعْ :  ارَةِ اْلَبكَ   نَ مِ   جح لحو مْ َجِر، َوَسَقَط اأْلح رحوَق الشَّ عح   : يـَْعيِن اجْلِْعِثنح َس  بح اِء، َويَـ ْلمَ ا ِمَن  ِديرح غَ الْ   سَ بح  يَـ يِن عْ يَـ   اْلمحدَِّهنح:

،رَ وَ لْ ايـَْنَشِعبح ِبِه  ي  لَّذِ َرِة اعحوَد الشَّجَ   وجح: يـَْعيِن لح سح ْلعح َت اَما، وَ َزالح َْلح ا  هح كح ِر دْ يح   نَ مِ رِئْـَنا  َفِسيلح، بَ الْ   : يـَْعيِن ِديُّ َت اْلوَ َما وَ َلكَ هَ وَ   قح
  َأْواَلٌد، َكِثريح   اَلََ ْيَس   اْلَغَنِم لَ نَ صَّْرَمةح مِ ال  :ْسلِ الرَّ   لح ِلي قَ َوِقريٌ وَ   ،َبٌ ا لَ لَْيَس َلََ   يـَْعيِن   ٍل:ِباَل بِ ضُّ  َما تَبِ   ،فَ اَل اْلِْ   يِن َواْلَعَنِن: يـَعْ   اْلَوَثنِ 

 رِ ثْ لدَّ ا  َلى عَ   َداِعيَها ،  َبِ  اللَّ يف   هح كحلُّ : َهَذا  اهَ قِ ذْ َومَ ا،  ِضَها، َوفـَْوِقهَ َوخمَْ   ، َهاضِ يف حمَْ   ،ى اْلَمْرعَ طََلبِ   ِق يف َفرُّ يدح التـَّ َشدِ :  ولح قح  يَـ ْسلِ رَّ ال
: وَ ْلِْ َل اقَا : اَل  يـَقح   لزََّكاةِ ِطْط يف ا نـحلْ اَل ِء، وَ َمالْ يَلِة اقَلِ ِض  رْ اأْلَ    ِمنَ جح رح ِمدح: اْلَماءح خيَْ ثَّ الوَ   ،جَ ْعيِن النَّضِ يَـ الثََّمِر:  عح  نِ ايَ ْصبح نـحَردِّْد،  ولح

: اْلعَ َوا  ِة،ريَ سِ كَ لْ ا  اةِ شَّ اِرَض العَ يِن الْ يـَعْ   َر:هْ الظُّ َياِة  احلَْ   يف دح  ْلحِ َواَل نـح  لُّ عِ ، َوذحو الْ ريح غِ لصَّ رِيضح ، َوالضَّ بِ  اْْلِ َناِن: خمِح :  بِ ِل الصَّْعبح يسح
ملَْ مَ   ،بح عْ لصَّ ا نحضْ ا  امَ الرِّ   ِمرِ   الرِّابَ الرِّاَبقَ   وا لح َوََتْكح   لنَِّفاَق،اَق:  يـَْعيِن  َبةَ تَـ قـح   اْبنِ ِكَتاِب    يف وَ   اَل:قَ   :  ذحو  يـْ   كحوبح رُّ ال  سح َغرْ لْ اِعَناِن  الْ  

بَ ، وَ ْلَجمح يـحرَْكبح فـَيـح  ، أِلَنَّهح انح نَ ْلعِ َوا ،لحولح الذَّ   ْلَغَنمح  اهِ ْرَبقح بِ الَِّذي تـح ْبلح احلَْ  وَ َوهح  ، بـَْقةٍ عح رِ : َجَْ قح ابَ الرِّ  : ةَ قَاَل اْبنح قـحتَـيـْ
 إسناده ضعيف جدا. # 
 

تح َرسحوَل أَتـَيْ   اَل:يٍك قَ ِن َشرِ بْ   أحَساَمةَ   َعنْ   َة،قَ  ْبِن ِعاَل اَيدِ  زِ نْ عَ ،  َبةح عْ شح   ، ان اِمرٍ عَ ْبنح    َسِعيدِ   ان  ارثي، احليدِ و َسعِ بح ان أَ   -  2041
،  ال  قَامَ ، وَ مَ َوَسلَّ   هِ َليْ عَ    َصلَّى اّللَّح ولح اّللَِّ َرسح   قَامَ   َأْصَحابحهح، ُثحَّ   ْنَدهح َم َوعِ َسلَّ  وَ َلْيهِ عَ   اّللَّح   ىَصلَّ   اّللَِّ  َا َخذْ فَأَ   ، هح دَ  يَ نَ و لح َقبِّ وا يـح لح َفَجعَ نَّاسح تح

 ْلجِ الثَـّ  نَ َردح مِ أَبْـ ، وَ كِ ْن رِيِح اْلِمسْ َيبح مِ َأطْ ِهَي  قَاَل: ي،َلى َوْجهِ َها عَ ْعتـح فـََوضَ 
 .(3553من حديث أبي جحيفة ) لبخاري في صحيح ا# 
 

َهامِ ِش، َعِن الْ مَ عْ أْلَ ا ِن ِد، عَ ْسوَ أْلَ  اْبنح َأِب  ورح ْنصح مَ ، ان رح ْشقَ أْلَ يٍّ الِ ْبنح عَ نْيح ححسَ  ِثيُّ، انارِ  احلَْ يدٍ ان أَبحو َسعِ  - 2047 اِد  بَّ عَ ، َعْن لِ نـْ
، عَ عَ  ْبنِ   ادِ  اَلَْ انَ أَ رح، وَ ْنذِ اْلمح   اّللَِّ لح سحو : رَ ِلي  [ قَاَل عَ 7]الرعد:   ْوٍم َهاٍد{ قَـ كحلِّ  َولِ رٌ ذِ محنْ  تَ ا أَنْ نََّ قَاَل: }إِ  يٍّ ْن َعلِ ْبِد اّللَِّ
 يث. حد ك الترو ر مقن بن األش يحس :حقققال الم #
 

ْيِه  َصلَّى اّللَّح َعلَ وَل اّللَِّ سح رَ   ِه، َأنَّ دِّ جَ ْن  عَ   ، يهِ بِ ْن أَ عَ حمحَمٍَّد،    ْبنِ   ْعَفرِ َبةح، َعْن جَ شحعْ   اِمٍر، ان نح عَ بْ يدح  عِ ، ان سَ دٍ يَسعِ   بحو أَ   ان   -  2052
 لِ يْ اللَّ  ِجَدادِ  نْ عَ وَ ، للَّْيلِ اِد ا َحصَ نْ عَ  ىَم َنََ لَّ َوسَ 

 ل. مرس :ققالمح# قال 
 

َ تـح َوَسلََّم  َلْيِه   عَ اّللَّح َصلَّى    ِبَّ نَّ نَّ الأَ ٍل،  ْغفَ دَ   نْ ، عَ نِ سَ ، َعِن احلَْ قـََتاَدةَ ، َعْن   َأِب اٍم، ان ْبنح ِهشَ   ٍد، ان محَعاذح ِعيسَ   و  أَبح ان   -  2055  وحيفِّ
 ِسنيَ َخَْ ٍس وَ اْبنح َخَْ  وَ َوهح 

 صحيح.ل الرجا  لى ورجالهع ي بوأ هروا (:956ي )ثمهيال# قال 
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الان  -  2063 َعْبدح  بْ محَْ رَّ   بْ نح حمحَ ِن  الرَّمْحَنِ ان    ٍر،َمْنصحو   نِ مَِّد  بْ  ََيََْي نح بْ   َعْبدح  َسِعيٍد انِ   الزِّ أَ   ، َعنْ َماِلكٌ   ِريُّ، انعحذْ لْ   َعْن اَندِ ِب   ،

 ؟ْرًضا َبنْيَ َجبَـَلنْيِ أَ   أََلهح سَ فَ   َسلَّمَ وَ   ْيهِ  َعلَ اّللَّح  َصلَّى  وِل اّللَِّ ِإىَل َرسح   َربِ اْلعَ   نَ مِ ٌل  رَجح   اءَ اَل: جَ قَ   هِ بِيأَ ، َعْن  تٍ بِ ثَ   ِن زَْيِد ْبنِ  بْ ةَ ارِجَ خَ 
تحكحْم ِمنْ ْد جِ قَ ، فَـ َأْسِلمحواْم: َقاَل ََلح فَـ ْوَمهح َتى قَـ ، ُثحَّ أَ َلمَ سْ ِبَا، فَأَ  َلهح  َكَتبَ فَ   ةَ قَ َفا الْ فح ا خيََ ْن اَل  مَ ِطيَّةَ عَ  يْعطِ يـح رَجحٍل  ْندِ عِ  ئـْ

 . ارجاله وثقو  لعذري، وقيل فيه: مجهول، وبقيةن بن يحيى اعبد الرحم رواه الطبراني، وفيه :(14181) الهيثمي# قال 
 

، انعح الْ يٍد  َسعِ   ْبنِ   ََي ِن ْبنح َيَْ محَْ الرَّ   وٍر، ان َعْبدح ْنصح مَ   نِ ِد بْ مَّ نح حمحَ مْحَِن بْ لرَّ  ادح َعبْ   ان   -  2066 ،  ْهِريِّ ِن الزُّ عَ ،  دَ ينح يَزِ بْ   ونحسح  يح ْذِريِّ
ْبِن اْلمح َعْن َسعِ  بِبَ ِتَ َذا أح َسلََّم إِ  وَ ْيهِ َعلَ   ى اّللَّح لَّ صَ   َل اّللَِّ و سح قَاَل: رَأَْيتح رَ   ةَ يـْرَ ِب هحرَ  أَ نْ يِِّب، عَ سَ يِد  ا َعَلى َعهَ َوضَ ،  اْلَفاِكَهةِ   رَةِ كحو ا  

َيانِ صِّ نح ِعْنَدهح ِمَن الو  َيكح يِه َمنْ ْعطِ يـح ، ُثحَّ هح َأِراَن آِخرَ ا َأوََّلهح فَ تَـنَ يْـ َما َأرَ كَ   مَّ اللَّهح  : لَ قَا َفتَـْيِه، ُثحَّ شَ ى َعلَ  ِه، ُثحَّ نَـيْ يْـ عَ   بـْ
 اه. اده و ن إس :المحقق لا# ق
 

ِإبْـ   ،شِ ْعمَ أْلَ َعِن ا  يََة،محَعاوِ    أَبحو ٍب، ان عْ كَ    ْبنح بح ْعقحو  يَـ ، انَمةَ او أحسَ بح ان أَ   -  2068 ، َأنَّ كٍ َمالِ   ْبنِ   ْن أََنسِ عَ ،  ْيِميِّ لتـَّ ا يَم  َراهِ َعْن 
 ءِ ِمَن اْلَمااءح مَ ٍد، َوالْ يَ بِ  ا الَّ َيدً ِراًب إِ   اَل   قَاَل:مَ َوَسلَّ ْيِه َعلَ  ى اّللَّح َصلَّ النَِّبَّ 

 .ياقالسا من حديث أنس بهذده لم أج  :ققل المحقا# 
 

يف   مَ َسلَّ  وَ َلْيهِ  عَ  َصلَّى اّللَّح ولح اّللَِّ َرَة قَاَل َرسح يْـ  هحرَ  َأِب ، َعنْ حٍ َصالِ   ِب ْن أَ ِش، عَ مَ عْ أْلَ ا  اٌط، َعنِ بَ سْ أَ   ِق، اناالرَّزَّ ْبدح  ان عَ   -  2073
  رِفحونَ تـَعْ ْل  اَل: هَ قَ يـح ، فَـ نَ يـَْنظحرحو وَ   ونَ َرئِبُّ شْ ، فـَيَ نَّةِ اجلَْ   اَي َأْهلَ ٍد:  انَ ِدي مح ا: يـحنَ الَ قَ   [ 39ْي:  ر مِة{ ]رَ سْ يـَْوَم احلَْ ْم  ْرهح ذِ أَنْ : }وَ ةِ يَ َهِذِه اْْل 

فَـ و فـَيَـقح ْوَت؟  اْلمَ  نـََعْم،  أَ بْ رَِة كَ يف صحو ْلَمْوِت  يحَجاءح ابِ لحوَن:  يحوقَ َح حَ ْملَ ٍش  الْ هَ   اَل: يـحقَ فَـ   النَّاِر، وَ ةِ نَّ اجلَْ   َبنْيَ   فَ ّتَّ  ، ُثحَّ وْ مَ َذا  يـحقَ تح َم دَّ  
رح مْ قحِضَي اأْلَ   ِإذْ   َرةِ سْ احلَْ ْوَم  هحْم يَـ }َوأَْنِذرْ    قـََرَأ:اَل َمْوَت، ُثحَّ فَ   لحودٌ اِر خح النَّ   َأْهلَ   ايَ ، وَ  َمْوتَ اَل ٌد فَ و نَِّة خحلح جلَْ ا  لَ َأهْ   اَل: ايَ  يـحقَ ُثحَّ   يحْذَبَح،فَـ 
 [ 39 :مرْيوَن{ ]نح يـحْؤمِ  اَل  َلٍة َوهحمْ فَ غَ يف  هحمْ وَ 
 يث صحيح. حد :ققال المحق #
 

، َعنْ َمْقّبحِ الْ   يدٍ َسعِ   ِب أَ ْبِن    ْن َسِعيدِ ان اْبنح ََلِيَعَة، عَ   دح، اهِ الزَّ   قـَْنِديُّ رْ مَ السَّ   ّللَِّ اِد  َعبْ   ان أَبحو  ،قِ ارَّزَّ ْبدح العَ ان    -  2077 َة رَ يْـ رَ َأِب هح   يِّ
َمَر، َويف َوعح ٍر   َبكْ َحبَّ َأابَ أَ ْن  ِلمَ وَن  رح ْغفِ ْستَـ َمَلٍك يَ   فَ لْ نَي أَ َثَانِ   انـْيَ  َسَاِء الدُّ نَّ يف َم: إِ لَّ ْيِه َوسَ لَ  عَ ّللَّح الَّى  صَ   َرسحولح اّللَِّ   قَالَ   قَاَل:

َم َوَسلَّ   َلْيهِ لَّى اّللَّح عَ  صَ اّللَِّ   ولِ اِب َرسح حَ صْ يَع أَ بَّ َجَِ حَ  أَ نْ عحَمَر، َومَ ٍر وَ َأاَب َبكْ   ضَ بـْغَ َمْن أَ   ْلَعنحونَ َلٍك يَـ َف مَ لْ نَي أَ انِ ِة ثََ يَ الثَّانِ   السََّماءِ 
 اقِ فَ نِّ َن الِرَئ مِ بَ  دْ قَ فَـ 
 موضوع. حديث  :ققحمال قال #
 

 سحولح قَاَل رَ   اَل:قَ   أَبِيهِ   نْ ِع، عَ ْكوَ َة ْبِن اأْلَ َلمَ سَ   سح ْبنح ايَ إِ ، ان  ِذيِّ الرَّبَ   ةَ بَـْيدَ عح محوَسى ْبِن    اٌط، َعنْ َأْسبَ   ان،  رَّزَّاقِ َعْبدح الان    -  2079
 مَّيِت اٌن أِلح  َأمَ بـَْييِت  َأْهلح ، وَ َماءِ السَّ ِل أِلَهْ  انٌ النُّجحومح َأمَ  : مَ َسلَّ َلْيِه وَ  عَ  َصلَّى اّللَّح اّللَِّ 
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 يف. إسناده ضع :قال المحقق# 
 

 

سحولح اّللَِّ رَ اَل قَاَل: قَ  اسٍ ِن َعبَّ ِن ابْ عَ  طَاٍء،ْبِن عَ َعْمِرو  ْبنِ مَِّد ، َعْن حمحَ ةَ دَ ْبنح عحبَـيْ  َسىو مح ، ان َباطٌ سْ ِق، ان أَ ازَّ َعْبدح الرَّ  ان -  2080
 اَمةِ ِقيَ ا يـَْوَم الْ يعً فِ شَ َلهح ْنتح كح   ا ِإالَّ يَ نْـ ِمٌن اِبلدُّ محؤْ   َلحَا ِل أَ َيسْ ا اَل َنََّ ، فَإِ يَلةَ سِ  ِلَ اْلوَ اّللََّ  والح سَ : مَ لَّ سَ ِه وَ َليْ ّللَّح عَ اى َصلَّ 

 إسناده ضعيف.  :ققال المحق #
 

 

ى لَّ  صَ ّللَِّ ولح ا َرسح الَ اَل: قَ  قَ اسٍ َعبَّ اْبِن    طَاٍء، َعنِ عَ   نْ عَ   َعْمٍرو،  نح بْ   ْلَحةح طَ   انى،  ْبنح محوسَ   ّللَِّ ا  ْيدح عحبَـ   ، ان اقِ زَّ ان َعْبدح الرَّ   -  2086
 ةِ نَّ ِل اجلَْ هْ هحوِل أَ َسيَِّدا كح رح مَ عح وَ  بحو َبْكرٍ أَ  :لَّمَ سَ وَ  اّللَّح َعَلْيهِ 

 منكر.  حديث :قال المحقق# 
 

 

، لِ اهِ ْشٍر اْلكَ نح بِ َحاقح بْ ِإسْ   ان   ،قِ ازَّ رَّ لْبدح اعَ   ان   -  2087 ِب قَاَل:  اْْلَطَّاِن  َر بْ عحمَ ، َعْن  رَ ْبِن عحمَ ا  ٍع، َعنِ اَنفِ ْن  ْعَشٍر، عَ مَ   بحوأَ ان    يُّ
نَ بَـ  ى  َصلَّ   ِبِّ النَّ   َلى َسلََّم عَ ا، فَ ِدِه َعصً بِيَ ٌخ  يْ  شَ لَ بَ قْـ َة أَ امَ ِمْن ِجَباِل تَِ   َجَبلٍ َم َعَلى  َوَسلَّ   هِ  َعَليْ ى اّللَّح لَّ اّللَِّ صَ وِل  سح  رَ عَ وٌد مَ قـحعح   نح ا نَْ يـْ

نـح عَ نِّ وَ اجلِْ   : نـََغَمةح  قَالَ ، ُثحَّ اَلمَ لسَّ َلْيِه اعَ فـََردَّ    مَ َوَسلَّ ْيِه  لَ اّللَّح عَ  َل  اِن ِإْبِليَس قَ يِس بْ ِن أَلْقِ ْيِم بْ َلَْ ْبنح ا  ةح  َهامَ انَ قَاَل: أَ   ْنَت؟أَ ْن  هحْم مَ يـْ
نَ بَـ َما  لََّم: فَ َوسَ   َعَلْيهِ   اّللَّح   ىلَّ صَ   لنَِّبُّ ا َيا نْـ دُّ لْيتح افْـنَـ أَ   قَاَل:  ِر؟هْ ِمَن الدَّ َتى َلَك   أَ َفَكمْ :  ْم قَالَ عَ قَاَل: نَـ   ؟بـََوانِ  أَ ِإالَّ ِإْبِليَس    نْيَ بَ َك وَ يـْ
ِع طْ قَ اِم، وَ طَّعَ ال  بِِْفَسادِ   محرح آ، وَ َكامِ اِبْْل َأمحرُّ  وَ َم،  اْلَكاَل   َهمح فْـ أَ   امٍ وَ عْ أَ اْبنح  ٌم  تح َوَأاَن غحاَل : كحنْ ِلَك قَالَ َعَلى ذَ :  ٌل قَالَ يالَّ َقلِ إِ ْمَرَها  عح 

قَ رْ اأْلَ  فَـ الَ َحاِم  النَِّبُّ َقالَ :  َصلَّى  َعلَ اّللَّح     العَ اّللَِّ    َلَعْمرحوَ ْئَس  بِ :  مَ َوَسلَّ ِه  يْ   الْ شَّ َملح  َوامحتَـَوسِّ ْيِخ  اْلمحتَـ ِم  قَ َلوِّ لشَّابِّ  مِ ّن َذرْ :  لَ اِم  َن   
ى ِه َعلَ تِ َلى َدْعوَ هح عَ بح اتِ ْل أحعَ َأزَ   مْ ، فـَلَ ِمهِ وْ ِه ِمْن قَـ آَمَن بِ   َمنْ َمَع  ِه  َمْسِجدِ   نحوٍح يف   عَ ْنتح مَ ، كح لَّ  َعزَّ َوجَ ّللَِّ ا  ىَل ٌب إِ ئِ تَ   ، ِإّّنِ رِ َذاااِلْسِتعْ 
 : ايَ ْلتح اَل: قـح قَ   اِهِلنيَ ِمَن اجلَْ وَن  َأكح  َأْن  ّللَِّ ابِ   ذح عحو ، َوأَ ِمنيَ النَّادِ   ِمنَ   ى َذِلكَ َعلَ   ّّنِ أَ َم  رَ جَ   : اَل قَالَ َوأَْبَكاّن، وَ ِهْم  َكى َعَليْ ّتَّ بَ  حَ قـَْوِمهِ 

هح َوافْـَعلْ   ، رْيِ  اِبْلَْ ِهمَّ ةح  مَ اهَ   ايَ   :َقالَ ، فَـ ةٍ َك ِمْن تـَْوبَ  رَبِّ ِل ِعْندَ َتَِدح    لْ َم، فـَهَ دَ  ْبِن آيلَ يِد َهابِ شَّهِ الِد  ي السَّعِ ِم  دَ   َك يف ْشرَ أَ  ِمَّْن  وحح ِإّّنِ نح 
ِه، فـَقحْم َعَليْ   اّللَّح  َتبَ ِإالَّ بـََلَغ  ا  بحهح مَ نْـ اَبِلٌغ ذَ   ّللَِّ  اَب ِإىَل تَ   دٍ ْن َعبْ َس مِ نَّهح لَيْ َليَّ: إِ  عَ اّللَّح َل  ا أَنـْزَ مَ ْأتح ِفيرَ ّّنِ قَـ ِة، إِ امَ  َوالنَّدَ ةِ ْسرَ احلَْ   ْبلَ قَـ 

وَ َوضَّ فـَتَـ  قَ ّلِلَِّ ْد  جح سْ اْأ  فـَفَ   َساتح َعلْ اَل:  يف  أَ   َعةِ   فَـ بِ   ّن َمرَ َما  قَاَل:  اْرفَ وِديَ نح ِه  نَـ فَـ   رَْأَسكَ   عْ :  تَـ َزلَ َقْد  ِمنَ ْوبَـ ْت  السََّماتحَك  قَ ءِ   َل: ا 
ّتَّ حَ ِه  مِ قـَوْ َلى  عَ ِه  ى َدْعَوتِ َعلَ   َعاتِبحهح  أح َزلْ أَ   مْ لَ فَـ   ، ْوِمهِ  قَـ نْ  آَمَن ِبِه مِ َع َمنْ ِجِدِه مَ يف َمسْ ٍد  َع هحو مَ   وَكحْنتح ،  ا َحْواًل اِجدً سَ   تح ّلِلَِّ رْ رَ خَ فَ 

َوأَ ْيهِ َعلَ َبَكى   َعَلىَأّّنِ   َرمَ  جَ اَل: اَل قَ اّن، وَ كَ بْ ْم  النَ َذِلَك مِ     أَ ّللَِّ  ابِ ذح َوَأعحو ،  نيَ اِدمِ نَّ   َأْن  َمعَ ، وَكح ِلنيَ جْلَاهِ ا  وَن ِمنَ كح   ٍح يف َصالِ   ْنتح 
:هحْم يـَقح ، وَكحلُّ َكاّن أَبْ  وَ َلْيِهمْ عَ    َبَكىّتَّ ِمِه، حَ قـَوْ   تِِه َعَلىْعوَ دَ ى  لَ هح عَ اتِبح أحعَ   ْم َأَزلْ فـَلَ   قـَْوِمِه،ْن   مِ هِ بِ َن  مَ آ  َع َمنْ  مَ هِ َمْسِجدِ  ى لَ عَ َأاَن    ولح
ى ْنتح أَْلقَ كح وَ   ،نيِ محبِ ِن الْ اَمكَ َف اِبلْ سح يحو   ْنتح ِمنْ وَكح ،  بَ و ْعقح يَـ لِ   ارًاَزوَّ   ِلنَي، وَكحْنتح جْلَاهِ َن ِمَن اْن َأكحو أَ   ّللَِّ ابِ َأعحوذح  وَ ِدِمنَي،  لنَّاا  نَ مِ َذِلَك  

أَ َأانَ يَِة، وَ دِ اأْلَوْ   يف َياَس  ِإلْ  اْْلَن،اْلقَ   بْ سَ و يتح مح َلقِ   َوِإّّنِ   هح  التـَّ مِ لََّميِن  َوعَ   نَ َراَن ِعمْ ى  لَ اَل ِل َوقَ رَاِة،  وْ َن  ِإْن  مَ ِقيَت  :  اْبَن   ْيََ رْ ِعيَسى 
نَ   مَ لَّ ِه َوسَ يْ لَ عَ   ّللَّح ى ا َصلَّ سحولح اّللَِّ رَ َل  َأْرسَ فَ   اَلَم،لسَّ ِمينِّ ا  هح ْقرِئْ ا فَأَ  حمحَمَّدً يتَ قِ  لَ نْ : إِ َل ِل اى قَ نَّ ِعيسَ َوإِ   سَّاَلَم،  الينِّ مِ   هح ئْ رِ قْ فَأَ  هح  َعيـْ

  َرسحولَ   : ايَ ةح: قـحْلتح امَ هَ   الَ قَ َة  َمانَ اأْلَ   َداِئكَ ةح أِلَ اَي َهامَ مح،  اَل سَّ ال  كَ يْ َوَعلَ   َيانْـ ا َداَمِت الدُّ مح مَ ى السَّاَل ى ِعيسَ َعلَ اَل: وَ قَ ، ُثحَّ  ىفـََبكَ 
اا ِب فْـ ّللَِّ  فـَعَ مَ   َعْل  ِإنَّ مح َل  ا  َعلَّ وَسى،  التـَّ َميِن هح  قَالَ رَاوْ   فَـ َة  َرسحو لَّمَ عَ :  اصَ   اّللَِّ   لح هح  َعلَ ّللَّح لَّى  َوسَ   َوقـََعتِ   لََّم:ْيِه   ، ةح اِقعَ اْلوَ   ِإَذا 
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َنا  ِإلَ   : اْرَفعْ ، َوقَالَ دٌ َأحَ   اّللَّح ْل هحَو  قح نْيِ، وَ تَ َعوِّذَ اْلمح وَِّرْت، وَ  كح سح مْ لشَّ ا اَوِإذَ   وَن،َتَساَءلح  يَـ ِت، َوَعمَّ اَل ْرسَ مح الْ وَ  اَل ةح، وَ مَ َها  َك ايَ َجتَ احَ يـْ
نَ َعهح  َومَلْ يـَنْـ ،  مَ لَّ سَ ِه وَ َليْ عَ   لَّى اّللَّح  صَ ولح اّللَِّ َرسح َض  بِ فـَقح ،  هح  َعنْ ّللَّح اطَّاِب َرِضَي   اْلَْ َمرح ْبنح قَاَل عح   َل:َنا قَاتَـ ِزاَيرَ   عْ َتدَ  ْدِري أَ   فـََلْستح   اِإلَيـْ
 ْم َميِّتٌ أَ َو ي  هح حَ أَ 

 ضوع. و م حديث :قلمحق# قال ا 
 

مح ْبنح  ِهَشا  ان   ، قح رَ اأْلَزْ   ْكرٍ أَبحو بَ   بٍ يْ هَ ْبنح صح   ادح َعبَّ   ان،  يُّ ْصرِ اْلبَ يُّ  َسِن اَْلََجرِ و احلَْ يِد أَبح ِن اْلَولِ بْ   مَّدِ حمحَ ِن ْبنح  دح الرَّمحَْ َعبْ ان    -  2088
 نْيِ: تَ  اْلبَـيْـ َم َهَذْينِ َسلَّ  وَ هِ يْ  َعلَ ّللَّح ا ى َصلَّ  ْت: أَْنَشْدتح النَِّبَّ لَ َة قَاشَ ْن َعائِ عَ  أَبِيِه، َة، َعنْ وَ رْ عح 

 ل[ بحر الكام]ال
 ا ْد نََ بح قَ ْلَعَواقِ اهح كح فـَتحْدِر ًما يـَوْ  .. . هح فح عْ َك ضَ ْل بِ ِعيَفَك اَل ََيح ْع ضَ اْرفَ 
 َزى جَ    مبَا فـََعْلَت فـََقدْ كَ َعَليْ  ... أَْثَّن   نَّ َمنْ إِ ْيَك وَ لَ  عَ ْو يـحْثيِن َك أَ يزِ يحْ 

 ضعيف. ناده إس :المحقق لاق# 
 

َل قَاَل: قَا   اتِ رَ  اْلفح ِب ِن أَ َبْكِر بْ   َعنْ َساَمَة،   أح نِ  بْ  اّللَِّ َعْبدِ ِن  َد بْ ْن يَزِيٍد، عَ ْيثح ْبنح َسعْ  اللَّ ْلَولِيِد، ان بحو ا أَ   يُّ، ان رِ اَْلَجَ   ان   -  2089
 رَ النَّا هح يحْطِعمَ َقهح فَـ َوخحلح  لٍ رَجح  َخْلقَ  اّللَّح ا َحسََّن لََّم: مَ ْيِه َوسَ اّللَّح َعلَ َصلَّى  ولح اّللَِّ سح رَ 

 .وفيه نكارة ث ضعيفحدي  :# قال المحقق
 

، َعنْ  اْلقحرَ نِ محَْ ِد الرَّ َعبْ َبَسةح ْبنح  نْـ ان عَ   ،مْحَنِ الرَّ   نح َعْبدِ دح بْ مَّ حمحَ   ان،  نِ محَْ رَّ  ال َعْبدح ان  -  2096   اَل:ٍس قَ نَ أَ َعْن  ِب ْبِن ِبْشٍر،  ِبيشَ   ِشيُّ
 ا هَ كحورِ بح يِت يف مَّ  أِلح ِركْ مَّ ابَ هح : اللَّ مَ  َوَسلَّ هِ  َعَليْ  َصلَّى اّللَّح اّللَِّ  ولح سح اَل رَ قَ 

 . ديثك الح مترو  لرحمنعنبسة بن عبد ا :حققل الم# قا
 

قَ ْلمِ اَمَة  ان أَبحو َسلَ ِن،  رَّمحَْ  الدح بْ عَ   ان   -  2105   َصلَّى اّللَّح النَِّبِّ   نِ َة، عَ رَ يْـ هحرَ   ْن َأِب ، عَ دٍ ايَ ْبِن زِ   دِ ْن حمحَمَّ محْسِلٍم، عَ   نح  بْ بِيعح الرَّ   انِريُّ،  نـْ
 ةً َكارِهَ الَّ   إِ جح رح َأخْ  : اَل تْ لَ اقَ  : اْخرحِجي سِ فْ لنـَّ َجلَّ لِ  وَ َعزَّ  اَل اّللَّح قَ اَل: قَ َم ِه َوَسلَّ َعَليْ 

 صحيح. حديث  :حقق# قال الم
 

عْ   :قَالَ يُّ  َبلِ محهْ اٍد الْ بَّ عَ   اِد ْبنِ بَّ عَ   مَّدح ْبنح أَبحو ِقاَلبََة، ان حمحَ   ان   -  2112  ةح ريَ َثيِن اْلمحغِ دَّ حَ   اَل:  قَ ةٍ رَّ رْيَ مَ غَ ْنِعقح ِبِه  ، يَـ يَّ ا اْلمحرِّ َصاحلًِ تح  سَِ
ِر،  حْ ْلبَ ِل ااحِ وَ سَ    بـَْعضِ ىَل إِ   َت بَِناجْ رَ خَ ٌة: َلْو  نَ اَنْت اِبْلَبْصَرِة ِفتْـ كَ وَ   ارٍ ِدينَ   نِ بْ   كِ َمالِ ْلتح لِ قـح    قَاَل:رٍ اِن ِدينَ بْ اِلِك  مَ نَتح  خَ ٍب  يْبنح َحبِ 

: ابِ قـح   َكنحَك؟سْ َن مَ يْ : أَ رٍّ و ذَ قَاَل أَبح   َل:اٍس َيحَدِّثح قَ يْ قَـ   ْبنَ   َنفَ حْ اأْلَ تح  عْ َذاَك، سَِ   َعلَ فْـ كحْنتح أِلَ : َما  الَ فـَقَ   ْعتح : سَِ لَ  قَاَبْصَرةِ لْ ْلتح
ِننَي، َؤذِّ مح َأْكثـَرحهحْم وَ  ،ِقَباًل اِس لنَّ  اْومح قَـ َبْصَرةح، أَ الْ  ايـحَقالح َلََ ْصٌر،  مَ ٌة، َأوْ يَ قـَرْ ْو ، أَ َدةٌ  بـَلْ ونح كح تَ :  يـَقحولح مَ لَّ َلْيِه َوسَ عَ اّللَِّ َصلَّى اّللَّح وَل سح رَ 
 نَ ْكَرهحوَ يَ  ْم َماهح  َعنْـ  اّللَّح عح ْدفَ يَ 

 منكر. ث ي حد :محققلقال ا # 
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ٍن  جَ حِمْ  َعنْ اٍء،  ِب رَجَ  أَ نِ بْ    رََجاءِ نْ عَ   ِقيٍق، ْبِن شَ  اّللَِّ ْبدِ َعْن عَ ،  ِبْشرٍ   ْن َأِب انََة، عَ َعوَ   ، ان أَبحو دِ يبحو اْلَولِ بََة، ان أَ  أَبحو ِقاَل ان  -  2122

، وَ اْلمحَؤخَّ   الِ ِف الّرِجَ َشرُّ صحفحو محَقدَّمح، وَ  الْ لِ َجا ِف الرِّ و رْيح صحفح َم: خَ لَّ َوسَ   َلْيهِ  عَ ّللَّح اى  لَّ  صَ ِبِّ النَّ   ، َعنِ يِّ ْسَلمِ اأْلَ   ءِ لنَِّسا اصحفحوِف  َخرْيح  رح
، َوشَ خَّ اْلمحؤَ  ِمْن  اِل،  جَ اِت الرِّ َعْورَ َن  َريْ تَـ ، اَل  ارَكحمْ صَ أَبْ ا  ضحو فِ اخْ  فَ لح الّرَِجا  َسَجدَ    ِإَذااءِ نِّسَ ل اْعَشرَ ، اَي مَ مح دَّ قَ اِء اْلمح سَ نِّ وِف الرُّ صحفح رح
 اأْلحزحرِ يِق ضِ 
 إسناده حسن.# 
 

ِرو َعمْ ، َعْن  ارٍ َبشَّ ِن   بْ ّللَِّ اِد  بْ ِن عَ بْ يُّوَب  ْن أَ َن، عَ ْثَما عح نح َأِب بْ   اِلدح خَ   ٍص، ان فْ  حَ ْبنح   َحَرِميُّ   يِز، ان زِ  اْلعَ َعْبدِ   يُّ ْبنح لِ عَ   ان   -  2138
 سحولح رَ  َلْيهِ عَ   يِن َملَ عْ ي اْستَـ ي الَّذِ لِ ْن َعمَ تح مِ َما َأَصبْ   : لح قحو يَـ   َبةِ  اْلَكعْ َرهح ِإىَل ٌد َظهْ ْسنِ ، َوهحَو مح َن أحَسْيدٍ اَب بْ ْعتح َعتَّ سَِ   َرٍب، قْ عَ َأِب  ْبِن  
 انَ َكْيسَ   يَ ْواَل َما مَ تحح َسوْ ْيِن كَ دَ َعقَّ  مح ْوَبنْيِ ثَـ  ِإالَّ َم لَّ ِه َوسَ َعَليْ  ى اّللَّح َصلَّ  اّللَِّ 

 يه جماعة لم أعرفهم.الطبراني وفرواه  :(9172الهيثمي )# قال 
 

 َعنْ َبرْيِ،  لزُّ  اِب أَ   ةح، َعنْ بَ شحعْ ان    ،ِكيُّ تَ ْلعَ  ااِرثِ نح احلَْ بْ   مَّدح  حمحَ نح فـَْهٍد، قَااَل: انَراِهيمح بْ ِإبْـ ، وَ مْيِيُّ دَ اْلكح   يحونحسَ نح  بْ   دح حمحَمَّ   ان  -  2147
رِ ، وَ وَل اّللَِّ سح  رَ ايَ   الحوا:، قَ نيَ قِ محَحلِّ ْر ِللْ مَّ اْغفِ هح للَّ َم: الَّ ِه َوسَ َليْ  عَ ّللَّح اى  لَّ  صَ اَل َرسحولح اّللَِّ قَ قَاَل:    ِبرٍ َجا   َثِة: لِ اثَّ يَن؟ فـََقاَل يف الاْلمحَقصِّ
 ينَ رِ صِّ اْلمحقَ وَ 

 واه. ده سناإ :قققال المح# 
 

ِة لصُّفَّ ْهِل اأَ   ىَعلَ   جَ  َخرَ مَ َسلَّ ِه وَ َليْ عَ   ى اّللَّح اّللَِّ َصلَّ   َنِبَّ   نَّ ، أَ نِ سَ َعْوٌف، َعِن احلَْ   اَدَة، انبَ عح  ْبنح  ان َرْوحح   ،نِ احْلَسَ   بحوان أَ   -  2148
،  نْيِ لَ جح لرَّ ِلقح الرَّجحلح ابِ َويـَْنطَ   ِل،لرَّجح رَّجحلح ابِ ل اْنطَِلقح يَـ ، فَـ اْلمحْسِلِمنيَ ى  لَ عَ   هحمْ ا َعَرضَ و سُّ مَ   اذَ إِ   نحواَكاوَ اَل:  آهحْم ِبَاٍل َشِديَدٍة قَ رَ ًما فَـ يـَوْ 
الرَّجح َويـَنْ  ابِ طَِلقح  وَ ثَ اَل لثَّ لح  مِ بَ َما  ِة،  َرسح َخَلهح دْ أَ   هحمْ نْـ ِقَي  اّللَِّ ولح ْم  َوسَ صَ     َعَلْيِه  اّللَّح  َماهح مَ ْطعَ أَ فَ ،  َتهح يْـ بَـ   لَّمَ لَّى  يَ ْندَ عِ   َكانَ   ْم   كحونح هح، ُثحَّ 

و َعَلْيكحمح ْغدح َوتَـ   َرى،خْ يف أح   وححونَ رح تَـ وَ ،  ةٍ  ححلَّ يف   دحونَ تـَغْ   ْومَ يَـ ْم  رْيٌ أَ اْليَـْوَم خَ   أَنـْتحمح ا:  ْومً يَـ   مْ ِجِد، فـََقاَل ََلح  اْلَمسْ ةح فَّ هحْم صح َوَمِقيلح   مْ ْأَواهح مَ 
لَنَـَرا، وَ رْيٌ خَ   مَ وْ يَـ الْ    اّللَِّ ِإانَّ  َرسحولَ : ايَ اَقالحو ِتيقح، فَـ عَ الْ ْيتح  بَـ الْ دح  َكَما يـحَنجَّ   مْ كح وتَ بـحيح   دحونَ جِّ نَ َوتـح ،  ىرَ أحخْ   وحح رح ، َوتَـ اْلَقْصَعةح  ٍذ ئِ مَ اَن يـَوْ ِإانَّ 

 َخرْيٌ ْوَم نـْتحمح اْليَـ أَلَ  هِ َيدِ مٍَّد بِ حمحَ سح فْ نَـ ي ذِ الَّ وَ  َكالَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم:  اّللَّح لَّى  صَ ولح اّللَِّ  َرسح الَ قَ ، فَـ مِ وْ اْليَـ  ا ِمنَ ريًْ خَ 
 اإلسناد.  سل صحيحمر  :قلمحقال ا # ق
 

ْعتح  الَ جحٍل قَ رَ ، َعْن  ارِ صَ َمْوىَل اأْلَنْ ،  يدَ َة ْبَن يَزِ حَ َة طَلْ زَ َأِب محَْ   رََّة، َعنْ مح   و ْبنح َعْمرح   ان  ، ان ََيََْي ى،  يسَ ان عِ   -  2169 ،  َرَأةً امْ : سَِ
َعَليْ اّللَّح لَّى  صَ   اّللَِّ   لَ و َرسح   َسأََلتْ  وَ   َوهحَو  َسلَّ ِه  لَ كَ   ْت:لَ اقَ   ةَ كَّ مبَِ َم  هحَنا  وَ وحلِّيتَ   كَ ْم  وحلِّيمَ ،  مح اقَ   ؟تَ ا  ثَ َل:  َعْشَرةَ اَل ْنذح  قَاَل: َث   

نَ حَ فَ   نيَ نِ سِ َس اَنْت َخَْ ، َفكَ يَنةَ َم اْلَمدِ َقدِ َأْن  نْيَ بَ ، وَ مَ َسلَّ وَ َعَلْيِه  اّللَّح   َصلَّىاّللَِّ سحوَل رَ   ِفيَها َأةح َسأََلِت اْلَمرْ  يِت لسََّنَة الَّ ا ا َسبـْ
#  
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 لح سحو اَل رَ قَ   ِن َعبَّاسٍ ابْ   ، َعنِ ِعيدٍ يٍب، َعْن سَ بِ ْن حَ ، عَ شِ اأْلَْعمَ   ، َعنِ دِ ْسوَ اأْلَ   ِب أَ    ْبنِ ورِ  َمْنصح ، َعنْ ان ِعيَسى، ان ََيََْي   -  2182

بُّ ثَ رِ ْْلخِ ا ْومِ يَـ َوالْ  ّللَِّ نح ابِ ْؤمِ اَر رَجحٌل يـح صَ نْ أْلَ ا ِغضح يـحبْ  اَل َم: َسلَّ ِه وَ يْ َعلَ لَّى اّللَّح صَ  اّللَِّ   ِخرِ ْوِم اْْل يَـ الْ  وَ ّللَِّ ابِ ِمنح يـحؤْ رَجحٌل ِقيًفا ، َواَل َيِح
، و صدوق صالح السهمي، وهبن عثمان بن    ل الصحيح غير شيخ الطبراني: يحيىاني، ورجاله رجا الطبر رواه    :(16738)الهيثمي  ل  قا#  

 ضر. وفيه خالف ال ي 
 

، َعنْ دٍ يْ زَ   نْ ، عَ مٍ ْن َسالَّ عَ ،  ََيََْي   ، ان ِعيَسىان    -  2192 ، عَ لنَّاجِ ٍق ايدِّ صِ   َأِب    اْلَعمِّيِّ ى َصلَّ   ولح اّللَِّ سح  رَ : قَالَ الَ ٍد قَ َسِعيَأِب    نْ يِّ
، عح  اّللَِّ ينِ دِ  يف َواهحمْ َأقْـ ، وَ رٍ بحو َبكْ أَ  ااأْلحمَِّة بَِ  َأْرَحمح َهِذهِ  َم:َوَسلَّ  َلْيهِ  عَ اّللَّح  ْم هح قـح دَ صْ أَ وَ  ،َأْقَضاهحْم َعِلي  وَ  ،تٍ بِ ثَ  نح بْ زَْيدح  هحمْ فْـَرضح َوأَ  َمرح

انح مَ َسلْ ِم، وَ اْلِعلْ َن  مِ ءٌ ِوَعا يـَْرةَ هحرَ بحو أَ ْعٍب، وَ كَ   ْبنح  أحَبُّ ْم ِلِكَتاِب اّللَِّ هح اِح، َوَأقْـَرؤح رَّ جلَْ ْبنح اَدَة بحو عحبَـيْ أَ  ةِ اأْلحمَّ  هِ َهذِ  ِمنيح ، َوأَ انح عحْثمَ  َحَياءً 
َجٍة  َعَلى ِذي َلَْ اءح لَِّت اْلَغّبَْ َأقَـ   ، َواَل َراءح ضْ ِت اْلَْ لَّ ظَ أَ   ، َوَماهِ َرامِ ِبَ  وَ اّللَِّ اَلِل  اِس ِبَ لنَّ ا  مح لَ عْ  أَ لٍ بَ َومحَعاذح ْبنح جَ   ، كح رَ دْ  يح اَل ا  ِعْلمً   مَ َعلِ 

 ِب َذرٍّ  أَ ِمنْ  َأْصَدقح 
 

ْعتح َأابَ لَ اقَ   دٍ ابَّ عَ   نح ْبلح بْ شِ ان    رْيٍ، بحكَ   َأِب    ْبنح ََي  َيَْ انيَسى،  ان عِ   -  2193   ِم ْبنِ ي َحكِ ، َعنْ يَنارٍ دِ   و ْبنَ  َعْمرَ دِّثح َيحَ ،  ةَ َزعَ قَـ   : سَِ
 ثح حْلَِدي اَطعَ قَ َم، َوانْـ لَّ  سَ  َعَلْيهِ ِبِّ َصلَّى اّللَّح لنَّ َجاَء ِإىَل ا نَّهح أَ يِه،  أَبِ نْ ِويََة، عَ اعَ مح 

 ا.ف جدسناده ضعيإ :لمحققا ال # ق
 

ْبِن  ِن رَّمحَْ ِد الَعبْ ْن َة، عَ َسَلمَ  ِب أَ  َم، َعنْ ِهياْبِن ِإبـْرَ ْعِد سَ َعْن  ٍر،ِمْسعَ  نْ عَ ، سَ ونح يح نح ى بْ يسَ ان عِ  َة،َثمَ و َخيْـ بح ان أَ ، ان عحَمرح  - 2196
  َنَم،غَ ى الْ ْرعَ اَن أَ َوأَ   هِ يَتنِ جْ أَ   تح نْ كح   ِإّّنِ ، فَ هح نْ دَّ مِ اْسوَ   اكحْم مبَِ يْ َعلَ َم:  َسلَّ وَ   َعَلْيهِ اّللَّح    ىلَّ ِبُّ صَ النَّ   الَ قَ فَـ رَاِك،   اأْلَ ْراَن بَِثَمرِ اَل: َمرَ قَ   َعْوفٍ 

 َقْد رََعىِإالَّ وَ   ِمْن َنِبٍّ َوَمنْ ْم، : نـَعَ الَ ؟ قَ َعْيتَ َأَورَ  اّللَِّ سحوَل  رَ ايَ قَالحوا: 
 يح. عيف...والحديث صحناده ضإس :المحقق قال #
 

ى لَّ  صَ ِبِّ لنَّ  َعَلى ارَّ ْسعحوٍد، مَ مَ   نَ  بْ اّللَِّ   دَ َعبْ   نَّ ، أَ ينَ ريِ  سِ نِ ابْ   نِ ، عَ ْحَولِ ٍم اأْلَ َعاصِ   َعنْ   ، رٌ عَ  ِمسْ ٍم، ان َعيْ نـح   و  أَبح ، ان ِلي  ان عَ   -  2200
 هح سَ أْ رَ  َعرٌ َك ِمسْ رَّ حَ وَ  َذا،َهكَ  ْيِه، َعلَ  ى اّللَّح لَّ صَ   النَِّبُّ فـََردَّ َعَلْيِه،  مَ َسلَّ ي، فَ لِّ صَ َوهحَو يح ِه َوَسلََّم  َعَليْ اّللَّح 

#  
 

َْيدح  ْبنح َسعِ دح مَّ حمحَ ان    ،زِيزِ اْلعَ ِد  بْ عَ   ْبنح   يُّ لِ ان عَ   -  2201 مٍَّد،  ِب حمحَ أَ   نَ و َهارح َعْن  ٍح،  الِ َحَسِن ْبِن صَ   ِن، َعنْ لرَّمحَْ ا  نح َعْبدِ بْ   يٍد، ان محح
َب اْلقحْرآِن ِإنَّ قـَلْ وَ   ٌب، لْ  قَـ ءٍ يْ  شَ كحلِّ : لِ مَ لَّ َوسَ   ْيهِ لَ  عَ ّللَّح ى اَصلَّ   اّللَِّ   ولح سح َل رَ اقَ :  لَ أََنٍس قَا  َدَة، َعنْ َتاَعْن قَـ   ، َحيَّانَ   نِ بْ   َعْن محَقاِتلِ 

 ِمَرارٍ  آِن َعْشرَ رْ قح الْ  اَءةح ِقرَ  اكحِتَب َلهح بَِ   َأ اَيِسنيَ قـَرَ  نْ ، َفمَ نيح سِ ايَ 
 موضوع. يث حد :# قال المحقق
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َأِب َجْعَفرٍ َلَمَة، عَ سَ   نح  بْ دح اان مَحَّ انح  اذَ ٍر شَ مِ اعَ نح  بْ   َودح سْ أْلَ ان ا  ،اْلبَـزَّارح   ةِ ِغريَ مح لْ ا  نِ َسْهِل بْ   نح ِليُّ بْ  عَ ان   -  2202  َأنَّ ،  َطِميُّ ْلَْ ا  ْن 
 ِبُّ  النَّ هح لَ   الَ قَ ِه، فَـ ريِ كِ َمَذا   َيَدهح ِإىَل   لح رَّجح لا  بَ رَ َرَة، َفضَ مْ أحمَّ عَ   ايَ   لََّم:سَ ْيِه وَ َعلَ   نَِّبُّ َصلَّى اّللَّح اَل َلهح الفـَقَ َة،  َعْمرَ   َأابَ اَن يحَكّنَّ  رَجحاًل، كَ 

ا لََّم: ِإنََّ سَ َلْيِه وَ عَ   اّللَّح ى   َصلَّ ِبُّ نَّ َعْمَرَة، فـََقاَل ال   اَي أحمَّ  ِل ْلتَ مَّا قـح لَ   ٌة،َأّّنِ اْمَرأَ تح ِإالَّ  نْ ظَنَـ ا  ّللَِّ مَ اوَ   َم: َمْه قَاَل: ْيِه َوَسلَّ لَ عَ   اّللَّح   َصلَّى
 كم زحامَ ، أَ مْ ٌر ِمثْـلحكح شَ بَ  انَ أَ 

 ضعيف. (:7127الضعيفة ) لسلسلةا# 
 

أَيُّ ََي  َسْهٍل، ان َيَْ ِليُّ ْبنح عَ   ان   -  2210 َأِب    َحدََّثيِن   َل: َمْهِليُّ قَاالْ بَّاٍد  ْبنح عَ َب، ان َعبَّادح  و  ْبنح  ْن عَ ،  يِّ دِ اأْلَوْ   سٍ قـَيْ شحْعَبةح، َعْن 
َقاَل ، فَـ ا َشاةٌ ْت َلََ ْيمحونََة َماتَ  مَ َم، َأنَّ لَّ  َعَلْيِه َوسَ َصلَّى اّللَّح   ِبِّ لنَّ ا  اجِ وَ زْ  أَ َِهَا ِمنْ َغريِْ   وْ ٍب، أَ يـْنَ ْو زَ أَ   ،َمةَ لَ  سَ َعْن أحمِّ ،  يلَ ِن شحَرْحبِ بْ هحَزْيِل  

تَ ا َوِهَي مَ بَِ   عح تِ َتمْ َنسْ   ْيفَ  كَ اّللَِّ   ولَ سح : اَي رَ تْ الَ ِبَا؟ فـَقَ   ْمتَـْعتحمْ تَ سْ ا  اَل أَ   :لَّمَ سَ وَ   هِ َصلَّى اّللَّح َعَليْ   ولح اّللَِّ َرسح ََلَا   َطهحَوَر    نَّ إِ :  الَ قَ ؟ فَـ ةٌ يـْ
 هح اأْلَِدِْي ِداَبغح 

 سناده ال بأس به. إ :محقق# قال ال
 

عَ   -  2216 احلَْ   ، ِلي  ان  ْبنح سَ ان  بِ نح  احْلَكَ ،  ْشرٍ   بْ مح ان  عَ كِ لِ اْلمَ   َعْبدِ نح    اَعنِ   قـََتاَدَة،  نْ ،  الرَّ   مِ اسِ ْلقَ   عَ بِيعِ ْبِن  َعْن  ِن بْ   اّللَِّ   ْبدِ ، 
،  نْيِ بَ َكعْ  الْ َبنْيَ  وَ كَ نْيَ َذلِ بَ   يَما فِ  َحَرجٌ ْيهِ َس َعلَ يْ َولَ   اِق،سَّ ال  ْصفِ نِ ىَل   إِ ِمنِ  اْلمحؤْ ةح : ِإْزرَ الَ  َوَسلََّم قَ هِ يْ  َعلَ اّللَّح لَّى   صَ لنَِّبَّ ا  َأنَّ   ْسعحوٍد، مَ 

 رِ ي النَّافِ فَ  ِلكَ  ذَ ِمنْ  ا َأْسَفلَ َومَ 
 دا.ج عيف ضه اد إسن  :ال المحقق# ق
 

عَ   -  2231 عَ لَ قـََرْأتح  ان  يٍّ لِ ى  بْ آدَ ،  ِإايَ ِب أَ نح  مح  قَاعْ شح ان  ٍس،    احْلََكمح  لَ َبةح  َحدََّثيِن  رَأَ الَ قَ :  فـََرفَ َكّبََّ   طَاوحًسا  ْيتح :  يَ   ِعْندَ َديْ َع    ِه 
َمَر،  اْبِن عح   نِ عَ ثح  دِّ هح َيحَ نَّ إِ :  فـََقالَ ،  اِبهِ ْصحَ ْن أَ مِ   تح رَجحاًل َسأَلْ فَ   هِ يْ ِكبَـ نْ مَ   ْذوَ كحوِع حَ َن الرُّ َسهح مِ أْ ِه رَ ْنَد رَْفعِ ِه، َوعِ عِ كحو  رح ْندَ عِ تَّْكِبرِي، وَ ال

 لَّمَ َلْيِه َوسَ  عَ ى اّللَّح َصلَّ ِبِّ نَّ الَعْن عحَمَر، َعِن 
س فيه: رفوعًا، لي الحكم، عن طاوس، عن ابن عمر من  ة، ع ( من حديث شعب44/  2أحمد )  ند ي مسهو ف(:  4629)  ماءصاحب اإليقال  #  

 .(7309عن عمر. وانظر المسند الجامع )
 

،  اِئَشةَ عَ َعْن  ،  نِ محَْ رَّ ِد البْ عَ ِت  بِنْ   ةَ ْمرَ عَ ٍد، َعْن  ِعي سَ   نح  بْ ََي َيَْ   وَب، ان ْبنح أَيُّ ََي  َيَْ   ، ان ْرْيََ نح َأِب مَ ، ان ابْ يٍّ لِ َعَلى عَ   قـََرْأتح   -  2232
َها ائْـ اَرَف َفَما تـَعَ  ، نََّدةٌ ُمحَ  ْرَواحح جحنحودٌ لََّم: اأْلَ َوسَ  َلْيهِ عَ  ِل اّللَِّ َصلَّى اّللَّح و َرسح  َعنْ   َلفَ ْختَـ َها انْـ  مِ ا تـََناَكرَ َف، َومَ لَ تَـ ِمنـْ
 .(903لمفرد )ا األدب  وصله فيلقا، و مع  ي صحيحهاري فخ مام البذكره اإل# 
 

ْن  عَ   َتاَدَة، قَـ   َعرحوبََة، َعنْ   ِب نح أَ  بْ دح ْبنح ِإْسَحاَق، ان َسِعي   بح ، ان شحَعيْ ْمِليُّ الرَّ يِز  زِ ْلعَ  اْبدِ عَ   دح ْبنح مَّ حمحَ   ، انَعِليٍّ َعَلى    تح أْ رَ قَـ   -  2233
 اءٍ  مَ ِمنْ  ةٍ ى َشْربَ لَ عَ ْو َولَ ِطَر،  يـحفْ ّتَّ  حَ مٌ ئِ ا صَ َوهحوَ  ْلَمْغِربَ ا لِّيصَ اَل يح اَن كَ   مَ َوَسلَّ   ْيهِ َعلَ  لَّى اّللَّح صَ ِبَّ نَّ النَّ أََنٍس، أَ 
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 ح. الصحي أبي يعلى رجالوسط ورجال ى والبزار والطبراني في األ يعل  أبو هروا (:4883ثمي )الهي قال #
 

،  َلى َعلِ عَ َرْأتح  قَـ   -  2240  َعبَّاسٍ ِن  ابْ ِن  ، عَ ةَ رَ  َنضْ َأِب   ، َعنْ ححَصنْيٍ ِن  بْ   يَفةَ َخلِ   نْ ، عَ صَّبَّاحِ الِن  بْ   رِّ غَ  اأْلَ َعنِ ْيٌس،  قَـ   ان  ،مح آدَ   انيٍّ
تـََردَّدَ قَالَ  فَـ اْلَفجْ ِة  اَل يف صَ   ةٍ يَ  آيف   َوَسلَّمَ   َلْيهِ ى اّللَّح عَ لَّ  صَ اّللَِّ ولح  سح  رَ :  َقَضى  مَّ لَ ِر،  َنظَ صَّاَلةَ الا  فـَقَ مِ اْلَقوْ ِه  جحو وح   يف   رَ   أَ الَ ،  ا  مَ : 
 حح َعَلْيهِ قََّدهح يـَْفتَ تـَفَ ا ِإنََّ  هح مح أَنَّ وْ قَ ى الْ ريََ ؟ فَ ْعبٍ كَ   ْبنح  َبُّ أح  كحمْ ى َمعَ لَّ صَ 
 الربيع سيء الحفظ.  قيس بن :محققال الق# 
 

 ْن أَبِيهِ عَ   ،ثَهح دَّ  حَ هح اٍد، أَنَّ َشدَّ ِن  ْعَلى بْ يَـ ْن  ، عَ زِيَّةَ نح غَ عحَمارَةح بْ َب، ان  و يُّ أَ   نح ََي بْ ان َيَْ   ،َمْرْيََ   َأِب   نح  ابْ ، انيٍّ لِ ى عَ َرْأتح َعلَ قَـ   -  2246
رْ  نـَعح َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ ّللَّح ى اَصلَّ   َرسحوِل اّللَِّ   َلى َعْهدِ ا عَ نَّ : كح قَالَ   ءَ ايَ لرِّ َر ااأْلَْصغَ  كَ دُّ الشِّ

 . وهو ثقة يعلى بن شدادير لصحيح غجال ا .. ورجالهما ر .ط والبزار رواه الطبراني في األوس :(17655مي )الهيث # قال
 

  اِلٍب، يف طَ   ِن َأِب  بْ َعِليِّ ، َعْن  ْبِن بَِريٍ   ّللَِّ  اْبدِ عَ   ، َعنْ اِبرٍ ْن جَ ائِيلح، عَ ِإاَيٍس، ان ِإْسرَ   نح َأِب بْ   مح ان آدَ   ، َعِليٍّ   ىتح َعلَ قـََرأْ   -  2247
هحْم مَ   َلْيكَ ا عَ َصْصنَ  َمْن قَ هحمْ ِمنْـ ِلِه: } قـَوْ  ِبيَح اْلَوْجِه،  صَ ِإالَّ    طُّ قَ ي ا  بِ  نَ ّللَّح َعَث اَما بَـ   :الَ [ قَ 78افر:  ]غ  َلْيَك{ عَ   صْ صح  نـَقْ ْن ملَْ َوِمنـْ
 . الصَّْوتِ  َسنَ حَ ِب، سَ  احلَْ ِه، َكِرْيَ جْ اْلوَ ِبيَح اَن صَ كَ َسلََّم  وَ  َعَلْيهِ  ى اّللَّح ْم َصلَّ  نَِبيَّكح نَّ َوإِ   ِت،وْ لصَّ َسَن ا، حَ َسبِ ِرَْي احلَْ كَ 

 ف.ضعي إسناده # 
 

 انَ مَ يْ لَ ِن سح بْ   ْن َسَلَمةَ  ِإبـَْراِهيَم، عَ نِ َسى بْ  ِعي، َعنْ اَلةَ َفضَ   َفضَّلح ْبنح ْلمح ا  َثيِن َحدَّ   ،رْيٍ بحكَ ْبِن    ِد اّللَِّ بْ ََي ْبنح عَ َيَْ ان    ،ِلي  عَ   ان  -  2252
ْبِن سَ ْن مَ عَ ،  َزِريِّ اجلَْ  اْبنِ نِ ، عَ املٍِ ْرَواَن  َعْن    قَالَ بِيأَ  كحْردحوٍس،  َعلَ ا  ىَصلَّ   اّللَِّ   اَل َرسحولح قَ :  ِه  أَ : مَ لَّمَ ِه َوسَ يْ ّللَّح  لَيْـ ْحيَ ْن  يِد، عِ الْ َلَة  ا 

لَ   وبح لح قح الْ  وتح تَح   هح يـَْومَ مَلْ مَيحْت قـَْلبح  ْعَبانَ ْن شَ ِف مِ نِّصْ  الةَ َولَيـْ
 حديث. القة متروك مروان بن سالم ليس بث :قق# قال المح

 
لنَِّبَّ انَّ أَ  ٍك،الِ مَ  ْبنِ  سِ اَلَن، َعْن أَنَ َعجْ  نِ ابْ اٍء، َعِن َعطَ  ، َعنْ اشٍ  َعيَّ يلح ْبنح عِ اسَْ ان إِ ، زِ َعزِيلْ اْبِد عَ  ْبنح  دح مَّ حمحَ ، ان ِلي  ان عَ  - 2255

دَ  ،نـََعمْ  َل: َم قَاْيِه َوَسلَّ لَ  عَ َصلَّى اّللَّح   لُّ ْلَْ امح ااْْلِ
 هو ضعيف جدا.و  بن حكيم الحبطي، ، وفيه زكرياغيرسط والصاألو  رواه الطبراني في :(8031)الهيثمي ال # ق
 

ْعتح   :  قَالَ يُّ الرَّقَاشِ   زِيدح يَ   ّن ّبََ خْ أَ   قَاَل:   هِ يأَبِ ْن  عَ   اَنِد، الزِّ ِب  أَ اْبنح   : ان، قَااَل ْبنح َأِب َمْرْيََ اوَ   َدمح، ان آ  ، ان َعِلي    -  2258   َنَس ْبنَ أَ   سَِ
ْعتح رَ يـَقح   ِلكٍ َما : سَِ َمْن  يِه، وَ خِ  أَ َعْونِ يف    ا َكانَ  يف َعْونِِه مَ اّللَّح اَن  ا كَ مً لِ اَن محسْ  َأعَ َمنْ :   يـَقحولح مَ لَّ َوسَ   َعَلْيهِ   ّللَّح ى اَصلَّ   اّللَِّ   سحولَ ولح
 َمةِ اَم اْلِقيَ وْ َقًة يَـ َعْنهح َحلْ  ّللَّح ا كَّ ًة فَ قَ لْ يِه حَ خِ أَ  نْ  عَ كَّ فَ 

 عيف. إسناده ض :حقق# قال الم
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َسى رَجحٍل و ِن مح بْ   مَحَّادِ   َعنْ   ازِمٍ حَ   ْبنح يرح  َجرِ َحدََّثيِن  :  لَ  قَاْعدٍ نح سَ ْيثح بْ للَّ اان    ،اِلحٍ نح صَ بْ   دح اّللَِّ ان َعبْ َد،  َداوح   نح بْ   َعِليُّ   ان  -  2268

أَ نَ ِديمَ الْ َأْهِل    ِمنْ  ْبنِ   انَ مَ عحثْ   نَّ ِة،  اْلَبِهيِّ  رَ أَ   ْبَن  احلَْ َحدَّ   اِفعٍ ِب  َهَذا  أح وََكانَ ي،  َجدِّ   وَ : هح فـََقالَ ،  يثَ دِ ثَهح  أَبحو  مِ كَ تـَرَ   َحةَ يْ حَ   اًث،  ريَ هح 
يَـ َخرَ فَ  بَ دْ بَ   ْومَ َج  َمَع  فَـ هِ ِنيٍر  يـَوْ َكانَ   امَّ لَ ،  َبْدرٍ   أَ مح  ِمنْـ قَ ْعتَ   َثاَلثًَة  مِ ِمنْ ْم  تحح َباصِ نْ أَ   ،هحمْ   هح هح،  َسعِ مْ نـْ ْبنح  عحبَـْيدح  َوالْ يدٍ   ْبنح صح َعا،  َسِعيٍد،     

  رْيَ غَ   ،  َذَهبٍ نْ  أحوِقيٍَّة مِ ةِ ئَ ِماوَ   ْربَِعنيَ ِبَِ   َقْوا بَـ   ينَ لَّذِ اا  ضً اِفٍع أَيْ رَ   و أَبح   يْشرتَِ قَاَل: يَ ا،  رً افَّ ْم كح تـحهح ثَـ اَل بَْدٍر ثَ   يـَْومَ وا  قحِتلح فَـ   ٍد،  َسِعينح بْ   يدح َوَسعِ 
ٍع َأْن فِ ابحو رَ  أَ رَادَ َحَة أَ َحيْ أح   ِب  أِلَ َلدٍ وَ   ٍع يف أحمِّ رَافِ   ِب َلى أَ عَ   بَ ًدا َغضِ لِ اخَ   َع، َوَذِلَك َأنَّ يَِبي  اَل َق، وَ ْعتِ ِعيٍد َأَب َأْن يـح سَ َن  بْ ِلَد  اخَ   َأنَّ 
تَـ اِلٌد َعنْ هح خَ نَـَها فَـ ،  َهاجَ وَّ زَ تَـ يَـ  َوَأَب  وُّ زَ   أَ إِ ِجَها،  فَ عَ يـَفْ   نْ الَّ  نَـ يْ َعلَ   َملَ تَ احْ َل  َذِلَك يف  أَ مَّ فـَلَ ِسِه،  فْ ِه يف  رَ ا  أَبحو  إِ َهاَجرَ وَ   ،عٍ افِ ْسَلَم   ىَل  

ْئَت شِ ْن  إِ ِتْق  َأعْ اَل:  قَ ، فَـ دٍ يَن َسعِ بْ لََّم َخاِلَد  سَ وَ ِه  يْ  َعلَ ى اّللَّح َصلَّ   اّللَِّ ولح  َرسح   ، َفَدَعاهِ رِ  َأمْ  يف َمهح َم َكلَّ لَّ سَ  وَ هِ َعَليْ   اّللَّح  َصلَّى  اّللَِّ   ولِ َرسح 
 ِلدٌ َخا  ىتَ أَ ، ُثحَّ  ّللَّح اَء اا شَ  مَ فـََلِبثَ   هح،نْ مِ   كَ َحقِّ َلى  عَ   : فَأَْنتَ  قَالَ َواَل اَل:  قَ   بْ َل: فـَهَ اقَ   اَل فَِبْع قَاَل: وَ   اَل:قَ ٍل  ِبَفاعِ   قَاَل: َما َأانَ 

َا محََ  ْنهح مِ يِب َنصِ ْبتح هَ  وَ دْ قَ  َقاَل:فَـ ْيِه َوَسلََّم لَ  عَ لَّى اّللَّح  صَ نَِّبَّ ال ،  َلْيهِ ي عَ ْفسِ نَـ  يف  ي َكانَ ذِ لَّ  اَما َصنَـْعتح اْلَغَضبح  َلى يِن عَ لَ َلَك، َوِإنَّ
، َم، َوَذِلَك بـَْعدح َسلَّ وَ ْيِه  َعلَ   ّللَّح ى اَصلَّ ّللَِّ  اْوىَل َرسحوِل  مَ اَن  : أَ ولح  يـَقح اِفعٍ بحو رَ أَ   انَ َفكَ   ،هح بَ َم َنِصيلَّ سَ ِه وَ َليْ  عَ ى اّللَّح لَّ صَ   لح اّللَِّ سحو رَ   قَ فََأْعتَ 

َ وح   اَلمَّ فَـ  َم،  َسلَّ  وَ ْيهِ  َعلَ ّللَّح ى الَّ صَ   اّللَِّ   ولح قَاَل: َرسح ؟  كَ ْواَل  مَ َمنْ   َل َلهح:َقافَـ ،  عٍ رَافِ   ِب أَ   نِ َبِهيِّ بْ  الْ ِإىَل   َسلَ رْ أَ َة  َمِدينَ لْ ا  يدٍ  َعْمرحو ْبنح َسعِ ِلِّ
َعْبدح َل  تَ قَـ   اَلمَّ ، فَـ مْ كح اَن َمْوالَ َل: أَ قَا  ، َلهح تـح يـَقْ  َأْن  افَ خَ   اِماَئِة َسْوٍط، فـََلمَّ   سَ هح َخَْ َربَ ِمثْـَلَها َحّتَّ ضَ   َقالَ هح فَـ لَ أَ  سَ ُثحَّ ٍط،  َسوْ اَئَة  مِ َفَضَربَهح  

حلََْسِن:  ابحو  اَل أَ قَ   حح َعْبَد اْلَمِلكِ دَ ميَْ ٍد، وَ يعِ َن سَ بْ   َروَعمْ   يـَْهجحو  اِعًرا َظرِيًفااَن شَ كَ : وَ اِفعٍ نح رَ يُّ بْ هِ بَ الْ اَل   قَ يدٍ ْبَن َسعِ و  رَ َعمْ   ِلكِ ْلمَ ا
 : ِب اهح يف ِكتَ َأِجدْ  ي َوملَْ َغريِْ ِعْنَد  رَ عْ شِّ َأَصْبتح ال

 [ويللطا البحر]
 اهَ وَّ َلْت َعدح انَ وَ ْت َشلَّ  اَل حَّْت وَ صَ 
 ف. يعمرسل ض# 
 

َعِلي    -  2271 ا   ان  ، ان  صَ بْ   ّللَِّ َعْبدح  قَاالِ نح  اللَّ َحدَّثَ   َل: ٍح  بْ ثح يْ يِن  سَ   َحدََّثيِن نح  ْبنح ِإْسَحا  ْعٍد،  رَاِفٍع،قح    ذٍ ا عَ مح ْبِن    يدِ َسعِ   َعنْ    
،ْنصَ أْلَ ا  لَّمَ ِه َوسَ  َعَليْ ى اّللَّح َصلَّ    اّللَِّ ولِ َلى َرسح عَ َنا  اَل: َعَرضْ قَ هح  أَنَّ   ،اّللَِّ ِد   ْبِن َعبْ دِ زَيْ   نْ ، عَ ِريِّ َبصْ الْ    احلََْسنِ ِب أَ ْبِن    نِ سَ حلَْ ا  نِ عَ   اِريِّ

 ْفطًاٌة، قَـ يَّ نِ قـَرَ ، رٌ ، بَْ ٌة، ِمْلَحةٌ جَّ  شَ ّللَِّ ا مِ سْ بِ : ةح لرُّقْـيَ  َوايقح اثِ وَ  مَ يَ ا هِ نََّ : إِ قَالَ ا ِبَا، وَ  لَنَ فََأِذنَ  ِمَن احْلَيَّةِ  َيةً رحقْـ 
 منكر. ديث ح :محققلقال ا # 
 

، حٍ َصالِ   ِب َعْن أَ   ِش،مَ اأْلَعْ   نِ اٍث، عَ يَ نح غِ َحْفصح بْ ِد، ان  لِي ْبنح اْلوَ سح اْلَعبَّ اان    ِريُّ،صْ بَ الْ   امٍ دَّ ْبِن صَ يِّ  َعلِ   َعْمرحو ْبنح   ان  -  2294
،  َعلَ هح  ْماَل  أَ َوَقدْ فـََعهح  ، رَ ارحمبََّ ، وَ ةَ َريـْرَ ْن َأِب هح عَ  وَل قَاَل:  سح ا الرَّ و يعح َوَأطِ   اّللََّ   عحوايَم: َأطِ لَّ  َوسَ  َعَلْيهِ ّللَّح َصلَّى ا  ّللَِّ لح او َرسح   لَ ا قَ هح فـَعَ فـَرَ يَّ
 لسََّراايَ َراَء اأحمَ 

 ح. يصالمرفوع ال :# قال المحقق
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 يسح ِحنيَ ْبلِ  إِ قَاَل: َرنَّ   ةَ رَ هحَريْـ   ْن َأِب عَ   ، اِهدٍ ، َعْن ُمحَ ْن َمْنصحورٍ عَ   َوِص،حْ اأْلَ بحو  َبَة، ان أَ َشيْـ   نح َأِب بْ   أَبحو َبْكرِ ان    ٌد،يْ ان عحبَـ   -  2301

 ةِ ينَ َمدِ اِبلْ   تْ اِب، َوأحْنزِلَ تَ ةح اْلكِ احِتَ ْت فَ لَ ْنزِ أح 
 ه رجال الصحيح. لبيه المرفوع ورجااألوسط وهو شفي  نيالطبرا هارو  (:10813الهيثمي )# قال 

 
َر قَاَل:  عحمَ   نِ بْ اَء، َعِن  اْن َمْغرَ ِش، عَ ْعمَ َعِن اأْلَ  َشرِيٌك،  ، اننح َحِكيمٍ بْ   يُّ لِ ان عَ   ، يُّ رِ مِ َعاأَبحو َسِعيٍد الْ   ِثريٍ نح كَ بْ   ْيدح بَـ ان عح   -  2305

 هح اَل: َلَعلَّ قَ ، فَـ مَ لَّ سَ وَ   هِ َعَليْ    َصلَّى اّللَّح ِبِّ  ِللنَّ كَ َذلِ   انَ  ذََكرْ ُثحَّ   ،ِبيِل اّللَِّ سَ   ا يف اَن َهذَ َلْو كَ َنا:  لْ قح فَـ   َظٌم،عِ وَ هح َخْلٌق  ٌم لَ َجِسيرَجحٌل     بَِناَمرَّ 
يَ  عَ َيِكدُّ لَّهح  عَ ، َولَ َسِبيِل اّللَِّ   يف   وَ هح ريَْيِن فَـ بِ نْيِ كَ َشْيخَ   ْينِ َلى أَبـَوَ َيِكدُّ عَ  ِه َلى نـَْفسِ عَ   ِكدُّ لَّهح يَ عَ لَ ، وَ ِل اّللَِّ َسِبي   َو يف هح فَـ   غَارٍ  صِ ةٍ َلى ِصبـْ

 اّللَِّ  يلِ َسبِ  َو يف لنَّاِس فـَهح ا نِ يَها عَ نِ يـحغْ 
 اده ضعيف. إسن  :لمحقققال ا  #
 

و أَبح   هحوَ ِعِم وَ طْ مح الْ   نِ ، عَ يَّاشٍ ْبنح عَ   لح ياعِ سَْ ان إِ   ،نْيِ َوِمائـَتَ ْشرِيَن  عِ َة  نَ سَ   اَيٍس،إِ   ِب نح أَ آَدمح بْ   ان  ، ارح ْلبَـزَّ ا َشرِيٍك  ْبنح    ْيدح ان عحبَـ   - 2307
بَ َوعَ   اِم،ْقدَ ْلمِ ا وَب  طح :  لَّمَ َوسَ ِه  َليْ اّللَّح عَ ى   َصلَّ ّللَِّ اَرسحولح  قَاَل  يِّ  ِمْصرِ لْ ْن رَْكٍب ا، عَ َعْنِسيِّ ِصيٍح الْ نَ ْن  ، عَ يِّ عِ اْلَكاَل ٍد  ْبِن َسِعي  ةَ سَ نـْ

تَـ  يف ِلَمْن  مَ غَ   َواَضَع  نَـ   َوَذلَّ   ،ةٍ َقصَ نْـ رْيِ  مَ غَ   يف   هِ ْفسِ يف  وَ ِنهِ ْسكَ رْيِ  مَ ِمنْ   َفقَ أَنْـ ،  َغرْيِ عَ َجََ اٍل    يف  ا  طَ الَ َوخَ   ،ةٍ َمْعِصيَ   هح   ْلِفْقهِ َأْهَل 
هح،   َشرَّ اسِ النَّ   نِ  عَ َعَزلَ تحهح، وَ يَـ نِ َعاَل   رحَمتْ وَكَ ،  رِيَرتحهح لحَحْت سَ َوصَ   ،هح َكْسبح   ابَ  طَ َمنْ طحوَب لِ   ِة،ْسَكنَ اْلمَ ذُّلِّ وَ َل الَأهْ   رَِحمَ وَ ْكَمِة،  َواحلِْ 

 ْن قـَْوِلهِ َل مِ اْلَفضْ  َأْمَسكَ وَ  ِه،َمالِ  نْ َفْضَل مِ الْ َوأَنـَْفَق ، هِ ْلمِ ِبعِ  ِملَ ْن عَ مَ  لِ طحوَب 
 ث منكر. حدي  :لمحقققال ا # 
 

،  ِجدٍ  انَ ْبنِ   ْن رَبِيَعةَ ، عَ قٍ  َصادِ ِب أَ   َعنْ   ْيٍل،هَ ْبِن كح   َمةَ َسلَ   نْ عَ ،  َعرٌ سْ ، ان مِ يُّ اْلَبَجلِ َفْضِل   ْبنح الْ ْيضح ْلفَ  ا، انْضلح ْلفَ ا  ان   -  2320
ءح ا َمرَ َها أح رح فحجَّاوَ   َرارَِها،ءح أَبْـ ا أحَمَراارحهَ رَ أَبْـ ،  َرْيشٍ قـح   نْ ئِمَّةح مِ اأْلَ   : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ   ى اّللَّح  َصلَّ سحولح اّللَِّ  رَ لَ اقَ :  قَالَ   بٍ الِ  طَ َأِب   يِّ ْبنِ لِ عَ   نْ عَ 
 َأَحدحكحمْ   ريَّْ َما مَلْ خيحَ يعحوا،  َلهح َوَأطِ   عحواًعا، فَاسَْ دَّ ُمحَ   ا ي  َبشِ حَ   ْيشٌ قـحرَ ْم  كح  َعَليْ تْ رَ مَّ ْن أَ َوإِ هح،  قَّ ِذي َحقٍّ حَ   لَّ ا كح فَْأتحو   ،ق   حَ ِلكحلٍّ وَ َها،  رِ جَّافح 

 هِ مِ ْساَل ْعَد إِ  بَـ ةَ ِخرَ اَل آوَ  َلهح، ا نـْيَ  دح اَل  هح فَِإنَّ ، أحمُّهح  َثِكَلْتهح ِقِه، َضْرِب عحنح  وَ ِمهِ اَل سْ  إِ َبنْيَ 
 يف. ث ضعحدي  :# قال المحقق

 
لَ لَ   ِب اْبنح أَ ان  ،  ْيمٍ نـحعَ   وبح ، ان أَ ان اْلَفْضلح   -  2322   اَح ِإالَّ ِنكَ : اَل  الَ  قَ مَ َسلَّ َلْيِه وَ عَ   اّللَّح لَّى  صَ   النَِّبِّ ، َعِن  ِليٍّ عَ   نْ َعِن احْلََكِم، عَ ى،  يـْ

َلى غَ لَ َأِب  نِ  ابْ َو َعنِ رْ مَلْ يـح  :بَّاسِ عَ الْ   أَبحوقَالَ  ِبَوِلٍّ   نْيِ ِديثَ  حَ يِّ فِ و اجْلحعْ رٍ مْ عَ ِن  بْ ةَ مَ عْ ْن طح عَ ، َورحِوَي نْيِ يثَ حْلَدِ  ارْيح يـْ
 ب. لي بن أبي طا حديث عل  منكر من :ق# قال المحق
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، عَ نح ابَّ حَ   َر، انثَـ َأكْ ْيٍب فَ رَ أَبحو كح   هح َكَتَب َعنْ   ،اتِ ِمَن الثِّقَ وََكاَن    ، ويفُّ كح ازح الْ زَّ يَد اْلبَـ زِ يَ   ْبنح   دح مَّ  حمحَ  اْلَفْضلح، انان  -  2324  نْ  ْبنح َعِليٍّ
 نْيِ َكااَن رَجحلَ َم َلْو  لْ احلِْ وَ   َياءَ حلَْ اَم: ِإنَّ  لَّ  َوسَ هِ َعَليْ    َصلَّى اّللَّح  اّللَِّ ولح َرسح  اَل ِل : قَ تْ قَالَ   َشةَ ائِ عَ   ، َعنْ َرةَ َعمْ اِل، َعْن  ِن َأِب الّرِجَ بْ   ثَةَ ارِ حَ 

 جحَلنْيِ رَ   َشرَّ َكاانَ    رَجحَلنْيِ انَ َبَذاَء َلْو َكالْ اوَ  ْحشَ فح لْ َلنْيِ، َوِإنَّ اجح رَ  ا : َأميَُّ الَ  قَ ، َأوْ نْيِ رَجحلَ  ايَّ َكااَن أَ 
 يث منكر. دح :ل المحقققا# 
 

 َعنْ ِلٍم،  سْ نح مح بْ   اذح ان محعَ   ،َرّنِّ َحبََّة اْلعح ْسِجدح  مَ هحَو   وَ اْلَمْسِجدِ ا  يف َهذَ   يُّ،ارِ صَ  اأْلَنْ َسنْيِ حْلح  انح  بْ َسنح ان احلَْ ان اْلَفْضلح،    -  2328
َا أَْنَت محنْ ْت: }إِ لَ نـَزَ   : َلمَّاالَ  قَ سٍ ااْبِن َعبَّ   نِ رْيٍ، عَ جحبَ   ِعيِد ْبنِ ْن سَ اِئِب، عَ لسَّ ِن ا بْ ءِ اَعطَ  اَل قَ   [7  ]الرعد:  { َهادٍ   مٍ وْ قَـ   لِّ كح لِ ِذٌر وَ نَّ

 نَ َتدحو ِدي اْلمحهْ تَ يـَهْ يُّ لِ  عَ َك ايَ ي، بِ ادِ اَلَْ  ي  لِ رح َوعَ ذِ محنْ الْ لََّم: َأاَن  ِه َوسَ يْ َعلَ   َصلَّى اّللَّح النَِّبُّ 
 ل. منكر باط  :قالمحق# قال 

 
،  اْلِعجْ ٍد  ِزايَ   بـَْراِهيمح ْبنح  إِ ، ان ْضلح  اْلفَ ان  -  2329 هح سَ يْ لَ  وَ لٍ جْ عِ   يِن  بَ  يف َمْنزَِلهح ِليُّ   زِرٍّ، َعنْ ْن  عَ ،  ِصمٍ َعْن َعا  أَبحو َبْكٍر،ان  ْم،   ِمنـْ

 ادً َويْ َيْمِش رح ٍع فـَلْ ىَل َطمَ ْم إِ ْنكح َوَمْن َمَشى مِ  ِس،اي النَّ أَْيدِ  يف ِمَّا  سح ايَ ْْلِ ا ، ِغَّن اَل: الْ َم قَ ِه َوَسلَّ يْ َعلَ  اّللَّح ى لَّ  صَ ِبِّ ِن النَّ عَ ، ّللَِّ اِد َعبْ 
 .كهيم بن زياد مترو ث منكر، ابراحدي  :ققال المحق# 
 

  :لَ اَماِلٍك قَ   ِس ْبنِ ْن أَنَ عَ    ِسريِيَن،اْبنِ َعِن    ِل،أْلَْحوَ ِصٍم اَعا  َعنْ   ، رٌ فَ عْ طَّحَّانح، ان جَ  اليدَ زِ يَ   ْبنح   نْيح سَ لح، ان احْلح ضْ ْلفَ  اان   -  2330
 زِ َنائِ اجلَْ  َعَلى  ورِ بح َبنْيَ اْلقح ى لَّ صَ َأْن يح  َسلَّمَ  وَ  َعَلْيهِ ّللَّح ا لَّىاّللَِّ صَ ولح سح ََنَى رَ 

 األوسط وإسناده حسن. ي ي فبرانالط  رواه :(4187الهيثمي )ال # ق
 

 لَّى صَ   اّللَِّ   سحولح ى رَ َنََ   َل:ْن أََنٍس قَاحلََْسِن، عَ ِن اعَ   َث،عَ  َأشْ َعنْ ،  صٌ ان َحفْ   نح،اطَّحَّ ْبنح يَزِيَد ال  َسنْيح ان حح ْضلح،  فَ  الْ ان  -  2334
 بحورِ  اْلقح ى َبنْيَ َصلَّ لََّم َأْن يح ِه َوسَ َليْ عَ  اّللَّح 

 ن. ه حس نادالطبراني في األوسط وإس  اهرو  :(4178) يثمياله # قال 
 

ي قَاضِ  ،َعمَ ْبِن أَنْـ ِد ايَ نح زِ  بْ نِ محَْ لرَّ ا  ْبدح عَ  اناهح، َسَّ ٍن، َقْد فحاَل  ْبنح  يحوسحفح  ، انتَِّليُّ اْْلح ى ْبنح محوسَ  ان َعبَّادح  اأْلََشجُّ  لح اْلَفضْ  ان - 2336
ْبِن  رِّ اأْلَغَ َعِن  يََّة،  قِ يِإْفرِ  َأابَ ّنَّ كَ  َويح ِلمٍ محسْ   قَ يْـ رَ هح ِب  أَ    محْسِلٍم، َعنْ   النَِّبِّ السُّوَق َمعَ ا  يـَْومً تح  لْ َل: َدخَ اَرَة    َم،َسلَّ َلْيِه وَ  عَ ى اّللَّح َصلَّ    

،  حْ َأْرجِ وَ   ْن، : زِ مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ اّللَّح   ىلَّ  صَ ِبُّ النَّ َقاَل  فَـ   يَِزنح، اٌن  وِق َوزَّ ِل السُّ هْ  أِلَ انَ وَكَ ياَلٍت،  اوِ رَ ْم سَ نـْهح مِ ى  ْشرتََ اَن فَ زِياْلبَـزَّ  اَفَجَلَس يف 
َهِذهِ   :زَّانح ْلوَ ا  قَالَ  َلَكِلمَ ِإنَّ  َأحَ مِ َها  ْعتـح سَِ   َما ٌة    قَ ْن  فـَقح َرةَ أَبحو هحَريْـ َل  اٍد  بِ َكفَ   :َلهح   تح لْ :  َأِو  هْ لزَّ َن اَك مِ ى   َأْن اَل   كِ ِدينِ   يف اِء  فَ اجلَْ ِو 
نَ تـَعْ  إِ ْلِميزَ ا  حَ َفَطرَ :  قَالَ يََّك  بِ ِرَف    هِ َعَليْ   َصلَّى اّللَّح   نَِّبُّ َذَب الجَ ا، فَ َلهَ بِّ يـحقَ ْن  يحرِيدح أَ  َوَسلََّم  هِ َعَليْ   ّللَّح لَّى ا صَ   ِبِّ نَّ ال  َيدِ   ىَل اَن، َوَوَثَب 
َا إِ ،  ِلكٍ مبَِ   ْستح ا، َولَ هَ لحوكِ مح مبح َعاجِ أْلَ الحهح  ْفعَ ا تَـ ِإنََّ : َهَذا  الَ قَ هح، وَ ِمنْ   َدهح  يَ مَ َسلَّ وَ   َخَذ النَِّبُّ أَ ُثحَّ  ،  حَ جَ فََأرْ   نَ فـََوزَ :  الَ ْم قَ كح َأاَن رَجحٌل ِمنْ   نَّ

  َأنْ ِإالَّ هح،  ِملَ َيَْ  َأْن  هِ ِبَشْيئِ قُّ  ْيِء َأحَ بح الشَّ احِ : صَ الَ فـَقَ َعْنهح،  هح  لَ محِْ  أِلَ تح َهبْ َفذَ :  َرةَ يْـ رَ بحو هح َل أَ يَل، فـََقااوِ رَ السَّ َسلََّم  ِه وَ َعَليْ   اّللَّح   َصلَّى
 َيكحوَن َضِعيًفا

 و ضعيف. ه اد البصري و سف بن زي وفيه يو سط يعلى والطبراني في األو   بورواه أ :(8510ي )ثمالهيقال # 
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الْ   -  2338 بْ لِ عَ   ان،  ضَّلح محفَ ان  ِزاَيٍد انح يُّ  أَ   َرْيجٍ جح   نح ابْ   ذََكرَ   : َة قَالَ قـحرَّ   وأَبح   ان   ،يُّ جِ للَّحْ   قَـ أَبح ّن  ْخّبََ قَاَل:  َعْن  ةَ َزعَ و  بْ أََنسِ ،  ِن   

نـََعْم  الحوا:قَ هح؟ محو تح غْ بَـ : َأدَ َتٍة قَالَ يْـ ِك مَ سْ  مَ يف   َماءً الَّ َلَك إِ  ا جنَِدح َل: مَ يقِ ًءا، فَ و َهَب وحضح تَـوْ َم اسْ َسلَّ اّللَّح َعَلْيِه وَ  لَّىلنَِّبَّ صَ ا نَّ أَ ، كٍ لِ َما
 هح هحورح  َذِلَك طح ، فَِإنَّ مَ ِنعْ فَ اَل: قَ 
 اده حسن. سنط وإألوسي ارواه الطبراني ف :(1088)ي يثماله قال  #
 

َجْعَفرٍ  محوَسى  ان  -  2345 ْبنِ َعْن َشَبا  ، أَيُّوبَ ْبنح    ََيََْي   ان  وِق،سُّ ل َجارحاَن ابِ   ،اْْلَزَّازح َقاِسِم  الْ   أَبحو  ْبنح  ْبِن  اصِ عَ   نْ عَ ٍر،  اوَّ سَ   بََة  ِم 
 ْومَ اَمِة يَـ ِحبح النُّخَ َعثح َصايـحبْـ َم:  لَّ َلْيِه َوسَ اّللَّح عَ ى  لَّ  صَ ولح اّللَِّ سح  رَ الَ قَ :  الَ قَ َمَر  َعِن اْبِن عح   ، ِفعٍ انَ ْن  عَ َة،  قَ و  ْبِن سح مَّدِ ْن حمحَ ، عَ دٍ حمحَمَّ 

 ْجِههِ يف وَ  َوِهيَ  ةِ مَ ِقَيالْ ا
 ت. لثقافي ا وذكره ابن حبان  البخاري وجماعة عاصم بن عمر ضعفهالبزار وفيه واه ر  :(2006ي )الهيثمقال  #
 

، عَ َجعِ ِن اأْلَشْ ، عَ دِ عْ اجلَْ نح   بْ ِليُّ ان عَ   ،وَسىان مح   -  2346  اّللَِّ   سحولح  رَ لَ ااَل: قَ قَ   يـَْرةَ ِب هحرَ َعْن أَ   يِه،بِ أَ   َعنْ   ، اّللَِّ ْيدِ ِن عحبَـ  بْ ََيََْي ْن يِّ
 َقْتِلهِ بِ هح ْفسَ  نَـ دَّثَ ِلٍم ِإالَّ حَ سْ  مبح ي  دِ و هح يَـ   َلىخَ َم: َما ِه َوَسلَّ َليْ  عَ ى اّللَّح لَّ صَ 

 .فوعار مر منك :ال المحقق# ق
 

ّللَِّ سحولح ا رَ   لَ قَا  : الَ َسِن قَ احلَْ َعِن    رٍي،َكثِ   ِد ْبنِ بَّاِم، َعْن عَ وَّااْلعَ ْبِن    دِ ْن َعبَّاعَ َب،  يُّو أَ   نح  بْ  ََيََْي ٍر، اننح َجْعفَ ى بْ سَ ان محو   -  2347
اّللَّح صَ  َعلَ لَّى  َويْ مَ َسلَّ وَ   هِ يْ   أِلَ لٌ :  نِ لصُّ ا  َحابِ صْ   َدايَّ ِمْن  َومَ قِ   ،اْلِقَياَمةِ َم  وْ يَـ   ْينِ لدَّ ا  فحوِف  هحمْ يَل:  رَ ْن  اَي  قَ اّللَِّ َل  سحو   الَّذِ الَ ؟   نَ ي: 
 َعَملَ الْ  كحونَ َيرْتح ْلَقْوَل وَ َن اِهرحو يحظْ 

 متروك الحديث.  يرٍ َكثِ  نِ ِد بْ ا ب  عَ  :حقق# قال الم
 

 ّللَّح  َصلَّى ا ّللَِّ الح  و اَل َرسح اَل: قَ َسِن قَ احلَْ ، َعِن  اِد ْبِن َكِثريٍ َعبَّ   َعنْ ،  امِ اْلَعوَّ   دح ْبنح ابَّ عَ   ان   وَب، يُّ أَ   نح ى، ان ََيََْي بْ وسَ ان مح   -  2348
، ْنَد َد عِ عَ َباتَـ  اسِ النَّ  ِعْندَ  وفِ لصُّ َن ابِ َمْن تـََزيَّ َم: لَّ  َوسَ هِ يْ َعلَ   النَّارِ  يف َوهحَو اّللَِّ
 متروك الحديث.  رٍ يثِ كَ  نِ بْ  دِ اب  عَ  :قال المحقق# 
 

 ْنهح عَ  للَِّباسَ ا َيَضَع َذِلَك  َحّتَّ  َوَسَخِطهِ ّللَِّ  اْعَنةِ لَ  َزْل يف ، مَلْ يَـ ّللَِّ َغرْيِ اوَف لِ الصُّ  سَ َمْن لَبِ : هِ ادِ ْسنَ بِِ وَ  -  2349
 . يثدمتروك الح  يرٍ ثِ كَ  ِد ْبنِ اب  عَ  :قالمحققال # 
 

 ْطَنهح  بَ َمْن َمَلَ  َمَواتِ وَت السَّ كح لَ خحلح مَ دْ يَ  َسلََّم: اَل َعَلْيِه وَ  ّللَّح ى الَّ صَ  َل َرسحولح اّللَِّ َل: قَااقَ  َسنِ احلَْ ِن ِدِه عَ ا بِِْسنَ وَ  -  2350
 ث. متروك الحدي يرٍ َكثِ  ِد ْبنِ ب اعَ  :# قال المحقق

 
، ان فَ مِ سَّهْ وَسى، ان ال ان مح   -  2361 َل:  ا قَ   ، أَنَّهح مَ َسلَّ ِه وَ َليْ عَ لَّى اّللَّح  صَ   ِبِّ نَّ ال  َعنِ ِب َأْوىَف،  ِن أَ بْ    اّللَِّ دِ بْ عَ   نْ اِء، عَ قَ َورْ و الْ بح ٌد أَ ائِ يُّ

اّللَّح   َكَتبَ ،  دٌ حَ ا أَ وً فح كح   هح كحْن لَ يَ   ملَْ ، وَ دْ يحولَ   ِلْد َوملَْ يَ   ملَْ   ًدا َصَمًدا،َأحَ ،  َلهح   يكَ َشرِ   هح اَل ، َوْحدَ  ِإالَّ اّللََّ ًة: اَل ِإَلهَ َة َمرَّ رَ شْ ِإْحَدى عَ   قَالَ   نْ مَ 
 اّللَّح  َدهح زَا ادَ زَ  َسَنٍة، َوَمنْ حَ َف لْ أَ  فَ لْ أَ  َلهح 
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 ر بل موضوع.حديث منك :محققل ال# قا
 

 اسٍ بَّ  عَ اْبنِ ِن  ، عَ اكِ حَّ ِن الضَّ عَ   ٍس،قـَيْ ِن  بْ   لِ ، َعْن محَقاتِ يُّ اَْلَاِشِ   يمَ اهِ بـْرَ نح إِ يَسى بْ  عِ َشاٍم، انهِ َكِثريح ْبنح    ان،  ان محْشِرفٌ   -  2378
 اِكنيَ َمسَ الْ  جُّ حَ  َعةح مح : اجْلح مَ َوَسلَّ ْيِه لَ  عَ لَّى اّللَّح صَ  اّللَِّ  ولح َل َرسح قَاَل: قَا

 حديث موضوع.  :محققال ل# قا
 

،  أْلَْحوَ ا  يُّ ْندِ كِ لْ ا  ِذرِ ِن اْلمحنْ ََي بْ  َيَْ نح بْ   دح محَْ أَ ِة، ان  وفَ ْلكح اْلَقاِضي، ابِ   ْهِريِّ  الزُّ و َعْبِد اّللَِّ أَبح   نِ احلَْسَ    ْبنِ مَّدِ  ْبنح حمحَ حح  جنَِيان   -  2388 لح
اِب َرسحوِل حَ ْن َأصْ اَنٌس مِ   قَاَل: قَالَ  َرةَ يْـ ِب هحرَ ْن أَ َة، عَ مَ ِب َسلَ َعْن أَ   ِثرٍي،ََي ْبِن َأِب كَ ْن َيَْ ، عَ ِميُّ َمايَ الْ   رِ ا جَّ لنَّ ا  ِزاَيِد ْبنِ  وبح ْبنح يُّ أَ   ان

َوَما   َمَواتِ يف السَّ  َما  : }َسبََّح ّلِلَِّ َوَجلَّ   زَّ  عَ اّللَّح   لَ زَ نْـ فَأَ   ا، هَ  اتَـّبَـْعَنا تـََعاىَل ّللَِّ ِإىَل امحوِر  اأْلح   َحبَّ أَ   مح ْعلَ : َلْو نَـ َسلَّمَ وَ   هِ يْ لَ  عَ ّللَّح لَّى اصَ   اّللَِّ 
 ّللََّ انَّ  إِ   نَ اَل تـَْفَعلحو   لحوا َماقحو تَـ  َأْن  اّللَِّ   دَ نْ عِ ًتا  قْ مَ   ّبحَ َعلحوَن كَ  تـَفْ اَل   َما  ونَ قحولح تَـ   وا ملَِ نح يَن آمَ َها الَّذِ يُـّ مح اَي أَ احْلَِكي   اْلَعزِيزح هحوَ وَ   ْرِض،أْلَ يف ا

َياْم بـح َكَأَنَّح   ا َصف  ِبيِلهِ َقاتِلحوَن يف سَ يَن يـح ذِ الَّ بُّ َيحِ   { وصٌ  َمْرصح نٌ نـْ
  بن سالم.ث عبد هللاصحيح من حدي  #
 

،  كح ِب َيذْ  أَ تح عْ : سَِ الَ قَ   ِميُّ َن التـَّيْ امَ سحَليْ   رح ْبنح محْعَتمِ لْ ٍد ان اصحرَ   ْبنح   ارح رَ ٍم ضِ يْ عَ نـح أَبحو    َنا، َحدَّثَـ حٌ جنَِي  ان  -  2389 ْن ِن، عَ سَ حلَْ ا  َعنِ رح
ح : أَنْ يٍّ َل ِلَعلِ قَا مَ َسلَّ ْيِه وَ لَ  عَ اّللَّح ى النَِّبَّ َصلَّ أََنٍس، َأنَّ   ي دِ عْ ِفيِه بَـ وا اْختَـَلفح ا  مَ يِت  أِلحمَّ َت تـحَبنيِّ

 موضوع.(: 4891يفة )السلسلة الضع# 
 

،   امَّدٍ نح حمحَ يمح بْ ِإبـَْراهِ   ِريُّ، انهْ زُّ ل ِإبـَْراِهيَم انح حح بْ جنَِي  ان  -  2394 يِّ َعلِ   ، َعنْ رَ مَ ْبِن عح   ّللَِّ ا  دِ يْ  عحبَـ نْ عَ  ْبدح اّللَِّ ْبنح رََجاٍء،ان عَ لشَّاِفِعيُّ
ِذيَن اَل الَّ : }وَ َتنْيِ َم َسنَـ  َوَسلَّ هِ  َعَليْ ّللَّح ا   اّللَِّ َصلَّىولِ َرسح ْهِد  عَ ى  َعلَ ا  هَ ْأانَ قـَرَ َل:  قَا  سٍ بَّاعَ   ِن اْبنِ ، عَ ْهَرانَ مِ   ْبنِ وسحَف  يح َعْن  ِن زَْيٍد،  بْ 
{  اِبحلَْ    ِإالَّ َم اّللَّح َحرَّ يِت  الَّ   لنـَّْفسَ ا  نَ لحو تـح قْ يَـ َواَل    رَ َن َمَع اّللَِّ ِإََلًا آخَ ْدعحو يَ  :  رْي]مَب{   تَ  َمنْ الَّ }إِ   ْت:لَ نـَزَ   يََة، ُثحَّ اْْل   [68ان:  قفر ]القِّ

َها، َو }ِإانَّ فـََتْحنَ طُّ مِ دَّ فـََرًحا قَ شَ َم أَ لَّ َوسَ ْيِه لَ  عَ ّللَّح َصلَّى ا ِبَّ ا رَأَْيتح النَّ مَ [، فَ 60  [ 1: حتا{ ]الفنً يمحبِ ا حً تْ َك فَـ لَ ا نـْ
 .سناده ضعيفإ# 
 

اِهاَل   ان   -  2396 ْبنح  بْ اَل عَ لْ لح  أَ اَللٍ هِ   نِ ِء  بْ لح ِهاَل   ان   ٍل،ِهاَل ْبِن  اَلِء  عَ الْ   ِب ، ان  أَ   نح   قَاَل:  ِب أَ   َعنْ ٍل،  اَل هِ ْبنح     عحَمرح ّن ْخّبََ عحَمَر 
 ِمْنهح تْـرحكح   أَ اَل ي   َحقِّ : آخحذح لَ و قح ْن يَـ أَ   حِّ ِمَن الشُّ   ْرءِ ى اِبْلمَ فَ لََّم: " كَ سَ  وَ هِ يْ لَ  عَ اّللَّح   ى لَّ اّللَِّ صَ   قَاَل: قَاَل َرسحولح    أحَماَمةَ ِب ْن أَ َغاِلٍب، عَ 

 "  عَ سَِ   َمالِّ كح َث بِ  َيحَدِّ َأنْ ِذِب ْرِء ِمَن اْلكَ مَ لْ ابِ  ىوََكفَ ا،  ئً َشيْـ 
 إسناده ضعيف.# 
 

هِ يِه، عَ أَبِ   َعنْ   ذحورََة،حمَْ نح  بْ اِهيمح رَ ان ِإبْـ ،  يفُّ لسَّريَْ امٍَّد  بحو حمحَ أَ   ادٍ بَّ عَ سَّانح ْبنح  حَ   ان،  َعِليٍّ   نح َشامح بْ  أَبحو َعِلي  هِ ان  -  2398 :   قَالَ ْن َجدِّ
 يَو يحَصلِّ َوهح  ونَ مَيحرُّ  اسح َوالنَّ  َخط ا بَِيِدِه،  َخطَّ فَ ْهٍم،  سَ َبيِن  َل اَببِ بْ َصلِّي قَـ ِه يح َليْ  عَ اّللَّح لَّى  صَ َل اّللَِّ و سح ْيتح رَ أَ رَ 
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 ضعيف. إسناده# 
 

ْواَن زَ : غَ الَ  قَ ِعيدٍ  سَ َعْن َأِب   َرَة،ِب َنضْ ْن أَ عَ   ،ِريُّ جْلحَريْ ، ان اَماِزّنُّ لْ ٍف اَعوْ   نح سَّانح بْ ان غَ   ،ِمعٍ  َجانح  بْ ان حمحَمَّدح ٌم،  اان ِهشَ   -  2402
َنا عَ فَ   َغَزاًة،ى اّللَّح َعَلْيِه  ِبِّ َصلَّ نَّ ال  َمعَ   َرسحولح اّللَِّ   َقالَ  فَـ ةح اَل ِت الصَّ َحَضرَ وَ ا،  ْلنَ زَ َونَـ  َعَلْيِه  ّللَّح  َصلَّى اولح اّللَِّ سح َل رَ زَ نَـ فَـ َغِديٍر،    ىلَ أَتـَيـْ

َوَسلَّ َليْ عَ   ّللَّح اَصلَّى   لِ ِه  فَ »قحمْ   ِباَلٍل:َم  ِباَل فَ «،  نْ َأذِّ   فَأََتى  اْنطََلَق  وَ الْ ٌل  فـََغَسَل  ِإىَل أَ وَ ْجَههح  َغِديَر  وَ خح   ْهَوى  عَ انَ كَ فَّْيِه،  ثِ لَ ْت  ابح  يَ ْيِه 
،ِباَل  ِه: " ايَ َعَليْ اّللَّح ى لَّ صَ  ّللَِّ سحولح ا اهح رَ ، فـََنادَ هِ َعَليْ  ّللَّح َصلَّى ا ّللَِّ اِل َرسحو  نْيِ َذِلَك ِبعَ ، وَ َسَفرِهِ   ، َفَمَسحَ ى اْْلحفَّنْيِ لَ ْح عَ سَ امْ  لح

 ف. ألزدي: ضعيقال ا وفع فيه غسان بن سط و اني في األو ر رواه الطب  :(1358الهيثمي )# قال 
 

َل ْيِه قَا لَ عَ   ى اّللَّح لَّ صَ   ِبِّ نَّ  النِ ، عَ يرٍ ْن َجرِ عَ ْيٍس،  قَـ   َعنْ ِعيَل،  اسَْ ِم، َعْن إِ اسِ ْلقَ  انح بَـْيدح بْ عح   ، انْشَعثِ أْلَ و ابح ان أَ   ٌم،َشاان هِ   - 2403
 «ْعًضاهحْم بَـ ضح عْ  بَـ ْنِصفح »يـح : قَالَ  [117{ ]هود: ِلححونَ صْ مح َها لح هْ أَ ظحْلٍم وَ ى بِ رَ قح َك الْ لِ يـحهْ لِ  َلْت }َوَما َكاَن رَبُّكَ نـَزَ  اَلمَّ 

 ث. ع الحديتهم بوضاب، واقاسم كذ ال عبيد بن :حقق# قال الم
 

  ْن َعْبدِ ، عَ انح سحْفيَ   ، انِبُّ اْلِفْرايَ   وسحفَ  يح دح ْبنح ، ان حمحَمَّ نيَ  َسْبعِ ْيَسارِيَِّة َسَنةَ قَ بِ   اِضي،ْلقَ َد ااوح َأِب دَ   نِ يِد بْ عِ سَ ْبنح    َشامح ان هِ   -  2406
، عَ َرمِ احلَْضْ   أَنـَْعمَ   نِ ِد بْ ِزايَ   نِ  بْ نِ محَْ الرَّ  َقاَل:  ِن الصََّدَقِة؟ فَـ عَ هح  َسأَلَ فَ   ْيهِ َعلَ اّللَّح  ى  َصلَّ   النَِّبِّ ِإىَل  جحٌل  : َجاَء رَ لَ قَا  َداِئيِّ الصُّ   ِزاَيدٍ ْن  يِّ
ي  الَّذِ اَن هحَو كَ   ّتَّ ِه، حَ َغريِْ   َواَل ِم َنِبٍّ كْ ِبح َقِة دَ يف الصَّ َض يـَرْ مَلْ  ّللََّ ا ِإنَّ ِن،  اْلَبطْ  يف اءٌ دَ ِس، وَ رَّأْ لا صحَداٌع يف فَ ًّن  غِ َظْهرِ  نْ ْن َسَأَل عَ مَ 

تحكَ  اأْلَْجَزاِء َأعْ نَ مِ  كحْنتَ ْن  فَإِ  ٍء، َأْجَزا ةَ انِيَ ثََ  َأَهاَجزَّ   "  طَيـْ
 ارة. ث نك لحديفي ا :قق# قال المح

 
ُّ ٍر الضَّ كْ و بَ بح أَ  َثيِن : َحدَّ ِم قَالَ احْلَكَ ِن  بْ انَ ْروَ ِد ْبِن مَ حمحَمَّ ْبِن ْرَواَن ِن مَ بْ  اْلَمِلكِ ِد بْ  ْبِن عَ دِ مَّ حمحَ  انح ْبنح وَ رْ ، ان مَ لٌ ِهاَل  ان -  2408 ، بِّ

َف نح، َكيْ َأابَ   ايَ َقاَل: »فَـ   ِه، َعَليْ اّللَّح   ى َصلَّ ّللَِّ اسحوِل  رَ   َعَلى  صِ اعَ لْ ْبِن ا  ِعيدِ  سَ نح ْبنح ابَ أَ ِدَم  اَل: َلمَّا قَ قَ ِن احلََْسِن  وِس، عَ اْلقحدُّ   دح بْ َوعَ 
َمكَّ   رَْكتَ تَـ  وَ اْلَمَطرَ   ْعيِن يَـ   ،وايدح َوَقْد جِ تـحهحْم  تـَرَكْ   َل:اقَ   ؟«ةَ َأْهَل  وَ َوَقدْ   ْذِخرَ ْْلِ ا  تح تـَرَكْ ،  َأْغَدَق،  الثِّمَ تَـ   َل: اقَ    َجاصَ دْ قَ اَر وَ رَْكتح 
نَ   تْ رَقَ اْغَروْ فَ  عَ ّللَّح ا َصلَّى    النَِّبِّ   ا َعيـْ »َأانَ الَ َوقَ َلْيِه    ُثحَّ ْفَصحح أَ   :  َفكَ سَ احلَْ   قَالَ بـَْعِدي«    َأاَبنح   كحْم،  أَ نح:  يَـ اَن  ْرَف،  احلَْ َذا  هَ   أح ْقرَ اَبنح 

 ْي محكِّنَّا أَ  اأْلَْرِض«، َنا يف ا َصَللْ ذَ ئِ أَ الحوا »َوقَ 
 . ضعيفاده إسن  :ققحم# قال ال

 
ِديُّ  سَ  اأْلَ املٍِ ْبِن سَ   لَ اِعيْبنح ِإسَْ   ََي ان َيَْ ،  ارٍ َسوَّ   نح ابَةح بْ بَ : ان شَ قَالَ اِن  ْبرِقَ زِّ ال   ْبنِ اّللَِّ ِد  بْ  ْبِن عَ َفرِ عْ ََي ْبنح جَ َفٍر َيَْ عْ جَ بحو  أَ   ان   -  2409

ْعتح  َل:اقَ  ريَِة  سِ َلى مَ عَ هح َلِحقَ ِق، فَـ اِعرَ ِإىَل الْ َه جَّ وَ  َقْد تَـ يٍّ لِ نْيَ ْبَن عَ سَ احْلح  نَّ أَ هح غَ لَ بَـ فَـ  ِلِه،امبَِ  انَ كَ   نَّهح أَ  َر،مَ ثح َعِن اْبِن عح ِبَّ، َيحَدِّ الشَّعْ سَِ
عَ بَـ وَ ْم  هح َل: َهِذِه كحتـحبـح كحتحٌب، فـََقاريح وَ هح َطَوابِ َمعَ   َوِإَذا  َق، اْلِعرَ ا:  فـََقالَ   رِيدح؟: أَْيَن تح الَ ِل فـَقَ َيا لَ ثَةِ اَل ثَ  قَاَل:    فََأَب   ،مْ تِِ  َتَْ اَل اَل:  قَ ، فَـ هحمْ تـح يـْ

نـَْيا،  يحرِدِ   َة َوملَْ ِخرَ اَر اْْل ْختَ اِة، فَ رَ َواْْلخِ   نـَْيا َبنْيَ الدُّ   هح َخريََّ  فَ ْيهِ َعلَ   ى اّللَّح لَّ  صَ ِبَّ لنَّ َتى ايَل أَ ّبِْ : ِإنَّ جِ ثًا ِديحَ   دِّثحكَ حمحَ   ِإّّنِ    َعةٌ َوِإنَّكحْم َبضْ  الدُّ
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،  عَ جِ ْن يـَرْ َب أَ َلكحْم. فَأَ   َو َخرْيٌ ي هح ذِ لِلَّ   ْم ِإالَّ كح  َعنْ اّللَّح   فـََهاا َصرَ مَ وَ   أََبًدا،   مْ ْنكح مِ   ا َأَحدٌ يهَ لِ َم، اَل يَ لَّ ِه َوسَ يْ لَ  عَ اّللَّح ى  َصلَّ    اّللَِّ ولِ َرسح   نْ مِ 
 ِتيلٍ قَ  نْ  مِ ْوِدعحَك اّللََّ َوقَاَل: َأْستَـ َبَكى عحَمَر وَ  نح بْ نَـَقهح اتَـ عْ فَا
 ت. ثقا جال البزار سط ور راني في األو بزار والطب واه الر  :(15130يثمي )اله  قال #
 

 َرسحولح اّللَِّ   الَ : قَ قَالَ   يهِ ْن أَبِ َدَة، عَ ْبِن بـحَريْ   اّللَِّ   ْن َعْبدِ عَ ٍد،   َواقِ ْبنح   نْيح سَ  حح ان  َباِب، احْلح زَْيدح ْبنح ٍر، ان  فَ عْ جَ   نح  بْ  ََيََْي ان  -  2411
ًتا ِفيهِ  بَـ ْدخحلح تَ اَل  ةح »اْلَماَلِئكَ : هِ َعَليْ  ّللَّح لَّى اصَ   «رَةٌ  صحو اَل  وَ بٌ َكلْ   يـْ
 [ ناد قوي وهذا إس حيح لغيره،ص(:  22987ريج المسند )ب في تخقال شعي. ]ورةيه ذكر الصوليس ف أحمد،هو في مسند  :حقققال الم #
 

 ِه: يْ ّللَّح َعلَ اى   َصلَّ ّللَِّ ا   َرسحولح قَالَ   :  قَالَ اِبرٍ جَ   ، َعنْ َبرْيِ زُّ ل َأِب اَعنْ   ٍم، سحَليْ   ِب أَ   ْبنح   َعاِصٍم، ان لَْيثح ، ان َعِليُّ ْبنح  ان ََيََْي   -  2418
 ا« ْعرً  شَ اَل ْواًب وَ ثَـ ِل  فُّ كح أَ اَل وَ  َعٍة،َعَلى َسبْـ  جحودح »السُّ 

 يف. عإسناده ض :قال المحق# ق
 

ِه َعَليْ   ى اّللَّح لَّ اّللَِّ صَ لح  سحو ََنَى رَ   اَل:قَ    َجدِّهِ ، َعنْ بِيهِ ْن أَ عَ   ،ةَ َلمَ سَ   نِ ِد بْ يمِ ِد احلَْ ، َعْن َعبْ َعِليُّ ْبنح َعاِصمٍ ََي، ان  ان َيَْ   -  2419
بح  رح غْ ا تَـ َنََّ َل: »إِ اِرِب َوقَ اَلِة ِعْنَد اْلَمغْ َوَعِن الصَّ ٍن«،  ا َشْيطَ ّنَْ  قـَرْ َبنْيَ   ْطلحعح ا تَ ِإَنََّ »  اَل:قَ   ْمسِ الشَّ   عِ  طحلحو  ِعْندَ اَلةِ َعِن الصَّ   مَ َسلَّ وَ 
 ِة« السَّاعَ ْلَك رح يف تِ جَ  تحسْ مَ َهنَّ  جَ »ِإنَّ  قَاَل: وَ  لنـََّهارِ  اْصفَ اَلِة نِ الصَّ  نِ ٍن«، َوعَ ْيطَا شَ قـَْرّنَْ  نْيَ بَ 

 .فال يعر  ةَ مَ لَ سَ   نِ يِد بْ مِ حَ ِد الْ َعبْ  :ل المحقققا# 
 

 ّللَّح ى ا لَّ  صَ  اّللَِّ سحولح رَ   لَ َدخَ   مَّالَ   َل:اقَ   اسٍ بَّ  عَ َعِن اْبنِ   َمَة،رِ كْ عِ ، َعْن  َحِبُّ ِليٍّ الرَّ عَ أَبحو    نح َعاِصٍم، انبْ ِليُّ  ، ان عَ ََي َيَْ   ان   -  2420
نَ ٍد بَـ هْ َعَلى عَ اَن  كَ َمكََّة،    ْيهِ لَ عَ  نَ وهح  تحح َرَددْ   كحمْ لَيْ إِ   ا ِمنَّ َخلَ ، َمْن دَ ِل َمكَّةَ َأهْ   هح َوَبنْيَ يـْ ْم. كح يْ ْداَنهح َعلَ َردَ   ا ِمْنكحمْ نَ  ِإلَيْـ لَ ا، َوَمْن َدخَ َعَليـْ

 اّللَِّ   ولح سح رَ ِبَا    رَّ يِق، َفمَ ِة الطَّرِ رِعَ اقَ   ِب َعَلىطَّلِ اْلمح    َعْبدِ  ْبنِ ةَ تح مَحْزَ نْ  بِ تْ قـََعدَ َة  كَّ مَ   ِه ِمنْ َليْ  عَ اّللَّح   لَّى صَ اّللَِّ   لح و َرسح   جَ رَ فـََلمَّا خَ 
َهاِفتحوا ِإلَ ْلتَ يَـ   َلمْ ، فَـ مْ ْتح فـََنادَ اسح  النَّ   َمرَّ ، وَ َهالَيْـ إِ   تْ فِ ْلتَ يَـ   َمَضى َوملَْ ؟ فَ يِن عح ىَل َمْن َتدَ ، إِ وَل اّللَِّ اَي َرسح   :ْيِه فـََقاَلتْ  َعلَ ى اّللَّح لَّ صَ   ، َحّتَّ يـْ
ْبنح َعلِ   َمرَّ  فَـ  طَ ِب أَ   يُّ  مَ ِإىَل ،  َعِليُّ   ايَ   َقاَلْت:اِلٍب،  فَ عح َتدَ   نْ   إِ يِن؟  فـََقاَماَل  َها  اَنِولِ لَ لَيـْ َيَدكِ :  فَـ ييِن  َخْلفَ َملَ حَ فَ   َناَولَْتهح،،    ا َلمَّ فَـ   هح،َها 

اْختَ ِزلح َمنْ الْ   َمابِِ رَّ  قَ ْستَـ ا فِ صَ ،  عَ يهَ َم  فـَقَ زَيْ وَ َجْعَفٌر  وَ ي   لِ ا  جَ اٌد،  بِْنتح ْعفَ َل  أَ   مِّيعَ   ٌر:  بَِ َوَأاَن  َوقَااَحقُّ  وَ عَ   ْنتح بِ   ي : َعلِ   لَ ،  َأاَن مِّي 
زَ وَ   ْخَرْجتـحَها،أَ  ابـْنَ قَاَل  أَ ْيٌد:  فـََقالَ ةح  وَ يْ َعلَ   اّللَّح   ىلَّ اّللَِّ صَ   سحولح رَ   ِخي،  عَ »ايَ   ِه:آلِ ِه  أَنْ ِليُّ   مِ انَ َوأَ   ِمينِّ   تَ ،  َوايَ نْ   أَ َجْعفَ   َك،   ، َت نْ رح
َخلْ ْشبَـ أَ  َوأَ َوخح ي  قِ ْهَت  أَ لحِقي،  زَ   ْنتَ مَّا  فَ دح يْ اَي  َموْ تَ أَنْ ،  وَ اَل   َوَخالَتـح هَ َمْواَل َي  َأَحقُّ هَ ا،  وَ   ا  َخالَتـحهَ َكانَ ِبَا«،   َجْعَفرٍ   ْندَ عِ ا  ْت 

 ه ضعيف. اد إسن  :محققل القا# 
 

 هِ يْ  َعلَ ّللَّح  َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَدَخلَ  هح أَنَّ  َر،عحمَ  نْ ، عَ أَبِيهِ َعْن  ،مَ ْبِن َأْسلَ  دِ زَيْ   ْبنح اّللَِّ  ان َعْبدح  ،َداشٍ نح خِ بْ  ِلدح َخا ان، ََي  َيَْ ان - 2423
 يِن بَـتْ عَ ةح أَتْـ قَ َفاالْ : ، فـََقالَ َرهح َظهْ رح  يـَْغمح نٌ اْنسَ َوإِ 

 ن. فيه لي ،مَ لَ ِد ْبِن َأسْ َزيْ  ْبن   ّللا ِ َعْبد   :محققال ال# ق
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يَ َأِب  ْبِن  ْن قَابحوسَ عَ   ،َديـَْنةَ كح  أَبحو  ، ان تِ لْ لصَّ  ادح ْبنح مَّ حمحَ ان   طَاِلٍب،  ِب نح أَ ََي بْ ان َيَْ   -  2428  بَّاسٍ ِن عَ ابْ ِن  ، عَ هِ  أَبِينْ عَ   اَن، ظَبـْ

 ْيٍف« َر ِبسَ َأَشا َب، َواَل َسلَ  اَل وَ  ، بَ هَ انـْتَـ  ا َمنِ لَْيَس ِمنَّ »:  َعَلْيهِ اّللَّح   َصلَّىَرسحولح اّللَِّ قَاَل  : لَ قَا
 إسناده ضعيف. #
 

، ِبَِ مٍَّد اأْلَ حمحَ   نِ زِيَد بْ ْبنح يَ  ان ََيََْي  - 2444 َلَة َسنَ ْيِليُّ ٍح،  ابَ  رَ ِب ْبِن أَ  اءِ  َعطَ َعنْ  يَعَة،َلَِ ْبِن  اّللَِّ  دِ بْ َعْن عَ  ،َأِب  ، اننْيِ تَ ئَـ ِماْبِعنَي وَ َة سَ يـْ
هح  ِمنْ لح  ْأكح ْرًسا؛ فـَتَ  غَ سح اَل يـَْغرِ نح َزْرًعا، وَ عح اْلمحْؤمِ رَ زْ : »اَل يَـ َعَلْيهِ   ى اّللَّح لَّ  صَ ّللَِّ لح اَرسحو   : قَالَ  قَالَ اصِ ْلعَ ِرو ْبِن ا َعمْ نِ  بْ ِد اّللَِّ ْن َعبْ عَ 
 ٌة«َدقَ ِه صَ َلهح بِ  نَ  َكاالَّ ٌر، إِ ئِ ا، َأْو طَ ةٌ ابَّ دَ 

 عيف. إسناده ض :ققلمح# قال ا 
 

ْن َر، عَ مَ عح    اْبنِ َعنِ   محوٍن، َعْن َعطَاٍء،َميْ   َف ْبنِ سح يحو ْن  ، عَ رٍ محْسهِ نح  بْ يُّ  َراِء، ان َعلِ َمغْ الْ   ْبنَ ا  يِن يـَعْ فـَْرَوةح،  ، ان  فح يحوسح ان    -  2456
ا َرسح قَالَ قَاَلْت:    ةَ َعاِئشَ  َعَلْيِه وَ اّللَّح   ىلَّ  صَ ّللَِّ ولح  ِمنَ ْعَداأَ ْخزح  يِت، وَ أِلحمَّ   َشَهاَدةٌ   ونح اعح لطَّ »ا  َم:َسلَّ   اِئكحْم  اٌة  دَّ ، غح نِّ جلِْ     ِعريِ ْلبَ َكغحدَِّة 

، َمْن َماَت ِمنْ َمرَ لْ ِط َواابَ اْْل   نْيَ بَ   رحجح ختَْ  َن  مِ   ِفَرارِ لْ َكاَن  َكا  هح ِمنْ   فـَرَّ ، َوَمْن  ِل اّللَِّ ِبي سَ يف   طِ َرابِ مح َكالْ اَن  ِمْنهح كَ   مَ َمْن َأقَا ًدا، وَ ي هِ َماَت شَ هح  اقِّ
 زَّْحِف«ال

 ا. يف جدناده ضعإس# 
 

  َصنْيٍ: حح ْبنح   انح  ِعْمرَ لَ : قَاِن قَالَ  احلَْسَ ، َعنِ اَركح ْبنح َفَضاَلةَ ْلمحبَ ان ا  ،يُّ سِ يْ قَ لْ اوحَد انح دَ ثح بْ للَّيْ  َصاِعٍد، ان انح فح بْ وسح يح ان    -  2457
فَ ْومً يَـ تح  جْ رَ خَ  بِ ا  أان  اّللَِّ َرسحو ِإَذا  اّللَّح صَ   ،ِل  وَ   لَّى  َوسَ هِ آلِ َعَلْيِه  فَـ لََّم    عِ »  :ِل   َقالَ قَائٌِم،  فَاِطمَ مْ اَي  مَ َرانح،  فَـ يضَ رِ ةح  لَ ٌة،   نْ أَ   كَ َهْل 
ِفَداكَ ا؟« قَ َدهَ و عح تَـ   : َأِب اَل: قـحْلتح َعَلْيِه   لَّى اّللَّح صَ   ّللَِّ ولح اَرسح   فَاْنطََلقَ   ،ْق«طَلِ نْ : »الَ اقَ َهَذا؟ فَـ ْن   مِ َرفح ٍف َأشْ رَ يُّ شَ ي، َوأَ  َوأحمِّ  
: ْيهِ  َعلَ ى اّللَّح  َصلَّ ولح اّللَِّ  َرسح َك، اْدخحْل، فـََقالَ َعَليْ : وَ َلتْ اقَ فَـ  ؟«َأْدخحلح ْم، أَ ْيكح  َعلَ اَل: »السَّاَلمح قَ َب فَـ ابَ الْ  أََتى هح، َحّتَّ تح َمعَ َلقْ طَ انْ وَ 
َوَمنْ َأانَ » بـَعَ وَ ْت:  الَ قَ ي؟«  عِ مَ     َوَمعَ َءِة قَ َعَبالْ َهِذِه االَّ  إِ   ا َعَليَّ ، مَ قِّ اِبحلَْ   َثكَ الَِّذي    ،هح َخْلفَ   َءةٌ محاَل   َلْيهِ  عَ لَّى اّللَّح صَ   ّللَِّ ا  ولِ  َرسح اَل: 
ْدتح  عَ قَـ وَ   ْأِسَها،رَ   ِعْندَ َعَد  فـَقَ   ْلتح َمَعهح،َدخَ ، وَ لَ َدخَ فَ .  لْ َلِت: اْدخح قَا  َلْت ُثحَّ عَ ، فـَفَ ْأِسكِ ا َعَلى رَ ي بَِ َها َوقَاَل: شحدِّ ِإلَيْـ   ابَِ ى  مَ رَ فَـ 

فَـ ِمنْـ   اَقرِيبً  بـحنَـ َقاَل: »ايَ َها،  ايَ قَالَ َتَِدحِك؟«    َكْيفَ ،  ةح يَّ   رَ ْت:  َلوَ ِإّّنِ   ّللَِّ اوَ ،  اّللَِّ   سحولَ   َوِإنَّهح    وَ لََيزِ ِجَعٌة،  إِ يدحّن  َأنْ جَ ىَل وَ َجٌع   ْيسَ لَ   ِعي 
  «ي ّبَِّ ةح َتصَ نَـيَّ ْي بـح ي، أَ ّبَِّ يَّةح َتصَ نَـ ْي بـح »أَ : ااَل َلََ َما، فـَقَ  َمَعهح َكْيتح بَ َسلََّم، وَ وَ  هِ يْ  َعلَ ّللَّح الَّى  صَ اّللَِّ َكى َرسحولح فـَبَ  اَل:لح قَ كح آ اِعْنِدي مَ 

تَـ ايَ   : اَلتْ ؟« قَ ِمنيَ اِء اْلَعالَ ِنسَ   َدةَ َسيِّ   ّن و  َأْن َتكح َضنْيَ رْ َأَما تَـ   ،يَّةح ْي بـحنَـ ََلَا: »أَ قَاَل   َثاَلثًَة، ُثحَّ   َأوْ َتنْيِ رَّ مَ  ْنتح َْيح بِ  َمرْ نَ اَتْت، فَأَيْ مَ ا  هَ  لَيـْ
تِ بـح   َأيْ   :الَ قَ   َراَن؟ِعمْ  َسيِّ ْلكَ نَـيَّةح،  ِنسَ َدةح   َعا  َعاَلمِ َسيِّ   ْنتِ َوأَ ،  اهَ مِ لَ اِء  ِنَساِء  وَ َدةح  َلقَ بَِيدِ   نـَْفِسيالَِّذي  ِك،  َسيِّ َزوَّ   دْ ِه،  يف ا  دً ْجتحِك 

 "   قٌ الَّ محَنافِ إِ  هح يـحْبِغضح  اَل  َرِة،ْْلخِ يف اَوَسيًِّدا  انـْيَ لدُّ ا
 منكر. حديث  :حقققال الم# 
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 املقرئ معجم ابن    زوائد   سراج القارئ يف 
 

 راجي رمحة ربه  اعتنى به ورتبه 

 حمسن الشدادي   ين حممد نورالد و  أب 

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

منا وأدخلنر أوأرمحنا و  الّنار،  اض عنا، وتقّبل  اللهم أحسن عاقب ح  وأصل  اجلنة وجننا من  يف األمور كّلها، نا  تلنا شأننا كله، 
أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال يهتك السرت، اي  اللهّم اي من . ران من خزي الّدنيا وعذاب األخرةوأج

 ليه وسلم.  ع هللا تواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلىهذا العمل امل انم ز، تقبلالتجاو  عظيم العفو وحسن
 أب احلافظ  عجم  ملاملرفوعة  زوائد  اللكرمية هذا العمل اليسري يف استخراج  ثية نضع بني أيديكم اديضمن سلسلة الزوائد احل

 رمحه هللا   -  هـ( 381بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان األصبهاّن اْلازن، املشهور اببن املقرئ )املتوىف:  
أبو  م   ي،ار )البخ  التسعة   ب تالكعلى    -تعاىل النسائي،  الرتمذي،  و داسلم،  مالك،  ،  ماجه  ن باد،  أمحد،  موطأ  سنن مسند 

التسعة    (.الدارمي الكتب  على  الزائدة  األحاديث  بلغت  يشكل    220وقد  ما  وهو  من عدد  16حديثا،  األحاديث % 
وقد مت إدراج أحكام حمققي .  الرايض  -عة مكتبة الرشد  بسب طب  احديث  1348البالغة    معجم ابن املقرئالكلية لكتاب  

 تية: حدى الصور االإاليت على الزوائد  استخراجقد مت و ذا  ر الكتب العلمية. هدا طبعة
 . التسعةالكتب أي من  احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه ومل خيرج يف نتم .1
 . طريق صحاب اخرن ولكن ع التسعة تب لكن يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف إحدى اأ .2
 بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة.  التسعةالكتب  إحدى يف أن يكون احلديث خمرجا  .3

 
لشداديحممد حمسن ا ينورالدأبو ن  

ه   3144 شعبان 1 ءعاصن  
m.alshadadi@gmail.com 

 مصدر العمل 
بن املقرئ ر ابعاصم بن زاذان األصبهاّن اْلازن، املشهو كر حممد بن إبراهيم بن علي بن  أبو ب  املؤلف:،  املعجم البن املقرئ

  ، للنشر والتوزيع   مكتبة الرشد، الرايض، شركة الرايض   الناشر:،  محن عادل بن سعدر أب عبد ال  حتقيق:   ، هـ(381)املتوىف:  
 . م 1998  -هـ  1419األوىل،  الطبعة:

اببن املقرئ   هورن عاصم بن زاذان األصبهاّن اْلازن، املشكر حممد بن إبراهيم بن علي بأبو ب  املؤلف:،  املعجم البن املقرئ
  الطبعة:   ،بريوت،  دار الكتب العلمية  الناشر:،  ّنعدعبد احلميد الس  ومسعدل  عيحممد حسن إسا  حتقيق:  ،هـ(381)املتوىف:  
 .م  2003  -هـ   1424األوىل، 
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ثـََنا أَبحو عحبَـْيِد اّللَِّ   -  9 ثـََنا ِإبـَْراهِ الْ   ْبِد اْلَغفَّاِر اْلَقزَّازح ِن عَ َن بْ  ْبنح َعْبَدا حمحَمَّدح َحدَّ ثـََنا َعْبدح حمحَ   نح يمح بْ َمكِّيُّ مبَكََّة، َحدَّ ، َحدَّ مٍَّد الشَّاِفِعيُّ
 َرسحوِل  ْهدِ قَاَل: قـََرْأاَنَها َعَلى عَ َعبَّاٍس    َن، َعِن اْبنِ  ْبِن ِمْهَرايِّ ْبِن زَْيٍد، َعْن يحوسحفَ َعلِ ْن  اّللَِّ ْبنح رََجاٍء، َعْن عحبَـْيِد اّللَِّ ْبِن عحَمَر، عَ 

َن{ حْلَقِّ َواَل يـَْزنحو َم اّللَّح ِإالَّ ابِ رَّ  حَ نْيِ: }َوالَِّذيَن اَل َيْدعحوَن َمَع اّللَِّ ِإََلًا آَخَر َواَل يـَْقتـحلحوَن النـَّْفَس الَّيِت َسنَـتَ   مَ  َوَسلَّ َعَلْيهِ اّللَِّ َصلَّى اّللَّح  
ّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم َفرَِح فـََرًحا َقطُّ َأَشدَّ َصلَّى ا   اّللَِّ َرسحولَ   [ َفَما رَأَْيتح 60َتَب{ ]مرْي:    نْ َة ُثحَّ نـََزَلْت: }ِإالَّ مَ يَ [ اْْل 68]الفرقان:  

 [ 1{ ]الفتح: َلَك فـَْتًحا محِبيًنا َناحْ فـََرًحا ِمْنهح ِبَا، َوبِـ }ِإانَّ فـَتَ 
 ف. ضعي # قال المحقق:

 

ثـََنا أَبحو َسْهٍل محوَسى ْبنح نَ  احْلََراِم،  دِ اِزيُّ يف َمْسجِ ِن َبٍْر اْلمحَعلِّمح الرَّ  بْ ثـََنا حمحَمَّدح ْبنح محْسِلمِ َحدَّ   -  11 ثـََنا َعْبدح   ، اِزيُّ ْصٍر الرَّ َحدَّ َحدَّ
  ْيِه َوَسلََّم: لَ َصلَّى اّللَّح عَ اَل: قَاَل َرسحولح اّللَِّ   قَ هحَريـَْرةَ ازٍِم، َعْن َأِب  ِب حَ ْن أَ ْبنح َكْيَساَن، عَ ، َحدَّثـََنا يَزِيدح  اَء أَبحو زحَهرْيٍ رَ َمغْ الرَّمْحَِن ْبنح  

َا َقْد    " اْلمحْؤِمنح ِحنَي يـَْنِزلح ِبِه اْلَمْوتح  بُّ ِلقَ ْت، َواّللَّح َعزَّ جَ َخرَ يـحَعاِينح َما يـحَعاِينح، َودَّ َأَنَّ  ِحنَي َيِْلسح يف محْؤِمَن  َوِإنَّ الْ   ،اَءهح  َوَجلَّ َيِح
فـَيَـقح يحسْ َقّْبِِه   َمْن رَبَُّك؟   : َ اّللَّح َألح َربِّ  : َلهح ولح فـَيـحَقالح  : حمحَمٌَّد. فَـ .  فـَيَـقحولح نَِبيَُّك؟  َمْن  ْساَل :  اْْلِ  : فـَيَـقحولح ِدينحَك؟  َما  َلهح:    . ُثحَّ مح يـحَقالح 

: اْنظحْر ِإىَل ٌب يف َقّْبِِه، فـَيـحقَ يـحْفَتحح ابَ  َعثحهح اّللَّح يـَْوَم الْ فـَيَـ ْلَعنْيِ.  َك، ََنْ َقرِيَر اَعدِ  َمقْ الح ًة، فَِإَذا َكاَن َعدحوا ّلِلَِّ نـََزَل ا َكاَنْت رَْقدَ ِقَياَمِة َكَأنََّ بـْ
، َوَعاَيَن َما يـحَعاِينح َودَّ َأَنََّ بِ  ْدِري.  بَُّك؟ قَاَل: اَل أَ رَ   َلهح: َمنْ   يف َقّْبِِه ِقيلَ َلَس  ا جَ  ِلَقاَءهح، َوِإذَ ًدا، َواّللَّح يـحْبِغضح اَل خَتْرحجح أَبَ ا  ِه اْلَمْوتح

، ُثحَّ يـحَقالح َلهح: ََنْ َكَماًة َيْسَمعحَها كحلُّ َدابَّةٍ . ُثحَّ يحْضَربح َضْربَ تَ قَاَل: اَل َدرَيْ  َرَة: َما  هحوشح ". قـحْلتح أِلَِب هحَريْـ مح اْلَمنْـ َنايَـ    ِإالَّ الثَـَّقَلنْيِ
؟ قَااْلَمنْـ  َهشحهح الدَّ   : الَِّذيلَ هحوشح . قَ َواتـَنـْ : َوَشبََّك أَبحو هحَريـَْرَة  قَالَ   .َتِلَف َأْضاَلعحهح«ْيِه َقّْبحهح َحّتَّ ختَْ لَ اَل: »ُثحَّ يحَضيَّقح عَ بُّ َواحْلَيَّاتح

 يَةِ [ ِإىَل آِخِر اْْل 27 يم: الثَّاِبِت{ ]إبراهَقْوِل لْ آَمنحوا ابِ اّللَّح الَِّذيَن  َعزَّ َوَجلَّ: }يـحثـَبِّتح ْولح اّللَِّ قَـ  كَ َبنْيَ َأَصاِبِعِه، َفَذلِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 

أَبحو  َحدَّثَـ   -  17 محْقِرئح  َنا  السَّاِويُّ  قـَْيٍس  ْبِن  َأمْحََد  ْبنح  َمكََّة يف َجْعَفٍر حمحَمَّدح  احلَْ َمسْ   َأْهِل  ِإبـَْراهِ   ،َرامِ ِجِد  ثـََنا  احْلحَسنْيِ َحدَّ ْبنح    يمح 
َعْبدح اّللَِّ   ،اّنُّ َمذَ اَلَْ  ثـََنا  النـُّقَ َحدَّ ْبنح حمحَمٍَّد  بْ َنا  ثَـ َحدَّ   ،ْيِليُّ   ِإبـَْراِهيمَ ِعْكرَِمةح  يَزِيَد    ،نح  ْبنح  ِإْدرِيسح  قَاَل:  اأْلَْوِديُّ، َحدََّثيِن َحدََّثيِن  َأِب   
يـَقحولح ِلَعِليِّ   َلْيِه َوَسلَّمَ عَ  َصلَّى اّللَّح  ْعَت َرسحوَل اّللَِّ َأسَِ َة  اّللََّ اَي َأاَب هحَريـْرَ َك  ْنشحدح اَءهح رَجحٌل فـََقاَل: أَ ِب هحَريـَْرَة َفجَ ِلًسا ِعْنَد أَ َجاتح  كحنْ 

 « قَاَل: نـََعمْ اهح َعادَ   َوااَلهح، َوَعاِد َمنْ اللَّهحمَّ َواِل َمنْ  َمْواَلهح، ِلي  عَ  كحْنتح َمْواَلهح فَـ خحمٍّ »اللَّهحمَّ َمنْ  يـَْوَم َغِديرِ  ْبِن َأِب طَاِلبٍ 
 (: صحيح.1750ة )حيحالسلسلة الص# 
 

حمحَمَّدح   -  19 اّللَِّ  َعْبِد  أَبحو  ثـََنا  شَ   َحدَّ مبَكَّ ْبنح  اَْلَذَّاّنُّ  َأمْحََد  ْبِن  ثَـ ِبيِب  َحدَّ عِ َة،  ْبنح  احْلَِميِد  َعْبدح  اجْلحْرجَ َنا  َحدَّ اّنُّ َصاٍم  َعْبدح  ،  َثيِن 
:   اّللَِّ َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرسحولح    ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَالَ ِن جحَرْيٍج، َعنْ ابْ    َروَّاٍد، َعنِ يِز ْبِن َأِب  اْلَعزِ اْلَمِجيِد ْبنح َعْبدِ 

 َنَشَر« َأْو ا ريًْ ا َأْو َنَا خَ اِبْلَكاِذِب َمْن قَاَل َخريًْ »لَْيَس 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

َثِم ْبِن  بَّاِد ْبِن َجْعَفرِ  عَ نِ حمحَمَِّد ْبِن َحْنظََلَة ْبِن حمحَمَِّد بْ   مْحَِن ْبِن يَزِيَد ْبنِ ِد الرَّ بْ حمحَمَّدح ْبنح عَ   ا أَبحو زَْيدٍ دَّثـَنَ حَ   -  27  ْبِن رِفَاَعَة ْبِن اَْلَيـْ
ثـََنا الزُّ   ِد احْلََرامِ ْلَمْسجِ  خَمْزحوٍم اْلَمْخزحوِميُّ يف اَمَر ْبنِ  عح ْبنِ   َعْبِد اّللَِّ اِئِذ ْبِن  عَ  َنا حمحَمَّدح ْبنح احلََْسِن ْبِن َزاَبَلَة، َحدَّثَـ  ْبنح َبكَّاٍر،  َبرْيح َحدَّ
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ِهشَ الِ مَ ثنا   َعْن  َعاٌك،  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  عحْرَوَة،  ْبِن  النَّ اِم  َعِن  اّللَّح ِئَشَة،  َصلَّى  اْلَمدِ عَ   ِبِّ  »فحِتَحِت  قَاَل:  َوَسلََّم  اِبْلقحْرآِن،  يَنةح  َلْيِه 
 ْثِلهِ مبِِ ا َماِلٌك نَ ثَـ َحدَّ  ،الزَُّبرْيح: ثنا أَبحو َغسَّاَن اْلَمِدييِنُّ قَاَل  .نح اِبلسَّْيِف«ائِ َوفحِتَحِت اْلَمدَ 
 موضوع.  # قال المحقق:

 

ثـََنا أَبحو  - 28 ثـََنا أَ  ،ِدسِ ِد بـَْيِت اْلَمقْ َؤذِّنح َمْسجِ يبح مح َفْضِل ْبِن يحوسحَف اَْلََمَذاّنُّ اْْلَطِ الْ  نح مَّدح بْ ٍر حمحَ َجْعفَ َحدَّ  ، مْحَدح ْبنح َمْنصحورٍ َحدَّ
ثـََنا احْلحسَ  يِق رَ   َأِب ْن  َريـَْرَة، عَ ْن َأِب هح عَ   ،َعْن َأِب َصاِلحٍ   ،َعْن َعاِصمٍ   ، ةَ زَاِئدَ ْن  عَ   ،نْيح ْبنح َعِليٍّ اجْلحْعِفيُّ َحدَّ دِّ ِضَي اّللَّح َعْنهح َبْكٍر الصِّ

ًئا ا شَ ِإنَّهح مَلْ تـحْعَط أحمَّيِت يف الدُّنـْيَ ، فَ َألح اّللََّ اْلَعاِفَيَة َواْلَيِقنيَ يكحْم، فـََقاَل: »َنسْ َوَسلََّم َمَقاِمي فِ    َعَلْيهِ ّللَِّ َصلَّى اّللَّح اَم َرسحولح ااَل: قَ قَ  يـْ
ًئا َخرْيًا ِمنَ  َواَل يف اْْلِخَرةِ  ِة، يَ افِ ا ِمَن اْلعَ َخريًْ   نِي« اْلَيقِ  َشيـْ

 حسن.  محقق:# قال ال
 

َجْعَفرٍ َحدَّ   -  31 أَبحو  ْبِن    ثـََنا  َأمْحََد  ْبنح  ِعيسَ حمحَمَّدح  ثنا  الرَّْمِليُّ  اْلَعَقِريُّ  الْ   ىِإبـَْراِهيَم  يحونحَس  َضْمَرةح  َحدَّثـَنَ َفاخحوِريُّ،  ْبنح  ثـََنا ا  َحدَّ
  . َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اأْلحذحاَنِن ِمَن الرَّْأِس«لنَِّبِّ َصلَّى اّللَّح  ا عحَمَر، َعنِ اَنِفٍع، َعِن اْبنِ   ، َعنْ ْبِن َسِعيدٍ   يلح ْبنح َعيَّاٍش، َعْن ََيََْي عِ ِإْسَا

ثـََنا َسَلَمةح  َبةَ   َحدَّ ثـََنا ْبنح قـحتَـيـْ ثـََنا ِإْسَاعِ نَ َحدَّثَـ لنَّحَّاِس،  رْيِ ْبنح اأَبحو عحمَ ، َحدَّ ثْـَلهح   مِ  اْبِن عحَمرَ ، َعْن اَنِفٍع، َعنِ ََي يلح، َعْن َيَْ ا َضْمَرةح، َحدَّ
 َمْوقحوفًا 

 حسن.  # قال المحقق:
 

ثـََنا أَبحو َعِليٍّ حمحَمَّدح ْبنح حمحَمٍَّد اأْلَْشَعثح اْلِمْصِريُّ َجِليسح َأِب   -  38 ِن  ا حمحَمَّدح ْبنح َداوحَد بْ اِصِر، َحدَّثـَنَ لنَّ َعَلِويِّ َأِخي ا َعْبِد اّللَِّ الْ َحدَّ
اَنِجَيَة،  أَ  سحْفَياثَـ دَّ حَ ِب  ِديَناٍر،   نح،َنا  ْبِن  َعْمِرو  ِعْكرِ   َعْن  اةَ مَ َعْن  َعِن  َوسَ ،  َعَلْيِه  اّللَّح  َصلَّى  اّللَِّ  َرسحولح  قَاَل  قَاَل:  َعبَّاٍس  لََّم: ْبِن 

َشْأنِ  َأوََّل  َعَلْيِه  »َكاَن  محوَسى  نِ ال  َوالثَّانَِيَة عحْذٌر، وَ سَّاَلمح  ِفرَ الثَّ ْسَياٌن،  َلَقصَّ اّللَّح َولَ بـَْيِنِهَما،    َما اقح  الَِثَة  محوَسى  َعزَّ  ْو َصَّبَ  لَّ جَ وَ  
«َعلَ  َنا ِمْن َشْأَِنَِما َأْكثـََر ِمَّا َقصَّ  يـْ

 موضوع.  ق:# قال المحق
 

َبَة،يُّ َأخحو َأِب عَ مِ وَسى احلَْْضرَ  مح حمحَمَّدح ْبنح َحدَّثـََنا    -  39 َن، َوعِ َوا  ِجيَبَة، َواْبنح قـحتَـيـْ نح َعْبِد اأْلَْعَلى ا يحونحسح بْ ثن  وا:قَالح دٌَّة،  ْبنح َزابَّ
ْيَت زََكاَة  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأدَّ   اّللَّح ِبُّ َصلَّى  : قَاَل النَّ َعْن َأِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر قَالَ  اْبنح َوْهٍب، َعِن اْبِن جحَرْيٍج،  انَ الصََّديفُّ، َأْخّبََ 

 «هح َشرَّ َك َت َعنْ َك، فـََقْد َأْذَهبْ َمالِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

أَ َثيِن َحدَّ   -  41 ْبنح بح   َبْكٍر حمحَمَّدح  َأِب  أَ   و  ْبِن  أَبحو حمحَ مْحََد  ثـََنا  َحدَّ اْلمحَعدَّلح مبِْصَر،  لح  اْْلَالَّ بْ يحوسحَف  َسْعدح  ْبِن  ْبِد اّللَِّ عَ   نح مٍَّد  َعْبِد   
َة بِْنِت َعْبِد الرَّمْحَِن، َأنَّ َسِعيٍد، َعْن َعْمرَ   نِ َروَّاٍد، َعْن ََيََْي بْ ِن  ِن بْ محَْ ا حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد الرَّ نَ اَنِفٍع، َحدَّثَـ   َعْبدح اّللَِّ ْبنح ا  احْلََكِم، َحدَّثـَنَ 
احلَْ  ْبَن  خَ َكمِ َمْرَواَن  النَّاسَ   َفذَكَ كَّ مبَِ   َطَب  فََأْكثَـ َة،  َفْضِلَها  ِمْن  ِفيَها  فـََقارَ َر  َوَأْطَنَب،  ْبنح  ،  رَاِفعح  الْ َخدِ َم  أَيُـَّها  فـََقاَل:   محَتَكلِّمح يٍج 

َأْسَْعَك ذََكْرَت اْلَمِدينَ ا ِفيَها ِمنَ مَ وَ   ذََكْرَت َمكَّةَ   َأْسَعحكَ   َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه سحوَل اّللَِّ تح رَ عْ مِ ْشَهدح َلسَ فَأَ   َة، اْلَفْضِل َما ذََكْرَت، َومَلْ 
: »اْلَمدِ لَّ َوسَ    َمكََّة« ِمنْ يَنةح َأْفَضلح َم يـَقحولح
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 باطل.  # قال المحقق:
 

ْبِن عَ   -  44 ِبْشِر  ْبنح  اْلعحْكَّبِيُّ   دِ بْ َحدَّثـََنا حمحَمَّدح  الزَُّبرْيِيُّ  اْلِمْصرِ اّللَِّ  َحدَّ يُّ مبِْصرَ   ْبنح ثـََنا  ،  بْ نَ   َبْرح  ََيََْي  ثـََنا  َحدَّ َن،  نح َحسَّاْصٍر، 
 هح« َسلََّم َفَسبَـْقتح ِبُّ َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه وَ نَّ ال، َعْن َأِب هحَريـَْرَة قَاَل: »َسابـََقيِن ٍد، َعْن َأِب َسَلَمةَ ْبِن زَيْ  َمَة، َعْن َعِليِّ ا مَحَّادح ْبنح َسلَ نَ َحدَّثَـ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َبَة اْلعَ اْلَعبَّاِس حمحَمَّدح ْبنح احلََْسِن بْ َنا أَبحو  ثَـ َحدَّ   - 45 ثـََنا    ، ٍع َوَثاَلِثِاَئةٍ ٍر َسَنَة ِتسْ فَ ْسَقاَلّنُّ يف صَ ِن قـحتَـيـْ يَزِيدح ْبنح َخاِلِد ْبِن َمْوَهِب َحدَّ
ِن  ِليِّ َوَسِعيِد بْ احْلَاِرِث اْلعحكْ   َعنِ   ،ْبِن َعْجاَلنَ   َعْن حمحَمَّدِ   ،ْبِن َعيَّاشٍ   َعْن َعْبِد اّللَِّ   ،ةَ َفضَّلح ْبنح َفَضالَ َحدَّثـََنا مح   ،  الرَّْمِليُّ دٍ الِ أَبحو خَ 

الَعبْ  َعْن عَ ِد   ، اَْلَْمَداّنِّ النـُّْعَمانَ رَّمْحَِن  َع  أَنَّهح سَِ الشَّْعِبِّ  عْ نَ بْ   اِمٍر  : سَِ يـَقحولح َبِشرٍي  َصلَّ   اّللَِّ  َوسَ   ى اّللَّح تح َرسحوَل  :  لَّ َعَلْيِه  يـَقحولح َم 
اْلمحْرِتِع كَ   يِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َأْرَتَع ِفيِه َفَكانَ َك َكاَن َأَشدَّ اْسِتّْبَاًء ِلدِ َعَل َذلِ فَـ   احْلاََلِل، َفَمنْ َراِم ِسرْتًا ِمَن  َنكحْم َوَبنْيَ احلَْ »اْجَعلحوا بـَيْـ 
 « هح ى اّللَِّ حَمَارِمح  َمِلٍك مِحًى، َوِإنَّ مِحَ لِّ كح ، َوِإنَّ لِ ِفيهِ  َقعَ احلَِْمى يحوِشكح َأْن يَـ ِإىَل َجْنِب 

 ن. حس # قال المحقق:
 

ثـََنا ِإبـْرَ حَ   ةِ مَّدح ْبنح َعْبِد اّللَِّ الدَّبِيِليُّ محْقِرئح َأْهِل الشَّاِم اِبلرَّْملَ و َعْبِد اّللَِّ حمحَ بح ا أَ َحدَّثـَنَ   -  49 يُّ طِ َواسِ َمْرَواَن الْ   َأمْحََد ْبنِ   اِهيمح ْبنح دَّ
َثِم   ثـََنا أَبحو اَْلَيـْ  ْبِن عحَباَدَة ْبِن ُمحَاِلِد ْبِن ثـَْوِر ْبِن محَعاِويَةَ   ْبِن َواِصِل ْبِن َكاِهِل ْبنِ ِط  ايَ وَّاِس ْبِن رِ ِن نَـ ِب بْ دح ْبنح طَالِ اْلَبكَّاءح َصاعِ َحدَّ

ثـََنا أَبح   ءِ ااْلَبكَّ   ِبْشِر ْبِن  َعنْ وَ   ْبِن ثـَْوٍر،اِلِد  يِه ُمحَ َعْن أَبِ   ،َعْن أَبِيِه َكاِهلٍ   ،ِراَيٍط، َعْن أَبِيِه َواِصلٍ   بِيهِ وَّاٍس َعْن أَ ْن أَبِيِه نَـ و طَاِلٍب عَ َحدَّ
َوِقَراَءَة احْلَْمدح ّلِلَِّ َربِّ   ،نيَ سِ فـََعلََّمهحَما ايَ ْيِه َوَسلََّم،  ّللَّح َعلَ ِبِّ َصلَّى النَّ ِه، َأَنَّحَما َوَفَدا َعَلى اْوٍر، َوهحَو َجدُّ َصاِعٍد أِلحمِّ محَعاِويََة ْبِن ثَـ 

 }ِبْسِم اّللَِّ   ْبِتَداءَ ااِل   وذح ِبَربِّ النَّاِس، َوَعلََّمهحمح َأَحٌد، َوقحْل َأعحوذح ِبَربِّ اْلَفَلِق، َوقحْل َأعح    اّللَّح هحوَ ْل  قح   ،اَلثِ اِت الثَّ محَعوِّذَ َوالْ   ،نيَ اْلَعاَلمِ 
ِت اْلوفحودح ِإَذا َوَفَدْت َعَلى وََكانَ   َل: قَا  .يِن{ يـَْوِم الدِّ   ْم }َماِلكِ لََّمهح َواجْلَْهَر ِبَا يف الصَّاَلِة، َوأَنَّهح عَ   ، [1  ة:لرَِّحيِم{ ]الفاحتالرَّمْحَِن ا

ا يـحْعِجبـحهح النَِّبِّ َصلَّى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  ِإىَل ضِ اِلْنِصرَ ا  مح ّللَّح  َويَِقلُّ افح  ِعْندَ   َياِعِهْم،  النَِّبُّ  هح َمَقامحهحْم  َوسَ ، وََكاَن  َعَلْيِه  يـحْعِلمح َصلَّى اّللَّح  لََّم 
َنا َهذِ وَكَ ،  َك وحفحوَد اْلَعَربِ َذلِ  َثِم قـََرَأ َعَليـْ َصلَّى اّللَّح َهؤحاَلِء، َعِن النَِّبِّ    ْن آاَبِءهِ عَ   انَ َة، َكَما َعلََّمهح أَبحوهح مبَا َأْخّبََ ِه السُّورَ اَن أَبحو اَْلَيـْ
َنا  يْ َعلَ  َعَليـْ قـََرَأهح  َفَكاَن ِمَّا  َوَسلََّم  َثِم يف أَ ِه  اَْلَيـْ ايلَ سحورَِة يس: }تـَْنزِ   بحو  الرَِّحيِم{ ]يس:    يـَْنِصبح }تـَنْ 5ْلَعزِيِز  سجدة: زِيَل{ ]ال[ 
َبنْيِ   ،[2 ِمْن  )َوَجَعْلَنا  سحد  يْ أَ   َوقـََرَأ  َوقـََرأَ ِديِهْم  نِي  السِّ ِبَضمِّ  َناهح ا(  }فََأْغَشيـْ ]يس:  مْ   }وَكحلَّ 9{  َوقـََرَأ  محْعَجَمٍة،  اِبْلَغنْيِ  َشْيٍء [   

نَ  أَاِيْن ذح لَّ كح   [ َنَصبَ 12اهح{ ]يس:  َأْحَصيـْ َمَعكحْم  َوقـََرَأ: )طَائِرحكحْم  َوقـَرَ كِّْرمتحْ ،  َِمْدحوَدٍة،  َمْفتحوَحٍة  ِبَْمَزٍة  َلمَّا{ ]يس: َوِإْن كحل  }   أَ (   
َتةح{ ]يس:  َتةح( َشدََّد }الْ َميِّ َوقـََرَأ )اأْلَْرضح الْ   ،[32َلمَّا{ ]يس:  َد } دَّ َوشَ   ،[32ل { ]يس:  [ رََفَع }كح 32 لحوا  ْأكح لِيَ }   ،[33َميـْ

َثَرِِه{ ]يس:   الثَّاَء  35ِمْن  فـَْتَح  اْلفح [  ِتِْم يف  َوقـََرَأ )ذحرِّايَّ َوقـََرأَ لْ َواْلِميَم،  محوَن{ ]يس:  ِك(  وَن{ لح َوقـََرَأ }يـَْنسِ   ، [49 }َوهحْم خيَِصِّ
َلتَـَنا  [ 96]األنبياء:   َويـْ َمرْ   َمنْ   َوقـََرَأ }اَي  ِمْن  َهَذا{ َوقَـ بـََعثـََنا  قـَْولٌ   ،[ 56}يف ِظاَلٍل{ ]يس:    أَ رَ َقِداَن  }َأمَلْ َوقـََرَأ »َساَلٌم  َوقـََرَأ   »

: [ َوقـََرَأ }نـحَنكِّْسهح يف اْْلَْلِق{ ]يس67:  َمَكانَِتِهْم{ ]يس[ }َعَلى  62ِبال  َكِثريًا{ ]يس:  َرَأ }جِ قَـ وَ [  60َأْعَهْد ِإلَْيكحْم{ ]يس:  
َها رَكحوبحح 71{ ]يس:  تَّاِء، َوقـََرَأ }َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنـَْعاًمال( ابِ  َمْن َكاَن َحي اَوقـََرَأ )لِتـحْنِذرَ [  68 [ 72  { ]يس:مْ [ ِبَغرْيَِها َوقـََرَأ }َفِمنـْ

َرَأ }َوِإلَْيِه قَـ ، وَ [ ِبَرْفِع النُّونِ 117كحونح{ ]البقرة:   فـَيَ [ َوقـََرَأ }كحنْ 81خَيْلحَق ِمثْـَلهحْم{ ]يس:    نْ ِبَقاِدٍر َعَلى أَ ِبَفْتِح الرَّاِء، َوقـََرَأ } 
َنا َصاِعٌد يف سحورَِة ا[ ِبَرْفِع  83تـحْرَجعحوَن{ ]يس:   َا ذَ ْنوِيِن َأَحٍد وَ [ بِتَـ 2}َأَحٌد اّللَّح{ ]اْلخالص:    ْخاَلصِ ْْلِ التَّاِء َوقـََرَأ َعَليـْ َكَر َأَنَّ
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َا لحَغتـحهحمْ    اْلَكاِف َوذََكرَ َكْسرِ لحَغتـحهحْم َوقـََرَأ »ِكَفًأ« بِ  ْخاَلِص ِمَّ لَ  وَ َأَنَّ  ّللَّح ا َحِفَظ يف نـَْقِلِهْم َعِن النَِّبِّ َصلَّى اْيَس ِمَّا قـََرَأ يف سحورَِة اْْلِ
 َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه  ِبِّ اْلَفَلِق َعِن النَّ   يف َأعحوذح ِبَربِّ [  4ق:  ْن َشرِّ النـَّفَّاَثِت يف اْلعحَقِد{ ]الفلمَ هحْم، َوقـََرَأ }وَ ْيِه َوَسلََّم َوَلِكنـََّها لحَغتـح َعلَ 

 َوَسلَّمَ 
 منكر.  # قال المحقق:

 

ْنِديُّ ْبنح دَّثـَنَ َعمَّاٍر الرَّاِزيُّ، حَ َنا حمحَمَّدح ْبنح  ثَـ َن، َحدَّ َعْسَقاَل َقاَلَن بِ اِزيُّ قَاِضي َعسْ رَّ المَّدح ْبنح َسِعيٍد  أَبحو َبْكٍر حمحَ   َحدَّثـََنا  -  59   ا السِّ
ْبِن َخاِلٍد، َعْن َسَلمَ َأِب قـَيْ   ْن َعْمِرو ْبنِ يُّ، عَ ازِ الرَّ َعْبَدَوْيِه   َأِب َصاِدقٍ ٍس، َعْن شحَعْيِب  ْبِن كحَهْيٍل، َعْن  ْعتح أْلَ ا  َة  ْزِديِّ قَاَل: سَِ

ااًن َعليُّ ْبنح َأِب طَاِلٍب َرِضَي  َلحَا ِإميَ َوَسلََّم َأوَّ َلْيِه  عَ   َنا َصلَّى اّللَّح َردحوا َعَلى نَِبيِّ ِة وَ انح: ِإنَّ َأْهَل اجْلَنَّ ْلمَ قَاَل: قَاَل سَ   ا اْلِكْنِديَّ َلْيمً عح 
  َعْنهح اّللَّح 

 رواه الطبراني، ورجاله ثقات.  :(14599الهيثمي )# قال 
 

ْقَطعح،  ْبِن َخاِلٍد اأْلَ انح ْبنح عحَمَر  ثـََنا سحَلْيمَ دَّ َة حَ ، قَاِضي َطَّبِيََّة ِبَطَّبِيَّ بٍ  َحرْ يِّ ْبنِ لِ ْبِن عَ ْبِن احلََْسِن    يِّ دح ْبنح َعلِ مَّ َحدَّثـََنا حمحَ   -  66
اْبنح عحَليَّ َحدَّ  ِإبـَْراِهيَم، هحَو  ْبنح  ِإْسَاِعيلح  ْبنح ثـََنا  ثـََنا ِزاَيدح  َساملٌ، ثَـ دَّ بـََياٍن، حَ   َة َحدَّ قَاعح ْبِن    ْبِد اّللَِّ  عَ َعنْ   َنا  ى َرسحولح اّللَِّ لَّ َل: صَ َمَر 

َعلَ  َوَسلََّم  يْ َصلَّى اّللَّح  اْلَفْجرِ ِه  انـَْفتَ َصاَلَة  فََأقْـَبَل  ، ُثحَّ  لََنا يف  َل،  اَبِرْك  فـََقاَل: »اللَّهحمَّ  اْلَقْوِم،  لَنَ َعَلى  َواَبِرْك  محدِّ َمِديَنِتَنا،   ، انَ ا يف 
اَل: ُثحَّ َعاَد فـََقاَل ِمْثَل وَل اّللَِّ قَ ِعَراِق اَي َرسح ٌل: َوالْ َل رَجح فـََقا  ، ِنَنا«هحمَّ اَبِرْك لََنا يف َشاِمَنا َوميََ للَّ ا، اَحَرِمنَ   َنا يف  اَبِرْك لَ هحمَّ اللَّ َوَصاِعَنا،  

، قَا: َواْلِعَراِق اَي َرسحوَل  َذِلَك، فـََقاَل الرَّجحلح  َصاِعَنا،  وَ يَنِتَنا، َواَبِرْك لََنا يف محدِّانَ دِ  مَ  لََنا يف كْ  اَبرِ : »اللَّهحمَّ الَ  قَ َفَسَكَت، ُثحَّ :  لَ اّللَِّ
اَبِركْ ال َواَبِركْ لََنا يف َحرَ   لَّهحمَّ  َوالْ ِمَنا،  الرَّجحلح:  فـََقاَل  َومَيَِنَنا«  َشاِمَنا  لََنا يف  اَي َرسحوَل اّللَِّ   قـَرْ   . قَاَل: »ُثَّ ِعَراِق  ْيطَاِن،  الشَّ نح  َيْطلحعح 
 «اْلِفنَتح  َتِيجح وَ 

 حسن.  ل المحقق:قا# 
 

َعْبِد اّللَِّ   دح َحدَّثـََنا حمحَمَّ   -  68 اْلَبرْيح ْبنح  َمْكححوٌل  السَّاَلِم،  َعْبِد  ْبِن  َهاِنٍئ،  ْبنح  اّللَِّ  َعْبدح  ثـََنا  َحدَّ بَِبرْيحوَت،  َضْمَرةح ثَـ َحدَّ   وِتُّ  ْبنح َنا   
مَ رَبِ  َعْن  َمْعَبدٍ رَّ سَ يَعَة،  ْبِن  انَ َة  َعْن  النَِّبُّ َصلَّى  ِن  ابْ َعِن  ٍع،  فِ ،  قَاَل  قَاَل:  َعَليْ اّللَّح عحَمَر  َوسَ   َواَل ِه  َبْدٍو  َثاَلثٌَة يف  اْجَتَمَع  »َما  لََّم: 

 طَانح«مح الشَّيْ ْيهِ َعلَ  َحَضٍر اَل تـحَقامح ِفيِهمح الصَّاَلةح ِإالَّ اْسَتْحَوذَ 
 حسن.  # قال المحقق:

 

ثـََنا أَبحو َسِعي  -  71 ثـََنا َعْبدح الرَّمحَْ قِ دَِّمشْ اِهدح الزَّ لِد ْبِن فـَيَّاٍض ايْ بَـ مْحََد ْبِن عح نح أَ  بْ مَّدح حمحَ ٍد  َحدَّ ْبنح ِإبـَْراِهيَم دحَحْيٌم   نِ يُّ ِبِدَمْشَق َحدَّ
، َوَسأَْلتحهح، هَ اَق، َعِن اأْلَْوزَاعِ دَّثـََنا شحَعْيبح ْبنح ِإْسحَ حَ  َأْهَلهح وَ يِّ لح الرَّجحلح  اَلَة  صَ   ا َحّتَّ يحَصلُّو رٍ حَ َلِة ََجٍْع ِبسَ لَيْـ   ِمنْ هح  َساءَ نِ ْل يـحَرحِّ
بـَعْ   صُّْبحِ ال اِبحلََْصى  اْلَمِحلَّ  َويـَْرمحوا  المبًِّن  َمَواِقَف  يَِقفحوا  َأْن  يـَْعقح َد  قَاَل  فـََقاَل:  َعطَاٍء: َكانَ نَّاِس؟  ْبنح  َذلِ وبح  َيْصَنعح  َعطَاٌء  َك   

 مبًِّن  مح الصُّْبَح يف َمْنزَِِلِمْ  َعَلْيِه َوَسلََّم قـَْوًما َوَصلَّى بِِ لَّى اّللَّح ِبِّ صَ نَّ لِدَم يف ثَِقِل اقَ  َعبَّاٍس: أَنَّهح نح  ابْ َثيِن دَّ َوحَ ِبَِْهِلِه، َوقَاَل َعطَاٌء: 
  .(1294) مسلمبنحوه  إسناده ضعيف، ورواه# 
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ثـََنا أَبحو َعْبِد اّللَِّ حمحَمَّدح ْبنح يح   -  77 يُّ،  َقفِ يحوسحَف الثَـّ مَِّد ْبِن  اِعيلح ْبنح حمحَ َنا ِإسَْ ثَـ ِبِدَمْشَق، َحدَّ يُّ احْلَاِفظح  َروِ ٍر اَلَْ شْ وسحَف ْبِن بِ َحدَّ
ثـََناَسعِ َنا ٍع، َحدَّثَـ ْبنح اَنفِ  َحدَّثـََنا زََكِرايَّ   هحَريـَْرَة قَاَل: ْن َأِب ، عَ َمْقّبحِيِّ ٍد الْ السَِّريُّ ْبنح ََيََْي، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِب َسِعي  يدح ْبنح احلََْسِن، َحدَّ

َفْعهح اّللَّح َعزَّ َوَجلَّ   ملَْ اَمِة َعاملٌِ  اْلِقيَ مَ وْ َشدَّ النَّاِس َعَذااًب يَـ  أَ لََّم: »ِإنَّ َلْيِه َوسَ اّللَِّ َصلَّى اّللَّح عَ  ولح اَل َرسح قَ    ِبِعْلِمِه«يـَنـْ
 في إسناده من لم أعرفه. # قال المحقق:

 

ثَـ َيا  يُّ أَبحو احْلََسِن، بِبَـْيِت اَلَْ َسكِ كْ نح َبكَّاِر ْبِن يَزِيَد السَّ دح بْ حمحَمَّ َحدَّثـََنا    -  85 يَم اْبِن  ِإبـَْراهِ   ِعيَل ْبنِ اا حمحَمَّدح ْبنح ِإسَْ نَ ِبِدَمْشَق، َحدَّ
ثـََنا َحدَّ سَ ََي َيَْ   عحَليََّة،  ْبنح  مَحَّادح  َحدَّثـََنا  السََّكِن،  ْبنح  َعْن  َلَمةَ   أَ َداوحَد  ،  هِ ْبِن  مَ ِب  َعْن   ، الشَّْعِبِّ َعِن  ْبِن  سْ ْنَد،  عحَمَر  َعْن  رحوٍق، 

َرسحولح اّللَِّ لَ قَاِب  اْْلَطَّا قَاَل  َوَسلَّ َليْ  َصلَّى اّللَّح عَ :  »لَيْ ِه  تـَرحدُّ َم:  الَِّذي  اْلِمْسِكنيح  َوالاأْلَ هح  َس  َواللُّْقَمةح  َواأْلَْكَلَتاِن،  َتاِن«  لُّْقمَ ْكَلَة 
ْثِرَي َماَلهح سَ   ا، َعْن َهَذا الشَّْيِخ: »َوَمنْ َجْوصَ   اْبنح   زَاَدّن  ِقلَّ َوَمْن  اَء فـَْليح َفَمْن شَ   هح النَّاِر، تـَتَـَلهَّبح   نَ ا هحَو َوْصٌف مِ ِإنََّ فَ   َأَل النَّاَس لِيـح

   .«َشاَء فـَْليحْكِثرْ 
ثـََنا اْلمحِغريَ  ثـََنا أَبحو َعرحوبََة، َحدَّ َلهح َومَلْ  النَّاَس لِيحْكِثَر مَ اَل  أَ ، بِِْسَناِدِه َوقَاَل: َفَمْن سَ ادح ثـََنا ََيََْي، َحدَّثـََنا مَحَّ ، َحدَّ مْحَنِ ِد الرَّ نح َعبْ ةح بْ َحدَّ

 ِديثَ احلَْ ْسِكنيح« ْيَس اْلمِ لَ َيْذكحْر »
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

ا  -  89 َحاِمٍد  ْبنح  حمحَمَّدح  ِهشَ ْلَيْحَياِويُّ،  َحدَّثـََنا  ْبنح اَحدَّثـََنا  ْبنح  مَّ عَ   مح  َصَدَقةح  َحدَّثـََنا  َحدَّثَـ الِ خَ اٍر،   ، اْلقحَرِشيُّ ْبنح َنا  ٍد    َعْمرحو 
:  لْ : قـح ْعٍد، َعْن أَبِيِه َسْعٍد قَالَ سَ   ْبنِ   ، َعْن ِباَللِ شحَراْحِبيلَ  : اَي َرسحوَل اّللَِّ   ا ايَ ذَ َنا: ُثحَّ َماَأقْـَراّن« قـحلْ اَل: »َأاَن وَ َمْن ِخَيارح أحمَِّتَك؟ قَ تح

؟ قَاَل: »ُثحَّ اْلقَ ولَ سح رَ  «  َقْرنح الثَّالِ قَاَل: »الْ    َماَذا؟ا: ُثحَّ ثَّاّن« قَاَل: قـحْلنَ ال  نح رْ  اّللَِّ ؟ قَاَل: »ُثحَّ َيكحونح ّللَِّ َنا: ُثحَّ َماَذا اَي َرسحوَل الْ قـح ثح
 َتَنحوَن َواَل يـحَؤدُّوَن« ؤْ يـح وَ  فحوَن، َواَل يحْسَتْحلَ ، َوََيِْلفحوَن ْسَتْشَهدحونَ ْوٌم َيْشَهدحوَن َواَل يح قَـ 

 حسن.  المحقق:ال # ق
 

ثـََنا َعْبدح  مْ ، ِبِ َصاِلٍح احلِْْمِصيُّ   تَّاِم ْبنِ   ْبنح دح  َحدَّثـََنا حمحَمَّ   -  90 ْبنح َعيَّاٍش، َعْن    ثـََنا ِإْسَاِعيلح ، َحدَّ حَّاكِ اْلَوهَّاِب ْبنح الضَّ َص، َحدَّ
اَل َرسحولح قَ :  الَ ّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَ ِد اَعبْ َة، َعْن   َكِثرِي ْبِن محرَّ ، َعنْ رْيٍ ْبِن نـحفَ    ْبِن جحَبرْيِ مْحَنِ الرَّ ِد  بْ َعْن عَ  َعْمٍرو،  ْبنِ   انَ َصْفوَ 

َهَذا اِدي: َأاَل ِإنَّ اٍد يـحنَ نَ ِفيَها مح  ِسِه ِعَماَمةٌ ى رَأْ َعلَ ، وَ ةٌ َكرِعَ   الح ََلَا:يـحقَ  نيِ يُّ ِمْن قـَْريٍَة اِبْلَيمِ خَيْرحجح اْلَمْهدِ  َم: "َوَسلَّ لَّى اّللَّح َعَلْيِه اّللَِّ صَ 
 يُّ فَاتَِّبعحوهح " ْهدِ اْلمَ 

 منكر كذب.  # قال المحقق:
 

أَ عَ   قـََرْأتح   -  102 حمحَمَِّد  ْلَفوَ ا  ِب َلى  َعلَ اِرِس  ِبَطرَ ْبِن  السَّرَّاِج  اْلمحرَكَِّب  َسِعيٍد  ْبِن  قـحْلتح ى  حمحَ دََّثكحمْ : حَ سحوَس  عَ   ْبنح  اّللَِّ مَّدح  ْبِد 
، َحدَّثـَنَ رِّ اْلمحخَ  اّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم:  َصلَّى     َرسحولح اّللَِّ قَالَ   :قَالَ َنٍس  أَ   ِد اْلَعزِيِز، َعنْ ْرقَاءح، َعْن َعبْ ٍر قَاَل: َحدَّثـََنا وَ ا حمحَمَّدح ْبنح َجْعفَ ِميُّ

   .«نَـفَّْس َثاَلثً »ِإَذا َشرِْبَت فـَتَـ 
ثـََنا اْلمحَخرِّ مَّدح، َنا حمحَ ثَـ َحدَّ  َالِ  َعْبدح الرَّمْحَِن: وَ يُّ قَاَل: قَالَ مِ َحدَّ  هح َكرَ  ذَ يثٍ دِ َفظح ِمينِّ يف حَ َفاّن َوَهحَا َأحْ ِكيٌع َوََيََْي خيح

 ضعيف.  # قال المحقق:
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أَبح   -  103 ثـََنا  حمحَمَّ َحدَّ احلََْسِن  اْلَقاو  ْبنح  اْلَْ دح  ْبِن  ْبنِ ِسِم  حَ انَ   ِصيِب  ِبَطَرسحوَس،  اْلَواِسِطيُّ  َعمَّ ثَـ دَّ ِصٍح  َخاِلٍد  َنا  ْبنح  التَّمَّارح  ارح 
َحدَّ اْلوَ   ، َمنْ اِسِطيُّ ْبنح  احْلَِكيِم  َعْبدح  يحونحسَ ثـََنا  َعْن  عحبَـْيٍد،نِ بْ   صحوٍر،  قَ بِ ثَ   َعنْ     اْلبـحَناّنِّ  ْعتح  ٍت  الرَّمْحَِن  اَل: سَِ لَيْـ َعْبَد  َأِب    َلى، ْبَن 
نَ بَ قْـ َلمَّا اْنَصَرَف، أَ ى َصاَلِت، اْلِعَشاَء، فَـ َلْيِه َوَسلََّم ِإْحدَ  َصلَّى اّللَّح عَ َنا َمَع َرسحوِل اّللَِّ يْـ لَّ ثح َعْن صحَهْيِب اْْلَرْيِ قَاَل: صَ َيحَدِّ  ا  َل َعَليـْ

« قَالح ِه فـََقاَل  هِ َوجْ بِ  ِلْلَعْبِد اْلمح اّللَِّ َلمح قَاَل: »َعِجْبتح ِمْن َقَضاِء  عْ سحولحهح أَ وا: اّللَّح َورَ »اَل َتْسأَلحوّن ِمَّْن َضِحْكتح ْسِلِم، ِإْن َكاَن َما   
 اْلمحْسِلمح«   اْلَعْبدح الَّ إِ  رْيًا َلهح خَ ّللَّح اكحلُّ َأَحٍد َقَضى لَّ َلهح َخرْيٌ َولَْيَس  َقَضى اّللَّح َعزَّ َوجَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

يَصِة، حَ َوالصَّنَـَعاّنُّ ابِ   ،ْلَبطَّالِ ا  نح ِإبـَْراِهيَم ْبنِ  حمحَمَّدح بْ ّللَِّ و َعْبِد اا أَبح دَّثـَنَ حَ   -  111  اْلَعْنَّبِيُّ، َحدَّثـََنا اّللَِّ ْيِد  ا َأمْحَدح ْبنح عحبَـ دَّثـَنَ ْلَمصِّ
َعنْ َنا عح َحدَّثَـ ،  رٌ ْعَتمِ مح   ، اّللَِّ اْبِن عحَمَر    بَـْيدح  َعِن  رَ قَ اَنِفٍع،  َخَرَج  َعَلْيهِ سحولح اّللَِّ اَل:  بـَْعدَ نَْ وَ َوَسلََّم     َصلَّى اّللَّح  نحَصلِّي سحْبَحتَـَنا    نح 

   .ِم« ِمْن َصاَلِة اْلَقائِ ْصِف ى النِّ لَ عَ اِعِد  ْيِه َوَسلََّم: »َصاَلةح اْلقَ لَ عَ  اّللَّح  اَل َرسحولح اّللَِّ َصلَّىالرُّكحوِع فـَقَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 

، ِبَا، َحدَّثـََنا حمحَمَّدح ْبنح لْ ا  ْفَياَن ْبِن محوَسى الصَّفَّارح ْبنح سح ا حمحَمَّدح  َحدَّثـَنَ   -  112 يِصيُّ ثـََنا َعْبدح اْلَواحِ مَ دَ آ  ِمصِّ   َماَن، يْ لَ ِد ْبنح سح ، َحدَّ
ا ِفيِه َصِليٌب رتًْ ِض بـحيحوِت َأْهِلِه سِ َعَلى بـَعْ رََأى   َوَسلََّم  اّللَّح َعَلْيهِ يـَْرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  يَن، َعْن َأِب هحرَ ريِ ، َعِن اْبِن سِ َعِن اْبِن َعْونٍ 

 هح لَ َأْن َأقحو ِه قـَْواًل َشِديًدا َأَهابح ِفي لَ  ِبِه فـَقحِضَب، َوقَافََأَمرَ 
 صحيح.  لمحقق:# قال ا 

 

ثَـ َنا أَبحو كحَريْ َلَب َحدَّثَـ َلِبُّ، ِبَ َوِلُّ احلَْ مْحََد ْبِن َمْنصحوٍر اْلبَـزَّازح اْلَْ ْبنح أَ دح  حمحَمَّ   َحدَّثـََنا  -  117 انح ْبنح عحْقَبَة، ثنا مَحَْزةح  ا سحْفيَ نَ ٍب، َحدَّ
، عَ الزَّايَّ  اْلَورَّاقح َمَطٌر  ثـََنا  ، َحدَّ اَنِفٍع، َعنِ تح َوَسلََّم: »َمْن  اّللَِّ ولح  سح  رَ قَاَل: قَالَ   ْبِن عحَمَر،ا  ْن  َعَلْيِه  اّللَِّ   اَل سحْبَحانَ قَ  َصلَّى اّللَّح 
 احْلَِديثَ ذََكَر « وَ  َحَسَناتٍ رح ْمِدِه، كحِتَب َلهح َعشْ َوِبَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثـََنا َأمحَْ   -  120 ثـََنا أَبحو عحْثَماَن ْبنح َحْرٍب، َحدَّ ثـََنا َأمْحَدح ْبنح سِ الِ َراِهيَم اْلبَ دح ْبنح ِإبْـ َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا اليُّ   نْ ََي، عَ ِريُّ ْبنح َيَْ سَّ  يحونحَس، َحدَّ
  . ْيِه َوَسلََّم: »َساِقي اْلَقْوِم آِخرحهحْم«لَ  عَ ِة قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اّللَّح ِغريَ اْلمح   َعنِ اْلمحِغريَةِ ِبٍت َمْوىَل ثَ 

 عحْثَماَن حمحَمًَّداِب َأظحنُّ اْسَم أَ قَاَل أَبحو َبْكٍر: 
 صحيح.  # قال المحقق:

 

ثـََنا َحفْ طِّ َعبَّاِس الشَّ َد ْبِن الْ محَْ  ْبنح أَ دح مَّ حمحَ َسِعيٍد  يِن أَبحو  دَّثَ حَ   -  126 ، َحدَّ ا قَِبيَصةح، َحدَّثـََنا صح ْبنح عحَمَر، َحدَّثـَنَ يُّ اْلمحْقِرئح الرَّقِّيُّ
، َعْن  بْ ٍر، َوَداوحَد  انح، َعْن َجابِ ْفيَ سح  لََّم ِللنـَُّقَباِء َوسَ  َعَلْيِه  َصلَّى اّللَّح   ولح اّللَِّ سح رَ   الَ قَاَل: قَ  اّللَِّ  َعْبدِ ْبِن  َجاِبِر  ِن َأِب ِهْنٍد، َعِن الشَّْعِبِّ

 ةح« قَاَل: »اجْلَنَّ  ا؟ قَالحوا: نـََعْم، َفَما لَنَ  ،وحوّن َوَتْنَـعحوّن«ِمَن اأْلَْنَصاِر: »تـحؤْ 
 صحيح.  ق:# قال المحق
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َبْكٍر حمحَ   -  129 أَبحو  ثـََنا  ْبنِ   ْبنح   مَّدح َحدَّ زَ   احلََْسِن  خحبـْ َحدَّ   ازح اْلبَـزَّ َة  َأِب  الصَّاِلحح،  أَبح ثَـ الشَّْيخح  اْلَعاَلِء  ْبنح  ِهاَللح  حَ َنا  عحَمَر،  دَّثـََنا  و 
َها أحَمْيَمةَ َة، َأْخّبََ ْنتح أحَمْيمَ  بِ ْتيِن ححَكْيَمةح جحَرْيٍج قَاَل: َأْخّبََ اٌج، َعِن اْبِن  َحجَّ  ى لَّ صَ   اّللَِّ   ولح َكاَن ِلَرسح   َقَة قَاَلْت:يْـ رحقَـ    بِْنتِ ْتَا َعْن أحمِّ

 احْلََبَشِة َحِبيَبَة ِمنَ  َمَع أحمِّ  َنتْ ََلَا بـَرََكةح َكاِت اْمَرَأٌة يـحَقالح  لسَّرِيِر، َفَجاءَ هح حَتَْت ايِه َوَيَضعح  ِمْن ِعيَداٍن يـَبحولح فِ  َقَدحٌ مَ اّللَّح َعَلْيِه َوَسلَّ 
   .«َأْو جحنَّةٍ   ِمَن النَّاِر ِبِظَارٍ َتَظَرتْ احْ  بـَرََكةح قَاَل: »َلَقِد  هح تْ : َشرِبَـ ِقيلَ يَِْدهح، فَ ِبُّ فـََلْم نَّ  الطََلَبهح َفَشرِبـَْتهح، فَ 

عْ  ْعتح َأاَب أحَساَمَة يَـ محوَسى يـَقحولح    ِبْشَر ْبنَ ْعتح َسِن قَاَل: سَِ تح حمحَمََّد ْبَن احلَْ َأْو َنَْو َهَذا. سَِ :  : سَِ َلْم ، فَـ ْبنح عحْرَوةَ ثـََنا ِهَشامح  َحدَّ قحولح
  َعْنهح َغرْيَ َهَذا ظْ فَ َأحْ 

 اني، ورجاله رجال الصحيح غير عبد هللا بن أحمد بن حنبل وحكيمة وكالهما ثقة. رواه الطبر  :(14014) الهيثميال # ق
 

ثـََنا أَبحو َبكْ   -  137 و  بح ا أَ دَّثـَنَ حَ   ،اّنُّ ا اْلَقاِسمح ْبنح ِعيَسى اَْلََمذَ ، َحدَّثـَنَ رَّانَ وّنُّ َجِليسح َأِب َعرحوبََة ِبَ مَّدح ْبنح َجْعَفٍر الصَّابح ٍر حمحَ َحدَّ
:   ِمْنَّبِ اْلَبْصَرِة َوهحوَ    َعَلى الرَِّشيَد، خَيْطحبح ْعتح َهارحونَ نح َمْعَمٍر قَاَل: سَِ بْ   دََّثيِن احْلحَصنْيح حَ   ِن، ٍق َعْبدح الرَّمحَْ زَيْ رح  : أَيُـَّها النَّاسح يـَقحولح

 قِّ َتَْرٍة« اَر َوَلْو ِبشِ قَاَل: »اتَـّقحوا النَّ  مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ اّللَّح   النَِّبَّ َصلَّى َأنَّ  َنسٍ ْن أَ َسِن عَ احلَْ  َعنِ  ْبَن َفَضاَلَة َحدََّثيِن َباَركَ فَِإنَّ مح  قحوا،َتَصدَّ 
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح.  :المحقق# قال 

 

ثـََنا لحَوْيٌن، حَ مٍ  ْبِن َسلْ مْحَدَ نح أَ ا حمحَمَّدح بْ َحدَّثـَنَ   -  141 ، َحدَّ َصاِلٍح َعْن  ْن َأِب  عَ يحونحَس، َعِن اأْلَْعَمِش،  ثـََنا ِعيَسى ْبنح  دَّ  الضَّرَّابح
 َوَمْعلحوٌف« كحوٌب َوحَمْلحوٌب َسلََّم: »الرَّْهنح َمْر وَ َلْيِه َصلَّى اّللَّح عَ  ِبُّ نَّ الَة قَاَل: قَاَل رَ هحَريْـ َأِب 

 صحيح.  :المحقق# قال 
 

َباّنُّ االشَّ َبَة  قْ عح   نح حمحَمَِّد ْبنِ بْ   دح بحو َجْعَفٍر حمحَمَّ ثـََنا أَ َحدَّ   -  144 ثـََنا  ْيخح الصَّاِلحح حَ ْلكحويفُّ الشَّ يـْ مْحَِن  ِد الرَّ أَبحو َسّْبََة ْبنح حمحَمَِّد ْبِن َعبْ دَّ
ثـََنا َعْبدح اْلعَ  بَّاٍس،  ، َعِن اْبِن عَ َأِب َراَبحٍ   نِ اِء بْ طَ عَ   ْيِد اّللَِّ َعنْ بَـ ِه عح عحَمَر، َعْن َأِخي   ْبنِ ِد اّللَِّ بْ ْن عَ ، عَ اّللَِّ   زِيِز ْبنح َعْبدِ اْلَمِدييِنُّ، َحدَّ

 ْظَم«  َرَضاَع ِإالَّ َما أَنـَْبَت اللَّْحَم َواْلعَ َل: »اَل  َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاوَل اّللَِّ َأنَّ َرسح 
 يف. ضع قق:# قال المح

 

ثـََنا أَبحو الْ حَ  - 146 ثـََنا أَ  ، اْلَفاِرِسيِّ  انِ بَّ  التـَّ ّللَِّ ا ْبِن َعْبدِ  َأمْحََد نِ  بْ دِ َعبَّاِس، َعْن حمحَمَّ دَّ َنا َحدَّثَـ  َدَة ْبنح َأِب السََّفِر، بحو عحبَـيْ اِبْلكحوَفِة َحدَّ
،ََيََْي يـَْعَلى ْبنح عحبَـْيٍد، َعْن   َفعح َقةح َتدْ دَ »الصَّ َم:  لَّ سَ ْيِه وَ  َعلَ لَّى اّللَّح  صَ ّللَِّ َرسحولح ا  اَل: قَالَ قَ ِب هحَريـَْرَة  أَبِيِه َعْن أَ َعْن     ْبِن عحبَـْيِد اّللَِّ

 يَتَة السُّوِء« مِ 
 ضعيف جدا. # قال المحقق:

 

حمحَمَِّد ْبِن    رْييفُّ، َعنْ صَّ ل احمحَمَّدٍ َحدَّثـََنا احلََْسنح ْبنح  ويفُّ   اْلكح اّللَِّ   دِ َجْعَفِر ْبِن حمحَمَِّد ْبِن عحبَـيْ ِد اّللَِّ حمحَمَّدح ْبنح  و َعبْ َحدََّثيِن أَبح   -  148
َأِب َعْبِد اّللَِّ َجْعَفِر  ، َعْن  يفِّ ريَْ ٍد الصَّ ِزايَ  َيَساٍر، َعْن  ْبِن  ْبِن    مَّدِ ْبِن حمحَ َعْبِد اّللَِّ  ْبِن َأِب طَاِلٍب قَ ْبِن َعِليِّ   النَِّبُّ   قَالَ   : لَ ااحْلحَسنْيِ 
ًتا يف هح لَ   لَّ زَّ َوجَ ِه َبَّن اّللَّح عَ َمْن كحنَّ ِفي  عح بَ رْ َم: »أَ ى اّللَّح َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّ  َلى َفَق عَ  اجْلَنَِّة، َمْن آَوى اْلَيِتيَم، َورَِحَم الضَِّعيَف، َوأَنْـ  بـَيـْ
 مبَْملحوِكِه«ِلَدْيِه، َورََفَق َوا

 ضعيف.  # قال المحقق:
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أَبحو  -  155 ثـََنا  هَ   َحدَّ احْلحَسنْيِ  ْبنح  حمحَمَّدح  )ونح  ارح َجْعَفٍر  حَ ْبِن  َعبْ دَّ (  ْبنح  َأمْحَدح  أَ ثـََنا  اّللَِّ  الْ و  بح ِد  السَُّلِميُّ  ثـََنا  َبْصِريُّ،  َبْكٍر  َحدَّ
أَتَـ َعاِصٍم، َعنْ   َعنْ   يِه، أَبِ ْن  أْلَْنَصاِريُّ، عَ ا  ّتَّ  حَ ْيَدكَ »رحوَ :  اٍم يف رََمَضاَن فـََقالَ لََّم ِبَجَّ  َعَلْيِه َوسَ ى اّللَّح ْيتح النَِّبَّ َصلَّ  أََنٍس قَاَل: 

»  تـَْغرحَب الشَّْمسح
 . في إسناده من لم أهتد إليه قال المحقق:# 
 

بْ َنا حمحَ ثَـ َحدَّ   -  158 َأمْحََد  مَّدح  بِبَـ مَّ ْبِن حمحَ نح  الشََّطِويُّ،  َحدَّثـََنا عَ ٍد  اّللَِّ ْغَداَد  ْبنح ْبدح  يَزِ   اْْلَثْـ   ثـََنا  َعِميُّ يَد  َحدَّ ْبنح حمحَ ،  اّللَِّ  ٍد،  مَّ َعْبدح 
 ِفٍع، َوَساملٌ، ْلعحَمِريُّ، َعْن انَ اّللَِّ ْبنح عحَمَر اْيدح   عحبَـ َرِة َحدََّثيِن ْلَبصْ ْم ابِ َنحح ذِّ َراٍم َومحؤَ يِن حَ ، ِإَمامح َمْسِجِد بَ َهيِنُّ جْلح ا  ْبنح َساملٍِ    َمْسَلَمةح َحدََّثيِن 

 َعزَّ َوَجلَّ  َعَلى اّللَِّ  اق  َكاَن َلهح حَ ِت،  زِعحهح ِإالَّ ِزاَيرَ اَل يـَنْ  ارً َجاَءّن زَائِ َم: »َمْن  َلْيِه َوَسلَّ  عَ لح اّللَِّ َصلَّى اّللَّح اَل َرسحو : قَ اْبِن عحَمَر قَالَ َعِن 
  اْلِقَياَمِة«  َلهح َشِفعًيا يـَْومَ كحونَ َأْن أَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍر  ا كَّ ا َعبَّاسح ْبنح بَ السََّكِن اْلَبْصِريُّ، َحدَّثـَنَ   َسِن ْبنِ ثـََنا احْلحَسنْيح ْبنح احلَْ يفُّ، َحدَّ ريَْ َد أَبحو عحبَـْيٍد الصَّ ْبنح َأمحَْ   دح َنا حمحَمَّ َحدَّثَـ   -  160
 ُّ مَحَّ َحدَّثَـ   ،الضَّبِّ عَ َنا  َسَلَمَة،  ْبنح  َأِب ادح  أَبِ اْلعحَشرَ   ْن  َعْن  قَ اِء،  قَ يِه،  َرسحولح اَل:  َصلَّ اَل  اّللَِّ  وَ   َعَلْيِه  اّللَّح  أَ لَّ سَ ى  »َمْن  َكاِهًنا  َتى  َم: 

 «َسلَّمَ وَ  َعَلْيِه ّللَّح ا ى حمحَمٍَّد َصلَّىفـََقْد َكَفَر مبَا أحْنِزَل َعلَ  ا يـَقحولح َفَصدََّقهح مبَِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

ثـََنا بِبَـْغدَ يُّ اْلَبْصرِ    َبكَّارٍ ِس ْبنِ ْبنح دحبـَيْ َحدَّثـََنا حمحَمَّدح    -  161 ْبِن يَزِيَد  ْبنح َمْسَلَمَة  َمِلكِ َعْبدح الْ   ، َحدَّثـََنا اّللَِّ  ِرْزقِ ْبنح حمحَمَّدح    اَد َحدَّ
ثـََنا ِإبـَْراِهيمح بْ اْلقح  ، َحدَّ ْعتح َعمِّي حمحَمَّ ِر بْ  َبكْ ِب أَ   نح َرِشيُّ ْعتح َرسحوَل    :ولح ِدِر قَاَل: يـَقح محْنكَ دح ْبنح الْ ِن اْلمحْنَكِدِر قَاَل: سَِ اّللَِّ َصلَّى سَِ
: " قَاَوسَ ِه   َعَليْ اّللَّح  ْفِسي، َوَلْن يحْصِلَحهح ِإالَّ السََّخاءح نَـ  لِ هح تح يْـ ضَ َوَجلَّ: َهَذا ِدييِن اْرتَ   اَلمح قَاَل اّللَّح َعزَّ ِجّْبِيلح َعَلْيِه السَّ   لَ لََّم يـَقحولح

تحمحوهح " صَ ا مَ رِمحوهح ِبَِما فََأكْ   اْْلحلحِق، َوححْسنح   ِحبـْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

عح َحدَّثَـ   -  166 أَبحو  اّللَِّ َنا  ْبنِ   بَـْيِد  َبشَّاِر  ْبنح  سَ   ِهَبالٍ   حمحَمَّدح  احْلِبَّاِميِّ َأخحو  َحدَّ ْهٍل  بِبَـْغَداَد  احْلح َسنح احلَْ َنا  ثَـ   ْبنح  َعِليٍّ   أَبحو  َسنْيِ 
، َعِن اْبِن عحمَ عَ   ِريُّ انح الثَـّوْ سحْفيَ   قَالَ   ،اأْلَْسَواِريُّ  َبْكٍر  هح أَبحو  َوِعْندَ   ْيِه َوَسلَّمَ ى اّللَّح َعلَ نَِّبِّ َصلَّ تح ِعْنَد القَاَل: كحنْ َر  ْن آَدَم ْبِن َعِليٍّ
َقْد  َعَباَءٌة  ِه  اَل: َما ِل َأَرى َأاَب َبْكٍر َعَليْ قَ لسَّاَلمح فَـ ْيِه ا َعلَ ٍل فـَنَـَزَل ِجّْبِيلح ا َعَلى َصْدرِِه ِبِاَل َلهَ َقْد َخلَّ   ةٌ ءَ َعَبا   َعْنهح َعَلْيهِ َرِضَي اّللَّح 

  ْل َلهح: يـَقحولح َلكَ َجلَّ السَّاَلَم، َوقح  وَ ّللَِّ َعزَّ ا  نِ هح عَ ئْ ِح« قَاَل: فََأْقرِ يَّ قـَْبَل اْلَفتْ َلهح َعلَ َفَق َمافـََقاَل: »أَنْـ   ِه ِبِاَلٍل،ا َعَلى َصْدرِ َخلََّلهَ 
ْكٍر فـََقاَل:  َم ِإىَل َأِب بَ ِه َوَسلَّ  َعَليْ  َصلَّى اّللَّح َفَت النَِّبُّ اِخٌط؟ فَاْلتَـ َهَذا، َأْم سَ فـَْقِرَك  يف  َأاَب َبْكٍر: َأرَاٍض أَْنَت َعينِّ ايَ   َوَجلَّ:َك َعزَّ رَبُّ 

ْكٍر َرِضَي ى أَبحو بَ َبكَ يف فـَْقِرَك َهَذا َأْم َساِخٌط؟ ". فَـ   أَْنَت َعينِّ رَاٍض  َك: أَ سَّاَلَم، َويـَقحولح لَ ّْبِيلح يـحْقرِئحكح الا جِ ٍر: " َهذَ كْ بَ   َأابَ   " ايَ 
 .  اضٍ اَن َعْن َربِّ رَ  َربِّ رَاٍض، أَ َأاَن َعنْ  َخطح؟ َلى َربِّ َأسْ َوقَاَل: َأعَ  اّللَّح َعْنهح 

بَ َمامِ اْليَ    َحْفِص ْبِن صحبَـْيحٍ َحدَّثـََنا عحَمرح ْبنح   دح،َنا حمحَمَّ ثَـ دَّ حَ  ثـََنا اْلَعاَلءح ْبنح َعمْ ايُّ الشَّيـْ ، َحدَّثـَنَ ا اأْلَْشَجعِ ، َحدَّثـَنَ ٍروّنُّ، َحدَّ  ا سحْفَيانح، يُّ
، عَ  ْبنح عَ َحدَّثـََنا آَدمح   َوَسلََّم مبِْثِلهِ ِه  َعَليْ اّللَّح ى َصلَّ  ْن َرسحوِل اّللَِّ ِن اْبِن عحَمَر، عَ ِليٍّ
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 موضوع.  # قال المحقق:
 

ثـََنا أَبحو الطَّ  - 175 ثـََنا َعْبدح  رٍ  ْبنح َعْبِد اّللَِّ أَبحو َجْعفَ دح ا َأمحَْ دَّثـَنَ حَ  بَـْغَداِديُّ  الْ اقح لدَّقَّ  اْبنح َعْبِد الصََّمدِ دح مَّ يِِّب حمحَ َحدَّ ، َحدَّ اْلمحْكِتبح
ْعتح الَ ِن ْبِن َبَْماَن قَ محَْ لرَّ  َعْبِد اْثَماَن ْبِن خحثـَْيٍم، َعنْ َعْبِد اّللَِّ ْبِن عح   نْ عَ ْوِريُّ،  اِق، َأْخَّباََن سحْفَيانح الثَـّ زَّ الرَّ    اّللَِّ دِ بْ  َجاِبَر ْبَن عَ : سَِ

ْعتح َرسحوَل اّللَِّ صَ قَالَ  احْلح اّللَّح لَّى  : سَِ يـَْوَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َعَليْ ِبَيِة  يْ دَ   َعِليٍّ  بَِيِد  يـَقحو ا  هِ َوهحَو آِخٌذ  : »َهذَ لسَّاَلمح َوهحَو  اْلَّبَرَ لح َأِمريح    ةِ ا 
مَ   ِة،َجر اْلفَ َوقَاِتلح   َمْن    َنَصَرهح،ْن  َمْنصحوٌر  مَيح ذَ خَ خَمْذحوٌل  مَ دُّ  َلهح،  َأاَن  َصْوَتهح،  َأرَ ِعلْ الْ   ةح ِدينَ ِبَا  َفَمْن  َا،  اَببح َوَعِلي   ْلَيْأِت   ادَ ِم  فـَ اْلِعْلَم 
 اْلَباَب«

 موضوع.  ال المحقق:# ق
 

اِد ْبِن اْلَولِيِد،  بَّ عَ   نح  بْ اَد، َحدَّثـََنا أَبحو َبْكرِ دَ غْ بحَخاِريُّ بِبَـ الْ   لِيدِ وَ الْ ْبِن  َن  ْبِن َأابَ  حمحَمَّدح ْبنح زََكِرايَّ  َعيَّاشٍ ْكِر ْبنح  ا أَبحو بَ َحدَّثـَنَ   -  180
  َهدح  َيشْ وَ َوهح اَت   مَ َم قَاَل: »َمنْ اّللَّح َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّى  َل اّللَِّ  نَّ َرسحو َعْن أََنٍس، أَ   قـََتاَدَة،ةح، َعْن  َعْرَعَرَة، َحدَّثـََنا شحْعبَ  ْبنح  َحدَّثـََنا حمحَمَّدح 

 « نَّةَ ِإالَّ اّللَّح، َدَخَل اجلَْ  هَ َأْن اَل ِإلَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 

،  أَبِيهِ َعْن    ، ةَ ِفينَ ْبِن سَ   عحَمرَ   َنا بَرِيَّةح ْبنح لنَّْضرح ْبنح طَاِهٍر، َحدَّثَـ اا  نَ  َشْهَراَيرح بِبَـْغَداَد َحدَّثَـ دح ْبنح احْلحَسنْيِ  حمحَمَّ َبْكرٍ بحو  ثـََنا أَ َحدَّ   -  190
ِه سَ  ًدا فـَْليَـتَـبَـوَّْأ َمقْ يَّ محتَـعَ َعلَ َذَب »َمْن كَ   َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل: قَاَل َرسحولح اّللَِّ َنةَ ِفي َعْن َجدِّ  َعَدهح ِمَن النَّاِر« مِّ

 متواتر صحيح. موضوع...والمتن إسناده  لمحقق:قال ا  #
 

ََي ْبِن اأْلَْزَهِر،  َيَْ ْبنح   يدح َسعِ   ثـََنا ِبَواِسَط َحدَّ ِبرحْزقَاَن اْلَواِسِطيِّ  َهارحوَن اْلَمْعرحوفح  َعْبَداَن ْبنِ   مَّدح ْبنح حمحَ َفٍر  عْ أَبحو جَ   َحدَّثـََنا  -  192
ى  رَّ َعلَ لََّم مَ سَ  َعَلْيِه وَ  َصلَّى اّللَّح نَّ النَِّبَّ ، أَ ْبِد اّللَِّ ْبِن عَ رِيِر  َعْن جَ   ،ِميِّ ِميَجاِبٍر، َعْن طَاِرٍق التَّ   نْ ةح، عَ َنا شحْعبَ َحدَّثـََنا وَِكيٌع، َحدَّثَـ 
 ِنْسَوٍة َفَسلََّم َعَلْيِهنَّ 

 بر. يث جاصحيح من حد# 
 

ْبنح َأمحَْ َحدََّثيِن حمحَ   -  201 اْلمحَباَركِ مَّدح  ْبِن  اْلبَـزَّاالسُّ   َد  ِبَا َحدَّ وِسيُّ  ْبنح ثَـ رح،  َبٍْر، َحدَّ َنا َسْهلح  أَ   اْلَمْرَوزِ ْبنح سح دح  محَْ ثـََنا  يُّ، َلْيَماَن 
 مْ فح َأَحدِكح مَيَْتِلَئ َجوْ   نْ : »أَلَ لََّم قَالَ  َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه َوسَ ٍر، َأنَّ النَِّبَّ َجابِ َعْن    ِدِر،كَ نْ مح  الْ ْضرح ْبنح حمحِْرٍز، َعْن حمحَمَِّد ْبنِ ا النَّ َحدَّثـَنَ 

 ِجيتح ِبِه« ْعًرا هح َئ شِ لِ ْن مَيْتَ  َلهح ِمْن أَ قـَْيًحا َخرْيٌ 
 إسناده صحيح.  لمحقق:# قال ا 

 

ثـََنا احْلََسنح  بِ ،  يُّ رتَِ سْ تُّ ال  ْبِن ِإْسَحاقَ   مَّدح ْبنح َأمْحَدَ َنا حمحَ َحدَّثَـ   -  202 نح محوَسى،  دح اّللَِّ بْ دَّثـََنا عحبَـيْ ، حَ فَّانَ ْبنح َعِليِّ ْبِن عَ تحْسرَتَ َحدَّ
، َعِن  مْحَِن  الرَّ ِد  ِعيَسى ْبنح َعبْ   ثـََناَحدَّ  ، َعْن أَ النََّخِعيُّ يحَسبُّ َرسحولح اّللَِّ »أَ :  ةَ مَ َسلَ َدِلِّ قَاَل: قَاَلْت ِل أحمُّ   اجلَْ ِب َعْبِد اّللَِّ السُّدِّيِّ

: َوَأنَّ ْلَمَناِبِر« قَاَل: قـح ْم َعَلى ا ِفيكح  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اّللَّح  بُّ   بُّ يحسَ   سَ َذاَك؟ قَاَلْت: »أَلَيْ   ْلتح  سحوَل اّللَِّ هح، فََأْشَهدح َأنَّ رَ َعِلي  َوَمْن َيِح
 هح«بُّ َيحِ ى اّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َصلَّ 

 ة. بد هللا، وهو ثقل الطبراني رجال الصحيح غير أبي عرواه الطبراني في الثالثة، وأبو يعلى، ورجا :(14741الهيثمي )# قال 
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ثـََنا أَبح وَ   ،نح ِإبـَْراِهيَم التُّْسرَتِيُّ  بْ دح مَّ ا حمحَ َحدَّثـَنَ   -  210 ، َحدَّ و الرَّبِيِع احْلَاَكاَن َدارحهح ِبَِذاِء اْلمحَصلَّى، َحدَّ نح فحَدْيٍك،  دح بْ ثـََنا حمحَمَّ رِِثيُّ
ِإبـَْراِهيمح  ْخّبََ أَ  الْ ّن  اْلَمخْ ْبنح  الْ ، عَ يُّ ومِ زح َفْضِل  َأِب هح ِن  َعْن   ، قَاَل َرسحولح اّللَِّ َصلَّ قَ   ةَ َريـْرَ َمْقّبحِيِّ ااَل:  َتَاِم ّللَّح ى  َوَسلََّم: »ِمْن  َعَلْيِه   

   . َيَدْيِه« نْيَ  َيَضَعهحَما بَ ِه َأنْ يف رِْجَليْ ْن نـَْعاَلهح  َصاَلِة َأَحدِكحْم ِإَذا مَلْ َيكح 
 ضعيف جدا. :المحقق # قال

 
ثـََنا يحوسحفح ْبنح مَحَّ َبٍْر اْلّبحِّيُّ الشَّْيخح الصَّ ْبِن    ِليِّ عَ   ِن ْبنِ حْلَسَ  ادح ْبنح َعْبِد اّللَِّ حمحَمَّ ا أَبحو  نَ َحدَّثَـ   -  214 ثـََنا اٍد اْلَمْعيِنُّ اِلحح، َحدَّ ، َحدَّ

ثـََنا قـحرَّ دح اأْلَ َعبْ  َأْعَلمح ِديَنا  ةح، َعْن َعْمِرو ْبنِ ْعَلى، َحدَّ ِإىَل َجاِبٍر قَاَأْسَندَ   هح ِإالَّ ٍر، َواَل  يـَْوَم  َلْيِه َوَسلََّم:   عَ اّللَّح   ىلَّ  صَ لنَِّبُّ  اَل: قَالَ هح 
 "   وا َوَربِّ اْلَكْعَبةِ اِبِه، َوقَاَل: اَْنََزمح ، ُثحَّ اْنََّن يف رِكَ َننْيٍ: " اْْلَن محََِي اْلَوِطيسح حح 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 ، يف ْكرٍ اِم أَبحو بَ ْبِن اْلَعوَّ زَُّبرْيِ  ْبِن الْبِن َعْبِد اّللَِّ ْبِن اْلمحْنِذِر  ْبِن اْلمحْنِذِر    اّللَِّ ِن َعْبِد  مَِّد ْبِن عحْثَماَن بْ حمحَ   نح مَّدح بْ َحدَّثـََنا حمحَ   -  218
ثـََنا َسعِ ثـََنا َحسَّانح ْبنح احلَْ ِمِع اْلَبْصَرِة َحدَّ اجَ  ٍم اْلعَ يدح بْ َسِن، َحدَّ ِن َمْعَداَن، َعْن محَعاِذ   بْ ِلدِ ثـََنا ثـَْورح ْبنح يَزِيَد، َعْن َخادَّ حَ طَّارح،  نح َسالَّ

قَ  قَاَل:  َجَبٍل  َرسح ْبِن  اّللَِّ اَل  َصلَّ ولح  عَ   اّللَّح  َوسَ ى  »لَّمَ َلْيِه  ِإجْنَاحِ عِ تَ اسْ :  َعَلى  اِبْلِكتْ   ينحوا  ذِ احْلََواِئِج  فَِإنَّ كحلَّ  نِعْ َماِن،  حَمْسحوٌد ي  َمٍة 
َها،عَ   « َناءح حْ اَدْوا حَتَابُّوا َوَتْذَهِب الشَّ تََ وَ  َليـْ

 موضوع.  # قال المحقق:
 

ثـََنا أَبحو َبْكٍر حمحَمَّدح ْبنح َبْكِر ْبنِ   -  221  ْهٍد، يمح ْبنح فَـ بـَْراهِ إِ   لصَّاِلحح َحدَّثـََناشَّْيخح ااَسَة النح دَ رَّزَّاِق التَّمَّارح ابْ  حمحَمَِّد ْبِن َعْبِد الَحدَّ
ثـََنا ِه، َعْن َأِب هح  ْبنح حمحَمَِّد بْ ّللَِّ  ادح بْ عَ   ثـََنا مَحَْزَة، َحدَّ   نح يمح بْ ِإبـَْراهِ   َحدَّ ولح اّللَِّ َصلَّى َريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرسح ِن َعْجاَلَن، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

َعَلْيِه وَ اّللَّح  إِ   َسلََّم:  اَل  ِإالَّ "  تَ اّللَّح   َلَه  َأهْ ْدَفعح عَ   ِإلَ لِ ْن  اَل  ِإالَّ   اَبلحوا مَ   ، اّللَّح َه  فَ َليْ عَ   لَ ا َدخَ َما  ِديِنِهْم،  َدَخَل ِهْم يف  َما  يـحَبالحوا  مَلْ  ِإَذا 
َتِقَص دحنـَْياهحمْ َعَلْيِهْم ِإالَّ َأْن  َتِقصح دحنْـ َقافَـ   ، تـَنـْ  ْم "َكَذبـْتح   َوَجلَّ:  َعزَّ اَل اّللَّح  قَ  اّللَّح َلَه ِإالَّ ا: اَل إِ  قَالحو َياهحْم؟ ُثحَّ لحوا: أَتـَنـْ
 منكر.  # قال المحقق:

 

ثـََنا أَبحو َبْكرٍ حَ  - 229 َنا  ثَـ َحدَّ ٍب،  ْبِن َحرْ اِلبِ غَ  دَّثـََنا حمحَمَّدح ْبنح حَ  ََيََْي ْبِن اْْلَطَّاِب اْلَعْسَكِريُّ اِبْلَعْسَكرِ ِن بْ   حمحَمَّدح ْبنح اْْلَطَّابِ دَّ
اّللَِّ عَ  ْبنح ْبدح  ا    َعْن  ْلَعزِيزِ َعْبِد  عحَمرَ فِ انَ ،  اْبِن  َعِن  رَ اقَ   ٍع،  قَاَل  اّللَّح سحو َل:  َصلَّى  اّللَِّ  »نـَْومح لح  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  ِبر ا   السَّرِيِر  َعَلى  كح 
 َوَجلَّ« َعزَّ  يِل اّللَِّ َسبِ  يف ِف سَّيْ اِدَك اِبل ِجهَ نْ  مِ ْضِحَكاِنَك َأْفَضلح يح وَ  اِلَدْيَك تحْضِحكحهحَماِبوَ 

 . كرمن محقق:# قال ال
 

ْبنح حمحَمَّ   -  235 ِإْسَاِعيدِ َحدَّثـََنا حمحَمَّدح  ْبِن  اْلبَـزَّ   ِبَا  َل  اْلَعْسَكِريُّ،  ْبنح اجلَْ َحدَّثـََنا مَحَّادح ازح  ِإْسَاعِ انَ عحْثمَ   أَبحو   اارحوِد، َحدَّثـَنَ   بْ   نح  يلح 
ثـََنا ِإبْـ صَ مٍَّد اأْلَنْ حمحَ  َها َأنَّ َعاِئَشةَ   يِه، َعنْ َقاِسِم، َعْن أَبِ الْ نح  َحدََّثيِن َعْبدح الرَّمْحَِن بْ ،  يُّ ْسَلمِ اأْلَ  ْبنح حمحَمٍَّد  َراِهيمح اِريُّ َحدَّ ، َرِضَي اّللَّح َعنـْ

 « بـََقَرةً َعاَم َحجَّ بـََقَرًة  هِ ِه َوَأْزَواجِ بـََناتِ َعْن  : »َأْهَدىمَ َوَسلَّ ْيِه لَ وَل اّللَِّ َصلَّى اّللَّح عَ َرسح 
 صحيح.  # قال المحقق:



122 

 

 

انح ْفيَ  سح ، َأْخَّبانَ ْمٍروْبنح عَ َنا ِإْسَاِعيلح  َهاّنُّ َسَنَة َثاَلٍث َوَثاَلِثِاَئٍة، َحدَّثَـ بَـ صْ  ْبنح َنْصِر ْبِن َأاَبَن اأْلَ دح ثـََنا أَبحو َعْبِد اّللَِّ حمحَمَّ دَّ حَ   -  236
ْعتح َرسحوَل اّللَِّ َصلَّى سَِ   ،نَ  َوِإانَّ ِإلَْيِه رَاِجعحو ّلِلَِّ دح اّللَِّ ْبنح َعْمٍرو: ِإانَّ  بْ عَ   الَ ا قحِتَل َعمَّاٌر قَ : َلمَّ  قَالَ ُمحَاِهدٍ  لَْيٍث، َعْن  ثَـّْوِريُّ، َعنْ لا

تـَبح  تـَزَ يَةح: اَل فـََقاَل محَعاوِ   اِغَيةح« قَاَل: اْلبَ   َئةح ْلفِ تـَْقتـحلحَك ااٍر: »َعمَّ َسلََّم يـَقحولح لِ اّللَّح َعَلْيِه وَ  ا َباِلَك َنْنح قـَتَـْلَناهح: ِإنََّ مَ   يف   ولح ُثحَّ َتَرَّغح الح 
 قـَتَـَلهح الَِّذيَن َأْخرِجحوهح 

 رواه الطبراني، ورجاله ثقات.  :(15621الهيثمي )قال # 
 

اَن، َعْن  مَ يْ َنا زَاِفرح ْبنح سحلَ ْيٍد َحدَّثَـ مححَ   نح بْ   مَّدح اّللَِّ حمحَ و َعْبِد  ا أَبح نَ ّنُّ، َحدَّثَـ ْصبَـَها ٍر اأْلَ و َبكْ َتِيٍم أَبح   نح َأمْحََد ْبنِ دح بْ َحدَّثـََنا حمحَمَّ   -  240
ْيِه لَ ى اّللَّح عَ  َصلَّ  النَِّبُّ تح تح ِفيِه َأْخّبَْ لَِّذي اْحتَـَلمْ ِم اا َكاَن َصِبيَحةح اْليَـوْ  قَاَل: َلمَّ ْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن أََنسٍ ٍس، عَ أَنَ   َماِلِك ْبنِ 

 « ْنهح يَّ مِ ْوٌم َكاَن َأَشدَّ َعلَ يَـ  ، َفَما أََتى َعَليَّ َلى النَِّساءِ عَ  لْ خح  َتدْ فـََقاَل: »اَل َسلََّم وَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

بْ َنا حمحَمَّ َحدَّثَـ   -  244 َأمْحََد  ثـََنا أَبحو السَّاِئبِ ْبِن مَ ِد  رَاشِ   نِ دح ْبنح  ْبِن  َشامِ بحو أحَساَمَة، َعْن هِ َنا أَ دَّثَـ حَ   اَدةَ َسْلمح ْبنح جحنَ   ْعَداَن، َحدَّ  
َها َشَة، َرِضَي ائِ ْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن عَ عح   ِإَنَّحنَّ َيَِْتنَي اِبْلَماِل«اَء فَ سَ النِّ  واجح َسلََّم: »تـََزوَّ  َعَلْيِه وَ لَّى اّللَّح  النَِّبُّ صَ قَاَلْت: قَالَ اّللَّح َعنـْ

 ضعيف.  محقق:ل ال# قا
 

جَ ثَـ َحدَّ   -  269 أَبحو  حمحَمَّ َنا  ْبنح ْعَفٍر  َعْبِد  دح  ْدَراَنّنُّ   اْْلِ ْبنح اجلَْ   الرَّمْحَِن  َأمْحَدح  ثـََنا  َحدَّ  ، حَ   وَّالح َعِليُّ ِمْهَراَن،  ثـََنا  َحدَّثـََنا  دَّ قَاِدٍم،  ْبنح   
 ضََّأ َمرًَّة، َمرًَّة " لََّم تـَوَ  َوسَ اّللَّح َعَلْيهِ  َصلَّى ِبَّ النَّ  َأنَّ يِه، َعْن أَبِ َة، َعِن اْبِن بـحَرْيدَ ، ِن َمْرَثدٍ  َعْلَقَمَة بْ سحْفَيانح، َعنْ 

 صحيح.  المحقق:ال # ق
 

ثـََنا َأِب ، حَ َمِدييِنُّ ِن َعاِمِر ْبِن ِإبـَْراِهيَم الْ بـَْراِهيَم بْ َحدَّثـََنا حمحَمَّدح ْبنح إِ   -  273  ِد اّللَِّ بْ عَ ِن  بْ   يـَْعقحوبَ َأِب، َعْن    اَل: َحدَّثـََنا َوعحَمرح قَادَّ
، َبَسةَ َعْن عَ   اأْلَْشَعِريِّ   رُّ اَل مَيح   الصَّّْبِ،   َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »قـَْتلح ى اّللَّح عَ َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ   ْن أَبِيِه،عَ   َشاِم ْبِن عحْرَوَة،، َعْن هِ نـْ

 اهح« ْنٍب ِإالَّ حمََ ِبذَ 
 حسن.  :حققالم# قال 

 

، َعْن    ىوسَ  مح َب ْبنِ  يـَْعقحو نح بْ   مَّدح ا حمحَ ثـَنَ َحدَّ   -  274 َكِثرٍي، اِد ْبِن  بَّ ْن عَ ، َعْن ََيََْي ْبِن ََيََْي، عَ َهِر النـَّْيَسابحوِريِّ زْ َأِب اأْلَ أَبحو َعْبِد اّللَِّ
، َعنْ َعِن الثَـّ   احْلاََللِ َعَلْيِه َوَسلََّم: »طََلبح  اّللَّح    لَّىاّللَِّ صَ   ولح  َرسح الَ قَ   اَل:قَ ْن َعْبِد اّللَِّ  عَ   ، َعْلَقَمةَ َم، َعْن   ِإبـَْراِهيَمْنصحوٍر، َعنْ   ْوِريِّ

 يَضِة«رِيَضٌة بـَْعَد اْلَفرِ فَ 
 ضعيف جدا. # قال المحقق:
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احلَْ   -  284 ْبنح  َصاِلٍح حمحَمَّدح  أَبحو  ثـََنا  اْلمحهَ َسنِ َحدَّ ْبِن  َحدَّثَـ   اْلَمِدييِنُّ،  عَ   َنالَِّب  ْبنح  َبكْ يمِ حِ الرَّ ِد  بْ ِعْمَرانح  ثـََنا  َحدَّ َبكَّ   رح ،  اٍر،  ْبنح 
إِ َأْن     َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َشِهدَ ولح اّللَِّ  َرسح  قَاَل: قَالَ ، َعْن أََنسٍ اْلَكْلِبِّ ٍش  َعْن َعيَّا،  ةح ثـََنا شحْعبَ َحدَّ  ِإَلَه  الَّ اّللَّح، َوَأنَّ اَل 
،َرسحولح  ًداحمحَمَّ   نََّة« جلَْ  اَخلَ دَ   اّللَِّ
 .عبد الرحيم متهم بالوضعبن ، عمران وعضو مإسناده # 
 

بْ مَّ حمحَ   َنا دَّثَـ حَ   -  290 عح دح  اجْلَْوزَجِ نح  َحْفٍص  ْبِن  اأْلَ َمَر  َحدَّ رِييُّ  ِإبْـ نَ ثَـ ْصبَـَهاّنُّ،  ْبنح  ِإْسَحاقح  حَ ا  َشاَذانح،  ثـََنا  َراِهيَم  ْبنح دَّ   َسْعدح 
ثـََنا ِمْسعَ   ْلِت،لصَّ ا وَل اّللَِّ أَلحوا َرسح ٍر، َأَنَّحْم سَ مَّارح ْبنح اَيسِ ا عَ دَّثـَنَ حَ   ،يِّ َخعِ  اّللَِّ النَّ ِزاَيِد ْبِن َعْبدِ َعْن  ِن َذرِيٍح،  اْلَعبَّاِسيِّ بْ   نِ عَ ٌر،  َحدَّ

َنهح سَ َهحَا َكاَن بـَْييِن َحدح ِن، َأمَّا أَ  َعَلى ِميَعاَديْ هح نْ تح مِ »اَل، َوَقْد كحنْ   قَاَل:   ا؟ ئً يَِّة َشيْـ َت يف اجْلَاِهلِ َم َهْل لَبـَّيْ  َعَلْيِه َوَسلَّ ّللَّح ا  َصلَّى  اِمرح  َوبـَيـْ
َناا اْْلَخرح فـََغلَ مَّ ي، َوأَ ْومِ قَـ   ا قَالَ َي« َأْو َكمَ بَـْتيِن َعيـْ

 .في سنده من لم نعرفهم # قال المحقق:
 

َبْكرٍ   دَّثـََناحَ   -  302 بْ   أَبحو  َعِليِّ نح  حمحَمَّدح  ْبِن  لحَويْ بِ   ْبنِ   َأمْحََد  ثنا  نَ ،  نٌ ْشٍر،  اْبنح عحيَـيـْ َعْبدِ ثنا  َعْن  ْبِن زحرَارَ   َة،  أَبِيِه َعْن  ،  ةَ اّللَِّ  َعْن 
َبةَ محْصعَ  َع لَ  َُمْلِ كحْم يف »ِإَذا انـْتَـَهى َأَحدح لََّم:  َوسَ   اّللَّح َعَلْيهِ  اّللَِّ َصلَّى  ، َعْن أَبِيِه قَاَل َرسحولح ِب ْبِن َشيـْ ْس، َوِإالَّ ْجلِ يَ لْ فَـ هح  ٍس، فَِإْن وحسِّ

 ْس ِفيِه« لِ ، فـَْلَيجْ اٍن يـََراهح كَ َأْوَسَع مَ  رِهِ فـَْليَـْنظحْر بَِبصَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

   َحازٍِم، َعنْ َأِب   نْ ، عَ ْبنح َصاِلحٍ ، ثنا زَْمَعةح  ْبنح َحِبيٍب، ثنا أَبحو َداوحدَ   يحونحسح   ناث،  يُّ اأْلَْزدِ   ورٍ َحدَّثـََنا حمحَمَّدح ْبنح َأمْحََد ْبنح َعمْ   -  308
َ اَل: »تـحوح قَ ْبِن َسْعٍد َسْهِل   «َسلََّم َوَلهح جحبَّةح صحوٍف، يف احْلَِياَكةِ َلْيِه وَ اّللَّح عَ ى  َصلَّ ولح اّللَِّ سح  رَ يفِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِإلَيْـ َّبانَ َأخْ   -  316 ْبِن خحَزمْيََة، يف ِكَتاِبِه  ِإْسَحاَق  ْبنح  بِ ثن،  َنا  حمحَمَّدح  بْ ا  ثنا  نح محَعاْشرح  ْبنح َعْبدح اّللَِّ ٍذ،  َأخْ َجْعَفرٍ     َماِلٌك،  ،    َعنِ َّبّن 
َعْن    ، َصلَّ الزُّْهِريِّ اّللَِّ  َرسحولح  »طَاَف  قَاَل:  َوسَ   اّللَّح ى  أََنٍس  يَـ لَّ َعَلْيِه  احْلََجَر فـَتْ   ْومَ َم  َواْستَـَلَم   ، اْلِمْغَفرح رَْأِسِه  َوَعَلى  َمكََّة،  َح 

 «ِنهِ جَ حْ مبِِ 
 إسناده ضعيف.# 
 

ثـََنابَـزَّارح، اِبلرَّ يُّ الْ ازِ لرَّ ٍش ابَـيْ حح   نِ بْ َد  محَْ دح ْبنح أَ مَّ َحدَّثـََنا حمحَ   -  320 ، َحدَّ نح ْمرحو بْ ، ثنا عَ ريٍ شِ َكمح ْبنح بَ محوَسى ْبنح َنْصٍر، ثنا احلَْ   يِّ
، َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلحْدِريِّ قـَْيٍس، َعِن اْلعَ  َلمَّا فَـ   َمِلِه ِإىَل َمكََّة،حمَْ   يف   َمرَ َوعح   رٍ كْ بَ   َأابَ   َوَسلَّمَ   َلْيهِ َصلَّى اّللَّح عَ   ّللَِّ َث َرسحولح ابـَعَ :  قَالَ   ْويفِّ

َع   َفِة، سَِ ِإىَل النَِّبِّ َمٍل، فَـ َلى حمَْ عَ   رحَغاَء اَنَقةٍ َكاَن ِبِذي احْلحَليـْ يَـ َرَجَع  نـََزَل يفَّ ّللَِّ  ا: اَي َرسحولَ لَ اقَ ِكي، فَـ بْ  َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم   :
َوأَْنَت    ِب احِ َت صَ أَنْ   سَ يْ أَلَ ،  اَل قَاَل: »  َشْيءٌ  اْلغَاِر،  َفَضائَِلهح َكذَ يف  َيْذكحرح  َفَجَعَل  َأْهلَ ا، وََكَذا«  ِإنَّ  يـحْنظَ لِّيِّنيَ عِ   ،  ئَ   ِإلَْيِهْم َكَهيـْ ِة  رح 

 "ا ْم، َوأَنـَْعمَ هح نْـ َمَر مِ عح النُّجحوِم، َوِإنَّ َأاَب َبْكٍر وَ 
   ضعيف. # قال المحقق:
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ثَـ اَئٍة َسَنَة ِستٍّ َوَثاَلثِِ  امِ رَ ْعَراِبِّ يف َمْسِجِد احلَْ ِر ْبِن اأْلَ ِن ِزاَيِد ْبِن ِبشْ  ْبنح حمحَمَِّد بْ دح أَبحو َسِعيٍد َأمحَْ  دَّثـََنا حَ  - 374 َنا ِإبـَْراِهيمح ْبنح  َحدَّ
ثـََنا أَ بَّاَن حَ حَ    ْبنِ ْيَمانَ لَ سح  ثـََنا اأْلَْشَعثح  صَ نح ْبنح سَ َحدَّثـََنا احلَْ   بحو َغسَّانَ دَّ اّللَّح َعَلْيِه    َصلَّىَأنَّ النَِّبَّ ِن احلََْسِن َعْن أََنٍس  عَ   اِلٍح َحدَّ

  َخْيَّبَ َأْو َفَدكَ ىَل إِ  ىنـَفَ َوَسلََّم: 
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق:

 

َأمْحَدح احلَْ   أَبحو  ثـََنادَّ حَ   -  376 اْلفَ بْ   َسِن  بْ نح  أَبح  َحدَّ كَّةَ اّنُّ مبَِ لطَّّبََ اِلٍح اِن صَ ْضِل  بْ تْـ و عح ثـََنا  َأمْحَدح  ثنَبةح  اْلَفَرِج  اْبنح نح  َأِب ا   فحَدْيٍك،   
اّللَّح   ى َصلَّ   اّللَِّ سحولح  ى رَ اَل: َنََ قَ   هِ ، َعْن َجدِّ بِيهِ ْن أَ عَ ْيٍب،  عَ ْبِن شح ْن َعْمِرو  ِن َعْبِد الرَّمْحَِن عَ ٍم، َعْن عحْثَماَن بْ ضَ مْ ضَ   َحدَّثـََنا عحَمرح ْبنح 

 اَرى ِبرحءحوِسَها«ِبَِكحفَِّها َوالنَّصَ  ريح شِ ِم، َوقَاَل: »ِإنَّ اْليَـهحوَد تح السَّاَل  يف ِدي َوالرُّءحوسِ ارَِة اِبأْلَيْ شَ اْْلِ  َم َعنِ  َوَسلَّ َعَلْيهِ 
 نقف على ترجمته. ه من لم في إسناد  قال المحقق:# 
 

أَبح   -  378 ثـََنا  َأمحَْ َحدَّ ِإْسَحاَق  بْ دح و  الدَّيـْنَـوَ   حْلََسنِ ا  نح   َهارحوَن  َحدَّثَـ رِ ْبِن  الأَبح   َنا يُّ  ِإْسَاِعيَل  َحدَّ و  ِْمِذيُّ،  عحثْ رتِّ ْبنح  ثـََنا   دٍ يَسعِ َمانح 
ثـََنا َمْسعحودٌ اْلمحرِّيُّ  ، ْيَدَة بْ ِب عحبَـ أَ   َم، َعنْ اِهي، َعْن َسْعِد ْبِن ِإبـْرَ ، َحدَّ َم: ِه َوَسلَّ يْ َعلَ ّللَِّ َصلَّى اّللَّح  سحولح ارَ   لَ ا قَ َعْن َعْبِد اّللَِّ   ِن َعْبِد اّللَِّ
 محَعِة«  ْسلح يـَْوَم اجْلح  السُّنَِّة اْلغح »ِمنَ 

قـَْولح   ا، َهَذاعً و فح َمرْ َس  اَل: َهَذا لَيْ ِعيٍد ِبَرْيٍ، َوقَ ْبَن سَ   ْثَمانَ َر عح  َوذَكَ يثَ اِب فـََرَأى َهَذا احْلَدِ  أَبحو نـحَعْيٍم يف ِكتَ يَل: َنَظرَ عِ اسَْ َل أَبحو إِ قَا
 َعْبِد اّللَِّ 

 .إسناده ضعيف، والصواب موقوف ل المحقق:قا #
 

بَ ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن حمحَمَِّد    دح محَْ أَبحو عحْثَماَن أَ ثـََنا  َحدَّ   -  383 ا  دَّثـَنَ ْيِبُّ مبَكََّة حَ شَّ ْلَحَة ال َأِب طَ   اَن ْبنِ مَ ثْ عح َة ْبِن  ْبِن عحْثَماَن ْبِن َشيـْ
ْندِ َعبَّاالْ  ،سح اْبنح السِّ اَل: قَاَل َرسحولح اّللَِّ َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه قَ   رَ مَ عح   ْبنِ اَنِفٍع َعِن ا  ٍد، َعنْ امح ْبنح َسعْ أَبحو تَّاٍم، َحدَّثـََنا ِهشَ   َنا ثَـ َحدَّ   يِّ

: ِلَمْن اَي َرسحولَ  ةح«لنَِّصيحَ دِّينح االا : »ِإنََّ َوَسلَّمَ   «ْلمحْسِلِمنيَ ِبِه َوِلَرسحوِلِه َوأِلَئِمَِّة ااتَ َوِلكِ لَّ : »ّلِلَِّ َعزَّ َوجَ الَ قَ ؟ اّللَِّ  فـَقحْلتح
 صحيح.  # قال المحقق:

 

ثـََناَة مبِِ َمْيَسرَ ثـََنا أَبحو َعِليٍّ َأمْحَدح ْبنح حمحَمَِّد ْبِن َخاِلِد ْبِن  دَّ حَ   -  390 اِلٍك، َعْن  َعْن مَ اِلٌد  و خَ يُّ أَبح َسِعيٍد اأْلَْصَبحِ   يدح ْبنح زِ يَ   ْصَر َحدَّ
ْسِلِمنَي، اْلمح   َمْعَشرَ َمِع: »اَي   قَاَل يف َجححَعٍة ِمَن اجْلح  َعَلْيِه َوَسلَّمَ اّللَّح ى  َصلَّ النَِّبَّ  َة، َأنَّ  َأِب هحَريـْرَ   َعْن أَبِيِه، َعنْ يٍد،  َسعِ   َأِب   نِ َسِعيِد بْ 

 «َواكِ لسِّ ْم ابِ ْيكح  فَاْغَتِسلحوا َوَعلَ َلكحمْ  ِعيًدالَّ زَّ َوجَ َجَعَلهح اّللَّح عَ  ا يـَْومٌ ذَ هَ  ِإنَّ 
 يح. صح # قال المحقق:

 

ثـََنا َأمحَْ   -  391 َعِن    ، ِن يَزِيدَ بْ   ٍب، َعْن يحونحسَ ثـََنا اْبنح َوهْ ِب، َحدَّ أَبحو َجْعَفٍر اْلمحْقِرئح، مبِْصَر َحدََّثيِن أَ اَلٍل  ْبِن هِ   دِ مَّ حمحَ دح ْبنح  َحدَّ
ْعتح    ْت:، َعْن َعاِئَشَة قَالَ ، َعْن أَبِيهِ زُّْهِريِّ لا : »   َعَلْيِه َوَسلَّمَ اّللَّح لَّى   صَ اّللَِّ   َرسحولَ سَِ َها  وٌد ُمحَنََّدٌة َفَما تـَعَ  جحنح حح ا وَ رْ اأْلَ يـَقحولح اَرَف ِمنـْ

َها اْختَـلَ تـََناكَ  ائْـتَـَلَف، َوَما  َلمح َأعْ   َواّللَّح ِمْصرِيِّنيَ الْ  َوهحَو َأَحدح ثَِقاتِ  ِد ْبِن ِهاَللٍ حمحَمَّ  َحِديثح  اْكٍر: َهذَ بَ  قَاَل أَبحو  ،َف«َر ِمنـْ
 إسناده موضوع...والمتن صحيح.  قال المحقق: #
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َْيٍد، َعِن الضَّحَّ ، ثنا ابْ َمانَ عحثْ   ََي ْبنح ثنا َيَْ ا،  َمرْيِ ْبِن يحوسحَف ْبِن َجْوصَ ا َأمْحَدح ْبنح عح دَّثـَنَ حَ   -  405 صحوِر َمنْ ْن  َزَة، عَ ِن محَْ  بْ اكِ نح محح
َما ْرِض  اَلٌة اَل مَيَسُّ اأْلَْنفح ِمَن اأْلَ َسلََّم: »اَل َتحِْزي صَ ِه وَ يْ لَ عَ   النَِّبُّ َصلَّى اّللَّح   : قَالَ الَ قَ   اسٍ رَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّ ِعكْ   نْ ْبِن زَاَذاَن، عَ 

 نيح« جْلَبِ سُّ اميََ 
 إسناده موضوع.  # قال المحقق:

 

َنةَ ْكَواَن أَبحو  ذَ   دح ْبنح َعْبِد اّللَِّ ْبنِ َأمحَْ ا  نَ دَّثَـ حَ   -  408 اكح ْبنح َخاِلِد ْبِن يَزِيَد  رَ عِ   اثن،   ذَْكَوانَ نح  بْ ا َأِب َعْبدح اّللَِّ ، َحدَّثـَنَ ْشِقيُّ الدِّمَ   عحيَـيـْ
،اْثَماَن ْبِن َعطَاٍء اْْلحَراسَ ، َعْن عح يٍح اْلمحرِّيُّ ِن َصبِ ِلِح بْ ْبِن َصا ّللَِّ سحولح ا َي رَ َلمَّا عحزِّ بَّاٍس قَاَل:  عَ   ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبنِ يهِ أَبِ   َعنْ   ّنِّ

َنِتهِ  مَ َسلَّ َعَلْيِه وَ  ى اّللَّح َصلَّ  هحَما قَا اّللَّح  َرِضيَ َة اْمَرَأِة عحْثَماَن ْبِن َعفَّاَن  يَّ قَـ رح  اِببـْ  « اتِ مَ رح َمكْ َن الْ مِ ْمدح ّلِلَِّ َدْفنح اْلبَـَناِت َل: »احلَْ َعنـْ
 موضوع.  # قال المحقق:

 

محْسِلٍم،  ْبنح  ْلَولِيدح اوَسى ْبنح َعاِمِر ْبِن خحَرْيٍْ ثنا  أَبحو َعاِمٍر مح يِميُّ ثنا  لتَّمِ اِعيَل اسَْ إِ ْبنح حمحَمَِّد ْبِن    دح  َأمحَْ احِ أَبحو الدَّْحدَ ا  ثـَنَ َحدَّ   -  411
اأْلَ  عَ نْ عَ   ،اِعيُّ ْوزَ ثنا  قـََتاَدَة،  قَ   أََنٍس  ذحكِ اْن  َرسحو َل:  ِعْنَد  رَجحٌل  اّللَِّ َر  َصلَّ ِل  َعَليْ   ى   َوسَ اّللَّح  قـحوَّ لََّم  ِه  ِمْن  اجلِْ هِ تِ َفذََكرحوا  يف   َهادِ  

 َعةٌ  َسفْ ى الَِّذي يف َوْجِههِ ِه، أَتَ دِ نـَْفِسي بِيَ   َم: »َوالَِّذي لَّ سَ ِه وَ  َعَليْ  َصلَّى اّللَّح  اّللَِّ  َرسحولح لَ فـََقا  ِعَباَدِة فََأقْـَبَل الرَّجحلح،ِد َويف الْ ْوااِلْجِتَها
َنا أَ َأْشَرفْ  ِحنَي  كَ نـَْفسَ ِه َوَسلََّم: »َهْل َحدَّْثَت  ّللَّح َعَليْ ّللَِّ َصلَّى اولح اَقاَل َرسح فَـ ،  َفَسلََّم َعَلْيِهمْ َبَل   َأقْـ لشَّْيطَاِن« ُثحَّ  اِمنَ  نَّهح َت َعَليـْ

 اّللَّح َعَلْيهِ لَّى  اّللَِّ صَ   ولح َصلَّى فـََقاَل َرسح   ُثحَّ   َمْيِه،ا، َوَصفَّ َقدَ دً َمْسجِ   اْخَتطَّ : نـََعْم، َوَذَهَب فَ ؟« قَالَ كَ  َخرْيٌ ِمنْ ْلَقْوِم َأَحدٌ ا  يف   ْيسَ لَ 
فَـ   َوَسلََّم: ِإلَْيِه  يـَقحومح  أَيُّكحْم  فَ يَـْقتـح "  فـَوَ َذَهَب  لحهح؟  َبْكٍر  فـََهاَب  قَ   يلِّ يحصَ   َجَدهح أَبحو  قـَتَـَلهح اَل:  َصلَّ   فـََقالَ   ، َأْن  اّللَِّ   ْيهِ َعلَ   ى اّللَّح َرسحولح 

،  عَ رَجَ    ُثحَّ َنَع أَبحو َبْكرٍ َما صَ    ِمْثلَ عَ َفَصنَ ِإلَْيِه فـََوَجَدهح يحَصلِّي،    اَن َأْذَهبح رح فـََقاَل: أَ  عحمَ ؟« فـََقامَ هح لح ومح ِإلَْيِه فـَيَـْقتـح  يـَقح أَيُّكحمْ َوَسلََّم: »
وََّل  َهَذا أَلَ َوَسلََّم: »ِإنَّ ْيِه   َعلَ ّللَّح اى  سحولح اّللَِّ َصلَّ اَل رَ َف، فـَقَ هح َقِد اْنَصرَ دَ فـََوجَ َب  َفَذهَ ِه، ِإْن َأْدرَْكَتهح  : اْئتِ الَ َأاَن، فـَقَ   َقاَل َعِلي : فَـ 

َوِإنَّ نَي ِفْرَقًة،  عِ َوَسبْ ى  ِإْحدَ   يَل اْفرَتََقْت َعَلىِإْسَرائِ   »ِإنَّ َبيِن   « ُثحَّ قَاَل:يِت مَّ ْن أح اِن مِ ا اْختَـَلَف اثـْنَ َلهح مَ ْو قـَتَـ لَ يِت  قـَْرٍن خَيْرحجح ِمْن أحمَّ 
 «َماَعةح  ِإالَّ َواِحَدًة َوِهَي اجلَْ يف النَّارِ  ِعنَي كحلَُّهاَوَسبْ نَـَتنْيِ ثْـ اى  َستَـْفرَتِقح َعلَ أحمَّيِت 

 صحيح.  :المحقق# قال 
 

ثـََنا أَبحو َجعْ   -  413  تِ بِنْ نح  بْ ا  ْمرَيِيُّ َن ْبِن َعْبِد اّللَِّ احلِْ اسحَلْيمَ  ْبِن  نِ رَّمحَْ  الدِ َعبْ يَل ْبِن  ْبِن ِإْسَاعِ ْبِن َعْمِرو    نح َهاِشمِ  بْ دح َأمحَْ   َفرٍ َحدَّ
اْلبَـْعلَ  ْبِن َهاِشٍم  ، حَ حمحَمَِّد  بِبَـْعَلَبكَّ ثـََنا َبكِّيُّ   نِ َشدَّاِد بْ طَاٍء، َعْن  َوِضنيح ْبنح عَ الْ ِز، ثنا  زِيعَ لْ ِد اَعبْ   دح ْبنح َهاِشٍم، ثنا سحَوْيدح ْبنح حمحَمَّ   دَّ

ٌ«اَل: »اَل تـَْلَق اّللََّ تَـ َسلََّم قَ وَ  هِ يْ لَ  َصلَّى اّللَّح عَ نَّ َرسحوَل اّللَِّ إِ وّن فَ َزوِّجح  اَل: قَ ْوسٍ أَ   َعاىَل َوأَْنَت َأْيِّ
 إسناده ضعيف جدا. محقق:# قال ال

 

ثـََنا أَبحو َبْكٍر    -  429 َن، ثنا  و ارح هَ نح  دح بْ ا يَزِياَنِصٍح، ثنْبِن    بَـْيدِ ْبنح عح   زَّْردح ثنا َأمْحَدح ل اوبَ ِد ْبِن سحْفَياَن ْبِن يـَْعقح مَّ حمحَ   مْحَدح ْبنح أَ َحدَّ
ْبنح   اْبِن عحمَ  ُمحَ نْ عَ   زَاِئَدَة، زََكِرايَّ  َعِن  قَاَل:   ِبِّ نَّ لا  َر، َعنِ اِهٍد،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  الْ   نْ ْسِلمح مَ مح الْ »  َصلَّى اّللَّح  ِلَساَسِلَم  ِمْن   نِهِ محْسِلمحوَن 

 َيِدِه«وَ 
  .عمروهللا بن   ديث عبدال من ح( مطو ٤٠(، ومسلم ) ١٠أخرجه البخاري )# 
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ثـََنا َأمْحَدح ْبنح حمحَ   -  433  َنادَّثَـ ِة حَ ، اِبلرَّقَّ محطَِّلبِ الْ   َعْبدِ ْبِن   سِ اِد اّللَِّ ْبِن َعبَّ ِليِّ ْبِن َعبْ ِعيَسى ْبِن عَ   َد ْبنِ ى ْبِن َداوح مَِّد ْبِن ِعيسَ َحدَّ

: قَالَ َعبَّاٍس  ِن اْبنِ عَ َعبَّاٍس، ِد اّللَِّ ْبِن ْن َعِليِّ ْبِن َعبْ  َعِليٍّ عَ يَسى ْبنِ عِ  َعْن أَبِيهِ  ىيسَ نح عِ دح بْ َجدِّي َداوح يَسى، ثنا مَّدح ْبنح عِ حمحَ  ِب أَ 
َرسحولح اّللَِّ صَ  َوَسلَّ َليْ عَ   لَّى اّللَّح قَاَل  اِه  َصَدَقَة  رِّ َم: »ِإنَّ  تح لسِّ الرَّ ضَ غَ   ْطِفئح   َوإِ َب  تـََعاىَل،  الرَّحِ بِّ  تَ نَّ ِصَلَة  اْلعحمح دح يف يزِ ِم  َوِإنَّ    ِر، 

 «مُّ ا اَلَْ اَنهَ  َأدْ اَباًب ِمَن اْلَباَلءِ   ْسِعنيَ تِ وَ  ةً عَ سْ اّللَّح َتْدَفعح َعْن قَائِِلَها تِ   ِإَلَه ِإالَّ ْوَل اَل السُّوِء، َوِإنَّ قَـ  َصارِعَ وِف َتِقي مَ َصَناِيَع اْلَمْعرح 
 حديث صحيح.  # قال المحقق:

 

َأمحَْ   -  458 ثـََنا  ْبنح حمحَمَّ َحدَّ بْ دح  َعبْ ِد  َعِمريَ ِن  ْبِن  َشْيِخ  ْبِن  اّللَِّ  أَ اأْلََسِديُّ   ةَ ِد  ثنا عَ احْلََسنِ   بحو   ادح بْ ،  ْبنح حمحَ ْلقح   ْبِن  دُّوِس  َعْبِد  مَِّد 
، عَ  َعْبِد اّللَِّ  نح بْ   دح مَّ حمحَ   ِب، َحدََّثيِن ِن احْلَْبَحاَعْيِب بْ رِي ْبِن شح َكبِ الْ  ٌن، عَ ِد الرَّمحَْ َبَسَة ْبِن َعبْ ْن َعنْـ اْْلحَزاِعيُّ ِبَّ نَّ ال  َأنَّ   :ْن أََنسٍ ِن، ثنا ِإابَّ

 َعةِ َم اجْلحمح يـَوْ  لَِبَسهح  َجدَّ ثـَْوابً َن ِإَذا اَستَ َكا  مَ لَّ ْيِه َوسَ  َعلَ ى اّللَّح َصلَّ 
 موضوع.  # قال المحقق:

 

َعلِ ثـَنَ َحدَّ   -  460 أَبحو  ْبِن  ْبِن عَ َسِن   احلَْ ْبنح   يِّ ا  ثنا  ْقرِ اْلمح احْلحَسنْيِ  ِليِّ  بِبَـْغَداَد  النُّورِ ئح،  َعْبِد  ْبنح  أَبحو ث  ،يفُّ و اْلكح   حمحَمَّدح  يحوسحَف   نا 
رِجح  اَْلَِديََّة ختحْ »َتَاَدْوا فَِإنَّ َم:  َوَسلَّ   ْيهِ َعلَ ى اّللَّح  َصلَّ   اّللَِّ   َرسحولح   ِئَشَة قَاَلْت: قَالَ بِيِه، َعْن َعاأَ   ْبِن عحْرَوَة، َعنْ   َشامِ ْن هِ أْلَْعَشى، عَ ا

 اْلقحلحوِب«  اِئَن ِمنَ الضَّغَ 
 موضوع.  # قال المحقق:

 

ي يِن َعمِّ ثَ ٍل، َحدَّ يَجَِ   مَِّد ْبنِ حمحَ   نح ٍح، ثنا َأمْحَدح بْ  ْبنح َأِب َروْ دح ثنا حمحَمَّ اَد  بَـْغدَ مْحَدح ْبنح محوَسى اْلَمكِّيُّ بِ  أَ أَبحو زحْرَعةَ ثـََنا  َحدَّ   -  466
ّللَّح ى ا َلمَّا َماَت َرسحولح اّللَِّ َصلَّ اَل: » قَ َسنِ َعِن احلَْ اَيٍد،  السَّْمَرقـَْنِديُّ، َعْن َكِثرِي ْبِن زِ   اِتلٍ محقَ   َأِب ْن  ِمْهَراَن عَ يِل ْبِن  َجَِ   نح َسْهلح بْ 

 « ثَِيابحهح  اَب بَِ طحيِّ فَ  َحَة ِمْسكٍ فِ  انَ دحوا يف ثَِياِبهِ ِه َوَسلََّم َوجَ َعَليْ 
 ضعيف جدا. حقق:# قال الم

 

ثـََنا أَبحو َعْبِد اّللَِّ َأمحَْ   -  471 َأِب ِهْنٍد، َعْن    نح ثنا َداوحدح بْ   ،قح رَ زْ قح اأْلَ َب، ثنا ِإْسَحاِليُّ ْبنح ِإْشَكاا عَ ثن  رَّاحِ دح ْبنح حمحَمَِّد ْبِن اجلَْ َحدَّ
،  يِّعحوَهاضَ تح  َفاَل  فـََرَض َعَلْيكحْم فـََراِئضَ   َوَسلََّم: »ِإنَّ اّللََّ تـََعاىَل َلْيِه  عَ   ى اّللَّح َصلَّ   َل النَِّبُّ قَاَل: قَا   اْْلحَشيِنِّ ْعَلَبةَ ثَـ   ِب َمْكححوٍل، َعْن أَ 

تَ رحَماٍت َفاَل رََّم حح َوحَ  هَ  تـَْبَحثح ًة ِبكحْم َفاَل  َرمحَْ اءَ ْشيَ َفاَل تحَضيِّعحوَها، َوَسَكَت َعْن أَ  ادً َوَحدَّ ححدحو  ،ا هَ و ِهكح تـَنـْ  ا« وا َعنـْ
 ف. ضعي قال المحقق: #
 

ْبِن َسِعيٍد، ثنا زَْيدح َبنح    ََي ْبِن َيَْ   دِ حمحَمَّ  ْبنح  ْلِترِييِّ بِبَـْغَداَد ثنا َأمْحَدح  يـحْعَرفح ابِ َجْعَفرٍ   أَبحوَد  نح َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأمحَْ دح بْ ا َأمحَْ نَ ثَـ َحدَّ   -  475
عَ   ِفيكحمْ   يـََزالح   ْواَبَن، رَفـََعهح قَاَل: »اَل ثَـ اَء َعْن  سَْ أَ   َة، َعْن َأِب  ِقاَلبَ  َأِب نْ ، عَ  أَيُّوبَ زَْيٍد، َعنْ ادح ْبنح  مَحَّ   اِب، ثنا بَ احْلح  ٌة ِبِْم تحَْطرحوَن َسبـْ

« َيَِْتَ ّتَّ وَن، حَ رح ْم تـحْنصَ  َوبِِ َوِبِْم تـحْرزَقحونَ    َأْمرح اّللَِّ
 الصواب أنه معضل. ق:محق# قال ال
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أَبحوَحدَّ   -  477 بْ  َأمحَْ ْكرٍ بَ   ثـََنا  ْبِن َنصْ   نح دح  َأِب اْلَقاِسِم  َأخحو  َأِب يْ للَّ ا  ٍر  ْبنح  ِإْسَحاقح  ثنا  ِإْسرَ ٍث  ْبنح مح ائِي  ثنا حمحَمَّدح  قَاَل:  َل،  ِنيٍب 
َأِب الزُّبَ  ِهَشامٍ ََي َعنْ ْبِن َيَْ ى السَِّريِّ  َعَرْضتح َعلَ  أَبحوْيِه وَ لَ  عَ لَّى اّللَّح ولح اّللَِّ صَ اَل َرسح قَ   َجاِبٍر قَاَل:   َعنْ رْيِ ، َعْن  ثـََنا    َسلََّم َوَحدَّ

َأِب الزُّ يٍب َعِن السَِّريِّ َعنْ  محنِ دح ْبنح ، ثنا َسَلَمةح، ثنا حمحَمَّ بَةَ و رح عَ  ْيِه  َعلَ  اّللَِّ َصلَّى اّللَّح لح َل َرسحو اَل: قَاقَ اِبٍر  َبرْيِ َعْن جَ  ِهَشاٍم َعْن 
، َأعحوذح    َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما  َعَلىَوَأاَن  َتيِن َوَأاَن َعْبدحَك،  َلقْ خَ   ،تَ ، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَنْ َت َربِّ نْ مَّ أَ ِر: اللَّهح ااِلْسِتْغَفا  َسيِّدح   "  َوَسلََّم: اْسَتطَْعتح

، أَبح عْ ا َصنَـ ِمْن َشرِّ مَ  ِبكَ    أَْنَت " َب ِإالَّ و لذُّنح يـَْغِفرح ا ، ِإنَّهح اَل ِفْر ِل اغْ ءح ِبَذْنِب فَ َوأَبحو ، بِِنْعَمِتَك َعَليَّ  وءح َلكَ تح
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق:

 

ثـََنا أَبح  -  486 ،  شحْعَبةح، َعْن َوْرقَاءَ نا  ثَدرٌ نْ يِد اْلبحْسِريُّ، ثنا غح دح ْبنح اْلَولِ َزاِريُّ ثنا حمحَمَّ فَ  الْ ْيِ رِ اْلكَ  ْبدِ  عَ ِد ْبنِ حمحَمَّ  دح ْبنح َأمحَْ  ةَ و طَْلحَ َحدَّ
َل: »هحَو ِمَن  قَا  َبةح عْ شح َشكَّ  َذْيِن،  اْلَفخِ  َأِو  ْكَبةِ يف الرُّ :  َم قَالَ َلْيِه َوَسلَّ ِن النَِّبِّ َصلَّى اّللَّح عَ يِه، عَ ْن أَبِ ، عَ جحلٍ رَ    الزِّاَنِد، َعنْ  َأِب َعنْ 

 َعْنهح«  ْورَِة فـَنَـَهىْلعَ ا
 ف. ضعي # قال المحقق:

 

ثـََنا أَبح   -  488 ثنا   ارَةَ محْسِلِم ْبِن وَ نح  مَّدح بْ حمحَ   ِه ثنا َمانِ  َأْهِل اْلقحْرآِن يف زَ َتجَ  وََكاَن  ِن ُمحَاِهدٍ ِس بْ بَّااْلعَ نح محوَسى ْبِن  و َبْكٍر َأمْحَدح بْ َحدَّ
 ِلٍك َرِضيَ  َما ْبنِ َنسِ ِسريِيَن َعْن أَ َن َعْن أََنِس ْبِن  ِهَشاِم ْبِن َحسَّا  َعنْ  انَ َراَن َعْن سحْفيَ ْبنح ِعمْ ىَف َعامح الْ نح َأِب ِخَداٍش ثنا بْ ِشِم اهَ  بحوأَ 

 َعَلى مِحَارٍ  ْدِغهِ  رَ يف  تحوبَةَ َمكْ نَّهح َصلَّى الْ َم أَ َوَسلَّ  هِ يْ  َعلَ اّللَّح  َعِن النَِّبِّ َصلَّى ْنهح اّللَّح عَ 
 توبة.كالتطوع وليس الملى الصواب أنه صلى هللا عليه وسلم ص  لمحقق:# قال ا 

 

ِلٍك، ثنا احْلحرُّ ْبنح َمااِبٍر،  ِإبـَْراِهيمح ْبنح جَ   َة ثنامبَكَّ   يُّ ِسطِ عح اْلَواِح ْبِن َكْعٍب الزَّارِ ِن َصالِ ِد بْ مَّ نح حمحَ دح بْ محَْ َسِن أَ أَبحو احلَْ   دَّثـََناحَ   -  498
بَّ   َم: َوَسلَّ    َعَلْيهِ ّللَّح ا َصلَّى  َرسحولح اّللَِّ اَل  : قَ َعْبِد اّللَِّ قَالَ   نْ ، عَ صِ ، َعْن َأِب اأْلَْحوَ ْسَحاقَ  َأِب إِ نْ ثنا شحْعَبةح، عَ  »َمْن َسرَّهح َأْن َيِح

 ْأ يف اْلمحْصَحِف«يَـْقرَ هح، فـَلْ لَ سحو رَ اّللََّ وَ 
 باطل.  # قال المحقق:

 

ثـََنا أَ   -  499 ْبِن َعْمِروَكْعبِ   مْحَدح ْبنح َحدَّ أَ ْبِن عح     ، ِبَا اْلوَ ْدلح يَّاطح اْلعَ اْلَْ   اّللَِّ َعْبِد    بحوْثَماَن  أَبحو  ، ثنا  اَدةَ بَ عح   مَّدح ْبنح حمحَ نا  ث  اِسِطيُّ
َْيٍد،   ٍم، يْ  هحشَ َعنْ   سحْفَياَن احلِْْمرَيِيُّ،    ،َعَرضِ َرِة الْ َكثْـ ِغَّن َعْن   الْ سَ ِه َوَسلََّم: »لَيْ يْ اّللَّح َعلَ ّللَِّ َصلَّى  اَل َرسحولح اَعْن أََنٍس قَاَل: قَ   َعْن محح

َا اْلِغَّن إِ   لنـَّْفِس« َّن ا غِ نَّ
 صحيح.  ق:المحق# قال 

 

، ثنا ِإْسَحاقح  اْلبَـزَّازح اْلوَ ْعَدانَ ِن سَ حمحَمَِّد بْ   دح ْبنح محَْ ثـََنا أَ َحدَّ  - 513 فح  ْبنح َوْهبٍ  اِسِطيُّ  ْبنح َدلح ِمنْ  ثنا َن، َأابَ ، ثنا ِإْسَاِعيلح ْبنح اْلَعالَّ
،  عَ  َكِلَماٌت َمْن َأرَاَد َلْيِه َوَسلََّم: » عَ  َصلَّى اّللَّح ّللَِّ َرسحولح ا  اَل: قَالَ بِيِه قَ ْيَدَة، َعْن أَ رَ َعْبِد اّللَِّ ْبِن بـح ْن  يَِّب، عَ ْبنح اْلمحسَ   ءح اْلَعاَل   ثنا ِليٍّ

ِبهِ اّللَّح  عَ     ملَْ َخرْيًا  هحنَّ،  ِإايَّ يـحنْ لََّمهح  أََبدً هح ِإايَّ   نَّ ِسهح   اللَّ   ِإّّنِ هحمَّ ا،  فـََقوِّ ضَ     ِرضَ ِعيٌف  ِإىَل   اكَ ّن  َوخحْذ  بَِناصِ   َضْعِفي،  َواْجَعِل   َييِت، اْْلرَْيِ 
ْساَل  تَـَهى ِرَضا مَ اْْلِ  « زحْقيِن ، َوِإّّنِ َفِقرٌي فَارْ َأِعزَّّن َذلِيٌل فَ  يٌف فـََقوِّّن، َوِإّّنِ لَّهحمَّ ِإّّنِ َضعِ َي، المحنـْ

 ضعيف.  :محقق# قال ال
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َرِّ اَدَة  تَ و قَـ زَّارح أَبح َثِم اْلبَـ ْبنح اَْلَيْـ   يُّ، ثنا َأمْحَدح زَّارح التُّْسرتَِ  زََكِرايَّ اْلبَـ نِ بْ   ّللَِّ ْبِد اعَ   نح دح بْ َأمحَْ ثـََنا  دَّ حَ   -  514 نح  ٍم ثنا سحْفَيانح بْ َعْمرحو ْبنح خمح
َنَة، َعْن يحونحَس ْبِن  عحيَـ  هِ أح   نْ عَ ِن،  ٍد، َعِن احلَْسَ عحبَـيْ يـْ َلَمَة: َم: " اَي أحمَّ سَ لَّ  َعَلْيِه َوسَ  َصلَّى اّللَّح ّللَِّ لح اسحو َل رَ قَا:  اَلتْ قَ   َمةَ لَ مِّ سَ أح   َعنْ   مِّ
 نَي ِمْن أحمَّيِت " نَّ َشَفاَعيِت ِلْلَهاِلكِ فَإِ   ي تـَتَِّكلِ َمِلي َواَل اعْ 

 منكر.  المحقق:ال # ق
 

َن ِمْهَرا نح  ْيمحونح بْ اَئٍة ثنا مَ َوَثاَلثِِ نَـَتنْيِ   اثْـ ْعَباَن َسَنةَ يف َشْهِر شَ ا  بَِ   يُّ اْلَبْصرِ اَْلِرَّاّنُّ    رٍ َبكْ   نِ ِد بْ مَّ مْحَدح ْبنح حمحَ أَبحو َرْوٍق أَ َحدَّثـََنا    -  516
َثِم  اِئيِنِّ َعْن َماِلِك ْبنِ ٍد اْلَمدَ ْبِن حمحَمَّ اِتبح َعْن َأِب احلََْسِن َعِليِّ  اْلكَ  ْعتح  اَْلَيـْ مَ حمحَ    ْبنَ يمَ بـَْراهِ  إِ قَاَل: سَِ   يِه َعنْ أَبِ   َعنْ   ثح دِّ اَم َيحَ مٍَّد اْْلِ

هِ  اْبنِ   َجدِّ َعبَّاسٍ َعِن  َرِضيَ   َعْنهح     النَّ اّللَّح  َأنَّ  قَاَل: »ِإنَّ لَّى اّللَّح  صَ ِبَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم  الرَّجحلَ   يـََزا   اَل  رَ   يـحَزادح يف ِصحَِّة  َما َنصَ لح  َح ْأِيِه 
 « رَْأِيهِ  ِصحَّةَ  اىَل  تـَعَ اّللَّح َلبحهح ْسَتِشريَهح سَ  مح ا َغشَّ ذَ ، فَإِ ريِهِ ِلمحْسَتشِ 
 ضعيف.  لمحقق:# قال ا 

 

ثـََنا أَبحو احلَْسَ   -  524 ْبِن ََيََْي اْبنح َز دح  ِن َأمحَْ َحدَّ بْ َفْضِل اأْلحْسَفاِطيُّ بَّاسح ْبنح الْ اِجيُّ ثنا اْلعَ لسَّ َكِرايَّ    َل: ا قَ ْبِد اّللَِّ عَ نح  ، ثنا َعِليُّ 
ِمنْ َكتَـ  ْبِن ِهشَ   بِ ا ِكتَ ْبتح  أَ ملَْ اٍم، وَ محَعاِذ  ِمْنهح َعنْ سَْ   قـََتا  ْع  َعْن  الأَبِيِه  َأنَّ  أََنٍس  َعْن  أَ ى اّللَّح لَّ صَ   نَِّبَّ َدَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ْحَرَم يف دحبحرِ  

  اْلِعَشاءِ َصاَلِتَِ 
  شيخ البزار، وقد حسن الترمذي حديثه. خال رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح :(5354الهيثمي )# قال 

 

ا ْبِد اّللَِّ الرَّاِزيُّ، ثن ثنا حمحَمَّدح ْبنح محْسِلِم ْبِن َوارٍِه أَبحو عَ َهاّنُّ ْصبَـ  اأْلَ  َحِكيٍم اْلَمِدييِنُّ ْبنِ   دِ حمحَمَّ مْحَدح ْبنح  أَ   ا أَبحو َعْمٍروَحدَّثـَنَ   -  533
عْ للَّ ا  دٍ أحَسيْ اِمِر ْبِن  عَ ِد اّللَِّ ْبِن   ْبنح َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َعبْ َثيِن َعْبدح اّللَِّ دَّ زِيَد اْلعحَمِريُّ، حَ يَ   اِصمح ْبنح عَ  َن َعطَاِء اَن بْ ْيمَ لَ تح سح ْيِثيُّ قَاَل: سَِ

، َيحَدِّثح َعنْ    ، َواَل َتَدابـَرحواَسلََّم قَاَل: »اَل َتَاَجرحوا،  وَ   اّللَّح َعَلْيهِ   ى، َعِن النَِّبِّ َصلَّ يِّ ْنَصارِ  اأْلَ  أَبِيِه، َعْن َأِب أَيُّوبَ ْبِن يَزِيَد اللَّْيِثيَّ
هحَما، َحّتَّ يـَتَ َثاَلٌث، فَِإْن مَلْ يـََتَكلََّما َأْعَرَض اّللَّح تَـ ِننَي مِ ؤْ مح  الْ  ِإْخَوااًن، ِهْجَرةح ّللَِّ ا َبادَ وَكحونحوا عِ   َما«َكلَّ َعاىَل َعنـْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

احلَْ   ثـََنادَّ حَ   -  544 ْبنح  َأمْحَدح  اْلَعبَّاِس  بْ َسنِ أَبحو  َعبْ نِ   الْ   الْ َمِلكِ ِد  َحدَّثـََنا عَ محَعدَّ   بْ لح  ثنا  ِليُّ  يٍل،  ْبنح نح َجَِ يَزِيَد يَّ  حَ َخاِلدح  أَبحو  اَن 
لََّم  َوسَ َلْيهِ  عَ ى اّللَّح َصلَّ  عحَمَر قَاَل: »َصلَّى بَِنا َرسحولح اّللَِّ  نِ بْ ا نِ ِفٍع، عَ ْن انَ ٍز، عَ رْ  كح ّللَِّ ْبنِ ِد ااَن، َعْن َعبْ َحسَّ  نِ َدَة بْ َعْن عحبَـيْ اْْلَزَّازح، 

 َذَتنْيِ«اِبْلمحَعوِّ ِرِب، فـََقَرَأ َصاَلَة اْلَمغْ 
 منكر.  # قال المحقق:

 

َأمْحَدح،    -  545 ثـََنا  اْلَوزَّانح يُّ أَ ثنا  َحدَّ ثنا ِعيوبح  بْ ،  يحونحَس،  َسى  ِرشْ َعنْ نح  ْبِن  ِدينَ   قَـ رَ كح   َعبَّاٍس، يف  اْبِن  َعِن  أَبِيِه،  َعْن   هِ ْولِ ْيٍب، 
 ِة«، َمَقامح الشََّفاعَ َمْحمحودح الْ  َمَقامح »الْ : [ قَالَ 79سراء: محوًدا{ ]اْلَعَثَك رَبَُّك َمَقاًما حمَْ يـَبْـ  َأنْ  ى}َعسَ  اىَل:تـَعَ 
 إسناده ضعيف. #
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نح  ا حمحَمَّدح بْ ِم، ثنسَّاَل َماِن ْبِن َعْبِد اللنـُّعْ ِن ا حمحَمَِّد بْ ، ثنا َعْبدح اّللَِّ ْبنح مَّدٍ  أَبحو حمحَ محذَكِّرح لْ ا ىِب ْبِن ِعيسَ مْحَدح ْبنح شحَعيْ أَ  َناثَـ َحدَّ  - 558
لََّم َعَلى ِباَلٍل سَ وَ   هِ َعَليْ    َصلَّى اّللَّح َخَل النَِّبُّ اَل: دَ  قَ اّللَِّ ِد  بْ عَ   َعنْ وٍق،  ْن َمْسرح ، عَ  ََيََْي نْ َأِب ححَصنْيٍ، عَ   الصَّْلِت، ثنا قـَْيٌس، َعنْ 

رٌ  ؟« قَ »َما َهَذا اَي ِباَل   اَل: ، فـَقَ  ِمْن َتْرٍ َوِعْنَدهح ِضئـْ  نْ افح أَ َأَما ختََ : »، فـََقالَ قَاَل أِلَْصَحاِبكَ   تحهح َلَك َوأِلَْضَياِفَك َأوْ َهَذا ادََّخرْ اَل:  لح
  ِمْن ِذي اْلَعْرِش ِإْقاَلاًل«فْ ختََ  لح َواَل اَل بِ  أَْنِفْق مَ اَنِر َجَهنَّ  اٌر يف هح بحَ لَ وَن َيكح 
 شعبة والثوري وفيه كالم، وبقية رجاله ثقات.  (: رواه كله الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه4700) الهيثميل اق# 
 

  نح ، ثنا عحْثَمانح بْ اِسِطيُّ اَن اْلوَ مَّدح ْبنح سحَلْيمَ َأْصبَـَهاَن ثنا حمحَ   ي ضِ ا، قَ ِجْسَتاّنُّ ْلَقاِضي السِّ ِقيُّ ارْ نح ِإبـَْراِهيَم اْْلح بْ   دح ا َأمحَْ َحدَّثـَنَ   -  570
َباّنِّ َحْرٍب، َعْن قَابحوَس ال نِ اِك بْ  ِسَ نْ ، عَ امٍ دَ رح ْبنح كِ عَ  ثنا ِمسْ َفةِ و َسِعيٍد، اِبْلكح  لَّى صَ ِبِّ ىَل النَّ ْضِل إِ  اْلفَ يِه قَاَل: َجاَءْت أحمُّ بِ أَ   َعنْ شَّيـْ

َوَسلَّمَ اّللَّح  َعَلْيِه  ِإّّنِ   فـََقاَلْت:  بـَْييِت بـَْعَض  رَأَْيتح      َما  َجَسِدَك يف  نِْعَم  تَلِ رَأَ   قَاَل:  فَاِطمَ ْيِت،  قَاَل:   هح ِعينَ تـحْرضِ   ااَلمً غح   ةح دح  قـحَثٍم  ِبَلَبِ 
« قَاَلْت: اْبيِن َرمِحَِك اّللَّح َجْعِت  اَل: »َأوْ فـََلَطْمتحهح، فـَقَ   َوَسلََّم فـََباَل،   هِ يْ لَ  عَ لَّى اّللَّح ِبِّ صَ النَّ   ِحْجرِ   هح َحّتَّ َوَضَعْتهح يف لح مِ ِبِه حتَْ َجاَءْت  فَ 

 ِم«لح اْلغحاَل ارِيَِة، َويـحْنَضحح بـَوْ لح اجلَْ لح بـَوْ يـحْغسَ ا اَل: »ِإنََّ ْغِسلحهح قَ أَ  اِإذً 
 إسناده ضعيف.# 
 

الْ   انَ ثَـ دَّ حَ   -  574 َأمْحَدح أَبحو  عَ   َعبَّاِس  ثنا  ْبنِ ِد   حمحَمَّ ْبنِ ّللَِّ  اِد  بْ ْبنح  رَ أَبح   النـُّْعَماِن  َعوَ و  أَبحو  ثنا  اأْلَ انَ بِيَعَة،  َعِن  َعنْ شِ مَ عْ َة،  َأِب  ،   
اْبنح   َنا دَّثَـ ِهيمح حَ ِإبـَْراْه  دَ نْ  اْبنح مَ َحدَّثـََناهح محوَن«   الصَّائِ ونَ حح ائِ َوَسلََّم: »السَّ    َعَلْيهِ لَّى اّللَّح النَِّبُّ صَ قَاَل: قَاَل   هحَريـَْرَة  ْن َأِب ، عَ َصاِلحٍ 

 وًعاْرفح ًة مَ قحوفًا، َوَمرَّ َموْ  ، َمرَّةً يَعةَ رَبِ  أَبحو يِث ثنا َذا احْلَدِ النـُّْعَماِن بَِ 
 (: ضعيف.3330ضعيف الجامع ) #
 

َأمحَْ َحدَّ   -  576 احْلََسنِ ثـََنا  ْبنح  النـَّ أَ ْبِن    دح  حَ يُّوَب   ، ْبنح  ثَـ دَّ قَّاشح عحبَـْيدح  الْ سَ حلَْ اَنا  إِ ْسِلمح  مح   ثنا،  َغزَّالح ِن  حمحَ ،  َراِهيمَ بْـ ْبنح  بْ ثنا  نح  مَّدح 
َسلََّم َعْن  وَ    َعَلْيهِ َصلَّى اّللَّح   ى َرسحولح اّللَِّ اَل: »َنََ ْنهح قَ عَ   َي اّللَّح َر، َرضِ  عحمَ ِن اْبنِ ، عَ رْيٍ  ْبِن جحبَ ِزاَيدِ ، َعْن  ِن عحبَـْيدٍ يحونحَس بْ ٍر، َعْن  ِديَنا
 ِن« يَـَوا اِبحلَْ يَـَوانِ احلَْ  بـَْيعِ 

 ه ابن معين. اه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن دينار؛ وثقه ابن حبان، وغيره، وضعفو ر  :(6508الهيثمي )# قال 
 

ٍح َصالِ   ْبنِ وَب  ْعقح يَـ   اِب َعمِّيتَ كِ   يف   َل: َوَجْدتح َهاّنُّ قَااأْلَْصبَـ يُّ   اجْلحواَبرِ ْنِذرِ مح لْ َصاِلِح ْبِن ا   ْبنح ِإبـَْراِهيَم ْبنِ ا َأمْحَدح َحدَّثـَنَ   -  590
 ْبِن  اّللَِّ   دِ بْ اَق اَْلََمَذاّنِّ َعْن عَ َأِب ِإْسحَ ٌر َعْن  عَ سْ اَق مِ ِب ِإْسحَ فح ْبنح أَ يحوسح   اِهيَم ثنا ْبِن ِإبـْرَ   انَ  َعْن َحسَّ يـَْعقحوبَ  َأِب  نِ  بْ دِ مَّ َعْن حمحَ 

بِ رِعْ   تَـَناَوبح لََّم نَـ ْيِه َوسَ لَ عَ   ّللَّح  َصلَّى ااّللَِّ وِل  َرسح ا َمَع  اَل: كحنَّ قَ   يِنِّ اِمٍر اجْلحهَ َبَة ْبِن عَ َعْن عحقْ اٍء  َعطَ  ي، ِسْحتح َن يـَْومِ اا كَ ِل، فـََلمَّ َيَة اْْلِ
:بح َفَسِمْعتح َم خَيْطح لَّ َعَلْيِه َوسَ   اّللَّح ى  َعى َوَرسحولح اّللَِّ َصلَّ ِجْئتح َأسْ ْحتح فَ وَّ رَ ُثحَّ تَـ   ُثحَّ َء،  غح اْلوضحو يحْسبِ ، فَـ أح يـَتَـَوضَّ ْن رَجحٍل  مِ   ا مَ   "  هح يـَقحولح

ِه، وَ ىَل مح قحومح إِ يَـ  َما   َواّللَِّ : فَـ َذْنٌب قَالَ   َلهح   سَ يْ مُّهح ِمَن اْْلَطَااَي، لَ َوَلَدْتهح أح يَـْوِم  كَ   فَ اْنَصرَ ا، ِإالَّ  ولح ِفيهَ ا يـَقح يـَْعَلمح مَ ى َصاَلًة  َصلَّ َصالَّ
أَ َمَلْكتح  نـَْفِسي  َبٍخ َبخٍ تح لْ قـح   نْ   َأْجَودح وَ ا هح  َتَِيَء مَ قـَْبِل َأنْ   ِمنْ   َقْد قَالَ ْنِبِه:  ِإىَل جَ   ْنتح كح  وَ اْْلَطَّابِ ْبنح    َمرح  عح . قَالَ :  ا  ِمْن َهذَ  

:فَـ   :قَالَ  يـَتَـَوضَّ ْن رَ مِ ا  ِب َوأحمِّي؟ قَاَل: " مَ َما هحَو ِبَِ   قحْلتح أَ َأْشهَ   فـََراِغِه:  دَ نْ عِ   ُثحَّ يـَقحولح  اْلوضحوَء  فـَيحْسِبغح أح  جحٍل    اّللَّح َلَه ِإالَّ اَل إِ ْن  دح 
  يٍد َواِحدٍ  يف َصعِ اسح اَل: َويحَْمعح النَّ قَ   َها َشاءَ اجْلَنَِّة َيْدخحلح ِمْن أَيِّ اٍب ِمَن  َثَانَِيةح أَبـْوَ   هح َحْت لَ تِ ِإالَّ فح ولحهح،  دحهح َوَرسح َعبْ   حمحَمًَّدا   َأنَّ َأْشَهدح وَ 
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فحذحهح  ، َويح بَ الْ مح  فـَيَـنـْ ْيٌع  ٌة َواَل بَـ ْم َِتَارَ تـحْلِهيهِ  َتكحْن  ِذيَن ملَْ الَّ   ْوَم، أَْينَ ْلَكَرمح اْليَـ  اَمنِ لح اجْلَْمِع لِ مح َأهْ لَ يـحعْ سَ :  لح ي، فـَيَـقحو اْلمحَنادِ ِمعحهحمح  سْ َصرح
، ُثحَّ   "  لِّ َحاٍل  َعَلى كح دحوَن اّللََّ امَّ حلَْ َم؟ أَْيَن اَرمح اْليَـوْ ِن اْلكَ ِلمَ  يـحَناِدي َثاَلًث:  َعْن ِذْكِر اّللَِّ

ْسَحاَق، إِ   ِهيَم، ثنا يحوسحفح ْبنح َأِب نح ِإبـَْراسَّانح بْ ، ثنا حَ َكْرَماّنُّ صحوٍر الْ  َمنْ مَّدح ْبنح َعمِّي ثنا حمحَ ِب  َتاَوَجْدتح يف كِ قَاَل:    دح محَْ ا أَ نَ َحدَّثَـ 
َم ِه َوَسلَّ َليْ ى اّللَّح عَ اّللَِّ َصلَّ ِل  سحو كحنَّا َمَع رَ   قَاَل:  رٍ َعامِ   نِ بْ   عحْقَبةَ   اٍء، َعنْ  ْبِن َعطَ ْبِد اّللَِّ  عَ نْ ، عَ  ِإْسَحاقَ ِس، َعْن َأِب  اْلِْمْ  ْبنح َوسحَعرْيح 
ِبِل، َفذََكَر نَْ اَوبح رِعْ نَّا نـَتَـنَ ٍر، َفكح يف َسفَ   هح وَ َيَة اْْلِ

 ( مختصرا.234م )أخرجه مسلم رق# 
 

أَبح   -  601 ثـََنا  ْبنح مْحَدح أَ َر  مَ و عح َحدَّ احْلحَسنْيِ    ِإسَْ   اْلمح يُّ وطِ رح اَيٍد الشُّ ْبِن زِ يَل  اعِ ْبِن  ِإبْـ َؤدِّبح    ثـََنا  بْ َحدَّ فـَْهدٍ َراِهيمح  بْ نح  ثنا محَورِّقح  نح  ، 
 ٌة« تـَْوبَ َدمح : »النَّ ْيِه َوَسلَّمَ َعلَ  اّللَّح ى لَّ  صَ ّللَِّ َل َرسحولح اَريـَْرَة قَاَل: قَاهح ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأِب اَلٍل، َعْن حمحَمَّ بحو هِ ثنا أَ بَِيٍت، 

 ، وفيهم خالف. رواه الطبراني في الصغير، ورجاله وثقوا :(17520الهيثمي )# قال 
 

أَ َحدَّ   -  605 إِ بح ثـََنا  ِإْسَحاَق  ِإبـْرَ ارَ بْـ و  ْبِن  َعِليِّ  ْبنح  حمحَ هِ اِهيمح  ْبِن  عَ مَّدِ يَم  ْبِن  ْبنِ ِد  بْ   ا  اّللَِّ   دِ َعبْ   اْلَعزِيِز  َعْبِد  عحَمرَ ْبِن  ْبِن    ْبنِ   ّللَِّ 
ٍر، يَناْمِرو ْبِن دِ عَ   ٍر اْْلَزَّاِز، َعنْ َأِب َعامِ   نْ سحَلْيَماَن، عَ   رح ْبنح فَ ثنا َجعْ   ، يٍّ دِ َمهْ   ْبنح   ى و َعِليٍّ اْلمحَعلَّ أَبح ا  دَّثـَنَ َعْنهح حَ   َي اّللَّح ضِ ْْلَطَّاِب رَ ا

ْن  ثِّاًل مِ أَ محتَ   َواَل   ِه،الِ  َواٍق َماِلَك مبَِ رْيَ غَ   َدَك،ِمْنهح َولَ َضاِراًب    تَ »ِمَّا كحنْ   َل:قَا؟  َأْضِربح يَِتيِمياّللَِّ ِمَّا    سحولَ  رَ ايَ   تح اِبٍر قَاَل: قـحلْ َعْن جَ 
 ِمثْـَلهح ِه ادِ َفٌر، بِِْسنَ َجعْ  َعل ى، ثنا نا مح نح َحْرٍب، ث بْ  ثـََنا اْبنح َمِنيٍع، ثنا َعِليُّ دَّ حَ  .ِه َوَلًدا«َمالِ 

 اله ثقات. وفيه معلى بن مهدي، وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف، وبقية رج ي في الصغير،رواه الطبران :(13528الهيثمي )# قال 
 

، ثنا    ِليٍّ بح أَبحو عَ دِّ ؤَ ِبيٍب اْلمح شَ ْبنح    نح سَ حلَْ ا  كََّة ثناْيٍد اْلمحْقِرئح مبَِ لَ خح ْبِن  نح َجْعَفِر  بـَْراِهيمح بْ  إِ ِإْسَحاقَ   وا أَبح َحدَّثـَنَ   -  608 اأْلَْعَسرح
، َعْن َثِبٍت، َعْن  َأِب َهاشِ نح َخِليَفَة، َعْن  بْ َخَلفح   بََّط اّللَّح َعزَّ  هَ   ا َلمَّ   َوَسلََّم: "   َعَلْيهِ اّللَّح  َصلَّى   اّللَِّ أََنٍس قَاَل: قَاَل َرسحولح ٍم الرُّمَّاّنِّ

 ا يف َأْربَِعنَي أَْلًفا اَباَن َتَكلَّْم قَاَل: فـََقاَم َخِطيبً وهح: اَي أَ  قَاَل َلهح بـَنح ُثحَّ َما َشاَء َأْن مَيْكحَث،    يَهاَض، َمَكَث فِ رْ اَلمح اأْلَ سَّ ِه اليْ لَ  عَ مَ دَ  آَوَجلَّ 
تـَْرِجْع يَِقلَّ َكاَلمحَك    :َرّن، فـََقاَل اَي آَدمح مَ ىَل أَ ّللََّ تـََعاا  َقاَل: ِإنَّ فَـ ِدِه،  لَ وَ ِد  لَ  وَ َوَلدِ   ِدِه، َوَوَلِد َوَلدِ لَ وَ َلِد  ، َوَوَلِد وَ َلِد َوَلِدهِ وَ َلِدِه، وَ وَ ِمْن  

 ىَل ِجَواِري "  إِ 
ْبهح إِ  ْيخح، َوملَْ ا الشَّ : َهَكَذا َحدَّثـََناهح َهذَ قَاَل اْبنح اْلمحْقِرئِ    اّللَّح هح ثَّقح َرمِحَ وَ اَن يـح كَ وَ  ا،نَ بِ َحا ْن َأصْ ِعْنَد ََجَاَعٍة مِ  تح نْ وَكح  الَّ َعْنهح،َأْكتـح

 (: موضوع.2961السلسلة الضعيفة )# 
 

ثـََنا أَ   -  615 دح َعبْ ْبنح مَحَّاٍد ثنا    حمحَمَّدح ِقيُّ ِبَا ثنا الطِّْهَراّنُّ  ي الدَِّمشْ اْلَقاضِ   َأِمنيح   تٍ بِ ثَ ِب   أَ مَِّد ْبنِ  ْبنح حمحَ ِإْسَحاَق ِإبـَْراِهيمح   بحوَحدَّ
 هِ َعَليْ   ّللَّح ا  لَّىالنَِّبَّ صَ   َعْن َأِب أَيُّوَب، َأنَّ ِبٍت،  ثَ ِن  َعْن عحَمَر بْ يٍد   َسعِ نِ بْ    َأخحو ََيََْي  ْبنح َسِعيدٍ َسْعدح   نا ْيٍج، ثرَ جح   ثنا اْبنح   ،زَّاقِ الرَّ 

 « مْ عَ »نَـ ًرا؟ قَاَل:  يـَْوٍم َعشْ ِبكحلِّ  : تح َلهح لْ ِر« قَاَل: قـح هْ مح الدَّ  ِصَيااكَ  ِمْن َشوَّاٍل َفذَ هح ِبِستٍّ »َمْن َصاَم رََمَضاَن َوأَتْـبَـعَ َم قَاَل: َوَسلَّ 
 طبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.رواه ال هو في الصحيح خال قوله: لكل يوم عشر؟ قال: " نعم ". :الهيثميقال # 
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َمْشِقيُّ ِبِدَمْشَق ثانَ َمِلِك ْبِن َمْروَ ْبِد الْ ْبِن عَ   نِ محَْ  َعْبِد الرَّ بـَْراِهيمح ْبنح أَبحو ِإْسَحاَق إِ   دَّثـََنا حَ   -  616 ثنا  َن،  ْيَماسحلَ    ْبنح بِيعح الرَّ نا   الدِّ
ِه، َأنَّ  نْ يِه، عَ َعْن أَبِ ِن شحَعْيٍب،  بْ و   َعْمرِ ، َعنْ جحَرْيجٍ   اْبنِ   َعنِ   دٍ نح َخالِ بْ ٌف، ثنا محْسِلمح  رِّ محطَ  لََّم سَ ِه وَ يْ لَ عَ   َصلَّى اّللَّح   َرسحوَل اّللَِّ  َجدِّ

 اَمِة«سَ ْلقَ  ا يف ، ِإالَّ َكرَ  أَنْ ى َمنْ َعلَ  َعَلى اْلمحدَِّعي، َواْلَيِمنيح ةح قَاَل: »اْلبَـيِّنَ 
 إسناده ضعيف.# 
 

دح  حمحَمَّ   َجْعَفرٍ   وأَبح   ا ثنايِصيُّ بَِ ِن زَْحٍر اْلِمصِّ  بْ ْيِد اّللَِّ عحبَـ   ِث ْبنِ ِهيَم ْبِن احْلَارِ ارَ ِإبْـ ْبنح حمحَمَِّد ْبِن  بَّاِس ِإبـَْراِهيمح  عَ و الْ بح أَ   ثـََناَحدَّ   -  620
  َعنْ يََّة،  احلََْسِن ْبِن َعطِ   نح  بْ  َعمِّي احْلحَسنْيح يِن َأِب، َحدََّثيِن ثَ  َحدَّ يفُّ ْلَعوْ َدَة ااْبِن جحنَ   ِطيََّة ْبِن َسْعدِ حلََْسِن ْبِن عَ مَِّد ْبِن اِد ْبِن حمحَ ْبنح َسعْ 

َجدِّهِ احلَْسَ   أَبِيهِ  َعْن  ْبنِ   ِن،  جحَناَسْعِد  »كح قَ   ةَ دَ   يف اَل:  احْلََجَر،اجْلَاِهِليَّ   نَّا  نـَْعبحدح  نَ   ِة  َأَصبـْ َأْحَسنَ فَِإَذا  َحَجًرا  أَ   ا  نَ لْ ِمْنهح  اأْلَ َقيـْ َل،  وَّ ا 
قَ ِبِه، َواسْ  َهَدااَن اّللَّح لََّم فَـ ِه َوسَ َليْ  عَ َرسحوَلهح َصلَّى اّللَّح  ّللَّح دحهح َحّتَّ بـََعَث الَِّذي كحنَّا نـَْعبح اوَ  ْرِك َواجْلَاِهِليَِّة«  ا ِفيِه ِمنَ ا كحنَّ ِه ِمَّ بِ  انَ ذَ تَـنـْ  الشِّ

 إسناده ضعيف.# 
 

، ثنا َعبْ ِليِّ ْبِن َعْمٍرو احْلَبَ عَ ْبنح    احْلحَسنْيح ا أَبحو َسِعيٍد  ِب ِغَياٍث، ثنِر ْبِن أَ َجْعفَ   نح  بْ َراِهيمح بْـ ا إِ َحدَّثـَنَ   -  637  ِهَشاٍم، ْبنح   َكِرْيِ دح الْ ِطيُّ
 َذاَن َحّتَّ َأْن يحِعيَد اْْل ْيِه َوَسلََّم   َعلَ ى اّللَّح لَّ صَ   لح اّللَِّ سحو رَ   َرهح ٍل، فََأمَ يْ لَ بِ   ذََّن اْلَفْجرَ َسِن، َأنَّ ِباَلاًل أَ َعِن احلَْ ْمٌرو،  يِن عَ ثَ دَّ حَ ي،  ثنا َعمِّ 

، ُثحَّ يـَقحولح َع اطَلَ   دح« َعبْ لْ َم اْبدح انَ : »اَنَم اْلعَ ْلَفْجرح
 (، وصححه األلباني. 532) اود موصوال من حديث أبي داودو دمرسل، ورواه أب# 
 

 ِديثَ تح َعْنهح احلَْ بْ وَّلح َمْن َكتَـ اَن َوهحَو أَ َأْصبَـهَ  ِمعِ َجاَمامح  إِ احلََْسنِ  َأِب  نِ بْ َسِن ِد ْبِن احلَْ مَّ َراِهيمح ْبنح حمحَ ِإْسَحاَق ِإبْـ  أَبحو ثـََنادَّ حَ  -  638
 ى َرسحولح اّللَِّ َنََ   َل أَبحو هحَريـَْرَة:ا: قَ عحَمرْيٍ قَالَ   حمحَمَِّد ْبنِ َعْن    ْشَعثَ أَ   نْ َوِص عَ بحو اأْلَحْ ثنا أَ   ِريِّ ادح ْبنح السَّ ٍة ثنا َهنَّ ئَ اَوَثاَلثِِ   َسَنَة اثـْنَـَتنْيِ 

َعَتنْيِ   َعْن لحْبَسَتنْيِ ِه َوَسلََّم   َعَليْ اّللَّح   َصلَّى ََيَْتِبَ َأْو    ْيِه،بَـ كِ نْ َلى مَ انِبَـْيِه عَ حح جَ رَ َوَيطْ ْشَتِمَل ِبِه  َواِحَد فـَيَ الْ الثَـّْوَب     يـَْلَبَس الرَّجحلح ، َأنْ َوبـَيـْ
اْلوَ ابِ  يـَقحوَل    ،اِحدِ لثَـّْوِب  ِللرَّجحِل: الح جح الرَّ َوَأْن  ِإَِلَّ نـْبح   ثَـ ْذ  إِ ْوَبَك،    ثـَْوِب  َوأَنـْبحذح  َأنْ مِ لَْيَك  َغرْيِ  يـَْقلِ ْن  َيرَتَاَضيَ   َأْو  َويـَقحو َبا  :ا،  َدابَّيِت   لح
 "   ِلَباقْ يَـ ْو َيا أَ ْن َيرَتَاضَ  أَ ْن َغرْيِ َدابَِّتَك مِ بِ 

 إسناده صحيح.  :(16/510ب األفكار )في نخ  العيني# قال 
 

ثـََناقَاَل اْبنح الْ   -  640 ْيٌن أَبحو  وَ لح   َحِبيبٍ ْيَماَن ْبِن  لَ سح   اَهاَن اْلَقطَّانح ثنا حمحَمَّدح ْبنح مَ   ْبنِ   مَّدِ حمحَ   نح بْ   َراِهيمح بْـ ْسَحاَق إِ و إِ أَبح   محْقِرِئ، َحدَّ
ى  اْشرتََ ِطَمَة،  افَ   ِب  ْبَن أَ نَ النـُّْعَما  نَّ و، أَ حمحَمَّدح ْبنح َعْمرٍ دََّثيِن  َأِب َكِثرٍي، حَ   نِ بْ ََي  َيَْ َعْن    ، دح نَّااْلقَ اْلَمِلِك    ْبدِ ِإبـَْراِهيمح ْبنح عَ ْعَفٍر ثنا  جَ 

شح َذا اْلَكبْ اَل: »َكَأنَّ هَ قَ فَـ   لَّمَ سَ ِه وَ يْ لَ  عَ اّللَّح  َصلَّى  ِبُّ ، فـََلمَّا رَآهح النَّ ِه َوَسلَّمَ  َعَليْ اّللَّح ى   َصلَّ ِبِه النَِّبَّ ى  تَ َكْبًشا َأْعنَيَ َأقْـَرَن، َأرَاهح أَ 
   ،«مح السَّاَل  مح َعَلْيهِ اِهيبـْرَ الَِّذي َذَبَح إِ 

 ِبهِ  ىحَّ  َفضَ لَّمَ ْيِه َوسَ لَ  عَ  َصلَّى اّللَّح  َرسحوِل اّللَِّ َأْهَداهح ِإىَل فَ  نَ َأقْـرَ  ًشا َأْعنَيَ بْ ى كَ ْبنح َعْمِرو اْبِن َعْفَراَء فَاْشرتََ َعاذح فـََعَمَد مح 
 حديث صحيح.  # قال المحقق:

 

ِبَ رَ قَـ   -  647 َواطِّ ْأتح  بْ ِدي  لِ   َعِليِّ  ْبِن  اْلمح ِإبـَْراِهيَم  َعاِصٍم  ثنهح  َرمِحَ   ْقِرئِ ِن  ْبنح عح ا حمحَ اّللَّح  ثنأَ   رَ مَ مَّدح  رحْسَتَة  أَ خحو  ثنا بح ا  َداوحَد،  و 
 طَاَن اَل يَِقيلح«يْ لشَّ نَّ افَإِ ِقيلحوا  » َعَلْيِه َوَسلََّم:َصلَّى اّللَّح ولح اّللَِّ َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرسح  ادٍ تَ  قَـ نْ عَ َرانح، مْ عِ 
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 ذاب. و كوان وهبراني في األوسط، وفيه كثير بن مر رواه الط :(13256الهيثمي )# قال 
 

ْن عحبَـْيٍد، عَ  ِعيِد ْبنِ يُّ، َعْن سَ َعزَّازِ لْ اْبنح َسْهٍل  لرَّبِيعح نا اَب، ثقحو بَّادح ْبنح يـَعْ ا عَ َداَد ثنغْ  بِبَـ اْلَبْصِريُّ َعبَّاٍد ْبنح  ِعيلح اِإسَْ َنا َحدَّثَـ  - 674
: »َعِهَد ِإَِلَّ َرسحولح تح عَ عْ َة، سَِ َعِليِّ ْبِن رَبِيعَ   « ِقنيَ نَي َواْلَمارِ اِسطِ َواْلقَ  نيَ اِكثِ اِتَل النَّ َأْن أحقَ َم لَّ َوسَ  هِ يْ لَ  عَ ّللَِّ َصلَّى اّللَّح  اِلي ا يـَقحولح

 ضعيف.  :المحقققال # 
 

ثـََنا لحَويْ فـَرُّوٍخ بِبَـْغدَ ْبِن    َرانَ ِمهْ   ْبنِ   ْبِن َحِكيمِ   نح َطَهِويِّ  ِإْدرِيسح بْ مَّدٍ و حمحَ بح أَ   دَّثـََناحَ   -  677 اِبٍر، َعْن َعْوِن نح جَ مَّدح بْ ثنا حمحَ   ٌن،اَد َحدَّ
َفَة َعْن جح ْبِن َأِب   « هِ َأْهلِ  ىَل  إِ عَ َحّتَّ رَجَ  اْلَمِديَنةِ   َخَرَج ِمنَ  ِحنيَ اَلةَ لصَّ ا َسلَّمَ  وَ  َصلَّى اّللَّح َعَلْيهِ »َقَصَر َرسحولح اّللَِّ  قَاَل: أَبِيهِ َحيـْ

 ضعيف.  قق:قال المح# 
 

ثـََنا إِ   -  682 ، ثنَعلِ بحو  يَم أَ اهِ رَ نح ِإبْـ  بْ اِعيلح سَْ َحدَّ َثِم،ِْي ْبنح اَلَْ ا َعْبدح اْلَكرِ يٍّ ثـََنا أَبحو   بحو َخاِلٍد،اأْلَوَِّل، ثنا أَ ْبِد  نح عَ َسنْيح بْ ثنا احْلح   يـْ َحدَّ
، َعنْ َراِهيَم التـَّ بْـ ْن إِ َسْعٍد، عَ   ي« َسرِيٍَّة َوْحدِ َم يف لَّ َوسَ  هِ َليْ عَ  ى اّللَّح لَّ  صَ ّللَِّ اقَاَل: »بـََعَثيِن َرسحولح َفَة َذيْـ حح  أَبِيِه، َعنْ  ْيِميِّ

 . سنده ضعيف قق:# قال المح
 

 يدح زِ َفَضاَلَة، َويَ   ْبنح   كح ارَ ا محبَ ثن  ،تَّامٍ نح  َسْهلح بْ يِم، ثنا  ْبِد الرَّحِ َرانح ْبنح عَ زِيَد، ثنا ِعمْ يَ   ْبنِ   أَبحو عحْثَماَن ْبنح ِإبـَْراِهيمَ   اثـَنَ َحدَّ   -  690
اْبنَ  اابـْرَ إِ   يـَْعيِن  احلَْ لتُّْسرَتِيَّ، عَ ِهيَم  َرسحولح ِن  قَاَل  قَاَل:  محوَسى  َأِب  َعْن  َوَسلَّ  اّللَِّ َسِن،  َعَلْيِه  ِإَِلَّ لَ َم: » َصلَّى اّللَّح  أحْهِدَي   كحَراٌع ْو 
 ، «جَ رَاٍع أَلَ  ذِ يتح ِإىَل َوَلْو دحعِ َلَقِبْلتح  ْبتح

 حديث صحيح. وال إسناده ضعيف،  ل المحقق:# قا
 

ِإبـَْراِهيمح دَّثـَنَ حَ   -  698 َعِليٍّ  ا  ْبنح  ثنا حمحَ السُّدِّ    ، اْلَمْخضحوبح ْبنح عَ يُّ  يَزِيدَ    اّللَِّ دِ بْ مَّدح  ثنا سح ْبِن  الزُّ فْ ،  َعِن  أَ ْهِريِّ َيانح،  َعْن  ٍس نَ ، 
َها خح ْومَلَ َعلَ أَ وَ  ْفَصةَ حَ  مَ َوَسلَّ ِه  َعَليْ اّللَّح  َرسحولح اّللَِّ َصلَّىَزوََّج اَل: »تَـ قَ  ًزا وَ يـْ  َسوِيًقا« بـْ

 صحيح بذكر صفية، وليس حفصة.  ال المحقق:# ق
 

ثـََنا أح حَ   -  703  ْبنح رَاِشٍد َعْن   َوْهبح اّللَِّ ْرَعةَ زح بحو  ، ثنا أَ ِد احْلََكمِ ِن َعبْ  بْ ْبِد اّللَِّ َر ثنا حمحَمَّدح ْبنح عَ صْ ِليِّ ْبِن َسْعٍد، مبِِ اَمةح ْبنح عَ سَ دَّ
 ى اّللَّح َصلَّ لنَِّبَّ  َلْيِه َوَسلََّم َأنَّ اِبِّ َصلَّى اّللَّح عَ ، َزْوِج النَّ ةَ ْن َعاِئشَ َة، عَ ثَهح َعْن عحْروَ ْرَوَة، َحدَّ َن عح اَْلَاِد، َأنَّ ِهَشاَم بْ   نح ابْ   انَ ْخّبََ أَ   َة، وَ َحيْـ 

ذحوا اْلَغَنَم فَإِ  مِّ َهاِنٍئ: أِلح لَ قَا َوَسلَّمَ َعَلْيِه   ًة« كَ رَ َها بَـ ي فِ نَّ »اختَِّ
 ، وهو حديث صحيح. أ مِ  َهاِنئٍ حديث ِ  من( 2304) رواه ابن ماجه # 
 

،  ْبنح محْصَعبٍ ا حمحَمَّدح   ثنْلدحونٍ ْسَحاقح ْبنح خَ إِ   يـَْعقحوبَ  ثنا أَبحو  ِن َحِكيمٍ ْبِن ِإبـَْراِهيَم بْ مَِّد   حمحَ  ِإْسَحاقح ْبنح أَبحو احلََْسنِ   دَّثـََناحَ   -  707
ْنكحْم ِه َوَسلََّم: »َما مِ َعَليْ    َصلَّى اّللَّح اَل َرسحولح اّللَِّ ّللَِّ قَ ْبِد اْعِد، َعْن عَ ِب اجلَْ أَ   نِ  بْ ملِِ صحوٍر، َعْن ِإبـَْراِهيَم، َعْن َساَعْن َمنْ   ائِيلح،رَ نا ِإسْ ث
: َواَل اَي َرسحوَل وا « قَالح َقرِينح اجلِْنِّ  هح الَّ لَ ْن َأَحٍد إِ مِ   «ِإالَّ َأّّنِ آمحرحهح فـَيحِطيعحيِن  اَل َأانَ اَل: »وَ قَ  ْنَت؟ أَ اّللَِّ

 إسناده ضعيف جدا، والحديث صحيح.# 
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َثِم ْبنِ ِسِم َبْدرح ْبنح اَلَْ َقابحو الْ أَ ثـََنا  دَّ حَ   -  718 ْبنح    ةح ا ِعْصمَ ن، ثالح ْبنح النَّْضِر اْلَغزَّ و  ِليلح ثنا َعْمرح بَـْغَداَد اْلَقاِضي اجلَْ يُّ بِ قِّ َلٍف الرَّ خَ   يـْ
نـحَعْيمح ْبنح ضَ َعْبِد اّللَِّ اأْلَ  َمابِ اَن َوهحَو محقْ  ْبنح اَيِسٍر َوأَ ارح اَل َعمَّ اَل: قَ قَ   ْمرَيِيِّ احلِْ   َعْن ِعْمَراَن ْبنِ   ْمَضٍم،َسِديُّ، ثنا  حلِْريَِة  نْيَ ابَ   اَلِن 
: بـََلىلََّم؟   َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه َوسَ ْعتح ِمْن َرسحوِل اّللَِّ مبَا سَِ   كَ ْخِّبح حلِْْمرَيِيِّ َأاَل أح  ا ِعْمَرانح ْبنح َواْلكحوَفِة: ايَ  اَل: قَ   ْخَّبّن أَ ، فَ قَاَل: قـحْلتح

اَلًة  لِّي َعَليَّ َأَحٌد صَ صَ يح ِة، اَل  َيامَ ْلقِ ّْبِي ِإىَل يـَْوِم اى قَ َو قَائٌِم َعلَ َأْسَاَء اْْلَْلِق، فـَهح   ِئَكةِ اَل ِمَن اْلمَ ا  َأْعَطى َمَلكً  اّللََّ تـََعاىَل  ِإنَّ اَل: "  قَ 
هِ   َصاَلٍة  ْن َأرحدَّ َعَلْيِه ِبكحلِّ نَهح أَ احَ بُّ سحبْ لرَّ  َكَفَل ِل ااْبنح فحاَلٍن، َقدْ   نح َك فحاَل يْ ى َعلَ لَّ مْحَدح صَ أَ   ايَ  أَبِيِه، فـََقاَل:  َواْسمِ   ِإالَّ َسَّاهح اِبسِْ

 "  ًراَعشْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

ِت، زَّ َة الزَ َعْن محَْ   ،يِنُّ دح ْبنح َجْعَفٍر اْلَمَدائِ اسح ْبنح حمحَمٍَّد، ثنا حمحَمَّ ْلَعبَّ زَْيٍق بِبَـْغَداَد، َحدََّثيِن اِد ْبِن رح مَّ َفرح ْبنح حمحَ َجعْ ا  نَ َحدَّثَـ   -  746 ايَّ
ةح َعَلمح صَّاَل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اللَّى اّللَّح  صَ ِن النَِّبِّ عَ ،  يِّ رِ اْْلحدْ َسِعيٍد  ِب  ، َعْن أَ ْضَرةَ نَ    َأِب السَّْعِديَّ، َعنْ   ْعيِن سحْفَياَن يَـ   َعْن َأِب 

ْساَلِم، َفَمنْ  َها  َجدَّ فـَرََّغ ََلَا قـَْلَبهح، َوأَ  اْْلِ  ِمٌن«  محؤْ ِنَها فـَهحوَ ا َوَوْقِتَها َوسحنَ هَ دِّ ِبِ  َعَليـْ
 جدا.ضعيف  :المحقق# قال 

 

أَبحو حمحَمَّدٍ ثـَنَ َحدَّ   -  748 ْبنح  جَ   ا  بْ حمحَ ْعَفرح  يحو ِن َسعِ مَِّد  ثنا  اْلبَـْغَداِديُّ  أَبحو  اْلَقطَّ   ىْبنح محوسَ   فح سح يٍد  ثنا  ْبنح عَ انح،  َعْن  َبْكِر  يَّاٍش، 
:  َسنْيِ َسِن َواحْلح ا بَِيِد احلَْ ذً ْيِه َوَسلََّم آخِ َعلَ   َصلَّى اّللَّح    النَِّبَّ أَْيتح َل: رَ َعْنهح قَا  ّللَّح وٍد، َرِضَي اِن اْبِن َمْسعح عَ   َعْن ِزرٍّ،  َعاِصٍم،  َويـَقحولح

 َغَضيِن«بـَْغَضهحَما فـََقْد أَبْـ ، َوَمْن أَ فـََقْد َأَحبَّيِن  بـَّهحَماحَ َفَمْن أَ  َي،ا»َهَذاِن ابـْنَ 
 حسن.  قال المحقق:# 
 

احلَْ عَ   أَبحو  ثـََناَحدَّ   -  762 َعلِ ِليٍّ  ْبنح  َعَوانَةَ بْ   يِّ َسنح  ْبِن  َرْوِح  اْلَغْوِطيُّ  ِقيُّ الدَِّمشْ   ِن  هِ ْلَكَفْرَبْطَناِئيُّ ا  ثنا  اأْلَ خَ ْبنح    َشامح   ،  اِلٍد  ْزَرقح
َْيٍد َعنْ   ْلَعزِيِز، َعنْ ِد ابْ عَ نح  ِعيدح بْ ا سَ َنا اْلَولِيدح ْبنح محْسِلٍم، ثنثَـ َحدَّ   نٍي َوَقعَ َسلََّم سحِئَل َعْن َعجِ وَ   هِ ى اّللَّح َعَليْ  َصلَّ ِبَّ  النَّ ، َأنَّ أََنسٍ   محح

فح الدَّمَ  تـحنَ اَل  ارَ  النَّ نَّ ْن َأْكِلِه قَاَل اْلَولِيدح: أِلَ  عَ َلْيِه َوَسلَّمَ ّللَّح عَ الَّى  صَ ولح اّللَِّ َدٍم، فـَنَـَهى َرسح  ِمنْ يِه َقْطَرٌة فِ   شِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

ثـََنا أَ َؤدِّ ْعَراّنِّ اْلمح شَّ لا اْلَمْعرحوفح ابِ بَِ   ّنُّ  ْبِن ََيََْي الطََّّبَاَعِليِّ   ْبنح   نح َحسَ   أَبحو َعِليٍّ   َنا ثَـ َحدَّ   -  770 ِبْشِر    حح ْبنح  َصالِ ْلَفْضلِ بحو اِب َحدَّ
هحَما قَاَل:َي اّللَّح ، َعِن اْبِن عحَمَر، َرضِ ِفعٍ انَ   نْ عَ ،  ْكرٍ  ْبِن َأِب بَ نِ محَْ ْبِد الرَّ عَ   نْ َأاَبَن، عَ   اْلَعزِيِز ْبنح ْبدح  دَّثـََنا عَ َّبَاّنُّ حَ ْبِن َسَلَمَة الطَّ    َعنـْ

نـَْيا أَ لْ ْهلح اَم: »أَ َوَسلَّ ْيِه  لَّى اّللَّح َعلَ  صَ اَل َرسحولح اّللَِّ قَ   َرِة« ْْلخِ ارحوِف يف ْهلح اْلَمعْ َمْعرحوِف يف الدُّ
 إسناده ضعيف جدا. حقق:# قال الم

 

ثنا َماِلٌك، يَم،   ْبنح ِإبـَْراهِ ٍن، ثنا َمكِّيُّ اِسنَ نا يَزِيدح ْبنح  ْصَر ثهح مبِِ َنْوَ   ْهبٍ َسْعِد ْبِن وَ   ْبنِ   انَ ْفيَ سح   نح ْبنح َحسَ   ِليٍّ بحو عَ دََّثيِن أَ حَ   -  774
اَنِفٍع، قَاَل: " محتْـ ْن عحَمرَ عَ   ِن عحَمَر،ابْ   َعنِ   َعْن  اانـََتا َعَلى عَ ِن كَ اَعتَ   أَ لَّ ِه َوسَ َليْ  عَ ى اّللَّح ّللَِّ َصلَّ ْهِد َرسحوِل  َوأحعَ ى عَ َنَْ َم  هحَما   بح اقِ نـْ

عَ ِهَماَعَليْ   "  َعةح احْلَجِّ تْـ َومح ةح النَِّساِء، : محتـْ
 صحيح.  # قال المحقق:
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ثـََنا َعبْ ا حَ  بَِ أْلَْنطَاِكيِّ ِن َعْجَرٍم اوفح اِببْ َمْعرح ئح الْ يَسى اْلمحْقرِ بحو عِ ْبِن َعاِمٍر أَ يَم  بـَْراهِ  إِ ثـََنا ححَسنْيح ْبنح َحدَّ   -  780   مَّدِ حمحَ   نح  بْ دح اّللَِّ دَّ
َْيٍد َعنْ   اأْلَْذرَِميُّ ثنا َعِبيَدةح    ِإْسَحاقَ نِ بْ   ٍم َعنْ َليْ سح َعْمِرو ْبِن   َعْن  ِن الزَُّبرْيِ  بْ ِد اّللَِّ بْ ْن َعاِمِر ْبِن عَ ِب َصاِلٍح عَ سحَهْيِل ْبِن أَ   ْبنح محح

 َعَتنْيِ«َد فـَْلرَيَْكْع رَكْ ا َدَخَل َأَحدحكحمح اْلَمْسجِ َم: »ِإذَ لَّ َوسَ ْيِه َعلَ  ّللَّح َصلَّى ا سحولح اّللَِّ  رَ لَ : قَاّللَِّ قَالَ ْبِن َعْبِد ا َجاِبرِ 
 ته.ف على ترجمؤلف لم أقالمه ثقات عدا شيخ إسناده رجال المحقق: # قال

 

، حَ ِن ْبنح يحونحَس الرَّقِّ لرَّمحَْ  اَنا َعْبدح َمْشَق َحدَّثَـ  ِبدِ ْرَغاّنُّ اْلفِ   رِْكنيَ ْبِن أَ ِجبح ْبنح َماِلِك  او اْلَعبَّاِس حَ ثـََنا أَبح َحدَّ   -  782  َمَطرح ْبنح ا  ثـَنَ دَّ يُّ
َعا َجاِبرً يَناٍر،  دِ   ، َعْن َعْمِرو ْبنِ َمَر ْبِن َحِبيبٍ ٍن، َعْن عح َمازِ  :  َوَعطَاٍء، سَِ َم ِه َوَسلَّ يْ َعلَ   اّللَّح َصلَّى   َرسحوِل اّللَِّ  بَ »طحْفَنا َأْصَحاا يـَقحولح
َنا َوعحْمَرتِ ا َواحِ يً ا، َوَسعْ َوافًا َواِحدً طَ   َنا«ًدا حِلَجِّ
 منكر.  ال المحقق:ق #
 

اَل َل: قَ اٍر قَ َعْن َجابِ   ْنَكِدِر، مح َيانح، َعِن اْبِن الْ نا سحفْ اْلِفْراَيِبُّ، ثثنا  ِبيٍب،  ْبنح شَ   َمةح ثنا َسلَ َة  ِن دَكَّ نح حمحَمَِّد بْ َحَسنح بْ ثـََنا  َحدَّ   -  788
:فـَنَـقحو كحْم؟«  زِيدَ ًئا فَأَ َشيْـ   تَـهحونَ لَّ: »َهْل َتشْ زَّ َوجَ  عَ يـَقحولح اّللَّح   ةَ نَّ ِة اجلَْ نَّ لح اجلَْ َم: ِإَذا َدَخَل َأهْ َسلَّ ِه وَ َليْ  عَ ى اّللَّح َصلَّ   النَِّبُّ  اَي َربِّ َما    لح

تَـَنا، فـَيَـقح  َق َمافـَوْ  : »ِرْضوَ و َأْعطَيـْ  «ْكَّبح اّن اأْلَ لح
 صحيح.  ال المحقق:# ق
 

، ثنا ْلمحَؤدِّ اِعيَل اِإسَْ   أَبحو   ، ثنا ْيجح ْبنح يحونحسَ يُّ ثنا سحرَ ْلبَـْلخِ  اِرئح ْيٍب اْلمحقْ  ْبِن شحعَ دِ َحاِمدح ْبنح حمحَمَّ   بَّاسِ بحو اْلعَ أَ   ا َحدَّثـَنَ   -  790 بح
 َم، ْيِه َوَسلَّ ّللَّح َعلَ اسحولح اّللَِّ َصلَّى َن رَ اَل: »كحفِّ قَ  ْبِن َعبَّاسٍ َعِن اْلَفْضِل اٍس، َعبَّ  نِ  ابْ يِه، َعنِ أَبِ  نْ ٍح، عَ ْبِن َأِب َرابَ يـَْعقحوبح ْبنح َعطَاِء 

يَزِيَد ِلي  مْ ْستَ مح   َكانَ ْعدح وَ بَـ َمَضى    دْ قَ :  ذََكْرَت؟ قَالَ َل اْلمحْسَتْمِلي سحَرْيٌج: َمْن  ِس: قَاْلَعبَّااأَبحو  قَاَل  ٍة«  َضنْيِ َوسحححولِيَّ نْيِ أَبـْيَ  ثـَْوبَ يف 
 ارحونَ ْبِن هَ 

 ضعيف.  حقق:لما # قال 
 

ْيِه َوَسلََّم اّللَّح َعلَ سحوِل اّللَِّ َصلَّى  َدةح رَ ِفَعْت َمائِن قَاَل: »َما رح َعِن احلَْسَ   ، سَ ونح يح نا هحَشْيٌم، َعْن  ٌج، ثثنا سحَريْ   ثـََنا َحاِمٌد، َحدَّ   - 791
َها طََعاٌم   « َقطُّ َوَعَليـْ

 ضعيف.  حقق:ل الم# قا
 

احلَْ دَّثَـ حَ   -  793 أَبحو  بْ ِن  سَ َنا  حمحَ ححرُّ  ْبنح احْلح   مَّدٍ نح  بِبَـْغدَ َسنْيح  َأْشَكاٍف  اْلَكرَّ ادَ   يف  الثَّالِ   ث ةِ ثَ ِة  َعبْ   ثنا  َأِب،  النا  َعْبِد    َمدِ صَّ دح  ْبنح 
  َبْكٍر َوهحَو مَيحدُّ   َلى َأِب َلَع عَ ِب، اطَّ طَّاَن اْلَْ بْ   رَ يِه، َأنَّ عحمَ  أَبِ نْ َلَم، عَ  َأسْ  ْبنِ زَْيدِ اَوْرِديُّ، َعْن  الدَّرَ   ْبنح حمحَمَّدٍ   زِيزِ اِرِث، ثنا َعْبدح اْلعَ اْلوَ 

َس »لَيْ   :: قَالَ مَ َسلَّ ِه وَ َليْ َصلَّى اّللَّح عَ   اّللَِّ   ِإنَّ َرسحولَ   ،ارِدَ َذا َأْورََدّن اْلَموَ  هَ فـََقاَل: ِإنَّ   ؟ّللَِّ وِل ااَي َخِليَفَة َرسح عح  نَ صْ َل: َما تَ ِلَسانَهح قَا
 ى ِحدَّتِِه« لَ َعاىَل اللَِّساَن عَ اّللَِّ تَـ  ِإىَل  اْشَتَكى  َسِد ِإالَّ اجلَْ  َشْيٌء ِمنَ 

 حسن.  :# قال المحقق
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،  ال  عحَمرَ  ْبنح  دح مَّ ثنا حمحَ يُّ،  لسَّْعدِ ا  ةَ َعِطيَّ اّللَِّ ْبنح حمحَمَِّد ْبِن    ا َعْبدح ٍم، ثن مَحَْزَة ْبِن َسلْ َلْيَماَن ْبنِ  ْبنح سح ا احْلحَسنْيح ثـَنَ َحدَّ   -  799 رُّوِميُّ
َم: َوَسلَّ   َلْيهِ َصلَّى اّللَّح عَ   َرسحولح اّللَِّ   َل: قَالَ ابَّاٍس قَ عَ ْبِن  َسِعيِد ْبِن جحَبرْيٍ، َعِن ا  َحِكيِم ْبِن جحَبرْيٍ، َعنْ   ِع، َعنْ بِيالرَّ   نح سح بْ نا قـَيْ ث

 َفَرِج« الْ ارح ظَ تِ »َأْفَضلح اْلِعَباَدِة انْ 
 ضعيف.  قق:ح# قال الم

 

،ااحْلحَسنْيِ َورَّ    ْبنِ ْبنح َعِليِّ   ا احْلحَسنْيح ثـَنَ دَّ حَ   -  807 ِن َحِبيٍب نح محرََّة بْ بْ يُّ  ، ثنا َعلِ يُّ ِن اْلقحَشريِْ لرَّمحَْ ثنا حمحَمَّدح ْبنح َعْبِد ا  ٌق النـَّْرِسيُّ
ْليَـتَـ تَـ َكَذَب َعَليَّ مح   »َمنْ َوَسلََّم:     َعَلْيهِ اّللَّح   ى َصلَّ ِبُّ النَّ   اَل: قَالَ ِه قَ ْن َجدِّ يِه، عَ بِ أَ   َعنْ ِز ْبِن َحِكيٍم،  بَْ ، َعْن  اْلَقَنا ًدا فـَ بَـوَّْأ َمْقَعَدهح  َعمِّ

 اِر« ِمَن النَّ 
 . على درجات التواترالمتن في ا  #
 

ثـََنا أَبحو َعِليٍّ َحَسنح بْ   -  813 بح لسُّ ِفيُّ اِن َسِعيٍد اجْلحعْ ِليِّ بْ نح عَ َحدَّ : َن يـحقَ  وََكااَلّنُّ نـْ دح   َأمحَْ ودٍ عح بحو َمسْ ا أَ ثـَنَ َحدَّ    اأْلَْبَداِل،ِمنَ   هح ِإنَّ   الح
َمْعبَ   ْسَعرٌ نا مِ  ثأحَساَمةَ ِت ثنا أَبحو  ْبنح اْلفحَرا ْبِن َخاِلٍد َعْن عَ َعْن  لَ ِد  َيَساٍر َعْن قـحتَـيـْ ْبِن  ْيِه  َعلَ اّللَّح ى   َصلَّ يَِّة َعِن النَِّبِّ جْلحَهنِ ا َة  ْبِد اّللَِّ 

 «  َوْحدحهح ولحوا َما َشاَء اّللَّح ْن قح كِ َولَ اَلٌن،  فح َشاءَ  وَ َما َشاَء اّللَّح  لحواو قح  تَـ  »اَل َسلَّمَ وَ 
 ة بن اليمان. صحيح من حديث حذيف# 
 

ثـََنا أَبحو َعلِ   -  817  ْن َأْسَلمَ لح مَ  َأوَّ َوهحوَ َلى:  عْ  قَاَل أَبحو يَـ ٍه َلَقى احْلحَسنْيَ َويْ بِ   ِريُّ َد اأْلَْشعَ ْبِن ححَسنْيِ ْبِن يَزِي  مَّدِ ْبنح حمحَ   َحَسنح   يٍّ َحدَّ
  َأِب َسنْيح ثنا ِن قَاَل ثنا َأِب احْلح احلَْسَ  ةح ْبنح ي مَحْزَ مِّ ْبنح َهَزاِريٍّ ثنا َأِب َوعَ َو يَزِيدح هح وَ زِيدح َهَذا ْشَعِريِّ يَ ى اأْلَ  محوسَ ِد َأِب ى يَ َعلَ  َهانَ ْصبَـ ِبَ 
 َقِلياًل، ِإْذ َمرَِّت كحْث ِإالَّ ميَْ   يَـْوَم، فـََلمْ خَيْرحجح الْ   َوهحوَ اَن،  َِبْصبَـهَ اَن   كَ َبرْيٍ َن جح  بْ نَّ َسِعيدَ يَل أَ ْذ قِ ٍة إِ ارَ  َِتَ لتَّّْبََكاِن يف  قَاَل: كحْنتح ابِ يدح زِ يَ 
،   ححَبرْيٍ ْبنح   يدح عِ  سَ ْنكحمْ  مِ تـحهحْم َمنْ َسأَلْ ْم فَ ْقتـحهح َلحِ  فَـ ْلَف اْلَقاِفَلةِ : فـَتَـَعاَدْيتح خَ الَ قَ   رُّ مَيح  هحَو َذا  نَّ َسِعيَد ْبَن جحَبرْيٍ ِل: إِ   َقالحواَلةح فَـ َقافِ الْ 
: َرمِحََك ااَلَم قَ  السَّ  فـََردَّ ْيهِ نـَْوتح ِمْنهح َفَسلَّْمتح َعلَ ِفَلِة، َفدَ اقَ جحٌل ِمَن الْ َأ ِإَِلَّ رَ َأْومَ فَ  ْم يـحْقَض َِبْصبَـَهاَن فـَلَ   َناهح ا  تح هَ ّللَّح كحنْ اَل فـَقحْلتح

عْ   ا ِمَّا ثـَنَ دَّ  حتََ  َأنْ ْيتَ فَِإْن رَأَ   رحجح،  ختَْ أَْنتَ َك وَ يح ِل لحقْ  :  َسلَّمَ َلْيِه وَ  عَ اّللَّح   اَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى  َعبَّاٍس قَ نح بْ َحدََّثيِن ا  اَل: فـََقاَل:َت قَ سَِ
اْحَفظْ  َعينِّ  ثَ »اْحَفْظ  َعينِّ  َوالنََّظَر يف ايَّ إِ   ،اَلثً   فَ َك  النُّجحوِم،  إِ َتدْ   اِإَنََّ   اعحو  وَ ْلَكَهانَةِ ىَل  اظَ النَّ وَ َك  ِإايَّ ،  فَ ْلَقدَ َر يف  َيْدعح ِر،  ِإىَل ِإنَّهح  و 

َك َوَشْتَم َأَحًدا ِمْن  َدَقِة، َوإِ نْ الزَّ   َك يف النَّاِر«  َعَلى َوْجهِ اّللَّح  كَ بَّ َيكح َسلََّم فَـ َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه وَ ّللَِّ سحوِل اَحاِب رَ َأصْ ايَّ
 منكر.  محقق:ال ال# ق
 

ي ِهاَللح ْبنح عحَمَر  ا َجدِّ ، ثنِب أَ   ِهاَللح ْبنح اْلَعاَلِء، ثنا، ثنا  لّرِْبِضيُّ  ازح الرَّقِّيُّ اْلبَـزَّا   انَ طَ ِن َشفْ  بْ  اّللَِّ نح ْبنح َعْبدِ َنا احْلَسَ دَّثَـ حَ   -  827
 ونَ ءح  ِمْن أحمَّيِت يـَْقرَ اَنسٌ   رحجح : »خيَْ الَ َم قَ َلْيِه َوَسلَّ اّللَّح عَ لَّى   صَ النَِّبِّ   نِ اَمَة، عَ أحمَ اِلٍب، َعْن َأِب   غَ اَلٍل َعْن َأِب ْبِن هِ َر  َعْن أَبِيِه عحمَ 

 وهحْم« تـحلح  قـَْوِل النَّاِس ِإَذا َخَرجحوا فَاقْـ نِ َأْحسَ ِمْن  ونَ يـَْعدحو تـََراِقيَـهحْم يـَقحولح آَن اَل اْلقحرْ 
 منكر.  # قال المحقق:

 

 اْلَوهَّاِب  ِلُّ، ثنا َعْبدح ايَ الرِّ ٍرو  َحْفصح ْبنح َعمْ   ، ثنارَتِيُّ سْ لتُّ ْعٍد اِكيٍم أَبحو سَ  ْبِن َأِب حَ دِ ايَ زِ   ْبنِ   انَ َسنح ْبنح عحْثمَ حَ   اَحدَّثـَنَ   -  831
، عَ  ، َعنْ يٍد اأْلَْنصَ  ْبِن َسعِ ََي َيَْ   نْ الثَـَّقِفيُّ ْيِه  ى اّللَّح َعلَ َل اّللَِّ َصلَّ و َرسح   َأنَّ   ْنهح ِضَي اّللَّح عَ رَ   ،َعِن اْبِن عحَمرَ    ْبِن ِديَناٍر،َعْبِد اّللَِّ   اِريِّ
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هَ َحانَهح َوتَـ بْ سح   ِذِه اْلَقاذحورََة، الَّيِت ََنَى اّللَّح بحوا هَ َتنِ »اجْ   اَل: َجَم َماِعًزا قَ مَّا رَ َم لَ لَّ َوسَ   ّللَِّ َترِتْ ِبِسرْتِ اْن َأملَّ فـَْلَيسْ اَن، َفمَ زِّ ا يـَْعيِن الَعاىَل َعنـْ
 « دح  يـَعحو َواَل  تـََعاىَل 

 يح. صح ل المحقق:ا# ق
 

ثـََنا الطُّوِسيُّ الْ   َركِ ِن اْلمحَباَأمْحََد بْ    ْبنح نح َحسَ   أَبحو َسْعدٍ َحدَّثـََنا    -  833 ، بَِتْسرَتَ َحدَّ بَ َأمْحَدح ْبنح ٍص  فْ حَ أَبحو    َورَّاقح َأِب،    بَـزَّارح ثنا َة الْ  عحتـْ
 قَاَل َرسحولح اّللَِّ   َل:َجاِبٍر قَا  طَاٍء، َعنْ ْن عَ عَ   ٍم،  ْبِن سحَليْ َعْن َصْفَوانَ   اْلَعْبدح، ِلٌد  اا خَ ن ثاّنُّ،  وحَد اْلعحْثمَ بحو َداأَ   نح احْلََكمِ َمانح بْ ثنا سحَليْ 

ْنسَ َذا َحَضَر ا" إِ   :َسلَّمَ َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه وَ  ،احلَْ   نَـعحهح َعنِ ْيٍء ميَْ َع َلهح كحلُّ شَ َوفَاةح، َجحِ اَن الْ ْْلِ نَـ َفجحِعَل َبنْيَ   قِّ :    َد َذِلكَ َفِعنْ ،  هِ يْ  َعيـْ يـَقحولح
{ ]املؤمنونرَ تَـ  حِلًا ِفيَماْعَملح َصالِّي أَ عَ  لَ  اْرِجعحونِ }َربِّ   [ " 100: ْكتح

 ضعيف جدا. # قال المحقق:
 

ٍد  ْبنح رَاشِ   َمرح عح ثنا  َياَن،  فْ نح سح ْعقحوبح بْ يَـ َرِة يف اْلَقَساِمَلِة ثنا  صْ  اْلَفَسِويُّ اِبْلبَ ِد ْبِن عحْثَمانَ  ْبنح حمحَمَّ يٍّ َحَسنح و َعلِ بح َنا أَ ثَـ َحدَّ   -  838
،ْلَيَماا مَ ث  ِميُّ أَ الِ نا  ْبنح  افِ َنٍس، َعْن انَ كح  قَاَل: قَاَل َرسحولح  اْبِن عحَمَر  َعِن  َعَلْيهِ ّللَّح ا  َصلَّى  ّللَِّ ٍع،  َأمْ َوَسلََّم: »    ِمْفَتاًحا،  ِإنَّ ِلكحلِّ  ٍر 

 َياَمِة« قِ  الْ مَ  يـَوْ  اّللَِّ َساءح َوهحْم جحلَ ِد، يَعبِ  َوالْ نيِ َساكِ مَ اِء َوالْ رَ احح اجْلَنَِّة ححبُّ اْلفحقَ تَ َوِمفْ 
 منكر.  قال المحقق: #
 

، َحاظِ ٍح اْلوح الِ يلح ثنا ََيََْي ْبنح صَ يزِ يمح ْبنح احْلحَسنْيِ دِ ، ثنا ِإبـَْراهِ  ْبِن َأَسدٍ ّللَِّ ا  ِن َعْبدِ بْ   ْعقحوبَ دَّثـََنا ححَسنْيح ْبنح يَزِيَد ْبِن يَـ حَ   -  839   يُّ
ْلِم طََلبح اْلعِ »  َم: ْيِه َوَسلَّ لَ  عَ اَل: قَاَل َرسحولح اّللَِّ َصلَّى اّللَّح َجاِبٍر قَ   محْنَكِدِر، َعنْ الْ ْبِن  ا  َعنِ   ،اِريِّ ِك اأْلَْنصَ َعْبِد اْلَملِ    ْبنِ حمحَمَّدِ َعْن  

 َلى كحلِّ محْسِلٍم«َفرِيَضٌة عَ 
 صحيح.  ل المحقق:قا #
 

ْبنح َخلَ   ا َحدَّثـَنَ   -  842 أَبح اْلَفضْ   فح  َسِعيِل  اْلبَـْلخِ و  ثيُّ ٍد  َمعْ ،  بْ نا  اْلعَ نح حمحَ َمرح  ْبنح مٍَّد  ِعَصامح  ثنا  بِبَـْلَخ  ِشَهاٍب،  أَبحو   يحوسحفَ   َوِقيُّ 
ثنيُّ اْلبَـْلخِ  ْبنح ُمحَاهِ محَبا  ا،  َعْن  دٍ َركح  اَنِفعٍ ،  َعْن   ، اّللَِّ اْبنِ ، عَ عحبَـْيِد  َأنَّ   ِن  َرسحو عحَمَر،  َصلَّ ّللَِّ اَل    َعلَ ى اّللَّح   َوسَ   قَالَ ْيِه  اةح  »ذَكَ   :لََّم 

ِه« ذََكاِننيِ جلَْ ا  ةح أحمِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

ثـََنا أَ   -  849 َبَة َداوح و شَ بح َحدَّ ، ثزَّ ال  ارٍ ْصَر، ثنا حمحَمَّدح ْبنح َبكَّ ْوزَبََة مبِِ رَ ْبِن    مَ ِإبـَْراِهيدح ْبنح  يـْ تح زَ ِن أَ َة بْ ْقبَ عح ْبنح    نا ََيََْي ايَّ ِن  ، عَ ارِ ِب اْلَعيـْ
َلى،ِب ِن أَ ابْ  ، َعْن َعاِصِم ْبِن َأِب النَّجحوِد، َعْن زِ أْلَْودِ َوَعْن ِإْدرِيَس ا  لَيـْ َسَجْداَن َمَع اٍل قَاَل: » َعسَّ نِ ْفَواَن بْ ، َعْن صَ ِن ححبَـْيشٍ رِّ بْ يِّ

 « اءح اْنَشقَّتْ سَّمَ ا ال ِإذَ َم يف ْيِه َوَسلَّ  َعلَ اّللَّح ى َصلَّ َرسحوِل اّللَِّ 
 يف. ضع حقق:ل الم# قا

 

ٍد، ثنا أَ كْ َحدَّثـََنا ذَ   -  852 نَِّبَّ َل: رَأَْيتح الا ِزاَيٍد قَ اِس ْبنِ ِن اَْلِْرمَ ٍر، عَ اَة ْبِن َعمَّ مَ ْكرِ بحو اْلَولِيِد، َعْن عِ َوانح، ثنا أَبحو حمحَمَِّد ْبنح َخالَّ
 ى اْْلََذِف« َسلََّم؟ قَاَل: »اْرمحوا اجلَِْماَر مبِْثِل َحصَ َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه وَ النَِّبُّ  لح قحو ا يَـ ِب: مَ ، فـَقحْلتح أِلَ مَ ْيِه َوَسلَّ لَ  عَ ى اّللَّح لَّ صَ 

 ن. حس # قال المحقق:
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ثنا    ِب فحَدْيٍك،ثنا اْبنح أَ   ِفٍر،َسا مح ْبنح رح  ْعفَ ، ثنا جَ ْصرَ اِس، مبِِ اْلَعبَّ    أَبحويُّ فِ قَ لثَـّ اَن اَحسَّ ِل ْبِن َمَطِر ْبِن  سحَهيْ اءح ْبنح  ثـََنا رَجَ َحدَّ   -  853
، عَ    َأْخَّبَهح ْسعحوٍد  ْبَن مَ    اّللَِّ َعْبدَ   نَّ َأاَبهح َأْخَّبَهح، أَ نَّ  ْخَّبَهح أَ َبرْيِ، أَ  الزُّ نِ  َعْبِد اّللَِّ بْ  ْبنَ  َحازٍِم، َأنَّ َعاِمرَ ِب ْن أَ محوَسى ْبنح يـَْعقحوَب الزَّْمِعيُّ

أَ  َوبَ ِإسْ   َبنْيَ   نْ َيكح   نَّهح ملَْ "  نَـ اَلِمِهْم  َأْن  فـََعاتـَبَـهحمح اّللَّح َزَلتْ نْيَ  اْْليَةح،  َهِذِه  ِإالَّ  زَّ  عَ   ِبَا  أحوتح وا َكالَّذِ َيكحونح   عح ِسِننَي، }َواَل َأْربَ  َوَجلَّ  وا  يَن 
هح  ِثريٌ وَكَ ْم  بحح ْت قـحلحو َقسَ [ فَـ 16يد:  { ]احلدأْلََمدح  ا مح هِ َليْ اَل عَ َفطَ ِكَتاَب ِمْن قـَْبلح الْ    " ْم فَاِسقحونَ ِمنـْ

عقوب الزمعي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه ابن المديني، وبقية رجاله رجال رواه الطبراني، وفيه موسى بن ي  :(11403الهيثمي )# قال  
 الصحيح. 

 

ثـََنا أَبحو حَ   -  865  َجوَّاٍس ْبنح نا َسَلَمةح  ، ثِب َص، ثنا أَ احلِْْمِصيِّ ِبِمْ   حمحَمَِّد ْبِن ِمْصَفاءَ   بِْنتِ   ّنُّ اْبنح  اْلبَـْهَرااّللَِّ   ْبدِ َحَة زَْيدح ْبنح عَ لْ طَ   دَّ
، ثسِ لْ ْطَرابـح ََي أَبحو محِطيٍع اأْلَ َيَْ   نح يَةح بْ اوِ ا محعَ ، ثناِئيُّ الطَّ  ِهيَم،  بـَْراإِ اٍد، َعْن  ، َعْن مَحَّ َجاِمعٍ   ْبنِ يٍَة َعْن َغْياَلَن  ايمح ْبنح ِذي مِحَ َراهِ نا ِإبْـ يُّ

َعْلَقَمَة، عَ  َمْسعحوٍد  َعْن  اْبِن  َجاِن  ِِبَبِيهِ رَجح   ءَ قَاَل:  إِ ٌل  النَِّبِّ   َديـًْنا    لَّمَ سَ ْيِه وَ لَ  عَ اّللَّح    َصلَّىىَل  َعلَ يـَْقَتِضيِه  فـَقَ هِ يْ َلهح  اّللَِّ ولح  اَل َرسح ، 
 أِلَبِيَك«  َوَمالحَك »أَْنتَ  :مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ اّللَّح  َصلَّى

 صحيح.  # قال المحقق:
 

أَ َحدَّ   -  872 َهاشِ ِعيدح  َن سَ ابحو عحْثمَ ثـََنا  َمْرثَ ْبنح  ْبِن  الطَّّبََ ِم  ِبَطّبَِ اّنُّ ٍد  َعبْ   َة،يَّ   ْبنح  بْ   دِ ثنا دحَحْيمح  ِإبـَْراالرَّمْحَِن  ثنا  ِن  بْ َسهْ ِهيَم،    نح لح 
،َهاِشٍم اْلَواسِ  َصلَّى    َرسحوَل اّللَِّ  َعْنهح َأنَّ َي اّللَّح ، َرضِ اَبنَ وْ ، َعْن ثَـ َمْعَدانَ َخاِلِد ْبِن    ِن يَزِيَد، َعنْ ْوِر بْ ، َعْن ثَـ َن الثَـّْوِريِّ اْفيَ سح َعْن    ِطيُّ

: يـَقح  -ْيٌء رَاَعهح شَ  يـَْعيِن  -َذا  إِ َلْيِه َوَسلََّم َكانَ  عَ اّللَّح   « هح لَ  رِيكَ اَل شَ   اّللَّح َربِّ »اّللَّح  ولح
 (: صحيح.4728حيح الجامع )ص# 
 

ثـََنا أَبحو    -  887 ْبِن  ْيَمانح ْبنح ِعيسَ أَيُّوَب سحلَ َحدَّ  ا حمحَمَّدح ْبنح َعْبدِ ، ثنٍس َوَثاَلِثِاَئةٍ َنَة َخَْ اِز سَ اِبأْلَْهوَ   اْلَبْصِريُّ    اجْلَْوَهِريُّ مَّدٍ حمحَ ى 
َيْ   يِّ السَّرِ   ِر ْبنح اهِ قَ لْ ادح  ِب، ثنا َعبْ َأِب الشََّوارِ   نِ ِك بْ اْلَملِ  ْعتح محح قَاَل َرسحولح   اَل: قَ    َماِلكٍ  َعْن أََنِس ْبنِ ًدا َيحَدِّثح السَُّلِميُّ قَاَل: سَِ
عحونَ ةح  َم: »َيْدخحلح اجْلَنَّ َوَسلَّ   ْيهِ اّللَّح َعلَ    َصلَّىاّللَِّ  : زِدْ وا اَي َرسحوَل االح قَ   ،«أَْلًفا  ِمْن أحمَّيِت َسبـْ عحوَن أَْلًفا«ٍد سَ  َواحِ »ِبكحلِّ   َل:ا قَ   انَ ّللَِّ  ، بـْ

:  سح قَالحوا اَي رَ  : زِْدانَ  َرسح ايَ لحوا  قَا  ،َهَذا«  : »َوِبَِذىلَ الرََّمِل فـََقاِمَن    هِ َكفَّيْ   زِْداَن، َفَمَلَ وَل اّللَِّ َذى  اَل: »َوِبِ َفَمَلَ َكفَّْيِه َوقَ ،  وَل اّللَِّ
هحَما: أَ  َبْكٍر َأْو عحَمرح َرِضَي اّللَّح  بحو َقاَل أَ اَن، فَـ زِدْ   :ّللَِّ  َرسحوَل اَذا« فـََقالحوا ايَ هَ   َر بـَْعَد َهَذالنَّاا  ْن َدَخلَ بـَْعَد اّللَّح مَ َعنـْ

 أبو يعلى. وقال رواه ( 18688)أورده الهيثمي في المجمع إسناده ضعيف، و # 
 

أَبح دَّ حَ   -  902 اْلفَ ثـََنا  بْ ضْ و  َصاِلحح  حمحَمَّدِ ِل  َشاذَ نح  ْبِن  أَ مبَِ   انَ   أان  َوِمْصَر  مِ محَْ كََّة  ْبنح  اْليَـْزِديُّ ْهَرادح  ِإْسَا  ،َن  عَ لح  يعِ ثنا  و ْمرٍ ْبنح 
بـََعَث َمَعَها  وَ   ةً َعَث َسرِيَّ َوَسلََّم بَـ  َعَلْيِه  لَّى اّللَّح ِبَّ صَ النَّ َأنَّ  يِه،  أَبِ   ِن بـحَرْيَدَة، َعنْ اْلكحويفُّ، أان سحْفَيانح الثَـّْوِريُّ، َعِن اأْلَْجَلَح، َعِن ابْ 

 أْلَْخَبارِ ِه ابِ تحبح ِإلَيْ كْ رَجحاًل يَ 
 .إسناده ضعيف# 
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اأْلَ الِ َنا صَ َحدَّثَـ   -  904 ْبنح  َأِب اجلِْ حح  ْبِن  اْلَمنْ ْصَبِغ  ، مبَنْ نِّ  أَبحو شحَعيْ ِبِجيُّ ثنا  بْ ٍب صَ ِبَج،  زِ اِلحح  ْبنح ْنصحو مَ   ثنا،  اَيٍد السُّوِسيُّ نح  رح 
ْر ِغب ا،  َسلََّم: »زح ى اّللَّح َعَلْيِه وَ اّللَِّ َصلَّ   ولح  َرسح قَاَل: قَالَ   ِب هحَريـَْرةَ اوحٍس، َعْن أَ ْن طَ عَ َعْمٍرو،    نح ْيٍج، َوطَْلَحةح بْ جحرَ   نح بْ نا ااِعيَل، ثِإسَْ 
 َدْد ححب ا« تـَزْ 

 دا.يف ج إسناده ضع حقق:# قال الم
 

، كَّارٍ  بَ دح ْبنح حمحَمَّ   ثنا   ِبَرَّاَن،يُّ َة اْلِكْندِ َعِمريَ   ِديِّ ْبنِ عَ   ْبِن َعِديِّ ْبنِ   اّللَِّ   ِر ْبِن َعْبدِ صحو ْبنح َمنْ   ةح َدقَ  صَ رَ ْزهَ ا أَبحو اأْلَ َحدَّثـَنَ   -  907
َبَسةح ْبنح َعْبِد اْلَواِحدِ ثنا   ، ثنا يـَْعقحوبح ْبنح عَ  اْلقحَرشِ َعنـْ اءح بِْنتح َأِب  َأسَْ   اَل: بـََعثْـَتيِن قَ   ، أَنَّهح اّللَِّ ِد  بْ ِلِه عَ ، َعْن َخاِب َراَبحٍ ِء ْبِن أَ اطَ يُّ
ِإىَل  َبكْ  ْبنِ   ْبدِ عَ ٍر  اعح   اّللَِّ  َرِضَي  هح ّللَّح َمَر  َعنـْ فَـ   اْذ ِل َلْت  َقاْم،  عَ :  بـََلَغَها  َا  َأَنَّ َلهح  أَنَّكَ كحْر  احلَْ ْنَك  لحْبِس  َعْن  َهى  تـَنـْ َوَعنْ رِ   َصْوِم   يِر 
تحهح    َل:َواِن قَاْرجح  اأْلح وبِ  رحكح ٍب، َوَعنْ رَجَ   َأَْنَى َكْيفَ وَ ِه،  كحلِّ ْهِر  ِم الدَّ َصوْ   َأَْنَى َعنْ   امَ ْبنح عحَمَر:    َعْبدح اّللَِّ   الَ ِتَها قَاَل: فـَقَ َسالَ ِبرِ فَأَتـَيـْ

وَ  رََجٍب،  َصْوِم  لحبْ َعْن  َرسح َأمَّا  فَِإنَّ  احْلَرِيِر  صَ   ولَ سح  اّللَّح اّللَِّ  َعَلْيهِ لَّى  َوسَ   لَبِ   َل:قَاَم  لَّ   يف   سَ »َمْن  ااحْلَرِيَر  يـَْلَبسْ َيا  لدُّنْـ   يف  هح  مَلْ 
ا : َهذَ : فـََقالَ َوانح قَالَ تحهح أحْرجح َسرَ َتى ِبِه، فـََنَظْرتح فَِإَذا َميْ أَ ِتيِن ِبَرْحِل َعْبِد اّللَِّ فَ هح: ائْ ٍة لَ ارِيَ  جلََ ٍم َلهح َأوْ غحاَل قَاَل لِ   انح َواأْلحْرجحو   ،ِة«رَ اْْلخِ 
عَ رَحلح  اّللَِّ بْ   قَ ْرجحوَ اأْلح   ِد  فَأَ انح  َأْسَاءَ اَل:  قَالَ   ْبدِ عَ ِرَساَلِة  بِ   تـَْيتح  ِبِذرَ َأسَْ   َفَدَعتْ   :اّللَِّ  فَ ِسيجَ   ِمنْ اَعٍة  اءح  َوَأْذرَارحَهااَن  لَِبنَـتـحَها    ِإَذا 

 ٌر َهَذا َأْم اَل َأَفَحرِيلََّم ِه َوسَ َليْ اّللَّح عَ ى لَّ  صَ ِل اّللَِّ َعةح َرسحو ِذِه ِذرَاْسَاءح: هَ  أَ َأْكَفافـحَها ِمْن ِديَباٍج قَاَلتْ وَ 
 إسناده ضعيف.  :قال المحقق# 
 

بْ دَّثـَنَ حَ   -  909 ضحَبابح  دَ ا  السُّ نح  بِ َلمِ مْحٍَس   ، ِسنْ َسْمِبَساَط  يُّ عحَمَر  ْبِن  َحْفِص  َعنْ َعْن  أَ َجَة  ححَذيـْفَ   سحْفَيانَ ِب  َعْن  َعْن   ،َة، 
 ا«َراهَ ا ُثحَّ يحسْ َناهَ ااًب، ميحْ َرِضنَي َخرَ عح اأْلَ َل: »َأْسرَ قَاَوَسلََّم  َعَلْيهِ  ّللَّح َصلَّى ا   النَِّبِّ َعنِ رِيٍر، جَ اِعيَل، َعْن سَْ إِ 

 ضعيف.  قال المحقق: #
 

َمْشقِ   مٍَّد اْلبَـزَّازح حمحَ   طَاِهرح ْبنح   َحدَّثـََنا  -  913 ، َعْن  ِريُّ ْنَصاو َمْسَعَدَة اأْلَ بح نح َعْمٍرو، ثنا أَ َمانح بْ اٍر، ثنا عحثْ امح ْبنح َعمَّ شَ هِ ، ثنا  يُّ الدِّ
اأْلَ   وْمرِ عَ  َيْ ْزهَ ْبِن  محح َعْن  أَ ِر،  َعْن  بْ ٍد،  قَ َنِس  قَاَل:  َماِلٍك  َرسح اِن  اّللَّح َل  َصلَّى  اّللَِّ  َعَلْيِه  ولح  ِلَكاتِِبِه: َوسَ   َفضَ بْ »ِإَذا َكتَـ   لََّم   عْ َت، 

 َأذَْكرح َلَك« ِإنَّهح أحذحِنَك، فَ  قـََلَمَك َعَلى
 موضوع.  المحقق: قال# 
 

ادَّثَـ حَ   -  921 أَبحو  عَ حلَْ َنا  اّللَِّ بْ َسِن  حمحَ دح  ْبنح  اْلَفرَ مَّ   ْبِن  الزَّ ِد  اْلَمكِّ ِج  مبَكََّة يف طَّيِنُّ   ، َبْرح لا  رِ َدا  يُّ ثنا  ْبنِ َنْصرِ   ْبنح   نَّْدَوِة،  ٍق َسابِ    
َرسحوِل    ِإىَل بَّ اأْلَْعَمالِ  َأحَ قَاَل: »َكانَ َمَر  عح   اْبنِ   َعنِ  ِديَناٍر   ْبنِ اّللَِّ   ْبدِ عَ ْن   عَ اِبرٍ  جَ ٍد، ثنا حمحَمَّدح ْبنح وبح ْبنح سحَويْ اْْلَْواَلّنُّ، ثنا أَيُّ 

«الطَّ  كَّةَ لََّم ِإَذا َقِدَم مَ سَ وَ  ْيهِ لَّى اّللَّح َعلَ اّللَِّ صَ   َوافح
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

َة، ثنا غحْنَدٌر، َعْن  بَ َمرح ْبنح َشيْـ ثنا عح   ، مبِْصَر،يُّ  اْلِمْصرِ  اْلِمْهَراَّنُّ ِريُّ بِ َمَقا الْ َمرَ ِن عح َسِعيِد بْ   نح اّللَِّ بْ   ثـََنا أَبحو احلََْسِن َعْبدح َحدَّ   -  929
ِن احْلَْقِل  عَ انَ ََنَا  مَ َسلَّ ِه وَ  َعَليْ ّللَّح ا َصلَّى   َعْنهح، َأنَّ النَِّبَّ َخِديٍج، َرِضَي اّللَّح   ْن رَاِفِع ْبنِ اِهٍد، عَ َعْن ُمحَ مَّاٍر،  َة ْبِن عَ رِمَ كْ ْن عِ شحْعَبَة، عَ 

 لحثح بحعح َوالثُـّ رُّ احْلَْقلح الوَ 
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 يح. صح # قال المحقق:
 

ثـََنا أَبحو حمحَ   -  937 ، اءح قَ ِب، ثنا َورْ أَ   اثناِد ْبِن اجْلَرَّاِح،  امح ْبنح َروَّ ِن الشَّاِم، ثنا ِعصَ ، ِبَعْسَقاَل ْسَقاَلّنُّ عَ لْ  اْبدح اّللَِّ ْبنح يَزِيدَ ٍد عَ مَّ َحدَّ
، الثَـّ  زحَهريٍْ َأِب   ٍد، َعِن اْبنِ ِب َخالِ ِن أَ يَل بْ ْسَاعِ  إِ َعنْ  دِّيقِ   َعنْ   َقِفيُّ َلْيِه ى اّللَّح عَ نَِّبِّ َصلَّ للِ تح  ، َعْنهح قَاَل: قـحلْ  اّللَّح َرِضيَ   َأِب َبْكٍر الصِّ

َمْعِصَيَة   الْ ْكٍر ِإنَّ اَب بَ ا اَي أَ َكذَ »لَْيَس هحَو هَ   [ قَاَل: 105ة:  ملائداْم{ ]تح يْـ اْهَتدَ ا  ذَ َمْن َضلَّ إِ   مْ كح زَّ َوَجلَّ }اَل َيضحرُّ َل اّللَِّ عَ َوَسلََّم قـَوْ 
ْهَ َظَهَرْت فـَلَ ا ِإذَ رَّ ِإالَّ َعاِمَلَها، وَ َتضح مَلْ  ِإَذا َخِفَيتْ   «بٍ مَّهحمح اّللَّح ِبِعَقاَك َأْن يحعِ ا اْلَعامَّةح، َأْوشَ ْم يـحَغريِّ

 ( بنحوه.[ 2257رمذي )(، والت4338أبو داود ) ]أخرجهيح. صح قال المحقق: #
 

،  يُّ الْ َرشِ ِد اّللَِّ اْلقح َعبْ   نِ ْلَفَرِج بْ اّللَِّ ْبنح ا  ٍد َعْبدح مَّ و حمحَ بح َنا أَ ثَـ َحدَّ   -  942 ،  اَن اجْلحوعِ مَ ْبنح عحثْ َق، ثنا اْلَقاِسمح  ِبِدَمشْ ِّبَاِميُّ َحدَّثـََنا يُّ
بْ سحْفَيانح  َنةَ   بْ نح عحيَـيـْ َعْمِرو  َعْن  ِديَنارٍ ،  َأِب سَ   ،ِن  قَ َعْن  رَاِفٍع  ْبِن  َسأَ الَ ِعيِد  الْ :  اْْليَ نْ  عحَمَر عَ ْبنَ تح  َهِذِه  }ِإنَّ   َمْن  تَْ   اَل   كَ ِة  ِدي 

 « نـََعمْ ْت؟ قَاَل: »لَ ِلٍب نـَزَ َجْهٍل َوَأِب طَا  َأِب [ َأيف 56قصص: َت{ ]البَـبْ َأحْ 
 يد بن رافع لم يوثق.سع أبو :(3567)اء صاحب اإليم# قال 

 

بْ َحدَّ   -  944 اّللَِّ  َعْبدح  احْلَاِرِث  أَبحو  َعْبدِ نح ثـََنا  الطَّّبََ اْلمَ     َحدَّثَـ يَ لطَّّبَِ ، ابِ اّنُّ ِلِك  احلَْ ِة  ثنا  رِيرٍ ْبنح جَ َسنح  َنا  مَ يَزِي،  ْبنح  ثنا دح    ْوِهٍب، 
: »عَ َسلَّمَ ْيِه وَ لَ ْعتح َرسحوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَّح عَ  ْبِن َماِلٍك قَاَل: سَِ أََنسِ ْن   َعمَّاٍر، عَ ِب  أَ دٍ ْرَوَة، َعْن ِزايَ لح، ثنا أَبحو عح ضَّ اْلمحفَ  ةح اَلمَ  يـَقحولح

 «  ِذْكرِهِ بـحْغضح  ِض اّللَِّ ةح بـحغْ اَلمَ رِِه، عَ كْ  ححبُّ ذِ  اّللَِّ بِّ حح 
 موضوع.  # قال المحقق:

 

اْلَفْضِل َعبْ َحدَّثَـ   -  948 ِإبـَْراِهيَم   ْبنح اّللَِّ   دح َنا أَبحو  اْلَعبَّاِس اْلمحَعدَّلح    ِِبَْنطَاِكَيَة، ثنااأْلَْنطَاكِ ْبِن   ، ِن بْ   دِ يَولِ لْ ِن اَد بْ دح ْبنح َأمحَْ مَّ حمحَ   يُّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َوِفيِه نـَْبذح  َصلَّى اّللَّح نَِّبِّ ال  رح َشعَ ، َعْن أََنٍس قَاَل: »رحِئَي  ةَ َتادَ قَـ  ََيََْي، َعْن  السَِّريِّ ْبنِ   ، َعنِ اَيِبُّ ِفرْ َأِب، ثنا الْ   بـحْرٍد، ثنا 

  خَمْضحوٌب ِبِنَّاٍء« َشَعرٍ 
 صحيح.  قال المحقق: #
 

ثنا    ْبنح َخِليَفَة،ِرثح اا احلَْ ثن  سحَلْيَماَن اْلبَـْغَداِديُّ،  نح ْبنح اَة، ثنا بـَنَ ، مبََلِطيَّ يُّ َلدِ ِس اْلبَـ ابَّ عَ نح الْ  بْ ٍد َعْبدح اّللَِّ مَّ حمحَ   بحو ا أَ نَ َحدَّثَـ   -  951
ِمَن نِي خحِلْقَن  اْلعِ   »ححورح   :مَ لَّ  َوسَ َعَلْيهِ َصلَّى اّللَّح    اّللَِّ   ولح سح رَ اَل: قَاَل  َعْن أََنٍس قَ   ،ْيبٍ هَ  عحَليََّة، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن صح ِإْسَاِعيلح اْبنح 

 اِن«رَ الزَّْعفَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

بَـْغَداَد، بِ ذَّاءح،  احلَْ   ِبُّ ْلَكلْ َد ازِيِن يَ  بْ اِرثِ ِن اْْلَِليِل ْبِن احلَْ ِد اّللَِّ بْ عحبَـيْ ْبنح حمحَمَِّد ْبِن احْلحَسنْيِ ْبِن  ٍد َعْبدح اّللَِّ  مَّ حمحَ   َنا أَبحو ثَـ َحدَّ   -  973
ولح َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرسح ، َعْن ِعْكرَِمَة،  اءٍ طَ عَ ِت، َعْن  لْ  الصَّ اَن، ثنا َسْعدح ْبنح ْبِن َشاذَ   يمَ ْبنح ِإبـَْراهِ   َحاقح سْ ٍر إِ ا أَبحو َبكْ نث
 تـََلى ِل« ُثحَّ َع بَِيِد السَّائِ  َأْن تـَقَ لَ بْ َعزَّ َوَجلَّ قَـ   ّللَِّ ِد اتَـَقعح يف يَ لُّْقَمَة، فَـ لايـحْعِطي    كحمْ َحدَ أَ   ِإنَّ ، فَ قحوادَّ »َتصَ َم:  اّللَّح َعَلْيِه َوَسلَّ ّللَِّ َصلَّى  ا
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  ْم فـَلحوَّهح بِّ َأَحدحكح رَ يـح َكَما    ايهَ بِّ ريحَ [ فَ 104:  توبة]ال  اِت{ َدقَ َباِدِه َوَيَْخحذح الصَّ ْوبََة َعْن عِ التـَّ ْعَلمحوا َأنَّ اّللََّ هحَو يـَْقَبلح  ْْليََة " }َأمَلْ يَـ  اهِ ذِ هَ 
 َم اْلِقَياَمِة " لَْيِه يـَوْ إِ ا هح فـَيـحَوفِّيهَ َفْضلَ  َأوْ 

 ع. موضو  محقق:ال # قال
 

يَن، ثنا   َعْبدِ لِ َأهْ   ِمنْ   ،َكِرايَّ  َز نح بْ ا ِإبـَْراِهيمح  ن، ثيمح ْبنح رَاِشٍد اأْلََدِميُّ بـَْراهِ ثنا إِ   ،َعْبدح اّللَِّ َأمْحَدح ْبنح َثِبتٍ ثـََنا أَبحو اْلَقاِسِم  َحدَّ   -  975
حْلَاِرِث: َأْسِلْم َأاَب ا  " ايَ   َوَسلََّم قَاَل أِلحْسقحفِّ جَنَْرانَ لَّى اّللَّح َعَلْيِه   صَ ِبَّ نَّ النَّ َنٍس، أَ  أَ ، َعنْ َتاَدةَ ، َعْن قَـ يهِ أَبِ اَن، َعْن  مَ  ْبنح سحَليْ رح َتمِ محعْ 

نَ ، ِإنَّ الَّ كَ قَاَل: »  ٌم، لِ اَل: ِإّّنِ محسْ " قَ   َتْسَلمْ  َعائَ ْمَر، وَ ْلَْ َبَك اَوشحرْ ْنزِيَر،   اْلِْ ، َأْكَلكَ لٍ َثاَلَث ِخاَل   َذِلكَ َك َوَبنْيَ   بـَيـْ اّللَِّ    َمعَ كَ ادِّ
 ِإََلًا آَخَر« 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 ثنا النـُّْعَمانح   ،ريَةِ ْلمحغِ نح ا بْ مَّدح ا حمحَ ْصبَـَهاّنُّ، ثنِس اأْلَ بَّاْلعَ مَِّد ْبِن ا حمحَ َعْبدح اّللَِّ ْبنح   ا ، ثنَسنِ احلَْ   ِد ْبنِ مَّ نح حمحَ دح اّللَِّ بْ بْ ا عَ نَ َحدَّثَـ   -  986
 اّللَِّ َصلَّى اّللَّح   سحولح رَ   الَ قَ   قَاَلْت:  اِئَشةَ رحوٍق، َعْن عَ سْ ْن مَ َوْرقَاءح ْبنح عحَمَر، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأِب َواِئٍل، عَ   ثنا  السَّاَلِم،   َعْبدِ ْبنح 
: يَ لْ ْت: قـح قَالَ اْلَقّْبِ َحق «  َذابح : »عَ مَ َلْيِه َوَسلَّ عَ  ، َوَيْسَمعحهح َغرْيحهحْم«اْْلِ اجلِْنُّ وَ  َمعحَهاَيسْ  َحٌد قَاَل: »اَل أَ  َهاْسَمعح تح  ْنسح

 صحيح.  لمحقق:# قال ا 
 

محوَسىأَ   ْبنح    اّللَِّ دح بْ َعْبَدانح عَ   أَبحو حمحَمَّدٍ َنا  ثَـ َحدَّ   -  987 ْبِن  ااجْلََوالِيِقيُّ   دٍ ِزايَ ْبِن    مْحََد  اْلَعْسكَ   َسنَ ابِ   ِريُّ ْلَقاِضي  ٍس َة َخَْ ْلَعْسَكِر 
 َلْيهِ  َصلَّى اّللَّح عَ ِبِّ النَّ   نِ ، عَ ةَ ، َعْن َعاِئشَ ، َعْن أَبِيهِ ْرَوةَ يِس، ثنا اْبنح رََجاٍء، َعْن سحْفَياَن، َعْن ِهَشاِم ْبِن عح رِ نا زَْيدح ْبنح اجلَْ َئٍة، ثاَوَثاَلثِِ 

ح لَّ َوسَ   ِد«  هحوا اِبْليَـهحو بـَّ شَ  تَ وا الشَّْيَب، َواَل َم قَاَل: »َغريِّ
 احْلَِديثِ  َذابَِ  نَ اْبدَ عَ  َصاِعٍد، َعنْ  ََيََْي ْبِن ا َعنْ ْن َهَذا احْلَِديِث، َوَحدََّثيِن ََجَاَعٌة ِمْن َأْصَحابِنَ  عَ َسأَْلتح َعْبَدانَ  : َأانَ ْكرٍ أَبحو بَ اَل قَ 

 صحيح.  محقق:ل# قال ا 
 

َسلََّم رََأى رَجحاًل  َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه وَ نَِّبَّ ، َأنَّ الى ْبنح َعِليٍّ ا محوسَ نث  ، ِد الرَّمْحَِن، ثنا َأِب نح َعبْ بْ   ى، ثنا محوسَ اّللَِّ ثـََنا َعْبدح  َحدَّ   -  990
 لَهح«َب أَ السَّاَلمح اَل  ِعيَسى َعَلْيهِ  : »ِإنَّ مَ َوَسلَّ َلْيِه ى اّللَّح عَ لَّ صَ  ِبُّ َقاَل النَّ يَسى فَـ عِ  جحٍل: اَي َأابَ ِلرَ  يـَقحولح 

 ل. ، وهو معض رمنك المحقق:# قال 
 

اِتٌل، قَ مح   ثنا  ، رْيٍ  نحصَ نح جَّاجح بْ ، ثنا حَ غحَّبِيُّ يِد الْ ْلَولِ اَبْدٍر َعبَّادح ْبنح    نح احلََْسِن ْبِن فحوَرٍك، ثنا أَبحو بْ اّللَِّ   بحو حمحَمٍَّد َعْبدح أَ   َحدَّثـََنا  -  991
 الرَّمْحََة ِلكحلِّ َواِقٍف« ، وَ ِئبٍ اجْلَنََّة ِلكحلِّ تَ  قَاَل: »ِإنَّ  لَّمَ سَ ِه وَ  َعَليْ اّللَّح ى ِبَّ َصلَّ  النَّ نَّ اِس، أَ ْبِن َعبَّ ٍء َعِن اَعطَا َعنْ 

 ضعيف جدا. محقق:# قال ال
 

ْبِن  دح اّللَِّ ْبنح بْ ا عَ َحدَّثـَنَ   -  993 تح عْ : سَِ الَ قَ   سَّانَ  حَ ْبنح   ، ثنا َحِبيبح ََي َيَْ   ْبنح دح  ، ثنا َخالَّ رَّةَ َأِب َمسَ   َنا اْبنح ثَـ دَّ َم، حَ تح رحسْ  َخاِلِد 
ْعتح اْبنَ   َسِعيَد ْبَن جحَبرْيٍ  : سَِ : »اَل َتسحبُّ  عَ يـَقحولح َسلََّم َلْيِه وَ عَ   ى اّللَّح َصلَّ سحوَل اّللَِّ  اَن يـَْنصحرح رَ كَ   هح َن َثِبٍت، فَِإنَّ وا َحسَّاَن بْ بَّاٍس يـَقحولح

 « ِه َوَيِدهِ ِلَسانِ بِ 
 ضعيف جدا. اده إسن# 
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َبْرح اّللَِّ   ْبدح عَ   اَحدَّثـَنَ   -  996 ثنا  َنْصرٍ   ،  ِبْشرح  ْبنح  ثنا  قَالَ ،  َبْكٍر  حَ ْبنح  أَ دَّ :  َبْكِر  َثيِن  َحدَّ بحو  قَاَل:  َمْرَْيَ  َأِب  ْبنح  يَحبِ   َثيِن ْبنح  بح 
لُّوهحمح َواَل وهحْم، وَأذِ َواَل تحَكنُّ   : »َسُّوهحْم،ةِ مَّ الذِّ   لِ هْ َسلََّم يف أَ  وَ  َعَلْيهِ  َصلَّى اّللَّح  اّللَِّ سحولح قَاَل رَ   :الَ قَ   ِبيبٍ ِن حَ َرَة بْ َة، َعْن َضمْ عحبَـْيدَ 

هحْم َطرِيٌق، ِإَذا َجََ وهحْم، وَ مح ْظلح تَ   َها«  ِإىَل َأْضَيقِ مْ ؤحهح فَاجلِْ َعْتكحْم َوِإايَّ
 والحديث مرسل. ضعيف، لمحقق:# قال ا 

 

  ، ثنا  ِهَشامٍ نح ثنا َأمْحَدح ْبنح ِعَصاٍم، ثنا محَعاذح بْ   َهاّنُّ،ْصبَـ أْلَ اْلمحَؤذِّنح ا  اصح صَّ ْبنح يحوسحَف الرَّ   اّللَِّ   ٍد َعْبدح و حمحَمَّ ا أَبح َحدَّثـَنَ   -  1004
   «نْيِ الثَّاّن َمرَّتَ  لصَّفِّ لِ ًث، وَ وَِّل َثاَل اأْلَ  تَـْغَفَر ِللصَّفِّ َم اسْ  َوَسلَّ َعَلْيهِ  ّللَّح  َصلَّى ا»َأنَّ النَِّبَّ َنٍس،  أَ َدَة، َعنْ ، َعْن قـََتاَأِب 

ثـََنا َعبْ   ْبِن   َعِليِّ  ْبنح دح اهح حمحَمَّ يٌح، َحدَّثـَنَ هحَو َصحِ :   فـََقالَ َذا احْلَِديثِ بَِ   عحودٍ سْ اَب مَ أَ قَاَل َأمْحَدح ْبنح ِعَصاٍم: َفَذاَكْرتح     قَاَل: اّللَِّ   دح َحدَّ
لَّى  صَ ِبِّ نَّ َعِن ال  َعْن أَبِيِه، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس،محَعاٌذ،    َناثَـ نح ِعَصاٍم، َحدَّ بْ دح  َوْيِه، ثنا َأمحَْ ِن َسَّ بْ    اّللَِّ نح َعْبدِ يلح بْ وِد، ثنا ِإْسَاعِ اجْلَارح 

 ثْـَلهح لََّم مِ سَ َلْيِه وَ اّللَّح عَ 
ف ِ  ِفر  كاَن يستغ بن سارية بلفظ "من حديث العرباض  (١٧١٤١(، وأحمد )٩٩٦أخرجه ابن ماجه )#  مِ  للص   " ةً ر  ي مثالًثا وللث ان المقد 
 

ْبنح حمحَمَّ حمحَمَّ و  أَبح َحدَّثـََنا    -  1010 اّللَِّ  َعْبدح  بْ ٍد  يـَْعقح ِد  الْ ِن  ْبنح وَب  ثنا عحَمرح  قَ هٍ ِشبْ   بَـزَّارح،  دٍ بْ َبْكِر    و أَبح   َثيِن اَل: َحدَّ   قَالَ نح َخالَّ    :
ْعتح ََيََْي  ، َعنْ ْن عح  عَ ْعتح سحْفَياَن الثَـّْوِريَّ، َيحَدِّثح اَل: سَِ َن َسِعيٍد قَ  بْ سَِ ْيِه  َعلَ ى اّللَّح  َصلَّ  اْبِن عحَمَر، َعِن النَِّبِّ ٍع، َعنِ فِ انَ   بَـْيِد اّللَِّ

َا يحَ فَ ضَِّة، فِ  الْ نَِيةِ َربح يف آ َيشْ  ي ذِ َوَسلََّم قَاَل: »الَّ   َجَهنََّم«   رَ رح يف َبْطِنِه انَ ْرجِ ِإنَّ
: َحدَّ : قـحلْ قحولح أَْنَت اَي ََيََْي قَالَ اَل: تَـ قَ   كَ َهَذا َأْهَونح َعَليْ   :، اّللَِّ ْلتح ِلسحْفَياَن: اَي َأاَب َعْبِد  قح اَل: فَـ قَ  ، َعْن  ثـََنا تح ، عٍ فِ انَ هح عحبَـْيدح اّللَِّ
زَْيدِ عَ  َعبْ   ،  اّللَِّ دِ َعبْ   ْبنِ   ْن  اّللَِّ َعْن  اِد  َعْبِد  ْبِن  َعْن  لرَّ   قَاَل:  لَ أحمِّ سَ مْحَِن،  َها  َعنـْ َرِضَي اّللَّح  ََيََْي، هحَو َكمَ ايَ ْقَت  َصدَ َمَة  َت،  قـحلْ ا   
:قـح قَاَل:    ََي ِرْض َعَليَّ ِكَتاَبَك اَي َيَْ اعْ   قَاَل: وََكانَ   َة؟َتهح ِمْن زَاِئدَ  رَأَيْـ َأيُّ َشْيءٍ َل: وَ اقَ   زَاِئَدةح َي  ا َلقِ َي مَ قِ أحلْ ِهَي َهاِت، يحرِيدح َأْن    ْلتح
 بَهح ةح َقْد َعَرَض َعَلى سحْفَياَن ِكَتادَ زَائِ 
 . نالصحيحيسلمة في  أم حدبت# 
 

، ِبَ زِ رَّاَة العَ ِب زحرْ  َأِخي أَ نح  ابْ اْلَقاِسمِ و  أَبح   لرَّاِزيُّ ِرِْي اِد اْلكَ َعبْ   دح اّللَِّ ْبنح حمحَمَِّد ْبنِ َعبْ ا  َحدَّثـَنَ   -  1012 نا َعمِّي أَبحو اَن، ثْصبَـهَ يِّ
لَّى صَ   سحوَل اّللَِّ رََأى رَ أَنَّهح  »  :رَ ، َعْن اَنِفٍع َعِن اْبِن عحمَ ادِ َلَْ َعْن يَزِيَد ْبِن ا  ِديُّ، رَاَورْ ، ثنا الدَّ ِريُّ اِعيَل اجْلَْعفَ دح ْبنح ِإسَْ حمحَمَّ   ناَة، ثْرعَ زح 

 اِء«ْلَقْصوَ ِه اى اَنقَتِ َعلَ  لِّيصَ لََّم يح َلْيِه َوسَ  عَ اّللَّح 
 إسناده ضعيف جدا. # 
 

عَ َحدَّثَ   -  1018 بْ يِن  اّللَِّ  حمحَ ْبدح  ِعيَسىمَّ نح  ْبِن  اْْلَشَّ اْلَمِدي  ِد  احْلحَسنْيح يِنُّ  ثنا   ، َعِليُّ   ابح ثنا  محَعاٍذ،  بَْ نح بْ   ْبنح  ثنا  ْبنح  مح َشاهِ   ٍر،   
َمْعمَ   َعاءَ قَاِضي َصنْـ   يحوسحَف، ثـََنا  التـَّيْ ِبٌت، َوسحَلْيمَ  ثَ َثيِن َحدَّ   ٌر،َحدَّ ،انح  أَ َعنْ   ِميُّ َأنَّ   النَّ َنٍس،  َوَسلَّ عَ   اّللَّح ِبَّ َصلَّى    َنَظرَ َلْيِه  ِقَبِل   َم 

 ِهْم " طَّ َمْن َورَائِ ، َوحح ِتكَ طَاعَ  ِبقحلحوِبِْم ِإىَل  ْقِبلْ لَّهحمَّ أَ متحْ قَاَل: الأْ دَ  بَ يِِّهنَّ ي ِبَِ رِ دْ أَ َيَمِن، فـََقاَل: " اَل اِم َواْلِعَراِق َوالْ الشَّ 
 ح. صحي قق:# قال المح
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ثـََنا أَبحو  -  1032 نح ِعيَسى بْ   دح ا َأمحَْ ثنَر،  صْ  اْلَمَعاِفِريُّ، مبِِ يُّ اْلِمْصرِ   اللَّوَّارح   ِن اْلَعْدلح سَ  ْبنح حمحَمَِّد ْبِن احلَْ دح الرَّمْحَنِ بْ عَ   اْلَقاِسمِ   َحدَّ
، ثنا شَّاْلَْ ِميُّ االلَّخْ   َعَلْيِه  ى اّللَّح َرسحوَل اّللَِّ َصلَّ ِئَشَة، َأنَّ اعَ  بِيِه، َعنْ عحْرَوَة، َعْن أَ اِم ْبِن َعْن ِهشَ  ،ا زحَهرْيٌ َلَمَة، ثن سَ ِب رحو ْبنح أَ َعمْ بح

 ْن َيَسارِهِ  َسلََّم عَ يِنهِ ميَِ َم َعْن  ِه فَِإَذا َسلَّ هِ َوجْ  اَلةَ بَ ًة قِ مَ ِلييف الصَّاَلِة َتسْ  مح َن يحَسلِّ َسلََّم َكاوَ 
 منكر.  # قال المحقق:

 

ّللَِّ ا  َعْبدح ثنا    ،اْلَبْصِريُّ   َتِهلِّ  اْلمحسْ  ْبنِ َعاذِ دح ْبنح مح مَّ َعِليٍّ حمحَ رََّهاِويُّ، ثنا أَبحو   ْبِن الزَُّبرْيِ الّللَِّ ِد اَعبْ   مْحَِن ْبنح الرَّ ْبدح  َنا عَ ثَـ َحدَّ   -  1042
ْبِن   َمْسَلَمَة  ثنَ عْ قَـ ْبنح  َأِب ٍب،  َمْسَلَمةح نا  ْبِن عحْرَوَة، عَ   نْ ، عَ   َعنْ أَبِيهِ   نْ ِهَشاِم  َعْنهح   َر، عحمَ ْبنِ   ْبِد اّللَِّ  عَ ،  ْعتح   َرِضَي اّللَّح  قَاَل: سَِ

مَلْ   ِبَقْبِض اْلعحَلَماِء، َحّتَّ   َلِكنْ النَّاِس، وَ ِمَن    َزاًعا تِ نْ ا يـَْقِبضح اْلِعْلَم  لَّ اَل جَ زَّ وَ  عَ : »ِإنَّ اّللََّ لح يـَقحو   َوَسلَّمَ ْيِه  َعلَ   ى اّللَّح َصلَّ  اّللَِّ  َرسحولَ 
 لُّوا« َأضَ وا وَ ٍم، َفَضلُّ ِعلْ ِبَغرْيِ  َفسحِئلحوا، فََأفْـتَـْوا رحءحوًسا جحهَّااًل، اسح  النَّ ذَ َعاِلًما، اختََّ ْك َيرْتح 
  بن عمرو.الحديث في الصحيحين من حديث عبد هللا# 
 

ِل، َعْن ةح ْبنح اْلفحَضيْ ادَ ثنا قـَتَ َهاِويُّ، رَّ ال دٍ مَّ نح حمحَ ، ثنا الزَُّبرْيح بْ لح محَعدَّ الْ  َجرِيرٍ وَسى ْبِن مح  ْبنح  نِ  َعْبدح الرَّمحَْ مَّدٍ بحو حمحَ ثـََنا أَ َحدَّ  - 1047
َلَة قَاَل: َسأَ عَ اِهيَم ْبِن َأِب  بـْرَ إِ  اّللَِّ   َرسحولَ   ْيتح َف رَأَ لحيِن َكيْ أَ َتسْ   اَل َف أَتـََوضَّأح؟ وَ َكيْ   أَلحيِن َل: َتسْ ؟ قَاْيَف أَتـََوضَّأح : كَ كٍ  ْبَن َمالِ ْلتح أََنسَ بـْ

: نـََعْم قَاَل:قـحلْ ضَّأح،  َم يـَتَـوَ لَّ َوسَ ِه  َليْ  عَ َصلَّى اّللَّح    َمَرّن َذا أَ : »بَِ َثاَلًث، َوقَالَ ،  ثً ضَّأَ َثاَل لََّم تـَوَ ّللَّح َعَلْيِه َوسَ اوَل اّللَِّ َصلَّى  َرسح رَأَْيتح    تح
  َعزَّ َوَجلَّ«َربِّ 

 ضعيف.  حقق:ال المق #
 

   عحبَـْيدح أْلَْشَجِعيُّ كحَرْيٍب، ثنا ابحو  ، ثنا أَ اأْلَْكَفاّنِّ   ريَِة ْبِن شحَعْيٍب َجارح غِ مَِّد ْبِن اْلمح نح حمحَ  بْ نِ محَْ ِن َعْبدح الرَّ سَ ثـََنا أَبحو احلَْ َحدَّ   -  1048
ى اّللَّح لَّ سحولح اّللَِّ صَ رَ   قَالَ :  الَ قَ    َعْبِد اّللَِّ نِ ، َعْن َجاِبِر بْ رِ  اْلمحْنَكدِ ْبنِ   دِ مَّ ، َعْن سحْفَياَن، َعْن حمحَ َجِعيُّ أْلَشْ ا  نِ محَْ ْبِد الرَّ عَ   اّللَِّ ْبنح 

َهَذا   »َخرْيٌ ِمنْ   اَل: قَ ا: بـََلى، اَي َرسحوَل اّللَِّ و قَالح   ،َذا« هَ   ِمنْ   كحْم ِبَرْيٍ ئح بِّ أحنَـ َأاَل   قَاَل: »نََّة« ُثحَّ جْلَنَِّة اجلَْ لح ا َخَل َأهْ َم: »ِإَذا دَ لَّ َعَلْيِه َوسَ 
 « الرِّْضَوانح 

 ح. حيص # قال المحقق:
 

ًئا فَ رِيدحوَن شَ تح  أِلَْهِل اجْلَنَِّة: »َهْل   َوَجلَّ َعزَّ  اّللَّح  َقاَل: يـَقحولح َمرًَّة أحْخَرى، فَـ   اهح شَّْيخح َوَروَ ال  قَالَ   -  1049 :  بَـَّنا الحوا: رَ « قَ هح و دحكحمح يَأزِ يـْ
 ي َأْكَّبح«َضائِ : »رِ الَ تَـَنا قَ يْـ َأْعطَ ا ا بَِقَي فـَْوَق مَ َومَ 

 . حيحص :# قال المحقق
 

، ثنا حمحَمَّ نِ ْبِد الرَّمحَْ عَ ِن ْبنح حمحَمَِّد ْبِن  ْبدح الرَّمحَْ و َصْخَرَة عَ أَبح ا  دَّثـَنَ حَ   -  1052 رٍي،  نح َبشِ بْ ابح  تَّ عَ   َوْيٌن، ثناْيَماَن لح ْبنح سحلَ   دح  الشَّاِميُّ
اَنفِ ْن خحَصْيفٍ عَ  َعْن  أَ عح اْبِن    ، َعنِ عٍ ،  النَِّبَّ َصلَّى اّللَّح نَّ َمَر،  َبيِن   مَ َعلَّ لََّم  ْيِه َوسَ لَ عَ     َعِليٍّ َرضِ ِإْحَدى  هحْم يف   َعنـْ ْلقحنحوِت:  ا  َي اّللَّح 

 كَ نَّ ، إِ ِقيِن َشرَّ َما َقَضْيتَ وَ طَْيَت،  ا َأعْ مَ  ِفيِل   َت، َواَبِركْ ْن َعافـَيْ  ِفيمَ َعاِفيِن وَ َت،  يْ لَّ ِفيَمْن تـَوَ َولَّيِن  ْيَت، َوتَـ َهدَ   هحمَّ اْهِدّن ِفيَمنْ لَّ »ال
: ِإنَّهح مَلْ َيحَ  : أَبحو َبْكرٍ الَ قَ  .َنا َوتـََعالَْيَت«َبارَْكَت رَبَـّ َعَلْيَك، تَـ  َضىيـحقْ َواَل تـَْقِضي    َصْخَرةَ َغرْيح َأِب دِّْث ِبِه يـحَقالح

 حسن.  ق:حقل الما# ق
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ثـََنا أَبحو صَ حَ   -  1053 ْعَبَة، نا وَِكيٌع، َعْن شح ِب، ثالسَّائِ   ا أَبحو َحدَّثـَنَ   َد، بِبَـْغَدا،  بَـَهاّنُّ صْ  اأْلَ  ْبِن َهارحونَ ِعيدِ  سَ ِن ْبنح محَْ لرَّ ْبدح اعَ اِلٍح  دَّ
 دح اْلَباَلِء«َجهْ  الصَّّْبِ  ْتلح »قَـ َم:  لَّ ِه َوسَ ى اّللَّح َعَليْ  َصلَّ ولح اّللَِّ سح رَ   اَل: قَالَ أََنٍس قَ  َعْن َثِبٍت، َعنْ  ِديٍد، يِد ْبِن كحرْ حْلَمِ َعْبِد ا َعنْ 
 ن. حس لمحقق:ل ا # قا

 

، ثا  ِص ْبِن َعْبِد اّللَِّ فْ دح الرَّمْحَِن ْبنح حَ بْ ِلٍح عَ او صَ ا أَبح ثـَنَ َحدَّ   -  1060  ثنا  َأَسٍد،  ْبنح ى  نا محَعلَّ ث ،  ِعْمَرانح ْبنح َعْبِد الرَِّحيمِ ا  نْلمحَؤدِّبح
 مَ َو حمحْرٌِم، َواْحَتجَ هح َوَسلََّم تـََزوََّج وَ   هِ َعَليْ   ى اّللَّح َصلَّ   نَّ النَِّبَّ ِئَشَة، »أَ اعَ َعْن    ْسرحوٍق،َأِب الضَُّحى، َعْن مَ   نْ َة، عَ و َعَوانََة، َعْن محِغريَ بح أَ 

 «مٌ َوهحَو َصائِ 
 (.1938ن عباس )برواه البخاري من حديث ا# 
 

و  بح أَ    زَْيدٍ ْبنح   اّللَِّ ثنا َعْبدح    ِديُّ، َأمْحَدح ْبنح َخِليٍل اْلِكنْ   ثنا   ،ِديِّ َمهْ ِد ْبِن الْ  َعْبِد الصَّمَ  ْبنح اّللَِّ    عحبَـْيدح ِد اّللَِّ بحو َعبْ َنا أَ َحدَّثَـ   -  1068
، ث  ةَ مَ َسلَ مَّ   يَزِيَد أح ِلْلَولِيِد ْبنِ َلْلتح  َأحْ : قحْلتح َلهح فَـ ٌب،  ضَ  محغْ َوَأانَ   محْنَكِدرِ َد ْبَن الْ مَّ حمحَ   ِجْئتح    قَاَل:اّللَِّ َعْبِد  َصَدَقةح ْبنح    ناَبْكٍر اْلقحَرِشيُّ

:    مَ  َوَسلَّ اّللَّح َعَلْيهِ ى  َرسحوَل اّللَِّ َصلَّ   عَ سَِ   أَنَّهح   ،ِد اّللَِّ رح ْبنح َعبْ َجابِ   اَل: َأاَن َلِكْن، َحدََّثيِن قَ  ، وَ يَما اَل تَْ َق فِ اَل »اَل طَ يـَقحولح ْتَق  اَل عِ ِلكح
« َما اَل يفِ    َتِْلكح

 ضعيف.  قال المحقق:# 
 

 نح َعْبِد اّللَِّ بْ   دح حمحَمَّ نا  ، ثَعاِمِريُّ  اّللَِّ الْ نح َعْبدِ ِز بْ زِيعَ الْ   ا َعْبدح ثـَنَ اِزيُّ َحدَّ أَبـَْو زحْرَعةح الرَّ  ْبنح حمحَمٍَّد، ثنا  اّللَِّ   دح يْ ثـََنا عحبَـ َحدَّ   -  1071
ثـََنا ابْ يُّ ثِ اللَّيْ  َنةح اْلَقّْبِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »  اّللَّح ى  ّللَِّ َصلَّ قَاَل َرسحولح ا   ْت: قَالَ ةَ  َعْن َعاِئشَ ةَ ْيكَ  محلَ نح َأِب ، َحدَّ  اَل فَ   ينِّ تحْم عَ ِئلْ يف، فَِإَذا سح ِفتـْ

 ْشكحوا«تَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 

ثـََنا أَ   -  1072 اْلَعزِيزِ ٍرو َعْبدح َعمْ   وبح َحدَّ ْبِن أَ محَْ ْبنح أَ     بْ َبرْيح لزُّ نا اكََّة، ثاْلمحَزّنِّ مبَِ   بح ، َصاحِ اِئيُّ نَّسَ لِب رََجاٍء اَد  َبكَّاٍر، ثنا أَبحو  نح   
 لَّمَ َعَلْيِه َوسَ   لَّى اّللَّح صَ   ِبِّ ٍك، َعِن النَّ ِن َمالِ ِس بْ نَ أَ يِّ يَزِيَد َعْن  قَاشِ  الرَّ َمَة، َعنِ ْبِن َساَل ِد  َواقِ   نْ ، عَ رَ اّللَِّ ْبنح عحمَ   َضْمَرَة، ثنا عحبَـْيدح 

َذهح ِإىَل  َجبَ   ْفَسهح رََفَع نَـ ، َوِإْن  َك اّللَّح عَ رَفَـ  َوقَاَل: »اْرَتِفعْ ِد َمَلٍك، فَِإْن تـََواَضَع رحِفَع ِبَا«  يَ بِ ،  ةٌ ْكمَ حِ   ِسهِ َويف رَأْ    َعْبٍد ِإالَّ نْ مِ : »َما  قَالَ 
 « اّللَّح ِفْض َخَفَضكَ اَل: »اخْ َوقَ  «ضِ اأْلَرْ 

 ضعيف.  ق:# قال المحق
 

بْ لِ اَنا أَبحو صَ ثَـ دَّ حَ   -  1080 نَّْضرح ْبنح  ا الثن  اَئٍة،ثِِ َة ََخٍْس َوَثاَل  احْلََكِم اْلعحْكَّبِيُّ، ِبعحْكَّبَى َسنَ ْبنِ َمَة  صْ َأِب عِ   نح ٍح َعْبدح اْلَوهَّاِب 
ا وحضحوٌء اَل ذَ : »هَ الَ ًة، َوقَ رَّ َم تـََوضَّأَ َمرًَّة مَ لَّ سَ َعَلْيِه وَ   لَّى اّللَّح  صَ تح النَِّبَّ ِب قَاَل: رَأَيْ َحدََّثيِن أَ ٍش،  ْكَرا عِ ا عحبَـْيدح اّللَِّ ْبنح  طَاِهٍر، ثن

إِ  الصَّاَلَة  اّللَّح  ِبِه«يـَْقَبلح  أَنَّهح هح َوَعنْ   ،الَّ  صَ قَالَ     النَِّبَّ  رَأَْيتح  وَ :  َعَلْيِه  اّللَّح  َمرَّ تـَوَ   لَّمَ سَ لَّى  َمرََّتنْيِ ضََّأ  »هَ   َتنْيِ  َن  مِ   َوَسطٌ   اذَ َوقَاَل: 
 اْلوحضحوِء«

 ضعيف.  ال المحقق:ق #
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  ،اءٍ َب ْبِن َعطَ اِبٍر، َعْن يـَْعقحو ا حمحَمَّدح ْبنح جَ نائِيَل، ثِإْسرَ   ِب أَ    ْبنح ْسَحاقح  ْبنح َعْيِش ْبِن َأِب َحبََّة، ثنا إِ ابِ اْلَوهَّ   ْبدح عَ   ا نَ َحدَّثَـ   -  1081
 َقادح َواِلٌد ِبَوَلِدِه« يـح  َم: »اَل َسلَّ وَ  هِ  َعَليْ  َصلَّى اّللَّح اّللَِّ  سحولح  رَ الَ َل: قَ اِه قَ دِّ ، َعْن جَ و ْبِن شحَعْيٍب، َعْن أَبِيهِ ْمرِ َعْن عَ 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثـََنا َعْبدح اْلقَ   -  1089   ريِ َكثِ   َعنْ ٍد،  مَّ حمحَ   نِ يِز بْ َعْن َعْبِد اْلَعزِ ثنا احلِْمَّاّنُّ،    ،ْسرَتِيُّ، ثنا ححَسنْيح ْبنح ِإْسَحاقَ ْبِد اّللَِّ التُّ اِهِر ْبنح عَ َحدَّ
 َمْظعحوٍن ِبَصْخَرٍة« عحْثَماَن ْبِن َم: »َعلََّم َقّْبَ ْيِه َوَسلَّ  َصلَّى اّللَّح َعلَ  النَِّبَّ نَّ أَ ، ْبِن َعْبِد اّللَِّ اِبِر ٍط، َعْن جَ يَنَب بِْنِت محبِ َعْن زَيْـ ، دٍ  زَيْ ْبنِ 
 . حسن قال المحقق: #
 

َعْبدح   -  1090 ثـََنا  اَحدَّ ْبنح ْلَقاِهرِ   َهْوَروَ ْبنِ   دِ مَّ حمحَ     احْلََسِن    هِ يْ   ثنا ِرئح اْلمحقْ أَبحو  يـَْعقح   ،  ِإْسَاِعيلح  أَبحو  حمحَ بْ وَب  بْ مَّ نح  أَ ِد  ِب َكِثرٍي  ِن 
ِإبـَْراِهيمَ ْلَقاِضي، ثنا ِإْسَاِعيلح ْبنح رَاِفٍع، عَ ا َمكِّيُّ ْبنح  ْبِن يَزِ ْن حمحَ ، ثنا  َأِب زِ مَِّد  ْبِن  ْبِن  حمحَ   َصاِر َعنْ نْ أْلَ اَن  ٍل مِ  رَجح ٍد، َعنْ ايَ يَد  مَِّد 

اْلقح َكعْ  ،َرظِ ٍب  َأِب هح   يِّ قَاَل:  َعْن  رَ ثَـ َريـَْرَة  َعَلْيِه وَ َصلَّى اّللَّح   ولح اّللَِّ سح َنا  ِعَصابٌَة    َوَنْنح  بَ َسلََّم  أَبحو  َوِفيَنا  َأْصَحاِبِه،  َوعحَمرح    ْكرٍ ِمْن 
َواِضعحهح مح، َوهحَو  لسَّاَل ْيِه اَعلَ يَل  افِ َأْعطَاهح ِإْسرَ َق الصُّوَر فَ َخلَ   ِض،اأْلَرْ السََّماَواِت وَ   قِ لْ َغ ِمْن خَ فـَرَ ا  مَّ لَ ىَل  تـََعااَرَك وَ تـَبَ : »ِإنَّ اّللََّ  فـََقالَ 

َتِظرح َمَّت َلى َغْمِيِه َشاِخًصا َبَصرَ عَ  « فـَقحْلتح ايَ يـحؤْ  هح ِإىَل اْلَعْرِش يـَنـْ  اَي َرسحوَل اّللَِّ  :تح لْ قـح  ،ْرنح«ْلقَ »ا َل:ا؟ قَ صُّورح َوَما ال:  َرسحوَل اّللَِّ َمرح
 َواأْلَْرِض« احْلَِديَث ِبطحوِلهِ يِه َكَعْرِض السََّماَواِت َم َدارٍَة فِ ِإنَّ َأْعظَ  ِدِه، ي بِيَ ْفسِ ي نَـ ذِ َو َعِظيٌم َوالَّ َو؟ قَاَل: »هح َف هح َكيْ وَ 

 ضعيف.  حقق:قال الم #
 

،لرتَّْ َراِم، ثنا ا احلَْ ِجدِ َمسْ يف  َداِديُّ  غْ ِلٍك اْلمحْقِرئح اْلبَـ َمااَلِء ْبِن  عَ  عحَمرح ْبنح الْ َبْكرٍ و  َحدََّثيِن أَبح   -  1106  نح، اْفيَ سح   ثنا  اٌد،َروَّ ثنا    قحِفيُّ
: لَ ِقي ،َخِفيِف احْلَاِذ« َتنْيِ كحلُّ ائَـ كحْم يف اْلمِ َم: »َخرْيح َسلَّ َلْيِه وَ َة قَاَل: قَاَل َرسحولح اّللَِّ َصلَّى اّللَّح عَ فَ ، َعْن ححَذيْـ ْنصحوٍر، َعْن رِْبِعيٍّ مَ  نْ عَ 

 «دَ لَ  وَ اَل وَ  هح  لَ ْهلَ اَل أَ  ِذي »الَّ قَاَل:   اذِ َما َخِفيفح احلَْ ، وَ وَل اّللَِّ اَي َرسح 
 ر. منك # قال المحقق:

 

ْبنح    نِ ا َعْبدح الرَّمحَْ َن، ثن ِبَرَّااحْلَرَّاّنُّ ٍح  ِن َفرِ  بْ اّللَِّ   ْبِن َعْبدِ   كِ ْلَملِ ْبِد ا عَ نِ بْ َخاِلِد   ْبنح َأمْحََد ْبِن  َمرح َنا أَبحو َحْفٍص عح ثَـ َحدَّ   -  1114
،  ِن زََكرِ بْ   ََيََْي   ِبِّ النَّ   ، َعنِ ِلكٍ امَ ِس ْبِن  ِن َسِعيٍد، َعْن أَنَ بْ   َسِعيٍد، َعْن أََنسِ   ََي ْبنِ ثنا َشرِيٌك، َعْن َيَْ   حْلََكِم،ِر ْبنح اافَّ َعْبدح اْلغَ ثنا  ايَّ

ا َعلَ ّللَّح َصلَّى  أَنَّهح َسلَّ ْيِه وَ   َأنْ   َم  ابِ يحْشرتََ   ََنَى  الثََّمرح  يـَقحولح لتَّ ى  الرحءحوسِ »َما يف    : ْمِر  رَخَّ   اَلَْ   صَ نَّْخِل  أَ يف  َأْن  ِديَِّة  اْلَعَرااَي   َيْشرَتِيَ ِو 
 ِر« التَّمْ  يف  هِ مبِْثلِ ْلِعْذَقنْيِ رحطًَبا َواالرَّجحلح اْلِعْذَق 

 . ضعيف ال المحقق:# ق
 

ٍر، ثنا  ِن َعْسكَ  بْ ْهلِ ْبنح سَ  مَّدح ثنا حمحَ  َد،بِبَـْغَداَهِريُّ وْ اجلَْ  عحبَـْيدٍ ْبِن  دِ عْ ِن اجلَْ  احلََْسِن ْبِن َعِليِّ بْ  ْبنح رح أَبحو َعاِصٍم عحمَ ا ثـَنَ َحدَّ  -  1121
، عَ   ،الرَّزَّاِق، ثنا َمْعَمرٌ ْبدح  عَ  قحوٌد لح َمعْ يْ َم: »اْلَْ ى اّللَّح َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّ   اَل َرسحولح اّللَِّ قَ   َل: هحَريـَْرَة قَاِب َة، َعْن أَ َلمَ  سَ  َأِب نْ َعِن الزُّْهِريِّ
 لصََّدَقِة«ابِ  ْيِل َكاْلمحَتَكفِّفِ َلى اْلَْ ْرِفِق عَ َثلح اْلمح مَ ، وَ َياَمةِ قِ الْ   يـَْومِ ِإىَل ْْلرَْيح اِصيَها انـَوَ  يف 

 صحيح.  حقق:لم# قال ا 
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َة أَبحو  دَ َمْسعَ ْبنح    ْيدح ثنا مححَ ٍص،  فْ ْبِن حَ ححَسنْيِ  ي  ْبِن َحْفِص ْبِن َأخِ  ْبِن احلََْسِن  َعْبِد اّللَِّ   ْبنح رح  عحمَ أَبحو َحْفٍص  َنا  ثَـ دَّ حَ   -  1124
  ، ِد ْبِن  َعِن اأْلَْسوَ ،  ِعيِّ خَ ، َعِن النَّ َبرْيٍ جح   ْبنِ َحِكيِم    ، َعنْ رٍ جِ َهايَم ْبِن مح َراهِ ِإبْـ نح ْبنح َصاِلٍح، َعْن  حلَْسَ ا  نا ثنا يحونحسح ْبنح َأْرَقَم، ثَعِليٍّ
 َم يف َجرٍّ َأْخَضَر«  َعَلْيِه َوَسلَّ ى اّللَّح َصلَّ  سحوِل اّللَِّ ِلرَ ذح نـَْنبِ »كحنَّا  : تْ َعْن َعاِئَشَة قَالَ يَزِيَد، 

 ضعيف جدا. محقق:# قال ال
 

ثـََنا أَ   -  1131 ْبِن  ِهيَم   ِإبـَْرانح بْ ََي  َيَْ   ، ثنا، ثنا َعْبدح اّللَِّ ْبنح َشِبيبٍ دَ اْغدَ كَِّريُّ بِبَـ لسُّ ٍر اَبكْ يَل ْبِن  نح ِإْسَاعِ بْ َمانح  اْلَقاِسِم عحثْ بحو  َحدَّ
َلةَ ِب قـحتَـ ِن أَ وحَد بْ ادَ   يَمَة، َعنْ  تَِ َأِب ِن  أَيُّوَب بْ َمَر، َعْن  عح  ْبِن  بَـْيِد اّللَِّ ْن عح ِن زَْيٍد، عَ اَمَة بْ أحسَ   نْ عَ َسى،  ا َعْبدح اّللَِّ ْبنح محو ، ثنِزيُّ  اْلبَـهْ يـْ
 بـََعًة« َأرْ  يف  َكا، َوطََعامح ااِلثـَْننْيِ َننْيِ اِلثْـ َكايف ا  اِحدِ مح اْلوَ طََعااَل: »قَ لََّم ِه َوسَ  َعَليْ لَّى اّللَّح صَ   ٍع، َعِن اْبِن عحَمَر، َعِن النَِّبِّ فِ انَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

نَي ثِ َتنْيِ َوَثاَل اثـْنَـ   َسَنةَ   ةِ رَ صْ اِبْلبَ ِثِاَئًة وَ اَل َوثَ   ْبعٍ سَ    اْلَماَدرَاِئيُّ مبَكََّة َسَنةَ يِّ رتَِ ْبِن اْلَبخْ   اقَ حَ سْ ِن َعِليُّ ْبنح إِ سَ حلَْ ا  ثـََنا أَبحو دَّ حَ   -  1135
لَّى اّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم  صَ َأنَّ النَِّبَّ َر  مَ عح اَنِفٍع َعِن اْبِن    َعنْ   ْبِن َواِقدٍ   انَ عحْثمَ َباِب َعْن  دح ْبنح احْلح يْ ثنا زَ َحْرٍب،    اَئٍة، ثنا َعِليُّ ْبنح َوَثاَلثِِ 

 َتِسْل« ْليَـغْ فَـ اجْلحمحَعَة  َساءِ َوالنِّ  لِ َجا َن الرِّ ِمْنكحْم مِ  َتى ْن أَ : »مَ لَ قَا
 صحيح.  قال المحقق:# 
 

ْبنح عَ َعِليُّ َحدَّثـََنا    -  1152 َهاِشمٍ مْ   ْبِن  ال ِرو  التِّنِّ لَّْخِميُّ   ثنا    بْ اَيِسنيح يِسيُّ،  ثنا فَ حَ اأْلَ َعْبِد    نح   ْبنح محَفضَّ َضالَ ِد،  بِيِه، أَ ْن  عَ ٍل،  ةح 
َم ْيِه َوَسلَّ لَ َصلَّى اّللَّح عَ  نَّ َرسحوَل اّللَِّ أَ َعْنهح  ّللَّح ِد ْبِن َثِبٍت، َرِضَي اْن زَيْ َة ْبِن زَْيٍد، عَ ، َعْن َخارِجَ دِ الزِّانَ  ْن َأِب ، عَ نح اَل ْبنح َعجْ ا َحدََّثيِن 

 «َعةٌ خحدْ ْربح »احلَْ : قَالَ 
 ضعيف.  المحقق:# قال 

 

دح  ِريُّ، ثنا َعبْ ْلَبصْ ِليُّ ْبنح َنْصٍر ايََّة، ثنا عَ َّبِيََّة ِبَطّبَِ اِضي طَ ْلَقاِضي قَ  ادِّيٍّ ِن رح بْ اَق  حَ ِإسْ نح   بْ و احْلحَسنْيِ َعِليُّ أَبح   ا نَ َحدَّثَـ   -  1154
، عَ ْهرِ ٌر، َعِن الزُّ مَ َمعْ  اِق، َأْخَّبانَ الرَّزَّ  َنا  َق ِطينَـ نَي َوَخلَ يِّ ِعلِّ  َلقَ خَ  لَّ جَ  وَ َعزَّ  هح قَاَل: »ِإنَّ اّللََّ فـَعَ رَ   ، َعْن أَبِيِه قَاَل:َسنْيِ  احْلح  ْبنِ ْن َعِليِّ يِّ

َوخَ  َها،  ِطيَنَة  ِمنـْ َها َلَق  ِمنـْ بِّيَنا  َوخَ حمِح نَي  ،  ِسجِّ طِ َلَق  حمحِ فََأْرَواحح ا،  هَ ِمنْـ   امحْبِغِضينَ َنَة  يَوَخَلَق  تـَتحوقح بِّينَ   ِإىَل ا  مَ   خحلِ   َوَأْرَواحح ا  ِمْنهح،   َقْت 
ِإىَل   ِضيَناْبغِ مح  مَ تـَتحوقح  ثـََناا  َهَكذَ « ،  هح ِمنْ   تْ ِلقَ ا خح   ،  هح َعِليُّ َحدَّ ْبنح رحدِّيٍّ َأَحدح   َوالظُّ وََكاَن  الثَِّقاِت  َأْهلِ َرفَا  ِمْن  رَ   ِء  مِحَهح اّللَّح، الشَّاِم 

 ِدَم َعَلْيِهمْ ي  قَ ْصرِ ٌخ بَ هح َشيْ َر أَنَّ كَ ذَ   ْبنح َنْصرٍ يُّ َوَعلِ 
 ل. باط :(3/159) االعتدالبي في ميزان ذه ال# قال 

 
ْبنح دَّثـََنا عَ حَ   -  1156 أَ   اّللَِّ ْبِد  عَ   ِليُّ  َعبْ محَْ ْبِن  ْبِن  ْبِن هِ   دِ َد  اْلغَازِ َشامِ الصََّمِد  ْبِن  ثنا  اجْلحَرِشيُّ     الْ اْلَعبَّاسح ،  ْبنح  ْبنِ لِيدِ وَ   مَ   يََد  زْ  

ِفٍع، َعِن اْبِن غَاِز َعْن انَ الْ   اِم ْبنِ ِهشَ   هِ َجدِّ   نْ َشاٍم، عَ اِب ْبِن هِ هَّ اْلوَ ْبِد   أَبِيِه عَ اْلَوهَّاِب، َعنْ ِد  بْ عَ    حمحَمَّدح ْبنح وِتُّ قَاَل: َحدََّثيِن رْيح اْلبَ 
َفعَ   يف   نٍ اِإىَل ِذي سحْلطَ   ، اْلمحْسِلمِ أِلَِخيِه    ةٍ لَ  َذا َوصْ انَ  كَ »َمنْ   اَل: قَ َسلََّم:  َعَلْيِه وَ   ّللَّح  َصلَّى ا، َعِن النَِّبِّ َمرَ عح  نَي ا، عِ ٍة عحْسًرا َويحْسرً َمنـْ
َراَلى ِإَجازَةِ عَ   اِم«ْقدَ ِض اأْلَ َدحْ  مَ ، يـَوْ طِ  الصِّ

 موضوع.  حقق:# قال الم
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بْ ثـََنا أَبحو احلََْسِن عَ َحدَّ   -  1161 ْبِن  َد بْ محَْ نح أَ ِليُّ  َأِخي ةَ دَ رْ بـح ِب   ْبنح أَ ونح ثنا َهارح  احْلََلِبُّ ِبََلَب،  اّنُّ َداَن اجْلحْرجَ محَْ ِن َعِليِّ  ِه ، َعْن 
:  َلْيِه َوَسلَّمَ عَ    َصلَّى اّللَّح ِبُّ النَّ قَاَل  قَاَل: َسحَرَة ْن َجاِبِر ْبِن  َمرْيٍ، عَ ْبِن عح    َعْبِد اْلَمِلكِ يِع، َعنْ رَّبِ ال  ْبنِ   ْيسِ َعْن قَـ   بـحْرَدةَ   ْبِن َأِب ححَسنْيِ  

 محْسَتَشارح محْؤَتٌَن« الْ »
 ير واألوسط، وفيه من لم أعرفه. رواه الطبراني في الكب :(13161مي )يثاله قال  #
 

َعِليُّ بح أَ ا  دَّثـَنَ حَ   -  1163 احْلحَسنْيِ   و عحبَـْيٍد  بْ ْبنح  قَ   ثنا زَْيدح  لرَّقَّ ابِ َر  ِمصْ اِضي  ِن َحْرٍب  َأْخَزَم،  بْ ِة،  ِإْدرِ َحاِإسْ ثنا  نح  ْبنح  ثنا  قح  يَس، 
َل: اَوَسلََّم قَ ِه  ى اّللَّح َعَليْ  النَِّبَّ َصلَّ نَّ أَ ،   َسْعدٍ  ْبِن اْلمحَسيِِّب، َعنْ ٍس، َعْن َسِعيدِ ْبِن أَنَ   كِ الِ ْيِل ْبِن مَ  سحهَ ِب ، َعْن أَ  ْبنح طَْلَحةَ مَّدح حمحَ 
 « ْيِهمْ لَ ْحَناهح عَ ِس َكف ا َوأَ النَّاَم َأْجَودح ْيِه َوَسلَّ َعلَ  اّللَّح ّللَِّ َصلَّى اَعمُّ َرسحوِل  سح َعبَّالْ ا اَهذَ »

 صحيح.  قق:# قال المح
 

ثـََنا أَبحو احلَْ حَ   -  1168 اَئٍة، ثِِ َوَثاَل   َسَنَة ِستٍّ   الٍ  َشوَّ وَفِة يف  احْلحمحِر اِبْلكح عح ِعيُّ بـَيَّا انِ قَ  اْلمح َبَجِليُّ الْ   دِ لِيِن اْلوَ ِليُّ ْبنح اْلَعبَّاِس بْ عَ   نِ سَ دَّ
ْن  ِليٍّ عَ ْبِن عَ   ْيدِ زَ ْن  جحوِد عَ  َعاِصِم ْبِن َأِب النَّ نْ عَ   شٍ و َبْكِر ْبنح َعيَّانا أَبح ِن ظحَهرْيٍ، ث بْ   نح احْلََكمِ  بْ يمح بـَْراهِ إِ نا  ْبنح َمْرَواَن، ث  ثنا حمحَمَّدح 

هحمْ  عَ َعِليٍّ َرِضَي اّللَّح   َماَمَة َعنْ أح  ِديَث  َأَحاْروحوَن َعينِّ  يَـ ْعِدي رحَواةٌ  بَـ ونح َسَيكح   هح نَّ ِه َوَسلََّم: »إِ  َصلَّى اّللَّح َعَليْ ولح اّللَِّ : قَاَل َرسح قَالَ   نـْ
 ِه«ذحوا بِ ْرآَن َفاَل َتَْخح قح َواِفِق الْ  يـح َوَما ملَْ  ا ِبِه،ذحو خح  فَ اْلقحْرآنَ اْلقحْرآِن َفَما َواَفَق ى لَ عَ فَاْعِرضحوَها 

 ع. موضو  قال المحقق:# 
 

أَبح ثَـ َحدَّ   -  1173 رِ   اّللَِّ َعْبِد  ْبنح    َسِن َعِليُّ و احلَْ َنا  ْبنِ ْبِن محَبشِّ الْ   ِديَناٍر  ِبَواِسَط،َواسِ   ْبنح   ثنا   ِطيُّ  ثنا حمحَ  َشاذَ ِعيَسى  ْبنح  مَّ اَن،  دح 
، َعِن احلَْ نح َسابْ   ، ثنا َسِعيدح ْلتِ لصَّ ا َزَل نَـ ا  َلمَّ اَل: "   قَ َعْبِد اّللَِّ   َة، َعنْ ْلَقمَ ْن عَ عَ   َم،ْعَمِش، َعْن ِإبـَْراِهيٍح، َعِن اأْلَ لِ ِن ْبِن َصاسَ ملٍِ

}لَْيَس َعَلى   َعزَّ َوَجلَّ   َل اّللَّح نـْزَ طحوَِنِْم، فَأَ يف بح   يَ  َماتحوا َوهِ ينَ لَّذِ انَِنا اِإْخوَ َبَا، ِمْن   َشرِ ْيَف مبَنْ  كَ اَي َرسحوَل اّللَِّ وا:  ْمِر، قَالح  اْلَْ حَتِْرْيح 
 [ 93]املائدة:  قحوا{ َذا َما اتَـّ إِ ا و ِعمح يَما طَ اٌح فِ حِلَاِت جحنَ ا الصَّاَعِملحو ا وَ نحو آمَ الَِّذيَن 

 صحيح.  المحقق: ال# ق
 

َْيٍد،عَ   ،حْلََكمِ نح اْونح بْ ْعَلى، ثنا عَ ، ثنا أَبحو يَـ يُّ رتَِ اِهيَم التُّسْ رَ ِن ِإبْـ ْبنح حمحَمَِّد بْ   ِليُّ َحدَّثـََنا عَ   -  1177 : قَالَ ْبِن َماِلٍك    سِ َعْن أَنَ   ْن محح
 ْلِعَباَدةح« اءح هحَو اعَ دُّ ال»َم: َلْيِه َوَسلَّ  عَ ّللَّح اى لَّ  صَ َرسحولح اّللَِّ قَاَل 

عاء  "( بلفظ 3371أخرجه الترمذي )#   . "بادةِ العِ  م خُّ  الدُّ
 

  َثمح يْـ ثنا اَلَْ   يُّوَب، أَ مَّدح ْبنح  ِضي، ثنا حمحَ ْلَقا ِن َأاَبَن ابْ   ِليِّ عَ    َصاِحبح ْعَلى احلََْضِريُّ ٍر اأْلَ ْعفَ نح جَ يُّ بْ َسِن َعلِ بحو احلَْ ا أَ نَ َحدَّثَـ   -  1183
 مِ يـَوْ  كَ َأ )َملِ ْيِه َوَسلََّم قـَرَ  َعلَ ّللَّح ى ا َصلَّ  النَِّبَّ َة، َأنَّ رَ َريْـ َعْن َأِب هح  َسَلَمَة،ِب ، َعْن أَ الزُّْهِريِّ زِيِز ْبنح ححَصنْيٍ، َعِن َعْبدح اْلعَ نا ث، انٍ ْبنح ميََ 

يِن(ا  لدِّ
 منكر.  # قال المحقق:
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، ْيدٍ زَ ِليِّ ْبِن  َمَة، َعْن عَ ادح ْبنح َسلَ َن، ثنا مَحَّ نح َهارحو يَزِيدح بْ   ْيَساّنُّ، ثنا بَـ ِريُّ، ثنا الْ اْلَعْسكَ   ِرْيِ ْبِد اْلكَ َنا َعِليُّ ْبنح عَ ثَـ َحدَّ   -  1186
نَِّبُّ ِه فَأَقْـرََع ال ِعْنَد َمْوتِ هح لِيَك لَ ا ِمََ َق ِستَّةَ َأنَّ رَجحاًل َأْعتَ   َسلَّمَ وَ لَّى اّللَّح َعَلْيِه   صَ ِبِّ َعِن النَّ   ٍد، ِعي، َعْن َأِب سَ بِ محَسيِّ ْبِن الْ   دِ َسِعيْن  عَ 
نَـهحْم فَأَ ِه َوَسلََّم بَـ  َعَليْ لَّى اّللَّح صَ   َعةً بَـ  َأرْ َرقَّ أَ  وَ نْيِ َتَق اثـْنَ عْ يـْ
 ضعيف.  محقق:قال ال# 
 

سح الرَّا الدَ نح َأمحَْ يُّ بْ ثـََنا َعلِ دَّ حَ   -  1198 ، ثنِب حَ أَ    َمْوِت اْبنِ مَ ، اِبلرِّيِّ يـَوْ يُّ زِ طَّالَّ   ةح،تَ ثنا رحسْ اَن،  ْضِل ْبِن َشاذَ ْلفَ ا  ا َعبَّاسح ْبنح امتٍِ
 ّللََّ َسلََّم: »ِإنَّ ا وَ   اّللَّح َعَلْيهِ   لَّىِبُّ صَ َل النَّ اَلْت: قَاقَ   ، َعْن َعاِئَشةَ َعْن أَبِيهِ   َة،ْروَ عح ِن   بْ َشامِ ، َعْن هِ َيانح ثنا ححَسنْيح ْبنح َحْفٍص، ثنا سحفْ 

 َوِل«الصُّفحوِف اأْلح ى لَ هح يحَصلُّوَن عَ اَلِئَكتَ  َومَ لَّ َعزَّ َوجَ 
 ح. صحي :حقق# قال الم

 

َعبَّ َحدَّثَـ   -  1212 ْبنح اَنا  ْبِن حمحَ   سح  أَبح مَّ َأمْحََد  اٍد  َحِبيٍب  اْلَقاِتُّ ْلِّبْ و  ا  ِضي  الصَّاِلحح  َحدَّثـَنَ أْلَ الشَّْيخح  ََيََْي بْ دحبَةح  عْ جح   ا ِمنيح،  ثنا  نح   ،
ِه َعَليْ  َصلَّى اّللَّح  ّللَِّ ا لِ و َعَلى َعْهِد َرسح قحولح ا نَـ " كحنَّ   عحَمَر قَاَل:نِ  ابْ نِ اَنِفٍع، عَ اِلٍك، َعْن اْبنح َأِب أحَوْيٍس، َعْن مَ رٍي، ثنا شِ ْبنح بَ  ءح َعاَل الْ 

هح ِضَي اّللَّح رَ  ي  َوعحْثَمانح َوَعلِ  : أَبحو َبْكٍر َوعحَمرح مَ َوَسلَّ   ْم "   َعنـْ
 دحبََة َهَذا جحعْ َعنْ ْلَمَطرح دََّث ِبِه او ِإْسَحاَق ْبنح مَحَْزَة: حَ قَاَل أَبح  َبْكٍر:  وبح  أَ قَالَ 

 ح. صحي قال المحقق:# 
 

ْبنح    اسح ِة، ثنا َعبَّ َبْصرَ الْ    مبِْرَبدِ اِشٍم اْلَمْرَبِديِّ هَ   ىَل اْبنِ لرَّبِيِع ْبِن رَاِشٍد َموْ  ْبِن اّللَِّ ا  َعْبدِ   ْلَفْضِل َعبَّاسح ْبنح و اأَبح َحدَّثـََنا    -  1216
 َصلَّى اّللَّح  اَل النَِّبُّ قَ   :  قَالَ َة، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْيدَ عحبَـ ، َعْن َأِب  اقَ حَ ْن َأِب ِإسْ رَْيٍق، عَ ارح ْبنح زح َعمَّ   ثنا   ٍب، صح ْبنح َجوَّاحمحَمٍَّد، ثنا اأْلَْحوَ 

 اِء« مَ َمْن يف السَّ  كَ ْرمحَْ يَـ اأْلَْرِض،  : »اْرَحْم َمْن يف مَ  َوَسلَّ َعَلْيهِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

َأاَب عْ : سَِ لَ كَِّريُّ قَاَبٍْر السُّ نح  ثنا َسْهلح بْ   ، ، بِتحْسرَتَ يُّ ْسرتَِ تُّ الاِقدح  ْبِن َعْوٍن النَّ   ْبِن حمحَمَّدِ   مْحَدَ  ْبنح أَ وسح ْيدح ثـََنا عَ َحدَّ   -  1219 تح 
،لّزِبِيِبَّ  ا  ْيمٍ عَ نـح   اّللَّح َعفَّاَن، َرِضَي    عحْثَماَن ْبنِ   ، َعنْ  َغاِلبٍ ْبنِ و  ْن َعْمرِ  ِإْسَحاَق، عَ َعْن َأِب    َأِب،ْهٍل، َحدََّثيِن دح ْبنح سَ مَّ نا حمحَ ث  يـَقحولح
 « ةح َباِغيَ اْلِفَئةح الْ  هح تـحلح قْ َعمَّاٌر تَـ : »قحولح يَـ  َوَسلََّم  َعَلْيهِ اّللَّح ّللَِّ َصلَّى  اْعتح َرسحولَ سَِ ْنهح عَ 

 حديث متواتر. # 
 

ِن َأِب  بْ لرَّمْحَنِ ا ّللَِّ ْبِن َعْبدِ  ادِ بْ عَ  ْبنِ  َحةَ شحَعْيِب ْبِن طَلْ َم ْبِن َصاِلِح ْبِن بـَْراِهي إِ نِ بْ  نَ مٍَّد ِعيَسى ْبنح سحَلْيَماا أَبحو حمحَ َحدَّثـَنَ  - 1223
يٍق َرِضَي  َبْكٍر ا دِّ هحْم  عَ   اّللَّح لصِّ ِجْسَتاّنُّ دَ اوح ، ثنا أَبحو دَ َرةِ اِبْلَبصْ نـْ ، ثنا َخاِلٌد يـَْعيِن اْبنَ لنـَُّفْيلِ ، ثنا ا السِّ ِن   عحبَـْيِد اّللَِّ بْ ْكِر ْبنَ  بَ ِب أَ   يُّ

، َعنْ عَ   ملِِ ْبنِ اْْلَطَّاِب، َعْن سَ  انِ بْ َر  عحمَ   ْبنِ َعْبِد اّللَِّ    َر َرِضيَ لََّم َصْدَر عحمَ سَ  وَ ّللَّح َعَلْيهِ ى ا  َصلَّ لح اّللَِّ و سح رَ   َربَ أَبِيِه قَاَل: ضَ   ْبِد اّللَِّ
: " اللَّهحمَّ َوهحَو يَـ  اتٍ رَّ مَ  َعْنهح ِحنَي َأْسَلَم َثاَلثَ  اّللَّح   ثً قحولح َذِلَك َثاَل يَـ  ااًن: "ميَ لِّ َوأَْبِدْلهح إِ غِ لْ ا نَ مِ ِه ْدرِ َأْخرِْج َما يف صَ قحولح

 ضعيف.  # قال المحقق:
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  ْبنِ    ْبِن َعْبِد اّللَِّ دِ نح حمحَمَّ كَّارح بْ َد، ثنا بَ َدايَن بِبَـغْ ِمْن َوَلِد اْبِن ِسريِ   ريِييِنُّ السِّ يِّ ْبِن َمْرزحوٍق  لِ عَ    ْبنح ادح و ََيََْي َعبَّ ا أَبح دَّثـَنَ حَ   -  1228
َ عَ   َسلََّم قَاَل: »ِإنَّ وَ   هِ َعَليْ    َصلَّى اّللَّح نَِّبِّ َعِن الَة،  رَ يْـ ْن َأِب هحرَ ِسريِيَن، عَ ، َعِن اْبِن  ْونٍ  عَ ريِيَن، ثنا اْبنح ْبِن سِ   حمحَمَّدِ   َوَجلَّ َخَلَق زَّ اّللَّ
هح    َواَل ادح ِفيِهمْ يـحزَ   اَل َوقـََبائِِلِهْم،    مْ َشائِرِهِ ْهاًل ِبعَ ََلَا أَ   قَ لَ َة َوخَ اجْلَنَّ  تَـَقصح ِمنـْ  ائِِلِهْم، اَل َوقـَبَ رِِهْم  ائِ شَ عَ ا َأْهاًل بِ َوَخَلَق َلََ   َلَق النَّارَ َوخَ   مْ يـحنـْ
تَـَقصح مْ يهِ ادح فِ يـحزَ   هحْم«ِمنْـ  َواَل يـحنـْ
 موضوع.  قال المحقق:# 
 

 ، ثنا َعْبدح اّللَِّ ءِ اَل اْلعَ   بَّاِر ْبنح َعْبدح اجلَْ   َسِن، ثنااحلَْ   ْبنِ مَِّد  نح حمحَ نا ِإبـَْراِهيمح بْ ث ،  َعْبِد اّللَِّ    ْبنح عحَمَر ْبنِ أَبحو َحامتٍِ َغاَِنح   ا دَّثـَنَ حَ   - 1237
  اَلةَ لصَّاَلةح َفاَل صَ ا  َمتِ »ِإَذا أحِقي  َلْيِه َوَسلََّم:  َصلَّى اّللَّح عَ ِبُّ  النَّ الَ قَ اَل:  َعْن َجاِبٍر قَ ،  ْن أَبِيهِ ، عَ مَّدٍ ِن حمحَ  بْ ْعَفرِ ، َعْن جَ محونٍ ْبنح َميْ 

 تحوبََة«كْ اْلمَ ِإالَّ 
 إسناده ضعيف جدا. # قال المحقق:

 

ثـََنا أَبح   -  1240 َد ْبِن  ْبنح َأمحَْ ابح  اِف َعتَّ اْلَعطَّ بحو  ْقِرِئ، ثنا أَ مح ِن الْ َن بْ ِن زَاَذاِم بْ َعاصِ  َعِليِّ ْبِن  يَم ْبنِ  ْبنح ِإبـَْراهِ مَّدح و َبْكٍر حمحَ َحدَّ
ثـََنالَ مَ َنا فحَضْيلح ْبنح حمحَمٍَّد الْ ثَـ ، َحدَّ ةَ امح َجاِمِع َمَلِطيَّ التـَّْيِميُّ ِإمَ   َبةَ عحقْ  ، َحدَّ ، حَ  اأْلح ْبنح َعْبِد اّللَِّ   يزِ َعْبدح اْلَعزِ   ِطيُّ نح  يَزِيدح بْ َثيِن  دَّ َوْيِسيُّ
ااْبِد  عَ  ْبِن  أَ   ِعيدِ َعْن سَ   ِغريَِة،ْلمح ْلَمِلِك  عَ ْبِن  َسِعيٍد،  هحَريـَْرَة،  أَ ْن  ِب  اّللَِّ ِب  َرسحوَل  »اّللَّح لَّى   صَ َأنَّ  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َأْفَضى ذَ إِ   ا 

نَـ كحونح بَـ ، َحّتَّ اَل يَ ِجهِ ْم ِإىَل فـَرْ َأَحدحكح  َنهح َوبـَيـْ  اَلِة« هح ِللصَّ وءَ يَـتَـَوضَّْأ وحضح ، فـَلْ َشْعرٌ ، َواَل ِحَجابٌ َها يـْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

رَتِيُّ،  سْ الرَّمْحَِن التُّ ْبِن َعْبِد  َجبَـَلَة     ْبنِ ِن َأَسدَ محرََّة بْ   اَن ْبنِ مَ ثْ ْبِد اّللَِّ ْبِن عح ِن ََيََْي ْبِن عَ بْ   ا فـَْهدح ْبنح َسْهِد ْبِن فـَْهدِ ثـَنَ َحدَّ   -  1245
ََي َثيِن َيَْ دَّ حَ رْيح ْبنح َبكَّاٍر،  كََّة، ثنا الزُّبَ مَ   عحَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، قَاِضي  ْبنِ   ْبِد اّللَِّ ِد اّللَِّ ْبِن عَ عحبَـيْ ِن  حمحَمَِّد بْ    ْبنح اّللَِّ ْيدح  َحدَّثـََنا عحبَـ   ،ِبَا
لَ َأِب قـح  ْبنح  ، َعنْ يْ التـَّ  نَ َما عحثْ ْن رَبِيَعَة ْبنِ ِب َحازٍِم، عَ  أَ اْْلَاِلِق ْبنح  َثيِن َعْبدح َة، َحدَّ تَـيـْ عحَمرح ْبنح َعْبِد يِن ثَ ٍت، َحدَّ اْلَوهَّاِب ْبِن بحْ ْبِد عَ  ِميِّ

َع سَِ هح  نَّ ٍك أَ َمالِ يِن أََنسح ْبنح  ِتِه، َحدَّثَ ِعيَّ ْسئحوٌل َعْن رَ لُّ رَاٍع مَ رَاٍع، وَكح نََّك  دح، فَإِ َأمَّا بـَعْ َواَن:  رْ مَ   َعْبِد اْلَمِلِك ْبنِ هح َكَتَب ِإىَل  نَّ اْلَعزِيِز، أَ 
: »كحلُّ رَاٍع َمْسئحوٌل عَ َم يَـ ْيِه َوَسلَّ لَ َصلَّى اّللَّح عَ   اّللَِّ   َرسحولَ  َب َمِة اَل رَيْ  اْلِقَيايـَْومِ   ْم ِإىَل ْجَمَعنَّكح َو لَيَ هح    اَل ِإَلَه ِإالَّ رَِعيَِّتِه« }اّللَّح   نْ قحولح

 [ 87 ساء: ِفيِه{ ]الن
 لم أهتد إليه.  في إسناده من حقق:# قال الم

 

، ثنا يحو َخّرِمِ مح  الْ ْبِد اّللَِّ ثنا حمحَمَّدح ْبنح عَ ،  اّنُّ هَ ْصبَـ َراّنُّ اأْلَ اَيَر الزَّْعفَ رَ هْ شَ ِطيِب ْبِن  نح اْلَْ ْضلح بْ ا فَ َحدَّثـَنَ   -  1246 ٍد،  مَّ حمحَ نحسح ْبنح  يُّ
هح ْلتح َعمِ ا  ِإذَ   يِن َعَماًل مْ فـََقاَل: َعلِّ :  مَ َعَلْيِه َوَسلَّ   لَّى اّللَّح  صَ َأَتى النَِّبَّ جحاًل  َأنَّ رَ   ،سٍ نَ َزِريُّ، َعْن َثِبٍت، َعْن أَ ْسَلَم اجلَْ ثنا َجْعَفرح ْبنح أَ 
اجْلَنَّةَ  فـََقالَ َدَخْلتح  َوسَ   ّللَّح ا  َصلَّى  .  »أَ َعَلْيِه  السَّ   ِطبِ لََّم:  َوَأْفِش  وَ اْلَكاَلَم،  اأْلَ اَلَم،  َوِصِل  الطََّعاَم،  َوصَ حَ رْ َأْطِعِم  ابِ اَم،  للَّْيِل لِّ 

 َساَلٍم« بِ  ةَ ْدخحِل اجْلَنَّ ، تَ مٌ  نَِيااسح َوالنَّ 
 صحيح لغيره. # 
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بْ ا أَبحو حمحَ نَ َحدَّثَـ   -  1252 اْلَقاِسمح  ْبِن َعْبِد الرَّ مَّ نح حمحَ مٍَّد  اْلبَـزَّارح، يف َمسْ ِديُّ  نَ اجلَْ ِن  محَْ ِد  ثـََنا   ،مِ  احْلََراِجدِ اْلمحَعدَّلح  نْيح ْبنح  سَ حح   َحدَّ
اسَ احلَْ  يَزِ َحدَّ   ،ِزيُّ َمْروَ لْ ِن  ْبنح  ثـََنا  بَقِ انَ َأْخّبََ   ،َهارحونَ يدح  ا  ْبنح  َعبْ َحدَّثـَنَ ،  ْلَولِيدِ يَّةح  ْبنح  احْلََكمح  اّللَِّ ا  الزُّْهِريِّ ِد  َعِن  عَ ،  سَ ،  ِن  بْ   ِعيدِ ْن 

َوَجلَّ    زَّ  عَ يِن ِمَن اّللَِّ َقّرِبح ا يـح ِعْلمً   هِ ادح ِفياَل َأْزدَ  يـَْوٌم  يَّ أََتى َعلَ »ِإَذا    َم:لَّ  َعَلْيِه َوسَ ّللَّح  َصلَّى اِبُّ اَل النَّ : قَ اْلمحَسيِِّب، َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ 
 « ْومِ يَـ َك الْ  َذلِ سِ لَّ يف طحلحوِع شَْ جَ َعزَّ وَ  َفاَل اَبَرَك اّللَّح 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ثـََنا َأمْحَدح   ،مح اَل لسَّ ْيِه اَعلَ   يمَ بـَْراهِ َو َقّْبِ إِ نَْ   يَن قـَْريَةٍ  ِجّبِْ  ْبنح َخَلِف ْبِن عحَمَر اجلِّْْبِييِنُّ بِبَـْيتِ زح ِن حمحْرِ احلَْسَ بحو  ثـََنا أَ َحدَّ   -  1273  َحدَّ
الْ  اْلَمْخزحوِميُّ   نح بْ ا ََيََْي  نَ ثَـ َحدَّ   ،لصَّاِئغح  الِ َفضْ ْبنح  َفَضاَلَة،ْبنح لح  اْلمحَفضَّ   ثـََنا َحدَّ   ،بحَكرْيٍ  َمالِ عَ     ْبِن  أََنِس  َعْن  َأِب عحَمرْيٍ،  ِزاَيٍد  ٍك  ْن 
 « ِإالَّ غحِفَر َلهح ملحصلنَي ا نعِة أحدًا مِ مجلايَس يرتكح يوَم ل ىَل َعااَرَك َوتَـ بَ ِإنَّ اّللََّ تَـ َم: »لَّ  َوسَ ْيهِ َعلَ   ى اّللَّح لح اّللَِّ َصلَّ و : قَاَل َرسح قَالَ 

 ه. فيه من لم نعرف :محقققال ال# 
 

أَ   -  1276 ثـََنا  احلََْسِن محَسدَّدح َحدَّ ِإْسَحاقَ بحو  ْبِن  يـَْعقحوَب  ْبنح  بْ   اِبْلقح   دٍ ِزايَ   نِ   أَبحو ا  نَ َحدَّثَـ يًعا،  َوِبَرَّاَن َجَِ   ْصرَ مبِِ وِسيِّ  لح اْلَمْعرحوفح 
 ِتْئَذانح َثاَلًث«  َسلََّم قَاَل: »ااِلسْ  َعَلْيِه وَ  َصلَّى اّللَّح ِبَّ ، َأنَّ النَّ ، َعْن َجاِبرٍ َبرْيِ  الزُّ ِب  أَ َعنْ  ٍج،ِن جحَريْ ابْ  نِ ِصٍم، عَ َعا

ا  : َحدَّثـَنَ سحوَل اّللَِّ : اَي رَ  َلهح تح قحلْ ، فَـ ْومِ يف النـَّ َم  لَّ ِه َوسَ  َعَليْ ّللَّح ا  َصلَّىِبَّ  ِل: رَأَْيتح النَّ ِلياْلَْ    ْبنِ ِليِّ ِل َسِعيدح ْبنح عَ َل  َوقَا  دٌ دَّ قَاَل محسَ 
 يُّ هح، فـََقاَل: َصَدَق اْلَقلحوسِ ِديِث، َفذََكْرتح لَ  ِبََذا احلَْ كَ َقلحوِسيُّ َعنْ الْ 
 إسناده ضعيف.  قال المحقق: #
 

دح مَّ دَّثـََنا حمحَ حَ َبَة،  زحغْ   محْسِلِم ْبنِ    ْبنِ مَحَّادِ   ْبنح   دح ا َأمحَْ ْصَر، َحدَّثـَنَ  مبِِ ِسيُّ ْنَدلح أْلَ ْبِد اْلَمِلِك اعَ َوانح ْبنح  َسِن َمرْ ا أَبحو احلَْ نَ ثَـ َحدَّ   -  1280
ثـََنا  ْبنح َرْوٍح اْلَقتَ  ِه، عَ ،  ْن أَبِيهِ أََنٍس، عَ   َماِلكح ْبنح ا  نَ اِم، َحدَّثَـ ، ِمْن َأْهِل الشَّ َهارحونَ نح  يحونحسح بْ رْيِيُّ، َحدَّ طَّاِب،  اْلَْ ْبنِ   عحَمرَ ْن  َعْن َجدِّ

، َولَ بحو َعَلْيِه: الطِّ نَّ اجْلََسدح َويـَرْ ََلح حح  ثٌَة يـَْفرَ اَل : " ثَ قَالَ ِه َوَسلََّم  َعَليْ   اّللَّح   ىلَّ  صَ نَِّبِّ َعِن ال بَةح رْ َوشَ اللِّنيح،    ْوِب، َأرَاهح قَاَل: الثَـّ بحوسح يبح
 ِل " اْلَعسَ 

 وع. وضم # قال المحقق:
 

وِريُّ َسابح أَبحو َعِليٍّ النـَّيْ ا َوَسأََلهح  ْنطَاِكيُّ بَِ اأْلَ   ِن ْبِن َسْهمٍ ِد الرَّمحَْ مَِّد ْبِن َعبْ حمحَ   ْبنِ  َمْيمحوِن  يُّ ْبنح  َمْهدِ ِد اّللَِّ بْ و عَ أَبح   َناَحدَّثَـ   -  1282
ِن َعاِمِر  ْبِد اّللَِّ بْ ْن عَ ، عَ ْيِد اّللَِّ ِن عحبَـ َعاِصِم بْ ، َعْن  حٍ الِ نح صَ  بْ َأِب، وَعِليُّ   َثيِن ا وَِكيٌع، َحدَّ ، َحدَّثـَنَ  َصاِلحٍ نح بْ لح  َنا َسهْ اِفظح، َحدَّثَـ حلَْ ا
ثَا َوحَ   ِه، ى ِإىَل َقّبِْ َوَمشَ ،  ْيِه َأْربـًَعا َكّبََّ َعلَ وٍن، فَ عح ظْ  مَ اَن ْبنَ ى َعَلى عحْثمَ لَّ َسلََّم صَ ِه وَ لَّى اّللَّح َعَليْ  النَِّبَّ صَ أَبِيِه، »َأنَّ َعْن    ِن رَبِيَعَة، بْ 
 جحْهدٍ  َواِحِد بـَْعدَ احْلَِديِث الْ َهَذا ِديٍّ َغرْيَ هْ َمْع ِمْن مَ ٌد« َومَلْ َنسْ اعِ قَ َو  َياٍت، َوهح َث َحثَـ ِه َثاَل َلى َقّبِْ عَ 

 ف. ضعي :# قال المحقق
 

ْعتح احلَْ   الَ ٌم قَ دَّثـََنا َحزْ ، حَ لحَوْينٌ   َنااٌء، َحدَّثَـ ا َمضَ نَ َحدَّثَـ   -  1284 اّللَّح   ِحمَ َم: »رَ لَّ سَ َلْيِه وَ َصلَّى اّللَّح عَ    اّللَِّ ِبُّ َل نَ قَاَل: قَاَسَن  سَِ
 َكَت َفَسِلَم«َم فـََغِنَم َأْو سَ ا َتَكلَّ َعْبدً 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْبِن الثـََنا محوَسى ْبنح احْلح َحدَّ   -  1295 ُّ   سَ ْبنح يحونح   دح هَّاِم، ثنا َأمحَْ دَّ َسنْيِ    ْبنِ ِن ا، عَ زَاِعيِّ ِن اأْلَوْ وَسى، عَ مح   يَةح ْبنح اوِ عَ مح ، ثنا  الضَّبِّ
َياِن، فَِإنَّ  ااحْلََراَم يف   َم: »اتَـّقحوا احْلََجرَ َوَسلَّ    َعَلْيهِ ّللَِّ َصلَّى اّللَّح ولح اِه قَاَل: قَاَل َرسح مِّ اْبِن عَ   نِ عَ   اَن،يـَْعيِن َحسَّ َعِطيََّة   نـْ  هح َأَساسح ْلبـح

 « َرابِ ْلَْ ا
 ضعيف.  قق:مح# قال ال

 

اللَّ َحدَّ   -  1299 أَبحو  بْ ثـََنا  َنْصرح  اْلفَ ْيِث  اْلَقاِسِم  ،  َرائِ نح  اْلَولِيدح دَّثَـ حَ ِضيُّ أَبحو  َجاعٍ ْبنح شح   َنا  ثـََنا  َحدَّ َعنْ اأْلَْحوَ ،  يحو ِص،  ْبِن  سحفَ    
، انَ َوعحَمَر، َوعحْثمَ ،  َوَأِب َبْكرٍ   َلْيِه َوَسلَّمَ اّللَّح عَ  َصلَّى  ّللَِّ ا  َف َرسحولِ تح َخلْ يْ اَل: " َصلَّ ٍس قَ ْن أَنَ عَ   ٍح،َريْ َعاِئِذ ْبِن شح   َباٍط، َعنْ َأسْ 

 يِم.  حِ مْحَِن الرَّ رَّ بِِبْسِم اّللَِّ الرحوَن َيْهَ  َلْم َيكحونحوا ، فَـ يٍّ َوَعلِ 
 َرْيحٍ ِن شح بْ  ْن َعاِئذِ َذا عَ بَِ َحدََّثيِن ، فَ َأْسَباطٍ   ْبنَ سحفَ  َلِقيتح يحو اٍم: ُثحَّ اَل أَبحو ََهَّ قَ 
 ابت بدون ذكر علي رضي هللا عنه. ث حديث صحيح  #
 

ثـََنا َأِب، ثنا َحْفصح ّللَّح، حَ ا  هح مِحَ رَ   وَس َوَأَضاَفيِن ِبَطَرسح   اِصمٍ ِن عَ  بْ ِريِّ مٍَّد اَنِعمح ْبنح السَّ بحو حمحَ ثـََنا أَ َحدَّ   -  1301 َعِن ِغَياٍث،  نح  بْ   دَّ
ئً  شَ ِه َوَسلََّم َفطََلَب َلهح َعَليْ   اّللَّح   نَِّبُّ َصلَّى الَضاَفهح  بِي ا أَ اَة، " َأنَّ َأْعرَ يـْرَ رَ ْن َأِب هح عَ ،  ِب َعاِصمٍ ْن أَ عَ   اأْلَْعَمِش، فََأَصاَب  ْدهح،  ْم يَِ ا، فـَلَ يـْ

هَ ْعرَ ْيِه، فََأَكَل اأْلَ نْيَ َيدَ بَ   َهاَل يحَّزِئـحَها، َوَيَضعح ٍت، َفَجعَ لْ ْن سَ مِ   ةً لحْقمَ    اِبُّ يـَْنظحرح رَ َل اأْلَعْ ، َفَجعَ َوَفَضَلْت َفْضَلةٌ َع،  لَّ َحّتَّ َتضَ   ا اِبُّ ِمنـْ
 اِلحٌ  صَ قحولح َلهح: ِإنََّك رَجحلٌ ِه َويَـ ِإلَيْ 

 فيه من لم نعرفه.  # قال المحقق:
 

َأِب َأمْحَدح بْ   بحو َجْعَفرٍ ثـََنا أَ ، َحدَّ اَئةٍ َة ِستٍّ َوَثاَلثِِ نَ سَ   بِبَـْغَداَد،ٍم الدَّاِريُّ  ارِ نح دَ َشلح بْ ْسَحاَق َنَْ ثـََنا أَبحو إِ َحدَّ   -  1303 َماَن يْ  سحلَ نح 
مَحَّ حَ ِريُّ،  َقَوارِيالْ  َسَلَمَة، عَ دح  ادَّثـََنا  َثِبٍت،ْبنح  قَ نْ عَ   ْن  أََنٍس  َصلَّ اَل َرسحو قَ   اَل:  اّللَِّ  َعَلْيهِ ى اّللَّح لح  فـَرَّ لَّ َوسَ     َعْن  َم: »َمْن   هِ يَأخِ َج 

َكاَن   ْبِد، َماعَ ِن الْ  يف َعوْ لَّ جَ  َعزَّ وَ ْلِقَياَمِة، َواّللَّح اكحَرِب يـَْوِم   ًة ِمنْ  كحْربَ  َسْبِعنيَ هح لَّ َعنْ  َعزَّ َوجَ اّللَّح َيا، فـَرََّج الدُّنْـ  كحَربِ ِمْن   ةً اْلمحْسِلِم كحْربَ 
ِة؟ قَاَل:  نَّ  اجلَْ ْن َأْهلح : مَ اّللَِّ سحوَل َل رَجحٌل: اَي رَ افـَقَ  ،َياَمِة«َم اْلقِ  يـَوْ َلْيهِ عَ  ِمِن َسرَتَ اّللَّح ؤْ اْلمح َأِخيِه ْن َسرَتَ َعَلى مَ ، وَ ِن َأِخيهِ  يف َعوْ اْلَعْبدح 

ٍ لُّ كح  ٍ َلنيِّ  : يُّ ْصرِ ِديُّ اْلبَ اجْلحنَـيْ َل أَْنَشَدّن َشٌل قَاَنَْ ّن ". أَْنَشدَ بٍ ي، َسْهٍل، َقرِ  َهنيِّ
 رك[ ]البحر املتدا

 وا ضح ي مَيْخَ عِِّض يف فـحَؤادِ ْعَدةح اْلمحنَـ .. رِ .ضح نَـعِّ ا اْلمح نَ َْنَضحوا، اَل يَِيا اضحو اَنَْ 
 موضوع.  إسناده المحقق: # قال

 

َنصْ   -  1304 بْ َحدَّثـََنا  أَ رح  َزَوْيِه  بـَيـْ اْلقَ نح  ريَازِ ال   اِسمِ بحو  بِ يُّ شِّ ِإسْ ،  ثـََنا  َحدَّ بْ َحاقح بَـْغَداَد،  ِإبـَْراهِ نح   َشاَذا  ْبِن  َحدَّثـَنَ نَ يَم  َسْعدح ،  ْبنح    ا 
، عَ اجْلَهْ َهارحونح ْبنح  ثـََنا  َحدَّ   ،الصَّْلتِ  َوهحَو ،  يِّ لِ الذُّهْ   رٍ ِدثَ   اِرِب ْبنِ كحْنتح ِعْنَد حمحَ اَل:  اْلقحَرِظيِّ قَ   رْيٍ  ْبِن عحمَ كِ َملِ  الْ ْن َعْبدِ ِم اْلقحَرِشيُّ

َقَضائِِه، َحّتَّ  تَـ يف  ِإلَْيهِ َقدَّ   فَاَم  َأَحدح دَّ  رَجحاَلِن،  قَـ َعى  اْْلَخِر  َهحَا  فـََقالَ فَأَْنكَ ق ا  حَ ْبَل  أََلكَ َرهح،  قَاَل: :  بـَيَِّنٌة  فـَقَ  فحاَل ادْعح نـََعْم،       الَ اًن، 
َلهح: ِإانَّ    ِعيرَّجحلح ِلْلمحدَّ ال َس الشَّاِهدح  ا َجلَ َلمَّ فَـ   زَكِّيَـنَّهح، ْنهح أَلح ْلَتيِن عَ أَ زحوٍر، َوِإْن سَ يحْشَهْد بِ   يَّ َعلَ  وَن َواّللَِّ ِإْن يحْشَهدْ عح اجِ رَ لَْيِه   إِ ِإانَّ ّلِلَِّ وَ قـَبـْ

ِدثَ قَاَل حمحَ  ْبنح  َعبْ َثيِن ٍر َحدَّ اِربح  قَاَل: سَِ نح  بْ   دح اّللَِّ   الطَّرْيَ مَ لَّ سَ َلْيِه وَ عَ   َصلَّى اّللَّح   تح َرسحوَل اّللَِّ عْ عحَمَر  : »ِإنَّ  يـَقحولح  ْلِقَياَمةِ ا  مَ يـَوْ    
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 َعَلى تـََقارُّ َقَدَماهح   َواَل اِهدح الزُّوِر  شَ   مَ َما َتَكلَّ ِة، وَ امَ ِم اْلِقيَ ا ِمْن َهْوِل يـَوْ اَنبََ حتحَرِّكح َأذْ َها، وَ اِصلِ وَ فح َما يف حَ َوتـَْقذِ   اِقريَِها،نَ لََتْضِربح مبَِ 
يتـحَها،  َوَقدْ  َدًة،اَت َعَليَّ َشهَ َأْشَهدْ  َل: كحْنتَ اِِبَ َتْشَهدح؟ قَ لرَّجحِل: لِ َل قَا ُثحَّ  ، ِبِه يف النَّاِر«َذفَ قْ يـح َحّتَّ  ِض،رْ اأْلَ  ،  فَأََتذَكَّرحَهاَأْرِجعح نحسِّ

 ِه ِبَشْيءٍ َليْ  عَ  َيْشَهدْ َوملَْ  َرفَ فَاْنصَ 
 منكر.  قال المحقق:# 
 

ثَ حمحَمَّ بحو  أَ َنا  َحدَّثَـ   -  1313 ْبِن َخلَ ٍد َهيـْ ِمَن    َريف َئٍة محْنصَ َثاَلِثِاوَ    ِستٍّ ةَ وِر َسنَ ْغَداَد، يف الدُّ بَـ وِطيُّ بِ َفطُّ لدُّوِريُّ الْ ا  فٍ مح ْبنح حمحَمَِّد 
  اَل:ْبِن َماِلٍك قَ   سِ نَ دح ْبنح جحَحاَدَة، َعْن أَ ا حمحَمَّ دَّثـَنَ ، حَ رِ َزا اْلَعيْـ ِب أَ   َنا ََيََْي ْبنح عحْقَبَة ْبنِ َحدَّثَـ   ،ْعَلبٍ ْبنح ثَـ عح  لرَّبِيثـََنا اِصِل، َحدَّ اْلَموْ 

 هَ اْلِفقْ  يِن « يـَعْ اْلِكاَلبِ فْـَواِه لدُّرَّ يف أَ وا ا»اَل َتْطَرحح َسلََّم وَ   هِ َعَليْ  اّللَّح  ىولح اّللَِّ َصلَّ سح قَاَل رَ 
 (: ضعيف جدا. 4786ضعيف الجامع )# 
 

  َكِثريِ    ْبنِ َسِعيدِ  ْبنح  اّللَِّ   ا َعْبدح نث  ْن قـحَرى ِمْصَر،مِ   ةٌ يَ ، َوِقَمٌن قـَرْ رَ صْ  مبِِ ِقَميِنُّ لْ ِد ا َعْبِد اأْلَحَ سحفح ْبنح يحو   َسنِ احلَْ ا أَبحو  َحدَّثـَنَ   - 1329
َْتاٍر، َعنِ  اْلَفْضلح  َثيِن ِب، َحدَّ َثيِن أَ دَّ رْيٍ، حَ ْبِن عحفَ  ى لَّ صَ   ِبِّ ِن النَّ عَ ،  اَن اْلَفاِرِسيِّ ْن َسْلمَ ، عَ انَ عحْثمَ ْن َأِب  ِن ِديَناٍر، عَ الصَّْلِت بْ   ْبنح خمح
 نََّة« َخَل اجلَْ ْحَصاَها دَ أَ َمْن ْسٍم، َئةح اَجلَّ ِما وَ  َعزَّ ّلِلَِّ َسلََّم قَاَل: »وَ  هِ يْ اّللَّح َعلَ 

 .ف جدا ناده ضعيإس قال المحقق:# 
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 مت حبمد اهلل تعال 
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 ن الكايف يف زوائد مسند الشاشي البيا 
 
 

 راجي رمحة ربه  رتبه به و   اعتنى 

 حمسن الشدادي   نورالدين حممد و  أب 

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

منا وأدخلنعنض  ر أوأرمحنا و  الّنار،    اجلنة وجننا  اا، وتقّبل  اللهم أحسن عاقب ح  وأصلمن  تنا يف األمور كّلها، لنا شأننا كله، 
أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال يهتك السرت، اي  اللهّم اي من . ران من خزي الّدنيا وعذاب األخرةوأج

 ليه وسلم.  ع املصطفى صلى هللاتواضع يف خدمة سنة نبيك العمل امل ذا ه انم ز، تقبلالتجاو  عظيم العفو وحسن
و أباحلافظ    ملسنداملرفوعة  زوائد  اللكرمية هذا العمل اليسري يف استخراج  ضمن سلسلة الزوائد احلديثية نضع بني أيديكم ا 

)املتوىف:   الِبْنَكثي  الشاشي  معقل  بن  سريج  بن  بن كليب  اَليثم  تعاىلرمحه هللا  -  هـ( 335سعيد   عةتسال  تب الكعلى    - 
وقد بلغت األحاديث   (.سنن الدارميمسند أمحد،  موطأ مالك،  ،  ماجه  ن باود، الرتمذي،  سلم، النسائي، أبو دام  ي،ار )البخ

البالغة   مسند الشاشي األحاديث الكلية لكتاب  % من عدد  14حديثا، وهو ما يشكل    221الزائدة على الكتب التسعة  
اليت الزوائد  استخراجقد مت و  من خالل األحكام املرفقة.ح ضكما يت  الضعف دةا. ويغلب على األحاديث الزائحديث  1544

 تية: حدى الصور االإعلى 
 . التسعةالكتب أي من  احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه ومل خيرج يف نتم .1
 . طريق صحاب اخرولكن عن  التسعة تب لكن يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف إحدى اأ .2
 بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة.  التسعةالكتب  إحدىيكون احلديث خمرجا يف  نأ .3

 
لشداديحممد حمسن ا ينورالدأبو ن  

ه   3144 شعبان 1 ءعاصن  
m.alshadadi@gmail.com 

 مصدر العمل 
احملقق: د.  ، هـ(335و سعيد اَليثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي الِبْنَكثي )املتوىف:  املؤلف: أب، املسند للشاشي
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 ي اهلل عنه ض ر يُّ  هِ الت ي مِ ع بَي دِ الل    ن   ب  حَة  ل  ط    مسند 
 

 

، ان عحبَـْيدح اّللَِّ ْبنح حمحَمٍَّد أَبحو حمحَ   -  10 ثـََنا أَبحو َجْعَفٍر حمحَمَّدح ْبنح َعِليٍّ اْلَورَّاقح ، ان  قحَرِشيُّ مٍَّد الْ َحدَّ ان اٍد،  نح مَحَّ َعْبدح الرَّمْحَِن بْ   التـَّْيِميُّ
َل: َسأَْلتح َرسحوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَّح َعَلْيِه  أَبِيِه، َعْن طَْلَحَة ْبِن عحبَـْيِد اّللَِّ قَا  ْلَحَة، َعنْ طَ  ََيََْي ْبِن  ْبنح أان طَْلَحةح  ،  ْيَمانَ لَ  ْبنح سح َحْفصح 

 وٍء« سح ْن كحلِّ عَ اّللَِّ يهح ْنزِ َو تَـ اَل: »هح  اّللَِّ قَاَل: فـَقَ نَ تـَْفِسرِي سحْبَحاَم َعْن ِه َوَسلَّ َوَعَلى آلِ 
 .ن حماد الطلحي وهو ضعيفعبد الرحمن ب فيه :(10/97الهيثمي )# قال 

 

ْن طَْلَحَة ْبِن  َلْيَماَن ْبِن سحَحْيٍم، عَ َعْن سح اَة،  ْرطَ أَ   أان احْلَجَّاجح ْبنح نح َهارحوَن،  يدح بْ يَزِ   َقاَلّنُّ، أانسْ اْلعَ   يَسى ْبنح َأمْحَدَ َنا عِ ثَـ َحدَّ   -  20
بُّ  اّللََّ َجَواٌد  نَّ َوَسلََّم: " إِ   هِ لِ ْيِه َوَعَلى آ َعلَ  اّللَِّ َصلَّى اّللَّح قَاَل َرسحولح   قَاَل:  اّللَِّ   عحبَـْيدِ  بُّ مَ و اجْلح   َيِح َرهح  َيكْ ْخاَلِق، وَ  اأْلَ َعاِلَ َد، َوَيِح

َبِة  َراَم َثاَلثٍَة: ِذي الشَّ ْعِظيِم َجاَلِل اّللَِّ ِإكْ ْن تَـ نَّ مِ َوإِ   ،اَسْفَسافـَهَ    ، اجْلَاِف َعْنهح   اَل غَاِل ِفيِه وَ  الْ َحاِمِل اْلقحْرآِن َغرْيِ ْساَلِم، وَ يف اْْلِ يـْ
 " ِسِط اْلمحقْ  َوِذي السُّْلطَانِ 

 : صحيح.(1744صحيح الجامع )# 
 

 ا، َعْن َعْبدِ  لَنَ ىًل وْ ِإبـَْراِهيَم مَ ََيََْي، َعْن    َة ْبنِ ْلحَ ْن طَ عَ َفٍر اْلبَـْغَداِديُّ، ان محَسدٌَّد، ان َعْبدح اّللَِّ ْبنح َداوحَد،   ْبنح َأِب َجعْ ان حمحَمَّدح   -  26
ْبِن َشدَّ  ، َأنَّ عحبَـيْ ْبِن   طَْلَحَة  ٍد، َعنْ ااّللَِّ  َثاَل ِد اّللَِّ نَـ ثَ   أَتـَوحا النَِّبَّ َصلَّى اّللَّح اْلعحْذرِيِّ   َفٍر ِمنَ َة    ِإىَل َسَل  َوَسلََّم، فََأرْ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  نَي 

فَـ عْ بَـ  ِنَسائِِه  َيكح ِض  ِعنْ َلْم  شَ ْن  فَـ َدهحْم  يَ قَ ْيٌء  »َمْن  فـََقالَ اَل:  َأْكِفيطَْلَحةح   ْكِفيِهْم؟«  َأاَن  طَلْ :  وََكَفاهحْم  فَـ ِهْم،  اّللَِّ َرسحولح    َعثَ بَـ َحةح، 
 ى اِلثح َفَضَّن َعلَ َتَرََّض الثَّ   ، ُثحَّ الثَّاّن   َخَرجَ ْخَرى فَ َث َسرِيًَّة أح عَ بَـ   ُثحَّ   ِتَل، َأَحدحهحْم فـَقح َوَسلََّم َسرِيًَّة، َفَخَرجَ   ى اّللَّح َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ َصلَّ 

ي قحِتَل ذِ لَّ ثح اثَّالِ لثَّاّن ُثحَّ الاَت َعَلى ِفَراِشِه، ُثحَّ اْم دحخحواًل اجْلَنََّة الَِّذي مَ نَّ َأوَََّلح مح، َكأَ نَّائِ ل ايـََرى    آهحْم طَْلَحةح ِفيَماِه َفَماَت، فـَرَ ِفَراشِ 
تـَْعَلْم ِمْن َصاَلتِِه َوَسلََّم:  ى آِلِه  َوَعلَ   َعَلْيهِ ِبُّ َصلَّى اّللَّح  َم فـََقاَل النَّ َوَسلَّ   هِ َلْيِه َوَعَلى آلِ ى اّللَّح عَ لَّ ِبِّ صَ َك ِللنَّ َر َذل، َفذحكِ َأوَّلَ  »َأمَلْ 

 «َذا؟ا وَكَ َتْكِبريِِه َكذَ  َتْسِبيِحِه َوَصْوِمِه َوِمنْ وَ 
 إسناده ضعيف.# 
 

   عَن ه    امِ رَضِيَ الل ه  عَو  م س نَد  الزُّبَي رِ ب نِ ال  
 

 

 نْ َة، َعْن أَبِيِه، عَ نح عحْروَ  بْ امح شَ يَناٍر، ان هِ ان حمحَمَّدح ْبنح دِ ْبنح ِإبـَْراِهيَم،  ْسِلمح  ، ان مح بَـْغَداِديُّ  اْلَورَّاقح الْ مَّدح ْبنح َعِليٍّ ا حمحَ ثـَنَ َحدَّ   -  46
اَعبْ  ْبنِ ِد  أَ الزَُّبرْيِ   ّللَِّ  َعْن  الزُّ ،  النَِّبَّ سَِ   ،َبرْيِ بِيِه  َصلَّىَع  وَ َليْ عَ   اّللَّح     َوَسلَّ ِه  آِلِه  حتحَ َعَلى  »اَل   : يـَقحولح اَم  َواَل ْلَمصَّ ّرِمح  َواَل ةح  اْلَمصََّتاِن    

ْماَلَجةح وَ  ْماَل اْْلِ  اِن«َجتَ اَل اْْلِ
، وقد  حاتم وابن حبان أبو زرعة، وأبو ثقهطاحي و حمد بن دينار الطبراني، وفيه ملاأبو يعلى، و  اهرو : (7363) في المجمعقال الهيثمي  #

 .تله ثقا وبقية رجا ضعف،
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ثـََنا اْبنح اْلمحَناِدي، ان َداوحدح ْبنح رحَشيْ   -  49 ، ّللَِّ َعْبِد ا  نِ بْ   ِلحِ اصَ يٍف، َعْن   َرْوحح ْبنح َقطِ يِِّب، ان و الطَّ ْبنح حمحَمٍَّد أَبح ارحونح  ٍد، ان هَ َحدَّ
ِإالَّ َثاَلًث:    تح َقدْ ْد فَـ ِلِه َوَسلََّم: " كحلَّ سحَنِن قـَْوِم لحوٍط قَ َلى آعَ وَ    َعَلْيهِ اّللَّح   ى لَّ صَ   اّللَِّ قَاَل َرسحولح    لزَُّبرْيِ قَاَل: َعِن ا  ،َعِن اْبِن الزَُّبرْيِ 

 َفِخِذهِ   َعَلىهِ قَاَل: َوَضَرَب بَِيدِ ِة ".  رَ اْلَعوْ  نِ  عَ ْشفٌ كَ وَ ْظَفاِر، وِف، َوَخْضبح اأْلَ السُّيح  نَِعالِ  َجرُّ 
 (: موضوع.4230ع )الجامضعيف # 
 

رَْيح ْبنح يَزِيَد اْلَقيْ   ةح ْبنح بَِقيَّ ان  ،  ْبنح َسَلَمةَ   وٍد، ان سحَلْيَمانح حَمْمح   ْبنح  َصاِحبح  دََّثيِن حَ   -  53  ْبنِ َفَة  احَ قح   هِ َعْن َعمِّ ،  يِنُّ اْلَولِيِد، َأْخَّبّن نح
ِة، فـََقاَل:  نَ َمِديِجِد الْ َمسْ   الصُّْبِح يف    َوَسلََّم َصاَلةَ ى آِلهِ َعلَ  َعَلْيِه وَ ّللَّح ى الَّ صَ   ولح اّللَِّ َرسح   بَِنا   َصلَّىِم قَاَل:  ْلَعوَّاان الزَُّبرْيح ْبنح ايَعَة،  بِ رَ 

لَ نِّ ا»أَيُّكحْم يـَتَِّبعحيِن ِإىَل َوْفِد اجلِْ  هح  َأْمِشي َمعَ ْنتح كح ، فَ ِديَأَخَذ بِيَ رَّ ِب فَ ًث قَاَل: َفمَ َك َثاَل لِ ذَ َحّتَّ قَاَل لََنا  َأَحٌد    مْ لَّ كَ  يـَتَ مْ لَ فَـ «  َة؟للَّيـْ
 بـََراٍز، فَِإَذا اجلِْنُّ ضٍ  َأرْ ا ِإىَل نَ يْـ صَ َأقْ ِة كحلَِّها وَ نَ : َفَمَضى َحّتَّ َخَنَس َعنَّا َجَبلح اْلَمِدي قَالَ ْبِلَعيِن َتْستَـ   َأنْ َة  اِهيَ  َكرَ ِجدح َمسَّ اأْلَْرضِ َما أَ وَ 
هحْم  ٌة َحّتَّ َشِديدَ   ْعَدةٌ رِ   ْتيِن َعلَ   تـحهحمْ ْم، فـََلمَّا رَأَيْـ جحِلهِ َأرْ   اَبحْم َبنْيَ يَ  ثِ ينَ ِفرِ احح محْسَتذْ مح الّرِمَ اٌل َكَأَنَّح وَ َجاٌل طِ رِ  ِسكحيِن رِْجاَلَي فـََرقًا ِمنـْ  َما تْح
َهاْس اَل ِل: »اْجلِ قَ  فَـ ْرضِ ارًَة يف اأْلَ ْجِلِه دَ بِِْبَاِم رِ  مَ َوَسلَّ  ّللَّح َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ ا  َصلَّى اّللَِّ  ولح سح اَل: َوَخطَّ رَ قَ  ا َلمَّ فَـ  ،يف َوَسِطَها« ِمنـْ

نَـهحْم فـََتاَل  َوبـَيْـ َوَعَلى آِلِه َوَسلََّم بـَْييِن   َلْيهِ  عَ ّللَّح ا  ى لَّ ولح اّللَِّ صَ سح رَ ٍء َأِجدحهح ِمْن رِيَبٍة قَاَل: ُثحَّ َمَضى  لُّ َشيْ َعينِّ كح َذَهَب  ؛  ْستح َجلَ 
َنا َغرْيَ بَِعيٍد، فـَقَ تح مَ فـَقحمْ   ، «احْلَقْ : »ِل   الَ  فـَقَ اْنَصَرَف َفَمرَّ ِب ُثحَّ    ْجرح  َسَطَح اْلفَ ّتَّ حَ   ًعا ِفي قـحْرآاًن رَ َعَلْيِهمْ  :  ِل   الَ َعهح نَِْشي، َفَمَضيـْ

، فـَقحلْ ٍد؟« َوانَّا ِمْن َأولَِئَك ِمْن َأحَ كح ْيثح  َرى حَ تَـ   لْ هَ ،  »اْلَتِفتْ  : ايَ ْلتَـَفتُّ  َخَفَض َرسحولح اّللَِّ اَل: فَ ا قَ أَلََرى َسَوادً   ّّنِ إِ   ، َرسحوَل اّللَِّ  تح
ِئَك   قَاَل: »َأولَ هحْم، ُثحَّ ا اِبْْلَخِر َورََمى ِقبَـلَ َهحَ ْحَداَم إِ ظَ نَ فَـ ،  ةً ًما َوَرْوثَ َعظْ َذ  َوَسلََّم بَِيِدِه ِإىَل اأْلَْرِض، فََأخَ   َلى آِلهِ ْيِه َوعَ  َعلَ ى اّللَّح َصلَّ 

عَ اَل َيَِ : وَ قَاَل الزَُّبرْيح  . «مْ ِمهِ ْن َوْفِد قـَوْ مِ   اَل َرْوثٍَة بـَْعدح َعْظٍم وَ تَـْنِجي بِ يَث َيسْ احْلَدِ  َهَذا لُّ أِلََحٍد سَِ
 يث. ، ليس فيه غير بقية، وقد صرح بالتحدحسن وإسنادهير، لكبرواه الطبراني في ا :(1038الهيثمي )# قال 

 

 
   صٍ رَضِيَ الل ه  عَن ه  ا ب نِ أ بِي وَق    سَع دِ   م س نَد  

 

ثـََنا أَبحو َبكْ   -  57 َبَة، ان يَزِيدح بْ   ِب نح أَ ْكِر بْ بَ   و بح  أَ لصَّغَاّنُّ، ان  ااقَ حمحَمَّدح ْبنح ِإْسحَ   رٍ َحدَّ ِن َأِب َبْكٍر، أان بْ   دِ لِ َخا  نْ ، عَ نح احْلحَبابِ َشيـْ
اَل:  فـَقَ ،  نْيِ  َعَلى اْْلحفَّ سحِ قَّاٍص َعِن اْلمَ َأِب وَ   ْنهح َسَأَل َسْعَد ْبنَ طَّاِب، َرِضَي اّللَّح عَ اْلَْ   نِ َر بْ  عحمَ ، َعنْ أَبِيهِ ، َعْن  ِد اّللَِّ  َعبْ ْبنح   َساملح 

 طَاِهَرَتِن«  اَهحَ َما وَ َسهح ا لَبِ  ِإذَ فَّنْيِ َظْهِر اْْلح َعَلى ِح سْ َوَسلََّم »َيَْمحرح اِبْلمَ  آِلهِ  َلىعَ وَ ِه ّللَّح َعَليْ َرسحوَل اّللَِّ َصلَّى اتح عْ سَِ 
 إسناده ضعيف.# 
 

ثـََنا أَبح   -  59 َشَة، َرِضَي َعائِ   ، َعنْ يهِ بِ أَ ْن  َوَة، عَ ِهَشامح ْبنح عحرْ َقاِضي، ان   َحِبيٍب الْ رح ْبنح مَ عح   نح حمحَمٍَّد، انِك بْ اْلَملِ بََة َعْبدح  و ِقاَل َحدَّ
ْعتحهح اْلفَ لََّم َأَمَر ِبَقْتِل  سَ وَ َلْيِه َوَعَلى آِلِه   عَ ِبَّ َصلَّى اّللَّح نَّ ال   َأْسَعِ َها قَاَلْت: ملَْ نْـ اّللَّح عَ  يهَ   ْأرَِة، َوسَِ ْعدح  يِن سَ ِكْن َحدَّثَ ، َولَ َقةَ سِ ا اْلفحَويْ يحَسمِّ

 ْأرَةِ فَ الْ  َر ِبَقْتلِ َوَسلََّم َأمَ  هِ  َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّللَّح  َصلَّى  ّللَِّ  ا َرسحولَ ْبنح َماِلٍك َأنَّ 
 ظ. للفلم أجد من أخرجه بهذا ا  قق:حم# قال ال
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 ْبَن  بَ لسَّائِ  اعَ سَِ  هح نَّ نح َسِعيٍد أَ بْ  ََي َيَْ  َكَتَب ِإىَلَّ   اَل: قَ اأْلَْسَوِد، َعِن اْبِن ََلِيَعةَ  و أَبح ان، ْيدٍ بَـ و عح بح أَ  ، أانأان َعِليُّ ْبنح َعْبِد اْلَعزِيزِ  - 62
: َصِحبْ قح يَزِيَد، يَـ   َحِديثًا َواِحًدا قَاَل:  الَّ َم إِ لَّ َوسَ ِه  آلِ ى  لَ ِه َوعَ اّللَّح َعَليْ النَِّبِّ َصلَّى    دََّث َعنِ َما حتََ ااًن فَ قَّاٍص زَمَ وَ   ْعَد ْبَن َأِب تح سَ ولح

َع يطَاِن َما اْجَتمَ لِ ، َواْلَْ صََّدَقةِ يف المحتَـَفرٍِّق  يحَْمعح َبنْيَ  َواَل ُمحَْتِمٍع،   يـحَفرَّقح َبنْيَ اَل َم: »لَّ َوسَ ِه آلِ ى  َوَعلَ ْيهِ َعلَ  اّللَّح ى سحولح اّللَِّ َصلَّ رَ  قَالَ 
 «ْوضِ احلَْ وَ  َعىرْ مَ الْ ْحِل وَ َعَلى اْلفَ 
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  :ٍك قَالَ ِن َمالِ بْ   اِرثِ احلَْ   ، َعنِ ْبِن َشرِيكٍ   ْبِد اّللَِّ ائِيلح، َعْن عَ ْسرَ اِدٍم، أان إِ ، ان َعِليُّ ْبنح قَ ِذيُّ مِ رتِّْ نح َشدَّاٍد البْ   َحدَّثَنا َأمْحَدح   -  63
: هَ اٍص، فَـ قَّ  ْبَن َأِب وَ  َسْعدَ َلِقيتح ، فَـ َمكَّةَ تـَْيتح  أَ  َقَبًة؟ قَاَل: َشهِ   ْعتَ سَِ   لْ قحْلتح هحنَّ   َيكحنَّ ِل َواِحَدةٌ نْ أَلَ   ًعا، تح َلهح َأْربَـ دْ ِلَعِليٍّ َمنـْ  ِمنـْ

ِإَِلَّ  نـَْيا    ِمنَ   َأَحبُّ  بَـ لَّ سَ َلى آِلِه وَ  َوعَ ْيهِ ى اّللَّح َعلَ  َصلَّ  اّللَِّ ولَ سح نَّ رَ مح، إِ اَل ْيِه السَّ وٍح َعلَ عحمحِر نح   لَ ثْ يَها مِ َعمَّرح فِ أح الدُّ َبْكٍر  َم  َأاَب  َعَث 
   أَبحو َجعَ فـَرَ   ، َبْكٍر«  ابَ َليَّ أَ رحدَّ عَ ْغَها وَ بَـلِّ فَـ ْذَها  َبْكٍر َفخح   تْـَبْع َأابَ : »ايٍّ قَاَل ِلَعلِ   َلًة، ُثحَّ َر ِبَا يـَْوًما َولَيْـ َسافَ   ْيشٍ محْشرِِكي قـحرَ   ِبَّبَاَءٍة ِإىَل 

«  ْو رَجحٌل مِ َعينِّ ِإالَّ َأاَن أَ   غح لِّ يـحبَـ نَّهح لَْيَس   أَ ْيٌء؟ قَاَل: »اَل، َخرْيٌ، ِإالَّ يفَّ شَ   لَ ، أَنـَزَ َل اّللَِّ سحو فـََقاَل: اَي رَ   َبْكرٍ  ِمْن َأْهِل :  قَالَ   َأوْ   -ينِّ
الَّ آَل  إِ : لَِيْخرحْج َمْن يف اْلَمْسِجدِ لَْياًل   ا ينَ فـَنحوِدَي فِ ِد،  ْسجِ لََّم يف اْلمَ ِه َوسَ َلى آلِ عَ وَ ْيِه   َعلَ اّللَّح َصلَّى    النَِّبِّ ا َمَع  نَّ كح اَل: وَ قَ   -بـَْييِت  

 ّللَّح ِبَّ َصلَّى اسح النَّ َعبَّاالْ   أََتى   َبْحَناصْ أَ َلمَّا   لََنا، فَـ بـَْغاًل   رُّ َنا جَنح اَل: َفَخَرجْ  َعِليٍّ قَ آلَ َم وَ آِلِه َوَسلَّ ِه َوَعَلى   َصلَّى اّللَّح َعَليْ اّللَِّ   ولِ َرسح 
َوَعلَ عَ  َوسَ آ  ىَلْيِه  فـََقالَ ِلِه  َرسحوَل اّللَِّ   :لََّم  ا  اَي  َوَسلَّ وَ   هِ َليْ  عَ ّللَِّ َصلَّى  آِلِه  َأْخَرجْ َعَلى  َأْعَمامَ َم،  َوَأصْ َت  َوأَ َحاَك  هَ ْسَكْنتَ َبَك  َذا  
َر مَ  أَ هحوَ   اّللََّ   ِم، ِإنَّ اَل  ِإْسَكاِن َهَذا اْلغح ْخَراِجكحْم َواَل بِِ   َأاَن َأَمْرتح ا  »مَ   :َوَعَلى آِلِه َوَسلَّمَ َلْيِه  عَ   ّللَّح لَّى ا صَ  اّللَِّ َم فـََقاَل َرسحولح اَل غح الْ 

، فـََقالَ َع عح جَ رَ َّبَ، َفَخَرَج َسْعٌد وَ ىَل َخيْ ًدا إِ َوَسعْ   ،رَ عحمَ   َعثَ آِلِه َوَسلََّم بَـ   ىلَ ِه َوعَ َليْ  عَ لَّى اّللَّح  صَ نَّ َنِبَّ اّللَِّ أَ   :لثَّالَِثةح قَاَل َوا  .ِبِه«  َمرح
بُّ هح  َوَرسحولَ بُّ اّللََّ  رَجحاًل َيحِ نَيَّ الرَّايََة  أَلحْعطِ : »مَ  َوَسلَّ ى آِلهِ َعلَ ى اّللَّح َعَلْيِه وَ سحولح اّللَِّ َصلَّ رَ   َشى َأخْ   ريٍ يف ثـََناٍء َكثِ   ،هح«لح و َوَرسح   هح اّللَّح َوَيِح

نَـيْ َتْح  افْـ   َقادح، فـََقاَل َلهح:َمَد َفِجيَء ِبِه يـح رْ أَ : ِإنَّهح  وا َلهح لح اقَ َضهح، َفَدَعا َعِلي ا فَـ بـَعْ   ئَ أحْخطِ   َأنْ  يف   َل: فـَتَـَفلَ َأْسَتِطيعح قَا  : اَل الَ فـَقَ َك،  َعيـْ
نَـيْ  ِمنْ َعيـْ وَ رِ   ِه  ابِِبَْ ا  َدَلَكهحمَ يِقِه،  َوَأْعطَاهح  وَ ايَةَ لرَّ اَمْيِه  رَ يـَْومَ   ِبَعةح االرَّ .  قَاَم   ، َغِديِر خحمٍّ ااّللَِّ   لح و سح   َوَعَلىّللَّح  َصلَّى  َعَلْيِه  َوَسلََّم     آِلِه 
، أََلسْ َها  أَيُـّ   : »ايَ  قَالَ َغ ُثحَّ لَ فأَبْـ   َفعَ رَ فَـ   ، «يُّ َعلِ   ايَ   ْدنح : »اقَالحوا: بـََلى قَالَ   «؟رَّاتٍ مَ    َثاَلثَ نـْفحِسِهمْ أَ   نَي ِمنْ ْلمحْؤِمنِ تح َأْوىَل ابِ النَّاسح

َرسحولح  َورََفَع  اَيَدهح  َصلَّ ّللَِّ   اّللَّح   آِلِه  لَ عَ   ى  َوَعَلى  َحّتَّ ْيِه  َيَدهح  ِإىَل َنظَ   َوَسلََّم  بَـ ْرتح  »إَْبطَيْ ِض  َيا  فـََقاَل:  فَـ َمْن كحْنتح  ِه،   َعِلي  َمْواَلهح، 
ِء َرامْ َعَلى اَنقَِتِه احلَْ لِِه َوَسلََّم َغَزا  آ  ىِه َوَعلَ  َعَليْ ّللَّح ى انَّ َرسحوَل اّللَِّ َصلَّ : أَ هِ بِ اقِ نَ  مَ ِمنْ   َسةح امِ َث َمرَّاٍت. َواْلَْ اَل ا ثَ َحّتَّ قَاَلََ   ،ْواَلهح«مَ 

َا خَ   ِإنَّهح    َوقَالحوا: ْيِه قـحَرْيشٌ َت َذِلَك َعلَ ا فـََنخَ ي  لِ َف عَ َوَخلَّ  َذ  َأخَ   ي ا قَاَل: َفَجاَء َحّتَّ لِ عَ   كَ لِ ذَ  غَ بَـلَ ، فَـ َتهح ْحبَـ ثْـَقَلهح وََكرَِه صح تَـ هح اسْ لََّفهح أَنَّ ِإنَّ
َا خَ َك إِ نَّ َعَمْت قـحَرْيٌش أَ ، فـََقاَل َعِلي : زَ ةِ اقَ ِز النَّ ِبَغرْ  َرسحولح  َناَدى قَاَل: فَـ َبَكى َعِلي  قَاَل: وَ  صحْحَبيِت  وََكرِْهتَ َتْستَـْثِقلحيِن  أَنَّكَ  يِن تَ لَّفْ نَّ

طَاِلٍب َأْن  َأِب ْبنَ  اى ايَ َما تـَْرضَ  أَ ةٌ الَّ َوَلكحْم َحامَّ »َأِمْنكحْم َأَحٌد إِ  :الَ ُثحَّ قَ  َمعحوا،اْجتَ  فَ ِه َوَسلََّم يف النَّاسِ آلِ  َلىَوعَ ِه يْ َعلَ  اّللَّح  اّللَِّ َصلَّى
  َوَرسحوِلهِ  اّللَِّ َعنِ  يتح َرضِ ي : لِ عَ   الَ قَ اَل َنِبَّ بـَْعِدي«  نَّهح أَ َسى ِإالَّ َن ِمْن محو و ِة َهارح  مبَْنزِلَ كحوَن ِمينِّ تَ 
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ثـََنا ا  -  72 ،لنِّْهمِ يُّ، ان قـََناٌن اارِ صَ أْلَنْ ا  ورٍ نح َعمْ بْ مَّدح  حمحَ   ان  ،انَ َغسَّ بحو  ان أَ   ْغَداَد،كحويفُّ، بِبَـ نْيِ الْ ْبنح َأِب احْلحنَ َحدَّ    محْصَعِب ْبنِ َعنْ   يُّ
 َثاَلثً  ، «ا فـََقْد آَذاّن َذى َعِلي  : »َمْن آَم قَالَ َسلَّ ِه َوَعَلى آِلِه وَ يْ  َعلَ ّللَّح ى ا َصلَّ ِبَّ لنَّ ا َأنَّ  ، َسْعٍد، َعْن أَبِيهِ 
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رَْيٍ، ان َخاِلدح ْبنح خَمَْلٍد، َعْن محَْ َماَن، ان اْبنح  ْبِن سحَليْ اّللَِّ   دِ ْبنح َعبْ   دح مَّ حمحَ   ثـََنا دَّ حَ   -  75 تِ َة ازَ  نح   محْصَعٍب،  َمِش، َعنْ عْ ، َعِن اأْلَ لزَّايَّ
 مح اْلَورَعح«َخرْيح ِديِنكح ْلِعَباَدِة، وَ ا لِ ضْ فَ  بُّ ِمنْ حَ أَ  مِ لْ عِ لح الْ ضْ : »فَ لَّمَ ى آِلِه َوسَ  َعَلْيِه َوَعلَ  َصلَّى اّللَّح اّللَِّ ولح سح رَ  قَاَل: قَالَ ْن أَبِيِه عَ 
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، يلح ْبنح َعْبِد  عِ ا ِإسَْ ، انقَاِشيُّ  الرَّ مَّدٍ ْبنح حمحَ ِلِك  ْلمَ  اْبدح عَ   ةَ بَ و ِقاَل أَبح   ثـََناَحدَّ   -  77 ،  ِن جحَحاَدةَ بْ   مَّدِ َعْن حمحَ   ْبرِقَاِن، ْبنح الزِّ ان َداوحدح   اّللَِّ
 « ْحجحومح اْلمَ ِجمح وَ ااحلَْ َر َأْفطَ »: لَّمَ َوسَ  ى آِلهِ َعلَ وَ  سحولح اّللَِّ َصلَّى اّللَّح َعَلْيهِ رَ  قَالَ  َسْعٍد قَاَل: ِب ْبِن  محْصعَ نْ عَ 
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ِلٍك َماِن  بْ ِد  َعْن َسعْ   َزَة، َعْن ِإبـَْراِهيَم، َأِب محَْ اٌد، َعنْ مَحَّ   ان   الرَّْمِليُّ،مَّدح ْبنح َكِثريٍ حمحَ ان  ّنُّ،  ْسَقاَل ْلعَ َد ا َأمحَْ ى ْبنح ِعيسَ   انَ َحدَّثَـ   -  81
َلمَّ الَ قَ  ا  َعاذٍ مح   ْبنح   ْعدح َماَت سَ   ا:  َمَع  أحَساَمةح  َعَليْ  صَ لنَِّبِّ َدَخَل  آلِ َوَعلَ   هِ لَّى اّللَّح  اْلَقّْبِ لَ عَ تح  َفكحنْ   اْلَقّْبَ،  لَّمَ سَ ِه وَ ى  َشِفرِي   آخحذح  ى 

: َما قَاَل َلَك  َة فَـ امَ سَ  أح ِإىَل َرْأِسِه  بِ   ْصَغى أَ َسلَّمَ وَ   هِ آلِ َلى  ْيِه َوعَ  اّللَِّ َصلَّى اّللَّح َعلَ َرسحولَ   أَْيتح ، فـَرَ َيةٍ بَِناحِ    َصلَّى اّللَّح اّللَِّ   َرسحولح قحْلتح
 َمْوِت َسْعِد ْبِن محَعاٍذ«ِدِه لِ ْعَوا ِبَِ زَّ ْهتَـ نَّ اْلَعْرَش اَأَما َشَعْرَت أَ » :الَ اَل: قَ لََّم؟ فـَقَ  َوسَ هِ ى آلِ َوَعلَ ْيِه لَ عَ 
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ِد ْبِن  ِعيْن سَ يَد، عَ يَزِ   نِ بْ   َعْن َخاِلدِ   َعَة، ََلِينح  ابْ وَسى ْبنح َداوحَد، أانان مح   ، ِثيُّ ْنصحوٍر احْلَارِ  ْبِن مَ مَّدِ ِن ْبنح حمحَ لرَّمحَْ  اْبدح َنا عَ ثَـ دَّ حَ   -  82
قَ  ِهاَلٍل  بْ اَل: َكاَن سَ َأِب  مَ ْعدح  فـَنَـَعَتهح فَ نح  قَاَل:  َمْرَواَن  ِعْنَد  َمْروَ بَّ سَ اِلٍك  َسْعدٌ قَاَل:    اي  لِ انح عَ   افـََقاَل  أَيُـَّها  ِإّّنِ :  عْ   أْلَِمريح،  تح سَِ

 َوِإّّنِ َأَْنَاَك َعْن َسبِّ   ، ْنَصَح َلهح«ْن يَـ ِلِم أَ َعَلى اْلمحسْ قِّ اْلمحْسِلِم  ِمْن حَ   نَّ : »إِ يـَقحولح َم  لَّ َوسَ   َلى آِلهِ عَ ِه وَ  َعَليْ اّللَّح اّللَِّ َصلَّى    ولَ سح رَ 
 َوَعَلى َعَلْيهِ   ى اّللَّح  َصلَّ اّللَِّ   لِ ِمْن َرسحو   َعِليٍّ َبَق لِ سَ ٍع  ْخِّبحَك ِبَِْربَ أح   ،َيامٍ نِي قِ َولَْيَس َهَذا ِبِ : اْجِلْس  دٌ  فـََقاَل َسعْ َمْرَوانح   امَ قَ اَل: فَـ يٍّ قَ لِ عَ 

بَ َسلََّم اَل آِلِه وَ  َتِحلحهحنَّ، َدَخَل َعَليْـ   ِغي  يـَنـْ  َمْسِجِد، ِفيَنا الْ   ٌد يف  رحقحو َوَسلََّم َوَنْنح َلى آِلِه  عَ  َعَلْيِه وَ ى اّللَّح َصلَّ   اّللَِّ   سحولح ا رَ نَ َأَحٌد ِمنَّا يـَنـْ
: »اَل تـَْرقح  َويَـ رَجحاًل اًل  جح َنا رَ ِقظح يحو    َفَجَعلَ رح مَ َوعح   ، و َبْكرٍ أَبح  : َقالَ  فَـ ِليٍّ ىَل عَ إِ ى  َحّتَّ انـْتَـهَ   ،، اْرقحدحوا يف بـحيحوِتكحْم«دِ ْلَمْسجِ دحوا يف اقحولح

، َأمَّا أَ  َعلِ »ايَ   رَ ا َأمَّ  َجْيشً ِلِه َوَسلََّم بـََعثَ ى آِه َوَعلَ يْ لَ  عَ اّللَّح  ىَصلَّ  َل اّللَِّ و  َرسح َهدح َأنَّ شْ أَ وَ  ،َيَِلُّ ِل«ا مَ  ِفيهِ  َلَك فَِإنَّهح َيَِلُّ   فـََنْم،ْنتَ يُّ
قَاَل:   «َلْيهِ  عَ ّللَّح ا  حح وَلهح، َويـَْفتَ َرسح وَ   بُّ اّللََّ يََة رَجحاًل َيحِ  الرَّانَيَّ اَل: »أَلحْعطِ ، فـَقَ مْ ََلح قحولح  يَـ   وَ هح َوهح لَ وَن  َعَلْيِهْم رَجحاًل فـََرَجَع َوهحْم يـَقحولح 

نَـْيِه وَ تَـفَ رَِمٌد فَـ   هحوَ وَ   ِلي اعَ َعا  دَ فَ   النـََّفرح  ْن َكانَ ِه، إِ َترَتَّسح بِ ٌب يَـ ى ابَ رَ اأْلحخْ ِه  دِ َوبِيَ   ةَ ايَ ايََة قَاَل: فـََلَقْد رَأَيـْتحهح َأَخَذ الرَّ هح الرَّ َأْعطَاَل يف َعيـْ
ِة يَّ ي  اِبلثَّنِ ْزَوِة تـَبحوَك فـََلِحَقهح َعلِ يف غَ   َخَرجَ   َسلَّمَ ْيِه َوَعَلى آِلِه وَ َعلَ اّللَّح  ى  لَّ صَ   اّللَِّ   ولَ سح دح َأنَّ رَ هَ َأشْ ونَهح، وَ لُّ قِ َعَلْيِه َما يح   ونَ عح َتمِ ا لََيجْ ِمنَّ 
َا َخلَّ  إِ كَ نَّ وَن أَ قح فِ امحنلْ ازََعَم    : الَ « فـَقَ  َعِليُّ؟ايَ   كَ َء بِ َما َجاِلِه َوَسلََّم: »َوَعَلى آ  هِ اّللَّح َعَليْ َصلَّى    بُّ لنَّ اَل افـَقَ  ا؟ فـََقاَل:  يِن َتَطريًُّ ْفتَ نَّ

 ىلَ ْلَنا عَ دح َأانَّ َدخَ ْشهَ َوأَ   ،ى«ْن َأِخيِه محوسَ َهارحوَن مِ ِة  ي مبَْنزِلَ  َأْهلِ يف َك ْفتح َخلَّ َلِكينِّ  وَ ْوَم َكَذا،  ريََّ ِمْنَك يـَْوَم َكَذا َويَـ أََتطَ    َأنْ »َما مَيْنَـعحيِن 
َصلَّى   ّللَِّ وِل اْفسح َرسح نَـ   َقْد َخَرَجتْ َوهحَو يحَسارُّ َعِلي ا، َولَ يِه،  ِبَض فِ َم يف اْليَـْوِم الَِّذي قح آِلِه َوَسلَّ   َعَلىَعَلْيِه وَ   اّللَّح َصلَّى    اّللَِّ   سحولِ رَ 
 هِ بِّ سَ  َعْن َأَْنَاكَ ، فَ هح ارُّ َو يحسَ ِه َوَسلََّم َوهح َوَعَلى آلِ  هِ ّللَّح َعَليْ ا
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أَ اا  ثـَنَ دَّ حَ   -  83 ثَ ِب خَ ْبنح  َأِب يـْ ْبِن َكِثرٍي، َعْن رَجح فٍ ، ان َجرِيٌر، َعْن محَطرِّ َمَة، ان  اْلَقاِسِم  ْعٌب كَ   نَ : َكاِبِه قَالَ اَأْصحَ   ٍل ِمنْ ، َعِن 
ْعتح َرسحولَ  عَ ْبنح ِن  محَْ لرَّ اَل َعْبدح ا: فـَقَ  قَالَ يـَقحصُّ  : »اَل يـَقح يـَقحو لََّم   َوسَ هِ آلِ ى  َعلَ  وَ ْيهِ َعلَ   ّللَّح اى  َصلَّ   اّللَِّ   ْوٍف: سَِ َأْو لح َأِمرٌي  صُّ ِإالَّ 

َْتاٌل«َمأْ   هح رَ مَ َة أَ ِويَ َعاْلَقَصَص، ُثحَّ ِإنَّ مح  اكَ رتََ ا، فَ َكذَ لح َكَذا وَ و ِن يـَقح رَّمحَْ َعْبدح الا  َهذَ َك،  ْتَك أحمُّ : َثِكلَ يَل َلهح َفقِ فَأََتى َكْعٌب    . محوٌر َأْو خمح
  " بـَْعدح  َذِلكَ لَّ َتحَ اسَ ، فَ صِ َقصَ لْ ابِ 

 لك. ن ما وف ب لحديث صحيح من حديث عإسناده ضعيف، وا# 
 

أَ ثـَنَ َحدَّ   -  95 ْبِن اأْلَْسوَ نِ بْ   دِ مَّ حمحَ   نْ ، عَ ْونٍ يُّ، ان اْبنح عَ ْنَصارِ اأْلَ ، ان  ِإْدرِيَس الرَّاِزيُّ و َحامتٍِ حمحَمَّدح ْبنح  بح ا  ، َعْن   حمحَمَِّد  ِد الزُّْهِريِّ
قَاَل:   ْنَدقِ اْلَْ ْوَم  يَـ َك  رَأَيـْتحهح َضحِ   قَاَل: فـََلَقدْ   َوَسلَّمَ   آِلهِ َلى  عَ َلْيِه وَ  عَ لَّى اّللَّح َر ِفيِه النَِّبَّ صَ كَ : َوذَ  َسْعدٌ قَالَ ٍد قَاَل:  ِن َسعْ بْ   رِ َعامِ 
بِيَ ذح جِ انـَوَ   تْ دَ بَ   ّتَّ حَ   َأظحنُّهح  رَجحٍل َكاَن  ِمْن  َفجَ هح،  قَاَل:  الرتُّْسح  يَـ َعلَ ِدِه  َيسْ أَنَّ َهَكَذا كَ   قحولح   رَأَيْـ   يَتْخفِ هح  فـََلمَّا  أَ قَاَل:  ِإىَل  ْهَوْيتح تحهح   

هَ   َأْخَرْجتح  فَ اَنيِت نَ كِ  تح مَ رَ   اَهذَ   الَ قَاَل: فـََلمَّا قَ َقْوِس  الْ   ِبدِ كَ   يف   ا فـََوَضْعتحهح ِمْشَقًصا ِمنـْ ا، قْـَعَة اْلِمْشَقِص يف َكذَ اَل: فـََلمَّا أحْنِسَي وَ قَ   هح يـْ
: مِ : قـح َوَقَع قَالَ َل: فَـ قَا  َلْيِه« رِجَ ِل بِ جح َلِة الرَّ ْن ِفعْ َل: »مِ  َشْيٍء َضِحْكَت؟ قَايِّ ْن أَ ْلتح

 رجاله رجال الصحيح غير محمد بن محمد بن األسود وهو ثقة  :(6/138الهيثمي )# قال 
 

ٍل،  يْ َة ْبِن كحهَ ََي ْبِن َسَلمَ َيَْ  َعنْ زح، يفُّ، ان َسِعيدح ْبنح عحْثَماَن اْْلَزَّا كحو الْ َننْيِ  احْلح ِب حْلحَسنْيِ ْبِن أَ  حمحَمَّدح ْبنح اَننْيِ حْلح ا ْبنح َأِب ا ثـََنادَّ حَ  - 99
أَبِيَعنْ  َسَلمَ   ْبِن كح ِه  الْ َة  َعِن  َهالِ َهْيٍل،  عَ   ِمنـْ سَ   رِ َعامِ َعْن  ْمٍرو،  ْبِن  َعنْ عْ ْبِن  سَ بِ أَ   ٍد،  وَ يِه  َأِب  ْبِن  أحمِّ ْعِد  َعْن  أحمِّ اْلمحْؤمِ   قَّاٍص،   ِننَي 

زَِلِة نْ  مبَِ ينِّ وَن مِ َتكح  ى َأنْ  تـَْرضَ هح: »َأاَل ِضَي اّللَّح َعنْ طَاِلٍب رَ ِن َأِب يِّ بْ  ِلَعلِ الَ َوَسلََّم قَ  ِه َوَعَلى آِلهِ يْ َعلَ  َصلَّى اّللَّح ، َأنَّ َرسحوَل اّللَِّ َسَلَمةَ 
 « ي َنِب  دِ نَّهح لَْيَس بـَعْ  محوَسى، َغرْيَ أَ نْ َن مِ رحو اهَ 

ة بن كهيل، وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية اد أبي يعلى محمد بن سلمرواه أبو يعلى والطبراني، وفي إسن  :(14644الهيثمي )# قال  
ن أم سلمة. فاهلل بيه، عال الطبراني: عن عامر بن سعد، عن أمة. وقسلم  وعن ألصحيح، وقال: عن عامر بن سعد، عن أبيه،  رجاله رجال ا

 لم. عأ
 

َأِب    َسْعِد ْبنِ   نِ ِر ْبِن ِمْسَماٍر، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِمِر بْ جِ اْلمحَها   ْبنح اِهيمح ، ان ِإبـْرَ ْنِذرِ مح لْ َراِهيمح ْبنح اان ِإبْـ   َناِدي، اْلمح   ا اْبنح نَ َحدَّثَـ   -  106
ِليٍّ َل ِلعَ َأْشَهدح َلَقا،  لَّمَ سَ وَ   َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ   ّللَّح لَّى اّللَِّ صَ ا  َلهح َرسحولح   قَالَ   اا َومَ فح َعِلي  رِ عْ أَلَ   ، ِإّّنِ ْعٌد: َأَما َواّللَِّ اَل سَ قَ   :لَ ا قَ اصٍ َوقَّ 
:  اَل:  قَ   ِه ُثحَّ  قَاَم بِ ُثحَّ ِه   ِبَضْبعِ ، فََأَخذَ ِر خحمٍّ َوَنْنح قـحعحوٌد َمَعهح َم َغِدييـَوْ     قَاَل:مح َوَرسحولحهح َأْعلَ   ا: اّللَّح قَالحو   "  ؟مْ اَلكح َمْن َموْ " أَيُـَّها النَّاسح

ى اّللَّح َصلَّ   ّللَِّ اولح  لَِّفهح َرسح خيحَ رَاَد َأْن  َغْزَوٍة أَ ُثحَّ قَاَل يف    ،ْن َوااَلهح«َواِل مَ اَداهح، وَ َمْن عَ هحمَّ َعاِد  للَّ هح، ااَل وْ َمْواَلهح فـََعِلي  مَ   ْنتح »َمْن كح 
وَ  آلِ َعَلْيِه  أَ لَّ سَ وَ ِه  َعَلى  وَ يِن فح خَتْلح َم:  النَِّساِء  »أَ لذَّرَارِ ا يف   : مِ تَـ َما  يِّ َتكحوَن  َأْن  َهارحونَ مبَنْ   ينِّ ْرَضى  إِ ِمْن    زَِلِة  أَنَّ محوَسى،  َة الَّ  نـحبـحوَّ اَل  هح 

بُّ   اًل جح رَ   - َيِدِه  َوَخَرَج ِبَا يف   -  ايَةَ رَّ ال  هِ َهذِ أَلحْعِطنَيَّ  »   َخْيَّبَ:قَاَل يـَْومَ بـَْعِدي؟« وَ  ، يـَْفَتحح اّللَّح هح سحولح  َورَ هح اّللَّح بُّ َرسحوَلهح، َوَيحِ وَ    اّللََّ َيِح
ِبَفرَّ هِ َيَديْ   ىلَ عَ  لَْيَس  فَاْلتَـَفتَ   النَّاسح   َفَجَثمَ   ،اٍر«،  الرَُّكِب،  َعِليٍّ   َعَلى  يَـ ِإىَل  فـََلْم  »أَ رَ   قَاَل:  فَ ي  لِ عَ   ْينَ هح  َعيْـ ؟«  َيْشَتِكي  َنهح،  ِقيَل: 
نَـْيِه َوَمسَ  يف  لَ فـَتَـفَ  َلْيهِ عَ  لَ َدخَ فَ   " ةَ يَ ِه َوَأْعطَاهح الرَّابِ َرَج ُثحَّ خَ هحَما، حَ َعيـْ
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قِ أَبح   دَّثـََنا حَ   -  111 َعلِ   ، مَّدٍ حمحَ   نح بْ   اْلَمِلكِ   َعْبدح   اَلبَةَ و  بْ ان  اْلَقاِسمِ يُّ  َوَسِعيدح  نح  اقَااَل َن،  امَ يْ لَ سح   ْبنح ،  ان  ْبنح  ثح للَّيْ :  َعْن  عْ سَ   ٍد، 
نَّ َبَة، أَ عْ ِن شح بْ   ةِ ريَ غِ ِث اْلمح يَو َحدِ َم نَْ َسلَّ  وَ َلى آِلهِ َوعَ   هِ يْ لَ اّللَّح عَ ى  لَّ  النَِّبِّ صَ َعنِ َعْن َسْعٍد،  ْبِن َسْعٍد،  قـَْيٍس، َعْن َعاِمِر  ِكيِم ْبِن  حَ 

َع الْ ذَ إِ َكاَن   مَ َسلَّ ِه وَ َلى آلِ َوعَ  هِ يْ لَ عَ  لَّى اّللَّح  صَ ّللَِّ وَل اَرسح   ولح " قَاَل ِمْثَل َما يـَقح محَؤذَِّن ا سَِ
 ف.ه ضعي إسناد# 
 

ابْ دَّثـَنَ حَ   -  128 اناْلمحنَ نح  ا  عحَباَدةَ ْوحح  رَ   اِدي،  َسِعيدح ْبنح  ان  عحبَـْيدِ   ،  اجْلح اّللَِّ   ْبنح  بْ ، عَ يُّ َبريِْ   حمحَمَِّد  اْن  ْبِن  أْلَْسوَ ِن   َمْوىًل َلٍف،  خَ ِد 
أحمِّ ٍد، عَ ِلَسعْ  َأنَّ َوَلِد َسعْ   ْن  ْبنَ   ٍد،  َدَخَل َعَلى    عحَمَر  َأِب   َسْعدِ   أَبِيهِ َسْعٍد  يف  َوهحَو  ِساَلححهح   َعَلْيهِ   هح لَ فـَْرٍش  َعَلى    وَ هح َوقَّاٍص وَ   ْبِن 

َلهح فـََقا  َحاِئٍط، بَـ آِلِه وَ َلى  َوعَ  َعَلْيِه  ى اّللَّح لَّ صَ مٍَّد  مَّةح حمحَ ِذِه أح ؟ هَ َما يحْضِجعحكَ   خح، يْ شَّ لاَها  يُـّ : أَ َل  َقْد قـََتَل  بـَْعًضا، فَـ عْ َسلََّم  َلْم ضحهحْم 
فَاْستَ لِّمْ كَ يح  ِبِه  هح،  َعاْرَش ُثحَّ فَ الْ طَاَف  ِمْثلَ لَ   دَ   قـَْوِلهِ هح  َمرَّتَ   ثَ   َأْو  فَاسْ اَلثً نْيِ  محْضَطِجًعا  انَ كَ وَ   اسً الِ جَ   ىتَـوَ ،  َبْطنِ َعلَ   فـََقاى  ِإّّنِ ِه،    َل: 

: »تَ ِه َوَسلََّم يـَقحو لِ آ َعَلْيِه َوَعَلى  ى اّللَّح َصلَّ   َرسحوَل اّللَِّ ْعتح  سَِ    ِفيَها َخرْيٌ َقاِعدح  ِد، َوالْ  اْلَقاعِ نَ مِ   َخرْيٌ   ِفيَها  مح ائِ َنٌة، النَّ ْعِدي ِفتْـ ونح بَـ كح لح
   .«لسَّاِعيَن ايَها َخرْيٌ مِ فِ  مح ئِ اقَ الْ وَ  ،ئِمِ ااْلقَ  ِمنَ 

 ْنِدي عِ  الَّ َحٍد إِ احْلَِديثح ِعْنَد أَ َجْعَفٍر: لَْيَس َذا  وقَاَل أَبح  .َل عحْثَمانح ْوَم قحتِ َك يَـ َوَذلِ  قَاَل:
 ، وحسنه. مختصرا (2194رواه الترمذي )# 
 

ثـََنا َأمْحَدح   -  134 ِن  ِد بْ حمحَمَّ ْن  ، عَ قَ ِإْسَحا  دح ْبنح مَّ حمحَ رِيَس، ان  ْبدح اّللَِّ ْبنح ِإدْ ، ان عَ لٍ لحو نح بحْ بْ فح   يحوسح ان  ٍب،رْ حَ   نِ رْيِ بْ  زحهَ  ْبنح َحدَّ
عَ   نَّهح أَ   قَّاٍص، ِن َسْعِد ْبِن َأِب وَ ِإبـَْراِهيَم بْ   رحَكانََة، َعنْ ِن  بْ   ِن يَزِيدَ َحَة بْ طَلْ  ْيِه  َعلَ ّللَّح ى اَصلَّ   لح اّللَِّ و َر َرسح اسَ   ا مَّ : لَ قحولح ا يَـ َأاَبهح َسْعدً   سَِ

سحوَل اَي رَ   :فـََقالَ   ِف ََيِْملح ِساَلَحهح،َتهح اِبجْلحرْ  َعْنهح فَأَ اّللَّح َي  اِلٍب َرضِ َأِب طَ ْبَن    ِليَّ َف عَ َخلَّ   بحوكَ ِإىَل تَـ ِديَنِة  مَ الْ   لََّم ِمنَ َوَعَلى آِلِه َوسَ 
َلِّ ا ، ختح   نَّكَ محوَن أَ  يـَْزعح ِفِقنيَ ْلمحَناِإنَّ ا،  اّللَِّ سحوَل  : اَي رَ الَ فـَقَ   ، اْرِجْع«  فـََقاَل: »اَي َعِليُّ   َقطُّ؟   اةٍ َغزَ يف    ْف َعْنكَ لَّ َأختََ   ملَْ  وَ َدكَ  بـَعْ فحيِن ّللَِّ
َخلَّفْ إِ  َا  اْسِتثْـقَ نَّ تَـ َتيِن  فـََقاَل: »َأَما  أَ ااًل.  َتكح نْ ْرَضى  أَنَّهح ى، ِإالَّ وسَ مح ْن   مِ ارحونَ ِة هَ  مبَْنزِلَ وَن ِمينِّ   نَ اَل     َأهْ بـَْعِدي   ِبَّ   فَاْخلحْفيِن يف  ِلي ، 

 «ِلكَ َوَأهْ 
 المرفوع متفق عليه من حديث سعد، وهنا بعض الزيادة. # 
 

ةح  ، َمْواَل ِبلٍ انَ   تح  بِنْ اّللَِّ   دِ َأمُّ َعبْ   انَ ثـَتْـ ، َحدَّ يُّ ئِفِ ِد الرَّمْحَِن الطََّراانح ْبنح َعبْ ، ان عحْثمَ اِمِريُّ ِن َعفَّاَن اْلعَ ِليِّ بْ  عَ ْبنح َسنح  احلَْ   َنا ثَـ َحدَّ   -  135
بِ ئِ َعا بِ َسعْ ِت  نْ َشَة  َعاِئَشَة  َعْن  َسْعٍد،  ْنتِ ٍد،  أَ   قَ بِيهَ َعْن  أَ ْنتح كح اَل: » ا  النَِّبِّ ي  ْمشِ   َعَلْيهِ َصلَّى    َمَع  َوَسلَّ َوَعلَ   اّللَّح  آِلِه  فـََوَجدَ ى    َم 

 َرًة«  تَْ ّن ًة َوَأْعطَا َتْرَ فََأَخذَ  ،رٌ ثـحْفرحوَقًة ِفيَها تَْ 
 من الطرائفي، وهو ثقة، وفيه ضعف.فيه عثمان بن عبد الرح :(6850الهيثمي ) الق #
 

َل اِعي، َعْن ِإسَْ ةَ َلمَ سْ مَ  َسِعيدح ْبنح  َحدََّثيِن  ْبِن زحرَارََة،  ّللَِّ ا  ْبدِ اِعيلح ْبنح عَ  ْبنح حمحَمٍَّد، ان ِإسَْ كِ  اْلَملِ َعْبدح بََة  اَل قِ   أَبحو  اثـَنَ َحدَّ وَ   -  136
 َمْحجحومح« اِجمح َوالْ احلَْ  َأْفَطرَ »قَاَل:   لَّمَ َوسَ  هِ آلِ  َعَلىوَ  ْيهِ َعلَ   ّللَّح ا لَّى صَ ِبِّ نَّ ِن العَ  َسْعٍد، بِْنِت َسْعٍد، َعنْ َعاِئَشَة  يََّة، َعنْ ْبِن أحمَ 

 ، والحديث صحيح.ف جداإسناده ضعي # 
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 َصلَّى ِبَّ النَّ  لَ ًدا َسأَ َأنَّ َسعْ ، ِعيِد ْبِن اْلمحَسيِّبِ سَ  َعنْ  قـََتاَدةح، ٌم، انِهَشا : انٌم قَالَ ، ان محْسلِ اقح ْلَورَّ  اَعِليٍّ ْبنح  مَّدح َحدَّثـََنا حمحَ  - 151
؟ ْفَضلح ِة أَ صََّدقَ ل اَأيُّ : فَ قَالَ   .ْم«»نـَعَ َلهح:  اَل  فـَقَ   َها؟نْـ عَ دَّقح  ، َأفَأََتصَ تْ يَ تـحوحفِّ   يأحمِّ   نَّ إِ ،   اّللَِّ : اَي َنِبَّ لَ اقَ   مَ َسلَّ وَ   هِ آلِ   َعَلىاّللَّح َعَلْيِه وَ 
 ْقيح اْلَماِء« قَاَل: »سَ 

 . (3684ابن ماجة )و ، (1680أبو داود )كما أخرجه بادة بن ع من مسند سعدصحيح حديث ال# 
 

هحَبرْيََة    ْعَدَة ْبنِ جَ    ْبنِ ّللَِّ ْبِد اعَ   نح بْ   قحوبح عْ يَـ   ، انِد اّللَِّ بْ ْبنح عَ   اّللَِّ   دح َعبْ ًء، ان  ٍب ِإْماَل اسِ كَ   نح بْ ان ا  ،ثِ اللَّيْ   بح ْبنح َعيْ ثـََنا شح َحدَّ   -  155
ِلَسِعيِد ْبنِ قَاَل: قـحلْ  ياًل يـَْزعحمح  ِب: ِإنَّ َهاهحَنا رَجحاًل يِّ محسَ الْ   تح  َأَمعْ فـََقالَ ،  كَ ْن قـَْومِ مِ هح  أَنَّ  َجَِ : اَل قَ قحلْ فَـ ؟  وَ ٌف هح و رح :   تح عْ اَل: سَِ تح

: يـَقح  َسْعًدا عْ ولح : »َمنِ َعَلى آِلِه وَ  ْيهِ لَ  عَ اّللَّح  ىلَّ صَ   اّللَِّ وَل تح َرسح سَِ  َحتَّ اْلَوَرِق«  ِمْنهح َحتَّهح اّللَّح سَ لَيْ  ًئا  اْستَـْلَحَق َشيْـ َوَسلََّم يـَقحولح
 (: ضعيف.5407)لجامع ا يفضع# 
 

، انيْ احْلحمَ ، َعِن  بٍ ِن َحرْ بْ   رْيِ  زحهَ نح مْحَدح بْ ٍر أَ كْ ا أَبحو بَ َحدَّثـَنَ   -  164 ِل، َعْن   الطَُّفيْ  َأِب ، َعنْ سِ اَعبَّ الْ ِب   ْبنح أَ ءح اْلَعاَل   ان  ،انح ْفيَ  سح ِديِّ
ْبِن َأِب وَ َواٍش، َعنْ ِقرْ   َبْكِر ْبنِ  َذاِه َوَسلَّ ى آلِ لَ َلْيِه َوعَ اّللَّح عَ   ى َصلَّ لح اّللَِّ  َرسحو َكرَ قَّاٍص قَاَل: ذَ  َسْعِد   نح ا»َشْيطَ   : فـََقالَ يَِّة  دَ ثُّ لا  َم 

قَاَل   .َلَمٍة«ْوٍم ظَ  قَـ ِب، َعاَلَمٌة يف  َأِو اْبنح اأْلَْشهَ اأْلَْشَهبح َلهح  َة يـحَقالح  ْن ِبَِيلَ رَجحٌل مِ   ِدرحهح ََيْتَ   ،لِ َجبَ ي ِللْ ، َأْو رَاعِ َبلِ اجلَْ   ياعِ ِة رَ هَ الرَّدْ 
 َهبِ شْ نح اأْلَ  ابْ ْشَهبح َأوِ هح اأْلَ لَ  لح َقا َة يـح يلَ ِمْن ِبَِ هحْم نْـ مِ  رَجحلٌ   َجاءَ هح نَّ أَ  يِنُّ هْ اٌر الدُّ َعمَّ  ْخَّبّن أَ : وَ ْفَيانح سح 
 (: منكر.3750ة )السلسلة الضعيف# 
 

  ، َعنِ بِيهِ أَ   نْ عَ   ، مَ تح سْ  رح نِ نح َصاِلِح بْ رح بْ مَ عح   يُّ، ان حِ رَّايَ و َحْفٍص البح َوهَّاِب أَ َعْبِد الْ   ان عحَمرح ْبنح ْلَعبَّاسح الدُّوِريُّ،  ثـََنا اَحدَّ   -  174
ِز نْ اْلعَ  كَ ْب ِإىَل تِلْ  َسْعدح، اْذهَ نَـَزَل َمْنزاًِل فـََقاَل: »ايَ  فَـ مَ لَّ  َوَعَلى آِلِه َوسَ هِ يْ لَ  َصلَّى اّللَّح عَ اّللَِّ ِل سحو رَ َمَع   انَّ كح اَل:   قَ دٍ  َسعْ احلََْسِن، َعنْ 

َنا  سَ نْ ًة، َووَكَّْلتح إِ  َمرَّ َكمْ   ِري دْ  أَ : اَل الَ ، فـَقَ َهاتـح َحَلبْـ ٍز َحاِفٍل فَ نْ ىَل عَ ْبتح إِ هَ ذَ فَ   ، زٌ نْـ ِه عَ يَكاِن َوَما فِ ْلمَ ابِ   ي دِ َوَعهْ   ، «َهافَاْحِلبْـ  ااًن َوَشَغَلتـْ
فَاسْ ْحلح لرَّ ا  ، زح اْلَعنـْ َفَذَهَبِت  رَ ،  اّللَِّ  تَـْبطََأّن  َعَليْ اّللَّح لَّى  صَ سحولح  وَ   آلِ لَ عَ ِه  »َسلَّ وَ   هِ ى  فـََقاَل:  ايَ لْ قـح   « ؟دٌ عْ سَ   ْينَ أَ َم   : َرسح تح ، و   اّللَِّ َل 

زَ ْلعَ ا، فـََقاَل: »ِإنَّ زح نْـ عَ ْحلح َوَذَهَبِت الْ الرَّ َنا َلتْـ  َشغَ َأوْ لح لرَّحْ  ايِن َغَلتْ شَ  َا«  نـْ  َذَهَب ِبَا َربُّ
 إسناده ضعيف.# 
 

 ا نَّ : كح قَالَ   دٍ َسعْ ْن  ، عَ َسنِ احلَْ   ، َعْن أَبِيِه، َعنِ  َصاِلحٍ نح رح بْ امِ  عَ ، انبِ َوهَّاْبِد الْ نح عَ بْ رح  عحمَ   انزِيِز،  عَ ْبِد الْ  ْبنح عَ َأْخَّباََن َعِليُّ   -  175
اّللَِّ  َرسحوِل  صَ َمَع  َعلَ لَّ   اّللَّح  يف   َلىَوعَ ْيِه  ى  قَاَل:  َأرَاهح  َوَسلََّم  َسفَ آِلِه  فـَنَـ   فـََقالَ َزْلنَ ٍر  »ا.  ِل:  َسْعدح   الْ لْ تِ   ِإىَل   اْذَهبْ   ، اَي  َزةِ َك    َعنـْ

َهالِ َواحْ  َزٌة َحاِفٌل َفَحلَ عَ ا  ِإذَ تح فَ يْ تَـ فَأَ ،  َزةٌ َعنْـ   ِفيهِ   َماَك اْلَمَكاِن وَ َذلِ ي بِ دِ َوَعهْ   ،«بـْ تـح نـْ ا  ِمْن َمرٍَّة، ُثحَّ وَكَّْلتح بَِ ْم  ي كَ ْدرِ َها قَاَل: َما أَ بـْ
، فَ َبِت اْلعَ َفَذهَ َسااًن  ِإنْ  زح ، ِإنَّ  اّللَِّ َرسحولَ   : ايَ تح قـحلْ   ٌد؟«َسعْ   َم فـََقاَل: »أَْينَ ِه َوَسلَّ لِ آَعَلى  ْيِه وَ لَ  عَ لَّى اّللَّح  صَ اّللَِّ لح  و سح َأّن رَ اْستَـْبطَ نـْ

زح اْلعَ  َنا، َفَذَهَبتِ تْـ َغلَ الرَّْحَل شَ  َز َذَهَب ،  نـْ َا ِبَا رَ فـََقاَل: »ِإنَّ اْلَعنـْ  «بُّ
 إسناده ضعيف.# 
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، اناِب الهَّ نح َعْبِد اْلوَ بْ َمرح  عح   ، انزِيزِ عَ لْ ِد ا بْ عَ   نح  بْ يُّ  َعلِ انَ َأْخّبََ   -  176  َسْعٍد  َسِن، َعنْ ِن احلَْ ، عَ بِيهِ  أَ َعنْ   نح َصاِلٍح،بْ   رح َعامِ   رَّاَيِحيُّ
َشَكااقَ  ِإىَل رَجح   َل:  النَّ ٌل  َوعَ   َعَلْيِه  َوَسلَّ ِبِّ َصلَّى اّللَّح  آِلِه  ا  ْفَوانَ َم صَ َلى  يَـ َفَكا:  لَ اقَ   َعطَّلِ مح لْ ْبَن  ا:  قحولح َن  عْ َهَذا  فـََقاَل: ايَ رح لشِّ  . 

، ِإنَّ وَل اَرسح   ْلِب«بح اْلقَ  طَيِّ َسانِ يثح اللِّ بِ خَ ْفَواَن فَِإنَّ صَ ، َوانَ َصفْ  اعحو : »دَ الَ َجاّن. فـَقَ هَ  نَ اْفوَ صَ ّللَِّ
 ضعيف.(: 3600السلسلة الضعيفة )# 
 

ا َشكَ   : قَالَ ، َعْن َسْعدٍ نِ سَ احلَْ   نِ َعْن أَبِيِه، عَ ،  ْبنح َصاِلحٍ   اِمرح عَ ان  ،  بِ اهَّ وَ الْ   نح َعْبدِ بْ  عحَمرح  وِريُّ، اناْلَعبَّاسح الدُّ   َحدَّثـََنا  -  177
ِإىَل رَ طَّلٍ  محعَ نَ بْ   انَ ْفوَ ٌل صَ رَجح  َعَلْيِه َوعَ َصلَّ   اّللَِّ   سحولِ   اَي رَ َوَسلََّم  َلى آِلِه  ى اّللَّح  إِ قَاَل:   ، قَاَل:  اّن اَن َهجَ نَّ َصْفوَ سحوَل اّللَِّ  انَ وَكَ  
 «ْلبِ اْلقَ بح َوطَيِّ  انِ سَ  اللِّ ْفَواَن َخِبيثح ِإنَّ صَ فَ  عحوا َصْفَواَن،»دَ . فـََقاَل: ْعرَ شِّ ل اولح قح يَـ 

 ضعيف. :(3600السلسلة الضعيفة )# 
 

ثـََنا اْلَعبَّ   -  178   ِن قَاَل: سَ احلَْ   نِ عَ ،  هِ  أَبِيَعنْ   َم،تح رحسْ   ِح ْبنِ َصالِ    َعاِمرح ْبنح ، انيُّ اَيحِ رَّ نح َعْبِد اْلَوهَّاِب ال بْ ، ان عحَمرح اسح الدُّوِريُّ َحدَّ
مِ َنا َشيْ َمعَ ، وَ َمِسريٍ   ٌد: كحنَّا يف عْ سَ قَاَل   َفَجاتَْ ْن  ٌء  بْ نح ا ْفوَ  صَ َءّن ٍر،  ا  أَ نح  فـََقاَل:  ِمنْ ْلمحَعطَِّل،  فَـ   ْطِعْميِن  َتْرٌ قحلْ َذِلَك.  َا هحَو  ِإنَّ  :   تح
  ْميِن ْطعِ أَ َل:  قَا  هحمْ َكْلَت َمعَ أَ وا  َكلح َزلحوا أَ ا نَـ ِإذَ َم، فَ لَّ ى آِلِه َوسَ لَ عَ ِه وَ يْ  َعلَ ى اّللَّح لَّ صَ   ِبَّ َد النَّ رَا أَ هح ظحنُّ عحَو، أَ َلْستح آَمنح َأْن َيدْ ، وَ َقِليلٌ 

هَ َعلَ   لَّيِت اَقَة اَلَة َأْو قَاَل النَّ حِ ا َر الرَّ قَ  َأَخَذ السَّْيَف فـَعَ َحّتَّ   يـََزْل ِب ْهدح. فـََلْم  فـََقْد َأَصاَبيِن اجلَْ   لَّى اّللَّح صَ   ِبَّ نَّ َذِلَك ال َغ  لَ بَـ فَـ   ،رح مْ ا التَّ يـْ
َلَة َيطحوفح يف َأْصحَ تِلْ   وا مَلْ يَِبتْ لح فـََلمَّا نـَزَ   ،ْذَهْب«فـَْليَ َن  اْفوَ ِلصَ   لحواَقاَل: »قحو فَـ َم  َسلَّ آِلِه وَ َلى  َوعَ َعَلْيِه    َصلَّى اّللَّح ِبِّ النَّ ِب  اَك اللَّيـْ

ِه لِ ْيِه َوَعَلى آى اّللَّح َعلَ لَّ صَ   اّللَِّ َلى َرسحوِل  عَ   ِلي  َل عَ ؟ َفَدخَ ْفرِ ْلكح ِإىَل ا  ، أَْيَن َأْذَهبح :  َقالَ فَـ َعِلي ا،    َتىأَ   ّتَّ حَ ،  َسلَّمَ ِه وَ لِ آى  َعلَ ْيِه وَ َعلَ 
َلَة قَاَل: أَيْ  هِ َهذِ  يتح : ِإنَّ َهَذا مَلْ َيَدْعَنا نَبِ َقالَ فَـ َوَسلََّم  ،هَ َن َأذْ اللَّيـْ  ِحْق " لْ اَن: فـَْليَـ وَ فْ ا ِلصَ و اَل: " قحولح قَ  ِر؟فْ كح لْ ا بح ِإىَل َأْذهَ  بح

 قات. الطبراني، ورجاله ث اهرو  :(10693الهيثمي ) قال# 
 

وِل َمَع َرسح نَّا  كح َل َسْعٌد:  قَاقَاَل:    نِ سَ َعْن أَبِيِه، َعِن احلَْ   ، ان َعاِمرٌ َوهَّاِب،  َعْبِد الْ ْبنح    ِز، ان عحَمرح ْبِد اْلَعزِييُّ ْبنح عَ َعلِ َنا  َحدَّثَـ   - 179
فـَقَ ْن  مِ   ءٌ يْ َعَنا شَ مَ ، وَ ِسريٍ يف مَ   لَّمَ  َوسَ هِ َعَلى آلِ وَ ْيِه  لَ عَ   اّللَّح   َصلَّى  اّللَِّ  التَّْمرَ َأْطِعْميِن هَ َصْفَوانح:    ِل اَل  َتٍْر،  إِ َذا   : فـَقحْلتح َتْرٌ نَّ .    هح 
 ْيتح بَـ أَ فَ    ِمْنهح غَ ا بـَلَ  مَ  ذََكرَ ، َأوْ وعح جْلح اِكيِنَ  لَ  َأهْ دْ فـَقَ ْميِن،  َأْطعِ   َل:ْم. فـََقاَت َمَعهح َكلْ ا نـََزلحوا أَ ِإذَ ، فَ هِ  بِ عحوَ َوَلْستح آَمنح َأْن َيدْ   يٌل، َقلِ 

الرَّاحِ ْرقَ فـَعَ   َعَلْيِه، الَّيِت  َب  التَّ َلَة  َها  فـَبَـَلغَ َعَليـْ  ، رَ   ْمرح َعَليْ اّللَِّ سحوَل  َذِلَك  اّللَّح  َصلَّى  آلِ لَ َوعَ ِه    فَـ   هِ ى  »قحولح َقالَ َوَسلََّم،  ِلَصفْ :  َن َواوا 
لَ ْلَك اْت تِ بِ َلْم يَ فَـ :  قَالَ   . «َيْذَهبْ فـَلْ  :  َقالَ ِلي ا فَـ عَ َم، فَأََتى  ى آِلِه َوَسلَّ َلْيِه َوَعلَ عَ ى اّللَّح  لَّ  صَ سحوِل اّللَِّ  رَ ابِ حَ صْ َعَلى أَ   فح َيطحو   ةَ للَّيـْ
إِ نَ أَيْ  َأْذَهبح   ، َأْذَهبح فَ ْفرِ كح الْ   ىَل   َعِلي  ؟  النَّ أََتى  صَ   اّللَّح ِبَّ  َعلَ لَّى  وَ    انَ ْفوَ صَ لِ »قحولحوا    قَاَل: َك  ِبَذلِ   َّبَهح فََأخْ   َسلَّمَ وَ   آِلهِ   ىَعلَ ْيِه 

 ْق« فـَْليَـْلحِ 
 اني، ورجاله ثقات. الطبر رواه  :(10693الهيثمي )# قال 
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 ن ه   عَ  رَضِيَ الل ه  نِ ز ي د  سَعِيدِ ب    د  نَ م س  
 

ثـََنا اْبنح ا  -  201 ْعِد سَ ِن  َل بْ اِعي، َعْن ِإسَْ َعْن أَبِيهِ   ،انَ مَ يْ لَ  سح نِ ِح بْ يْ  فـحلَ حمحَمَّدح ْبنح ان  ،  َزاِميُّ ِذِر احلِْ نْ ْبنح اْلمح   مح بـَْراِهيي، ان إِ دِ محَنالْ َحدَّ
بَ ْبِن   َأِب  َعْن  َوقَّاٍص،  َأِب َليْ ْبِن سح ْكِر  َأِب  ْبِن  َحْثمَ َماَن  قَ   َعبْ َجاءَ   : الَ َة  ابْ   مْحَنِ الرَّ   دح   ْبنَ عَ   ،امٍ ِهشَ ْبِن    اِرثِ حلَْ نح  َسِعيَد  زَ ْن  ْيٍد،   
 آِلهِ ى  لَ َوعَ   َعَلْيهِ   َصلَّى اّللَّح   َل اّللَِّ َرسحو   ِعيدح ْبنح زَْيٍد: َسأَْلَنا َل سَ فـََقا،  يٍّ لحؤَ   ْبنِ َعْن َساَمَة    ٍد َفَسأََلهح  زَيْ ْبنِ   يدِ عِ َد سَ نْ  عِ انَ ، َوأَ ِقيقِ اِبْلعَ 
َأْم نَْ   ةح امَ : سَ ّللَِّ سحوَل ارَ اَي    ا:فـَقحْلنَ َم،  لَّ َوسَ  إِ أَبح   اَقِة« قَالَ َل َشاِعِر النَّ قـَوْ   واعح ْسمَ تَ مَلْ  ا، أَ َو ِمنَّ : »هح ؟ قَالَ ِمْنهح   نح ِمنَّا    ظحنُّ َق: أَ اْسحَ و 

 : اَقةَ نَّ ِه الْولِ قَ بِ  رَادَ لََّم أَ َلى آِلِه َوسَ  َوعَ َلْيهِ  عَ َرسحوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَّح 
 [ فاْلفير ]البح

 ه اقَ تَ ش ا مح مَ ِإلَْيهِ ي نـَْفسِ   . َأنَّ . .ًبا َرسحواًل َكعْ وَ   ،ااِمرً غَا عَ أَْبلِ 
 إسناده ضعيف.# 
 

ِد  بْ ِب عَ اْصحَ ِمْن أَ اَن  ِزيُّ، وَكَ وَ رْ مَ الْ ٍح  الِ صَ    أَبحو َسَلَمَوْيهِ َمَة، أان زْ رِ   َعزِيِز ْبِن َأِب ْبنح َعْبِد الْ   دح مَّ ان حمحَ ي،  ادِ ْبنح اْلمحنَ َنا اَحدَّثَـ   -  202
  نْ َسِعيِد ْبِن زَْيٍد َأنَّ رَجحاًل مِ   نْ ، عَ ِفعٍ رَا  نِ محَسيَِّب بْ ِن الْ ، عَ  ََيََْي نِ  بْ قَ احَ سْ  إِ نْ َرِك، عَ ابَ ْلمح  اَل: أان اْبنح ادحوقًا قَ َداَن صَ ِعنْ   نَ اكَ وَ ،  اّللَِّ 

ِه ى آلِ َوَعلَ   َلْيهِ عَ   اّللَّح   ى َصلَّ   ِبُّ نَّ ال  الَ قَ  اَنَم، فَـ قِِّه ُثحَّ ْداَل ِبَ َوأَ   لَ أَ سَ َم فَ َوَسلَّ   هِ ى آلِ لَ َوعَ ْيِه   َعلَ ى اّللَّح لَّ صَ   ِبَّ نَّ ال  َتى يٍّ أَ َمَة ْبِن لحؤَ َبيِن َسا
، فَـ لح   نِ قَالحوا: َهَذا ِمْن َبيِن َساَمَة بْ   «َذا؟ هَ »َمنْ :  َوَسلَّمَ  ا َخريًْ   مْ بِِ   صحوا »اْستَـوْ   : لَّمَ سَ  وَ ى آِلهِ َعلَ َعَلْيِه وَ   اّللَّح   ىَصلَّ    اّللَِّ َقاَل َرسحولح َؤيٍّ

 ْخَوانحكحْم«َنَّحْم إِ أِلَ 
 ضعيف جدا.  ادهإسن# 
 

َبْكرِ أَبح   َنا ثَـ دَّ حَ   -  206 ثَ نح َأِب خَ بْ   و  ،  اْلمحَثّنَّ ةح ْبنح  قَ دَ صَ   ، ان دٍ ِزايَ   ْبنح ِد  اْلَواحِ   دح بْ ، ان عَ ةَ ِئشَ َعا  ِد اْبنِ مَّ نح حمحَ  بْ اّللَِّ   دح يْ عحبَـ ، ان  ةَ مَ يـْ
  ِإّّنِ   اَل: ٍل، فـَقَ يْ فَ نـح   نِ ْمِرو بْ عَ   ْبنِ   ْبنح زَْيدِ   يدح َء َسعِ اَفجَ ِة،  وفَ كح الْ   ْكَّبِ يف  اأْلَ دِ جِ  اْلَمسْ نَّا يف : كح لَ اِرِث قَ ااحلَْ   ْبنح حح   َجدِّي َرايَّ ّن َأْخّبََ 
عْ   ٍد«حَ َعَلى أَ  َكِذبٍ  كَ لَْيسَ  ِذاًب َعَليَّ كَ   : »ِإنَّ ولح َم يـَقح ِه َوَسلَّ آلِ  َعَلىوَ  هِ َليْ  عَ َصلَّى اّللَّح   اّللَِّ لَ و َرسح تح سَِ
دً تَـ  مح َليَّ عَ  َذبَ »َمْن كَ : لح َسلََّم يـَقحو  وَ َوَعَلى آِلهِ  َلْيهِ عَ  ّللَّح َصلَّى ا  اّللَِّ َرسحولَ  ْعتح َوسَِ   ِر« االنَّ  نَ  مِ ْقَعَدهح ْأ مَ تَـبَـوَّ ا فـَْليَـ َعمِّ

 جاله موثقون. دهما ر ى، وله عندهما إسنادان أحرواه البزار وأبو يعل :(620ي )مثياله # قال 
 

  ، َعنْ ْلمحَثّنَّ  ْبنح اةح قَ دَ ان صَ   ِد ْبنح ِزاَيٍد، حِ اوَ لْ ا  دح بْ ، ان عَ اِميُّ جَّاِج السَّ نح احلَْ ِهيمح بْ ِإبـَْرا  ، ان ْغَداِديُّ  اْلبَـ مَّدٍ حمحَ  نح حح بْ ثـََنا َصالِ َحدَّ   - 215
: »قح َم يَـ َعَلى آِلِه َوَسلَّ ِه وَ يْ لَ  عَ لَّى اّللَّح َرسحوَل اّللَِّ صَ   ْعتح : سَِ الَ قَ   دٍ َسِعيَد ْبَن زَيْ   عَ ِن احْلَاِرِث، سَِ بْ   حِ ِرايَ   هِ َجدِّ   َعَليَّ َما   َقوَّلَ َمْن تَـ ولح
: هَ بحو َعلِ قَاَل أَ  .«ارِ النَّ  َمْقَعَدهح ِمنَ  أْ وَّ بَـ تَـ يَـ لْ قحْل فَـ مَلْ أَ   ِحدِ اْلَواَد ِبِه َعْبدح رَّ فَ تَـ ٌث  يدِ حَ َذا يٍّ

 هما رجاله موثقون. دهما إسنادان أحدلبزار وأبو يعلى، وله عنه اروا :(620الهيثمي )# قال 
 

ِل ْبِن  ْوفَ نَـ   َعنْ   ،نْيٍ ححسَ   َأِب اْبِن  ِن  ، عَ ةَ زَ  محَْ ِب أَ   ْبنِ   ْيبِ ْن شحعَ عَ   ،انِ َيمَ و الْ  أَبح نٍي، ان َمعِ نح  بْ َناِدي، ان ََيََْي مح لْ اْبنح ا  َحدَّثـََنا   -  230
 اِض«رَ عْ اَب َشْتمح اأْلَ لرِّ ا َب »َأرْ َوَسلََّم قَاَل:  هِ لِ آَوَعَلى  ْيهِ َعلَ  ى اّللَّح لَّ  صَ ِبَّ  النَّ ْيٍد، َأنَّ زَ  نِ َسِعيِد بْ اِحٍق، َعْن محسَ 
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َبا"ِإن  ِمْن فظ لب ( 4876)رواه أبو داود  #  ."ِر َحق ٍ م ْسِلِم ِبَغيْ لْ ْرِض اَة ِفي عِ ِتَطالَ سْ الِ ا  َأْرَبى الرِ 
 

 
 ه  عَن ه   رَضِيَ الل  ف  نِ عَو ب  نِ  مَ ر ح  ال ب دِ  عَ   د  نَ م س  

مح   -  246 أَبحو  ثـََنا  إِ ْسِلمٍ َحدَّ ْبنح  بـَْراِهيمح   اَعبْ   محسْ ْبنِ   ّللَِّ ِد  َأانرٌ َعمْ   ان  ِلٍم،   بْ ِإبـْرَ   و،  َسْعدٍ اِهيمح  أَ عَ ،  نح  َعْن  بِيهِ ْن  َعْبِد  عَ   ،دِّهِ جَ ،  ْن 
ْن أَ   رَادَ ِس فَأَ النَّ ي ابِ لِّ هحَو يحصَ وَ   رَّمْحَنِ  الَعْبدِ مَّا انـْتَـَهى ِإىَل  لَ   لَّمَ  َوسَ هِ آلِ   َعَلى وَ   هِ َليْ  عَ ّللَّح الَّى  صَ ّللَِّ  سحوَل ا»َأنَّ رَ ٍف،  ِن َعوْ ِن بْ محَْ لرَّ ا
ِبَصاَلِة َعْبِد    مَ َسلَّ آِلِه وَ   ى َوَعلَ ِه  يْ َعلَ   اّللَّح   ىَصلَّ   نَِّبُّ لَّى ال َنَك َفصَ َكا َأْن مَ لَّمَ َوسَ ِه   َوَعَلى آلِ هِ يْ َعلَ   لَّى اّللَّح صَ   ِبُّ لنَّ لَْيِه اْوَمأَ إِ ، فَأَ َأخَّرَ تَ يَـ 

 ِن«محَْ الرَّ 
 هذا حديث صحيح. (:٩١٨) سند الم الصحيح الوادعي في قال # 
 

ابـَْنا  قْـَعصَ ْهٍل: »أَ  جَ َأِب   لِ تْ ولح يف قَـ يـَقح   يَن،ريِ سِ   نَ بْ   دَ مَّ تح حمحَ عْ سَِ   : ٍم قَالَ ازِ  حَ  َجرِيرح ْبنح انأَ   ،يدح ان يَزِ ، أَ َسىِعي ا  دَّثـَنَ حَ   -  249 هح 
 نح َمْسعحوٍد«َلْيِه ابْ عَ  فَ َدفَّ وَ َراَء َعفْ 
 مرسل.# 
 

 ْبِن  دِ يْ مححَ ، وَ نِ  الرَّمحَْ َعْبدِ ْبِن َة َلمَ سَ   ِب أَ يَم، َعْن َراهِ ْعِد ْبِن ِإبْـ سَ  َعنْ   ،ةَ رَ َماعح  نح َسنح بْ حلَْ ان اابَةح، َشبَ ي، ان ادِ نَ  اْلمح نح ا ابْ نَ ثَـ َحدَّ  - 251
ح يْـ ِإلَ  يلِّ فـَيحصَ  نِ ِعيَديْ يف الْ  نَـَزةح اْلعَ رحجح َلهح اَن ختَْ كَ َم  لَّ سَ وَ ِه آلِ ى َعلَ وَ  ْيهِ لَ عَ  اّللَّح َصلَّى اّللَِّ   َرسحولَ َأنَّ  يِه،بِ َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَ  يَتْ ثِن َها َويحَكّبِّ

 ِلكَ َعلحوَن ذَ يـَفْ  هحمْ دَ َوعحْثَمانح َواأْلَئِمَّةح بـَعْ  ،رح مَ َوعح  ، رٍ َبكْ  َن أَبحو َكاُثحَّ  ًة،ِبريَ كْ تَ  ةَ َعْشرَ 
 إسناده ضعيف.# 
 

رَّمْحَِن ْبِن  ِد الَعبْ   ، َعنْ اِلِّ مَ الثُّ   ِبتٍ اٍش، َعْن ثَ يَّ نح عَ ِر بْ كْ و بَ ان أَبح ونحَس،  يح   ْبنح دح  محَْ أَ   ان   ،ََي َيَْ ِريُّ ْبنح  سَّ  الدٍ يْ و عحبَـ َنا أَبح ثَـ َحدَّ   -  253
َلى، عَ ِب  أَ   هحمَّ َل: »اللَّ اٍة قَ ازَ نَ جِ   ى َعلَ   ى لَّ صَ ا  لََّم ِإذَ سَ ِه وَ لِ آ  َعَلى ْيِه وَ لَ عَ   ّللَّح ى اّللَِّ َصلَّ ولح ا َرسح َل: َكانَ ا قَ ْوفٍ  عَ  الرَّمْحَِن ْبنِ ْن َعْبدِ لَيـْ

َتهح   للَّهحمَّ رِياَن، اَكبِ َولِ َوَصِغرِياَن    ااَن،نـْثَ اَن َوأح ذََكرِ لِ ا وَ َواتِنَ َنا َوَأمْ َيائِ حْ ْر أِلَ فِ اغْ   هح افَّ وَّ تَـ ا فَـ هح ِمنَّ تَ يْـ فَـّ وَ تَـ ْن  ميَاِن، َومَ اْْلِ   َعَلى ْحِيِه  أَ ا فَ نَّ  مِ َمْن َأْحيَـيـْ
نَ ا َوغَ ِهِدانَ اَل: َشاقَ اهح رَ : أح لَ ا« قَ مِ اَل سْ َعَلى اْْلِ   ائِبـْ

 . ه وشواهدهحديث صحيح بطرق# 
 

 ضٍ رْ  ِبَِ َومَ َسا  نَ ْثَما عح : َأنَّ يَنارٍ َعْمرحو ْبنح دِ ٌء وَ طَاعَ   الَ قَ  قَاَل:  جٍ يْ اْبنح جحرَ   َة، انَبادَ َناِدي، ان َرْوحح ْبنح عح مح الْ نح  بْ اا  َحدَّثـَنَ   -  260
َوَعَلى   َلْيهِ  عَ سحوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَّح َت رَ عْ سَِ   َعْوٍف، َكْيفَ   ِن ْبنَ محَْ ْبَد الرَّ اَي عَ   :نح امَ عحثْ َل  افـَقَ ،  ْيعِ بَـ الْ   ًرا يف  َعاسِ ْرضِ َن َصاِحَب اأْلَ اَفكَ 
ْعتحهح يـَقح الَ ؟ قَ لح و قح يَـ   َوَسلَّمَ   هِ آلِ  :  : سَِ َتا َأِو  ا ِإْن اَبَع،  حً سَْ   انَ كَ   َة:نَّ جلَْ ا  دٌ بْ َل عَ " َدخَ ولح نح:  عحْثَما  لَ اقَ   ".  َضىاقْـتَ ِو  أَ   ىَقضَ   وْ َع، أَ ابـْ

َاخَ َقْد أَ   آاَلفٍ   َرةِ ِبَزاَيَدِة َعشْ  ْذتح
 لم أجد من أخرجه عن عبد الرحمن بن عوف.  لمحقق:# قال ا 
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  ٍد، َعنْ مَّ حمحَ   ْبنح يِز  زِ دح اْلعَ بْ عَ   ٍم، انيْ عَ و نـح بح ٍد أَ صحرَ نح  ارح بْ رَّ ضَ   ًء، انْماَل ِة إِ عَ َقِطي الْ اَببَ لح  يـَْنزِ ،  ازح رَّ اْلَْ   ْبنح َعِليٍّ ا َأمْحَدح  ثـَنَ َحدَّ   -  261
، َعْن   الزُّهْ ِد اْلَعزِيِز، َعنِ بْ عَ ِن  بْ   دِ حمحَمَّ    نِ محَْ  الرَّ َعْبدَ   َلتح : َسأَ َة قَالَ مَ رَ ِن خمَْ بْ   رِ وَ ِمسْ لْ ا  ْن أَبِيهِ َرَمَة، عَ ِن خمَْ ِن ْبِن ِمْسَوِر بْ لرَّمحَْ ْبِد اعَ ِريِّ
 مح يـَْوَم أحححٍد« لنـَّوْ َنا ايْـ »أحْلِقَي َعلَ قَاَل:   [ 154ا{ ]آل عمران: سً انـحعَ  ةً نَ  َأمَ مِّ ِد اْلغَ عْ بَـ  نْ ْم مِ ْيكح لَ نـَْزَل عَ أَ  : }ُثحَّ ِلهِ وْ قَـ  َعنْ  ْوفٍ  عَ ْبنَ 

 عيف.وهو ضد صر وسط، وفيه ضرار بن في األ رواه الطبراني  :(10093الهيثمي )ال # ق
 

َثَمةَ ِب خَ أَ   نح ابْ اَن  ْخّبََ َوأَ   -  263 ِف، َعْن  ائِ لطَّ ْهِل اأَ    ِمنْ جحلٌ َثيِن رَ َأِب َروَّاٍد، َحدَّ ِن  بْ   يزِ زِ عَ ِد الْ ْن َعبْ َمَر، عَ  عح ْبنح   نح اْثمَ ، ان عح ان َأِب ،  يـْ
بح ْعَرامح اأْلَ كح نَّ ِلبَـ غْ يَـ   اَل   اَل: " لََّم قَ سَ آِلِه وَ َعَلى   وَ هِ يْ  َعلَ اّللَّح  َصلَّى  ّللَِّ ا  لَ سحو رَ ، َأنَّ  َعْوفٍ   نِ بْ   نِ محَْ لرَّ ْن َعْبِد اعَ   يَل،َرْحبِ ِن شح َغْياَلَن بْ 

صَ اْسمِ ى  لَ عَ  اّللََّ اَل   فَِإنَّ  قَ ِتكحْم،  عَ   ةِ َصاَل بـَْعِد    نْ }َومِ :  لَ ا  َثاَلثح  لَ ْورَ اْلِعَشاِء  ي  َرابَ عْ أْلَ انَّ  َوإِ   ،[58]النور:  {  كحمْ اِت  ا  هَ يحَسمِّ
 "  ِحاَلبِ  َللْ لِ بِ اْْلِ َتَمَة  عَ َة، َوِإنَّ َتمَ عَ لْ ا

 ات. له ثق ية رجابن شرحبيل لم أعرفه، وبق وفيه راو لم يسم، وغيالنو يعلى، رواه البزار وأب :(1758هيثمي )لا # قال 
 

 

   ه  ن  ل ه  عَ د  رَضِيَ ال مَس ع و   هِ ب نِ ب دِ الل   عَ د  م س نَ 
،فَّانَ ِن عَ ِليِّ بْ نح عَ بْ  نح سَ َنا احلَْ َحدَّثَـ  - 267 ، عَ دَ ا قـَتَ  نْ عَ  ،احْلََكمِ ِن ، عَ يَّةَ َعطِ  نح بْ  نح سَ ان احلَْ   اْلَعاِمِريِّ  اَل: َلِقيَ ِه قَ يْن أَبِ َة، َعْن َساملٍِ

َلى  َوعَ هِ يْ لَ  عَ اّللَّح   ى ولح اّللَِّ َصلَّ َرسح َل  اقَ   سحولحهح  َورَ اّللَّح   : َصَدقَ دح اّللَِّ بْ عَ   لَ ا، فـَقَ دٍ اَي اْبَن َمْسعحو   مْ كح لسَّاَلمح َعَليْ : الَ َقا فَـ جحاًل  رَ ْبدح اّللَِّ عَ 
  دَ يحَّبَّ ، َوَأْن  ِرفح عْ يَـ   ى َمنْ لَ َسلِّمح ِإالَّ عَ يح   ْكَعَتنْيِ، َواَل  َر هِ يفِ   لِّي يحصَ   ِد اَل ْلَمْسجِ  االرَّجحلح يف رَّ  ْن مَيح ْشَراِط السَّاَعِة أَ أَ   ِمنْ   نَّ إِ »  َسلََّم:  وَ آِلهِ 

 «خَ الشَّيْ ِبُّ لصَّ ا
 إسناده ضعيف.# 
 

ْن  عَ  ى،ْعلَ أْلَ َعْبِد ا نْ َياَن، عَ فْ سح  َعنْ ْبنح اجْلَرَّاِح، ِكيعح ان وَ رْيٍ،  نحَ نِ بْ   اّللَِّ ِد بْ  عَ نح مَّدح بْ حمحَ  َحْرٍب، ان نِ بْ   ْبنح زحَهرْيِ دح محَْ َنا أَ ثَـ دَّ حَ  - 303
 « يحِغْرهح فـَلْ  هِ َعْبدِ ى لَ عَ  ارح غَ  لَيَـ ّللََّ ا  »ِإنَّ  َم: لَّ سَ وَ  آِلهِ َعَلى ِه وَ يْ  َعلَ ّللَّح ا  َصلَّى اّللَِّ ولح َرسح اَل  : قَ الَ قَ  َعْبِد اّللَِّ  ، َعنْ أحمَّهِ  َعنْ  َة، دَ ِب عحبَـيْ أَ 

 ضعيف. األعلى بن عامر الثعلبي، وهو ، وفيه عبد في األوسط والطبراني ى،علأبو يرواه  :(7724الهيثمي )# قال 
 

،  اّللَِّ ْبِد   عَ ، َعنْ َمةَ قَ ْن َعلْ ، عَ بـَْراِهيمَ ْن إِ ، عَ ْن َأِب مَحَْزةَ ، عَ كٌ يان َشرِ َغسَّاَن،  و  ان أَبح   ، بٍ رْ  حَ  ْبنِ َهرْيِ  ْبنح زح مْحَدح ا أَ نَ َحدَّثَـ   -  314
َلهح َواَل بـَعْ قَـ ْت مَلْ يـَْقنح  ارً هْ شَ  الَّ َم إِ َلى آِلِه َوَسلَّ َوعَ ِه يْ َعلَ  اّللَّح ى لَّ صَ  ِبُّ نَّ ِت الْقنح يَـ  ملَْ  :قَالَ   َدهح بـْ

 هو ضعيف.فيه أبوحمزة األعور القصاب و كبير و الطبراني في اليعلى والبزار و  أبو (: رواه137/ 2)ثمي يه ال# قال 
 

يَـ َحدَّثَـ   -  315 أَبحو  ِإسْ عْ َنا  أَبح ِإبـَْراِهيَم، ان   ْبنح َحاقح  قحوَب  ْبِن    ْبدِ نح عَ  بْ كح رِيشَ   اَن، ان سَّ و غَ   َأِب محَْ يرِ شَ   ِب أَ اّللَِّ  َعْن    َعنْ   ، ةَ زَ ٍك، 
لَ  مَلْ يـَْقنحتْ  ا،رً هْ شَ الَّ َسلََّم إِ وَ َلى آِلِه عَ َلْيِه وَ عَ  ّللَّح ى ا ِبُّ َصلَّ لنَّ ْقنحِت ا يَـ ، قَاَل: ملَْ ّللَِّ ا  دِ بْ عَ ْن َقَمَة، عَ َعلْ  َعنْ  يَم،هِ ارَ بْـ إِ   َدهح اَل بـَعْ وَ  هح قـَبـْ

 و ضعيف.ر القصاب وه و وحمزة األعبأبير وفيه والطبراني في الك البزاريعلى و  أبو (: رواه137/ 2)الهيثمي # قال 
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 َحاكِ  الضَّ نِ عَ   ٍل، شَ  َنَْ َعنْ ،  ْصِريِّ نَّ محَعاِويََة ال  َعنْ ،  رْيٍ نحَ   نح  بْ  َعْبدح اّللَِّ ، ان ْبِديُّ عَ الْ   رٍ شْ بِ نح  دح بْ ان حمحَمَّ يُّ،  دُّورِ اٌس البَّ عَ ثـََنا  َحدَّ   -  317
، مْ اَنِِ َأْهَل زَمَ وا  َلَسادح   ِلهِ هْ أَ   دَ ِعنْ وهح   َوَوَضعح ِعْلمَ وا الْ  َصانح مِ لْ َل اْلعِ َأهْ    َأنَّ : َلوْ ْبدح اّللَِّ عَ   قَالَ   : اَل اَوِد، قَ َة، َواأْلَسْ مَ ْلقَ عَ   نْ عَ ،  اِحمٍ محزَ   ْبنِ 

: »مَ يـَقح َم  َسلَّ ى آِلِه وَ  َوَعلَ هِ َعَليْ   ّللَّح َصلَّى انَِبيَّكحْم  تح  عْ سَِ   ،مْ هِ َعَليْ وا  نح فـََهاْم،  نـَْياهح دح   ِمنْ   لحواَنايَـ ا لِ نـْيَ الدُّ  ِعْنَد َأْهِل  وهح َضعح ْن وَ كِ لَ   نْ ولح
  َهَلَك« ِتهِ يَ دِ وْ أَ  يِّ يف أَ   اّللَّح َبالِ مَلْ يـح ا يَ نْـ الدُّ  الَ وَ َأحْ  محومح َتَشعَّبَـْتهح اَْلح ْن َومَ ِه، ومِ  َهحح ائِرَ اّللَّح سَ  اهح ِد َكفَ اَمعَ الْ  مَّ ا هَ ِحدً اََه ا وَ محوَم اَْلح َجَعَل 

 ضعيف جدا. # 
 

،  رْ نح زَ ِعيدح بْ ان سَ ،  مٌ محْسلِ   ، انمٍ يْ ةح ْبنح دحهَ بَ َنا ثـََواثَـ َحدَّ   -  318  اّللَّح   اًل َأْعطَاّن كحْنتح رَجح :  الَ قَ َمَة  ْلقَ ، َعْن عَ يمَ اهِ رَ بْـ  إِ نْ عَ   ، مَحَّادٌ انِبٍّ
 هِ َعَلى آلِ وَ َعَلْيِه    لَّى اّللَّح  صَ ّللَِّ سحوَل ا رَ ْعتح سَِ   ي فَِإّّنِ  َوأحمِّ ِب أَ اَك  ِفدَ   أْ : اقْـرَ ولح قح رِئحيِن َويَـ قْ تَـ سْ يَ   دح اّللَِّ َعبْ   َفَكانَ ،  آنِ قحرْ لْ ْوٍت ابِ  صَ ححْسنَ 

 ْلقحْرآَن«  يَزِينح اْوتِ صَّ لْسَن ا حح : »ِإنَّ ولح يـَقح َم َسلَّ وَ 
 . بي وهو ضعيفزر يد بن فيه سع :(1/171ي )يثماله ل قا #
 

وََكاَن   َة، يعَ نح رَبِ بْ َبْكرح  ان    ، يبٍ ْبنح َحبِ   اِئذح  عَ الصَّْلِت، انأَبحو  اِلٍح  نح صَ بْ ْبدح السَّاَلِم   عَ َحْرٍب، ان  نِ بْ   رْيِ هَ زح   مْحَدح ْبنح ثـََنا أَ َحدَّ   -  322
َأْن   ِلي اآِلِه َوَسلََّم عَ ى  ِه َوَعلَ يْ لَ عَ   ّللَّح ا  ىلح اّللَِّ َصلَّ سحو َر رَ َأمَ :  الَ قَ    اّللَِّ ْن َعْبدِ َقَمَة، عَ لْ عَ   َعنْ   َم،ياهِ رَ بْـ إِ   نْ ، عَ ْيسٍ ْبنح قَـ   زِيدح ان يَ   ،ثَِقةً 
 نيَ ارِقِ اْلمَ وَ نَي  َواْلَقاِسطِ ِثنيَ َل النَّاكِ يـحَقاتِ 

 ه من لم أعرفه. فيراني، و رواه الطب :(10442ثمي )هيال# قال 
 

َة، َعْلَقمَ   نْ عَ   ،يمَ بـَْراهِ َعْن إِ   ، ان فـَْرَقٌد،ِقيُّ ِقيلدَّ ا  ىسَ نح محو بْ   ةح َدقَ صَ   اِهيَم، انبـْرَ ِلمح ْبنح إِ محسْ ان  ،  مَ يَراهِ بْـ إِ ْبنح    قح اِإْسحَ َنا  دَّثَـ حَ   -  330
 «ةٌ قَ َصدَ  رحوفٍ َمعْ  »كحلُّ َسلََّم قَاَل:  وَ  هِ لِ َلى آَوعَ  هِ َليْ ى اّللَّح عَ  َصلَّ ِبِّ  النَّ َعنِ  ،َعْن َعْبِد اّللَِّ 

 ضعيف. وه، و سى الدقيقيو مبن صدقة  ، وفيهاري الكبير، والبز رواه الطبراني ف :(4754ي )الهيثمل # قا
 

،  ْبِن رحومِ ِس  يْ قَـ ، َعْن  َيِسريٍ   ، ان سحَلْيَمانح ْبنح اّن هَ    ْبنح نِ محَْ دح الرَّ ، ان َعبْ ِريُّ َبصْ لْ ا   يحونحسَ نح مَّدح بْ َنا حمحَ َحدَّثَـ   -  333  سحَلْيٍم، َعْن َعنْ يٍّ
 « َتنْيِ ًة َمرَّ َدقَ لح صَ ْعدِ ٍة يَـ َمرَّ  ضح َم: »قـَرْ آِلِه َوَسلَّ   َلىعَ ِه وَ يْ لَ عَ  ّللَّح ا لَّىصَ اّللَِّ  لح َرسحو  الَ قَ : لَ اقَ  ودٍ عح َمسْ  نِ  بْ ْبِد اّللَِّ عَ  نْ عَ ، ةَ َعْلَقمَ 

َتْيِن ِإال  َكاَن َكَصَدَقِتَها مَ ا مَ  ": ظبلف( 2423)رواه ابن ماجه #     " ر ةً ِمْن م ْسِلٍم ي ْقِرض  م ْسِلًما َقْرًضا َمر 
 

أَبحو  ثـَنَ َحدَّ   -  343 اْلَورَّاقح عَ   نح بْ دح  مَّ حمحَ   َجْعَفرٍ ا  ايهِ ابـْرَ إِ   ْبنح   مح ْسلِ مح ان  ،  ِليٍّ  ِمَصكٍّ  ْبنح  ْن ، عَ َشرٍ عْ مَ   بحو أَ   ان  ، أْلَْزِديُّ َم، ان ححَسامح 
هَ َلَمَس جَ هح فَـ لَ   َعمٍّ   نَ ابْ   ادَ َوعَ   َمعح،اَل يَْ ، وَ َتنْيِ عَ  رَكْ نْيِ تَ عَ رَكْ َصلِّي  يح َف  صْ  َونِ نْيِ تَ نَـ سَ   انَ َأقَاَم ِبحَراسَ   َأنَّ َعْلَقَمةَ ،  اِهيمَ رَ ِإبْـ  ا َدهَ جَ وَ فَـ   هح تَ بـْ
»ِإنَّ :  لح قحو يَـ   َسلَّمَ وَ ِه  آلِ َعَلى  وَ   هِ يْ لَ عَ    َصلَّى اّللَّح تح َرسحوَل اّللَِّ عْ : سَِ ولح يـَقح ٍد  عحو َمسْ   نَ بْ   ّللَِّ  ادَ بْ ْعتح عَ فـََقاَل: اّللَّح َأْكَّبح، سَِ ،  حح رشَ تَ 
 ةِ ٌم: يـَْعيِن َمْوَت اْلفحَجاءَ لِ سْ  مح الَ ِر« قَ امَ احلِْ ِت وْ ْوًت َكمَ بُّ مَ حِ أح   اَل وَ  ا،حً شْ جح رَ رح ْؤِمِن ختَْ اْلمح  ْفسَ نَـ 

 مصك وهو ضعيف. واألوسط، وفيه حسام بن  في الكبيري انالطبر رواه (: 3927ثمي )هيلا قال # 
 

أَ ثَـ دَّ حَ   -  344 ْبنح محَْ َنا  بْ رْيِ زحهَ   دح  ان  نِ   ْبنح  َحْرٍب،  محوَسى  َعنْ الْ نح  بْ   مح اححسَ   ان  ،دَ َداوح    ، َمْعشَ ِب أَ   ِمَصكِّ عَ رٍ   إِ ،  َعنْ رَ بْـ ْن    اِهيَم، 
:  ْرَشحح، فـََقالَ َذا هحو يَـ إِ  فَ دحهح و عح يَـ َهَب   َفذَ َوفاةح لْ ا  هح لَ   ًناابْـ   َوَحَضَرتِ َتنْيِ َواَل َيَْمعح،  ْكعَ َر   ي لِّ يحصَ   نْيِ تَ نَـ ا سَ َأقَاَم بَِ فَ   نَ َساَراا خح َقَمَة، َغزَ لْ عَ 
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  نْ َوَما مِ   ِمِن َعَرقح اجْلَِبنِي، محؤْ الْ   تح وْ »مَ :  قَالَ   مَ لَّ سَ ى آِلِه وَ لَ عَ  وَ ْيهِ َعلَ   ى اّللَّح لَّ صَ   َأنَّ النَِّبَّ   عحودٍ َمسْ   نح  ابْ يِن ثَ َأْكَّبح، َحدَّ   ّللَّح ا  ،ْكَّبح أَ   ّللَّح ا
قَ بَِ أح افَ يحكَ  وبٌ هح ذحنح  َولَ الَّ إِ  نٍ ْؤمِ مح   " َة اءَ فحجَ يـَْعيِن الْ  «رِ َماَكَمْوِت احلِْ   ْوتً  مَ بُّ  َيحِ اَل ، وَ ا اْلَمْوتح  بَِ ْيهِ لَ عَ  دَّدح شَ يح  ةٌ ِقيَّ ى َعَلْيِه بَ ا فـَيَـبـْ
 ه حسام بن مصك وهو ضعيف. ط، وفيالكبير واألوسبراني في لط ا رواه (:3927ي )قال الهيثم #
 

نَّهح  ، أَ َمةَ قَ لْ عَ   نْ َراِهيَم، عَ  ِإبْـ ٍر، َعنْ َمْعشَ   وبح أَ ، ان   ِمَصكٍّ نح بْ   مح اسَ ، ان حح مٌ ْسلِ مح ان  ْبنح ِإبـَْراِهيَم،    ْسَحاقح وَب إِ قح عْ يَـ و  بح أَ   انَ ثَـ دَّ حَ   -  345
 ّللَِّ ا  دَ بْ تح عَ عْ سَِ   ،َّبح اَل: اّللَّح َأكْ َشحح، فـَقَ يـَرْ   هح دَ جَ وَ  فَـ َنهح يَجبِ   َمسَ لَ َن َعمٍّ َلهح فَـ َعاَد ابْ َمعح وَ اَل يَْ  وَ نْيِ تَ ي رَْكعَ َصلِّ يح   نْيِ تَ َسنَـ َراَساَن  ِبح   َأقَامَ 

:   دٍ و ْسعح ْبَن مَ  عْ   يـَقحولح  تً اَل أحِحبُّ َموْ َرْشًحا وَ خَتْرحجح  ِمِن  محؤْ الْ    نـَْفسَ نَّ : »إِ لح و قح يَـ   مَ آلِِه َوَسلَّ   ى  َوَعلَ َعَلْيهِ   اّللَّح ى  لَّ صَ   وَل اّللَِّ تح َرسح سَِ
:« رِ امَ احلِْ  تِ وْ مَ كَ   َءةِ اجَ تح اْلفح َموْ : الَ َمْوتح احلَِْماِر؟ قَ َوَما  قـحْلتح

 ضعيف.  لكبير واألوسط، وفيه حسام بن مصك وهواني في االطبر رواه (: 3927قال الهيثمي )# 
 

ثـََنا أَبح   -  359 َعْن ،  َعْمٍرو  نِ بْ   َلى، َعْن فحَضْيلِ يْـ نح َأِب لَ بْ َأِب ا  ى، ان لَ يْـ ِب لَ أَ   نِ َن بْ َراِعمْ   نح دح بْ ان حمحَمَّ   رْيٍ،زحهَ   نح بْ    َأمْحَدح و َبْكرٍ َحدَّ
ِر  مْ أْلَ  ا يف ّللََّ  اتَخارَ ِإَذا اسْ   َكانَ   هح أَنَّ   مَ  َوَسلَّ ى آِلهِ َعَلْيِه َوَعلَ   اّللَّح َصلَّى    النَِّبِّ   وٍد، َعنِ  َمْسعح نِ بْ   ِد اّللَِّ َعبْ   َعنْ َة،  ْلَقمَ عَ   ِهيَم، َعنْ ارَ بْـ إِ 

ِذي هحَو   الَّ ِد اّللَِّ يْ بَـ عح ْبِن  نِ احلَْسَ  َحِديثِ  وَ نَْ  ذََكرَ  ُثحَّ  -«  ِتكَ قحْدرَ بِ  تَـْقِدرحكَ سْ أَ وَ  ْلِمكَ عِ ريحَك بِ خِ تَ للَّهحمَّ ِإّّنِ َأسْ  قَاَل: »اهح َيْصنَـعَ  َأنْ  دح ييحرِ 
مح اْلغحيحوبِ   رح َوأَْنتَ دِ  َأقْ اَل رح وَ دِ قْ  َوتَـ َلمح عْ  أَ َواَل   َلمح عْ َك تَـ َك فَِإنَّ َفْضلِ   ِمنْ َك  لح »َوَأْسأَ   -قحوٌف  َموْ  ي لَّذِ  اا اأْلَْمرح ذَ هَ   نَ اْن كَ إِ هحمَّ  لَّ لا  ،َعالَّ
تَ َما ِل ِفي ِري َوَخرْيًا ِة َأمْ َعاِقبَ  يف  ا ِل ريًْ يِن َوخَ ْمِر ِدي أَ يف  ا ِل َخريًْ  يدح أحرِ  ْعَلمح َأنَّ تَـ  كحْنتَ   نْ َوإِ ، هِ ِل ِفي  اَبِركْ ُثحَّ   ِل ْرهح رْيَ فـََيسِّ اْلَْ  يهِ ي فِ غِ نـَبـْ

رْ   َخرْيٌ  َذِلكَ َغرْيَ   َت«يْ ضَ ا قَ  مبَِ يِن ضِ  ارْ ، ُثحَّ انَ كَ   ْيثح  حَ رْيَ ْلَْ  اِلَ  فـََيسِّ
 يد البزار حسنة.أسان وأكثر   لثالثة،لبزار بأسانيد، والطبراني في اا ه روا :(17448الهيثمي )# قال 

 

  َعنْ   ،لٍ ائِ ِب وَ َعْن أَ   ، َعِن اأْلَْعَمِش،مٍ رْ َمانح ْبنح قَـ يْ سحلَ   ، ان بٍ َجوَّا  نح  بْ َوصح حْ اأْلَ   ابِ جْلَوَّ اان أَبحو    ،يُّ الدُّورِ اٌس  بَّ َنا عَ َحدَّثَـ   -  374
 «ثٍ ْوَق َثاَل  فَـ  َأَخاهح جحرَ يـَهْ   َأنْ  ِلمحْسِلمٍ لُّ : »اَل َيَِ َوَسلَّمَ  هِ لِ ى آَعلَ وَ  هِ َليْ  عَ ّللَّح ا  ىَصلَّ  ِبُّ  النَّ َل: قَالَ قَا اّللَِّ  ْبدِ عَ 

 حيح.ورجاله رجال الص رواه الطبراني، :(12791هيثمي )لا ال # ق
 

ثـََنا َأمحَْ   -  383   دِ َعبْ   نْ وٍق، عَ رح سْ مَ   ٍر، َعنْ َعامِ ، َعْن  ِعيلَ اِإسَْ   نح ِريُّ بْ َن، ان السَّ ْسَاِعيلح ْبنح َأابَ ان إِ َة،  زَ رَ غَ   ِب أَ ِن  ازِِم بْ حَ   نح  بْ دح َحدَّ
نـَْيا،  تَ : »اَل َوَسلَّمَ   هِ آلِ   ىَعلَ ْيِه وَ َعلَ   ّللَّح لَّى ا صَ اّللَِّ   ولح سح  رَ قَالَ قَاَل:    ّللَِّ ا هَ لَ عَ ،  لِ جح الرَّ   ِطيَّةح مَ   مَ ِنعْ فَ   سحبُّوا الدُّ لحغح اْْلَرْيَ، َوبَِ ا يَـ يـْ ا يَنجحو  بـْ
 « رِّ َن الشَّ مِ 

 موضوع. :(5420سلسلة الضعيفة )لا# 
 

،نح بْ   ِصمح َعا  ان ،  نَيح عْ اأْلَ   رٍ و َبكْ أَبح أان  ،  رْيٍ  نحَ أحْخِت اْبنِ   نح  ابْ يفُّ كحو الْ   رٍ بِ َجاْبنح َعِليِّ ْبِن    ةح ادَ َنا َسوَ ثَـ َحدَّ   -  388   نْ عَ   ْيٍس،قَـ   َعنْ    َعِليٍّ
ٍب،    ِب أَ   لح »أَْنِفْق ِباَل   :الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ ِه  آلِ    َعَلْيِه َوَعَلىاّللَّح َصلَّى     اّللَِّ سحولَ نَّ رَ أَ ،  ِد اّللَِّ بْ عَ ، َعْن  رحوقٍ سْ مَ   َعنْ ححَصنْيٍ، َعْن ََيََْي ْبِن َوثَّ

 اًل«ِإْقاَل  شِ رْ ْلعَ ا ْن ِذي  مِ شَ  ختَْ َواَل 
 . م، وبقية رجاله ثقاته كال، وفيري ثو ه قيس بن الربيع وثقه شعبة، والي في الكبير، وفيالطبران  ه كلهروا :(4700الهيثمي ) قال# 
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،   َمْسرحوقٍ ، َعنْ بٍ ثَّ َعْن ََيََْي ْبِن وَ ،  َصنْيٍ حح ِب  َعْن أَ   ان   :سٌ قـَيْ   ، قَالَ يلَ اعِ سَْ إِ نح   بْ َماِلكح   َعْبِد اْلَعزِيِز، انْبنح    ِليُّ ا عَ َحدَّثـَنَ   -  389
  ؟«لح ِباَل   ايَ   َذا »َما هَ   ْن َتٍْر، فـََقاَل:  مِ َّبٌ صح   هح ْندَ عِ َم َعَلى ِباَلٍل وَ ِه َوَسلَّ لِ َلى آعَ وَ   ْيهِ لَ عَ   اّللَّح ى  َصلَّ   النَِّبُّ : َدَخَل   قَالَ ْبِد اّللَِّ  عَ َعنْ 

َاٌر  ا  َلََ   َأْن تـَفحورَ َشى  ختَْ   َما َفاِنَك، قَاَل: »أَ ِضيَولِ   كَ ، لَ اّللَِّ   لَ و َرسح اَي  قَاَل:   ْرِش عَ ي الْ ذِ   نْ  مِ شَ  ختَْ َواَل   لح ِباَل   َجَهنََّم، أَْنِفقْ  اَنِر  ِمنْ بح
 اَلاًل«ِإقْ 
 . ه ثقاتية رجالالم، وبقفيه كو ري، بة، والثو ثقه شعربيع و لابن  قيس ، وفيه رواه كله الطبراني في الكبير :(4700) الهيثميقال # 

  
َعْن    ،بٍ ْن ََيََْي ْبِن َوثَّ عَ ،   ححَصنْيٍ ْن َأِب َنا عَ ثَـ دَّ حَ ،  سٌ اَل قـَيْ قَ ،  سَّانَ َم، ان أَبحو غَ اِهينح ِإبـْرَ اقح بْ حَ و يـَْعقحوَب ِإسْ ا أَبح نَ َحدَّثَـ   -  390

اَي    َل: »َما َهَذا فـََقاَتٍْر،   ِمْن  ِعْنَدهح صحَّبٌ  وَ اَللٍ بِ   ىَم َعلَ ى آِلِه َوَسلَّ ِه َوَعلَ  َعَليْ اّللَّح   ىلَّ  صَ ِبُّ نَّ الَل  خَ دَ   :الَ  قَ َعْن َعْبِد اّللَِّ   وٍق،ْسرح مَ 
َاٌر    ورَ يـَفح   ى َأنْ شَ ختَْ   ا اِنَك، قَاَل: »َأمَ فَ ِضيَلَك َولِ ،  وَل اّللَِّ سح رَ   : ايَ لَ ؟« قَالح اَل بِ    ِمْن ِذي   خَتْشَ اَل ، وَ لح اَل ْق بِ ْنفِ أَ ،  مَ نَّ هَ جَ ِر  ِمْن انَ ِبَا بح

 ْقاَلاًل« اْلَعْرِش إِ 
 . وبقية رجاله ثقات كالم،وفيه ، ري ه قيس بن الربيع وثقه شعبة، والثو في الكبير، وفيي لطبرانكله ا هارو  :(4700هيثمي )لا قال  #
 

ٍب،   بْ ََيََْي َعْن    ، ححَصنْيٍ ْن َأِب ْيٌس، عَ قَـ ان    لِت، الصَّ   حمحَمَّدح ْبنح   ان   َن،امَ ثْ عح   نح بْ   دح محَْ ْيَماَن، ان أَ مَّدح ْبنح سحلَ حمحَ َحدََّثيِن    -  391 ِن َوثَّ
ا ذَ هَ   »َما   : لَ اقَ فَـ   ، رٍ  تَْ هح صحَّبٌ ِمنْ اَلٍل َوِعْندَ ى بِ َوَسلََّم َعلَ آِلِه  َوَعَلى    َعَلْيهِ   ى اّللَّح لَّ لنَِّبُّ صَ َخَل اَل: دَ اقَ   ّللَِّ اَعْبِد  ْن  عَ ،  رحوقٍ َعْن َمسْ 
 ، َجَهنَّمَ   يف   ارٌ بحَ ا  كحوَن َلََ َأْن يَ اَللح  بِ   ايَ َشى  َما ختَْ َو  أَ : »الَ قَ تحهح، فَـ اَل: َخبـَّيْـ  قَ وْ أَ َك،  افِ يَ ضْ ْذتحهح َلَك َوأِلَ اختََّ   ءٌ يْ شَ اَل:  ؟« قَ اَي ِباَللح 

 « ْرِش ِإْقاَلاًل ِمْن ِذي اْلعَ  شَ لح َواَل ختَْ ْق ِباَل أَْنفِ 
 . تجاله ثقا م، وبقية ر فيه كالوري، و بن الربيع وثقه شعبة، والثقيس  فيهير، و الكب يني فرواه كله الطبرا :(4700)مي هيثلا # قال 

 
َأمْحََد  ثـَنَ دَّ حَ   -  397 ْبنح  ِعيَسى  بْ اّللَِّ   ْبدح عَ ان    ،اَلّنُّ ْسقَ اْلعَ ا  َوْهبٍ   ابْ   ،نح  ْبنِ يُّ أَ َعْن    ،ْيجٍ نح جحرَ أان    نِ بْ ِق  و رح َمسْ ْن  ، عَ ئٍ َهانِ   وَب 

ْبِن  ّللَِّ ا  دِ َعبْ ْن  ْجدَِع، عَ اأْلَ  َأنَّ ْسعحو مَ   يـَْوًما َوخَ َسلَّ وَ   هِ َلى آلِ عَ  وَ ْيهِ لَ عَ   اّللَّح   ىلَّ صَ    اّللَِّ  َرسحولَ ٍد،  َخَرَج  إِ تَـهَ انْـ   ّتَّ حَ   َمَعهح َنا  َرجْ َم  ىَل ى 
هَ  َقّْبٍ مِ ى ِإىَل هَ نـْتَـ ا ّتَّ َر حَ بحو قح ى الْ  خَتَطَّ ُثحَّ  ْسَنا،لَ َفجَ َراَن ، فََأمَ رِ ْلَمَقابِ ا ى  َصلَّ ّللَِّ ِل او سح يبح رَ نَِ  عَ فَ تَـ رْ ا ياَل، ُثحَّ اهح َطوِ َناجَ فَـ   ِإلَْيهِ سَ لَ جَ ا فَ نـْ

ِه آلِ  َوَعَلى  هِ يْ لَ  عَ ّللَّح  َصلَّى اِبَّ نَّ لا  نَّ إِ   َم:لَّ َوسَ   هِ آلِ  ىِه َوَعلَ يْ لَ  عَ ى اّللَّح  َصلَّ اّللَِّ   لِ اِء َرسحو لِبحكَ َنا  َكيْـ بَ ، فَـ ا يً كِ  ابَ لَّمَ َوسَ َلْيِه َوَعَلى آِلِه   عَ اّللَّح 
 َمَر ُثحَّ عح   دِ  بِيَ ذَ َأخَ اَل: فَ َعَنا قَ زَ  َوَأفْـ ْبَكاانَ  أَ َقدْ فَـ   ،ّللَِّ ا  بَّ  نَ َك ايَ : َما الَِّذي أَْبَكاَقالَ فَـ   بِ ااْْلَطَّ   ْبنح رح  مَ عح   َلقَّاهح تَـ فَـ   انَ يْـ لَ  عَ َأقْـَبلَ   َسلَّمَ وَ 
َناتَـ فَأَ   َنا يْـ ِإلَ   َمأَ وْ أَ  ِت نْ بِ   َنةَ  آمِ ّْبح يـْتحمحوّن أحاَنِجي، قَ رَأَ   ي ذِ لَّ ّْبَ اقَ الْ   نَّ إِ "    فـََقاَل: ،  ّللَِّ ا  لَ سحو ْم اَي رَ ا: نـَعَ قـحْلنَ «  بحَكاِئي؟  مْ كح عَ فْـزَ »أَ   هح فـََقاَل: يـْ
تـح جَ َنافَـ ِذَن ِل  أَ فَ ِتَا  رَ ايَ  يف زِ  َربِّ تح ْسَتْأَذنْ اَن اَوأَ   ٍب،هْ وَ  ا َكاَن مَ } :  يَّ لَ عَ َل  ، َونـَزَ َذْن ِل  َيَْ مْ ََلَا فـَلَ   رِ افَ ِتغْ اِلسْ بِّ يف اتح رَ نْ ذَ أْ تَ اسْ وَ   َها، يـْ
َها دَ عَ وَ   َدةٍ عِ َموْ   َعنْ   الَّ إِ بِيِه  أِلَ   مَ َراِهيبْـ  إِ ْغَفارح َن اْستِ ا}َوَما كَ   [ اْْليَةَ 113  ة:لتوبا]  { ِكنيَ ْشِر ْلمح َأْن َيْستَـْغِفرحوا لِ   نحواآمَ   ينَ الَّذِ وَ   ِبِّ نَّ ِلل

هح{ ] تح ، َأاَل اّن كَ َك أَبْ َذلِ َفلِ   ةح ، الّرِقَّ نِ يْ دَ لِ اوَ ِللْ   ْلَوَلدَ خحذح اا َيَْ مَ   فََأَخَذّن   [114بة:  التو ِإايَّ  ِل حلححومِ َوَأكْ وِر  قحبح لْ ِة ارَ ايَ ْن زِ  عَ كحمْ  ِإّّنِ َقْد ََنَيـْ
ا مَ ا  و َوأَبـْقح   اِحيضَ اأْلَ   حلححومَ   والح كح وَ ،  ةَ ِخرَ رح اْْل َوتحذَكِّ َيا  نْـ  يف الدُّ دح هِّ زَ ا تـح بحوَر فَِإَنََّ اْلقح   او ورح فـَزح ،  َيةِ ْوعِ  اأْلَ ذِ ْن نَِبيعَ وَ   اَلثٍ ثَ   ْوقَ اِحي فَـ اأْلَضَ 

َا ََنَيْـ ِشئْـ   َراٌم " ٍر حَ كِ محسْ لُّ ، كح ًئاَشيْـ  ّرِمح  َيحَ اًء اَل نَّ ِوعَ إِ  وَ ِس، َأاَل النَّا ى َعلَ َعةً تـَْوسِ يٌل قَلِ  رْيح ْلَْ ا ِإَذاْم تحكح تحْم فَِإنَّ
 : إسناده ضعيف. ٩٨١خريج صحيح ابن حبان  في تقال شعيب # 
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، َعنْ عَ ،  صحورٍ َعْن َمنْ  ِإْسَرائِيلح،  أان،  دح اّللَِّ  عحبَـيْ ، انِريُّ اْلَعامِ   َعفَّانَ   ْبنِ   يِّ نح ْبنح َعلِ احلَْسَ َحدَّثـََنا    -  400   دِ بْ عَ   َعنْ   وٍق،رح َمسْ   ْن َساملٍِ
: وَ هح، فَـ لح و َرسح وَ   َدَق اّللَّح صَ اَل:  جحٌل فـَقَ رَ   هِ َليْ عَ   مَ لَّ َفسَ َمْسِجَد  الْ   َدَخلَ   َحّتَّ   ،َمَعهح   ِلِه َوَأانَ هْ  ِمْن أَ َخَرجَ   :الَ قَ   اّللَِّ  : َك؟ قَالَ َذا  َماقحْلتح

 هح اَل لَ و طح  وَ َضهَ ِرقح َعرْ خيَْ   ْنهح مِ   جْ رح مَلْ خيَْ    اْلَمْسِجدَ لح  الرَّجح ْدخحلَ يَ   نْ أَ ، وَ رَِفةِ عْ ْلمَ  ابِ جحلِ رَّ لى االرَّجحلح َعلَ   مَ َسلِّ يح   نْ اَعِة أَ َأْشَراِط السَّ   نْ مِ »ِإنَّ  
 اأْلحفـحَقنْيِ« نْيَ ًدا َما بَ َخ بَرِييْ الشَّ  لشََّبابح ا َعَث بْـ ْن يَـ أَ وَ ْكَعَتنْيِ، يِه َر َصلِّي فِ يح 

 ضعيف. :(4497)ة المطالب العالي# 
 

ثَ و َبْكِر ْبنح َأِب ا أَبح نَ ثَـ دَّ حَ   -  407 بٍ بْ   ََي َيَْ ْن  َأِب ححَصنْيٍ، عَ   َعنْ ،  يلح ئِ اِإْسرَ   ان  ِر،ذِ محنْ لْ ا  بحوِذِر أَ نْ مح لْ ا ْبنح  ََي َنا َيَْ ثَـ ، َحدَّ ةَ مَ  َخيـْ   ،ِن َوثَّ
 « نحواَأْحسِ ف مْ تح انـْتَـبَـهْ  فَِإَذا وا»اَنمح  : الَ َم فـَقَ َعَلى آِلِه َوَسلَّ ْيِه وَ لَ عَ  اّللَّح  ى َصلَّ ّللَِّ سحوِل ارَ  ْندَ عِ  مح وْ نـَّ  الرَ كِ ذح  : ِد اّللَِّ َعبْ  نْ ، عَ ْسرحوقٍ َعْن مَ 

 ضعيف.(: 5953مع )ضعيف الجا# 
 

َثَمَة، ان ِإسَْ خَ   َأِب   نح ْكِر بْ و بَ أَبح   َناثَـ دَّ حَ   -  410    َأِب َعْبدِ ، َعنْ رَّاّنُّ حلَْ َة امَ لَ  سَ نح بْ   دح مَّ ، ان حمحَ اّنُّ احْلَرَّ َة  ِرميَ كَ ِد ْبِن َأِب  عحبَـيْ   ْبنح لح  ياعِ يـْ
، َعْن مَ   دِ بْ عَ   نِ بْ   ْيَدةَ عحبَـ   ِب ْن أَ عَ   ،ْبِن َعْمٍرو  الِ هَ نْـ مِ ، َعِن الْ ةَ سَ يْ أحنَـ   زَْيدح ْبنح َأِب   يِن دَّثَ حَ   رَِّحيِم،ال  اّللَِّ   دَِع، ان َعْبدح اأْلَجْ   نِ  بْ وقِ رح سْ اّللَِّ

،  ةً َسنَ ِعنَي ْربَ ا أَ َيامً قِ  ٍم َمْعلحومٍ وْ يَـ  تِ ا يقَ رِيَن ِلمِ خِ ْْل ا وَ نيَ  اأْلَوَّلِ ّللَّح عح امَ يَْ » قَاَل: مَ لَّ ى آِلِه َوسَ ِه َوَعلَ َعَليْ   اّللَّح  ىلَّ صَ  ِبَّ نَّ ال ، َأنَّ ْسعحودٍ ْبنح مَ 
َتِظرحوَن  َماءِ السَّ  ىَل إِ  مْ َصًة أَْبَصارحهح خِ اشَ   اَل يوِ طَ  يثَ دِ حلَْ ا رَ  ذَكَ ُثحَّ  ،«ْلَقَضاءِ ا لَ صْ فَ يـَنـْ

 ثقة. الد الداالني، وهو خ غير أبيال أحدها رجال الصحيح من طرق، ورجراني طبالرواه كله  :(18353الهيثمي )ل # قا
 

، ْيَسانَ  كَ نح بْ دح اّللَِّ  بْ عَ ّن  َأْخّبَ ،  ْعقحوبَ  يَـ ى ْبنح وسَ مح   َلٍد، ان  ْبنح خمَْ َخاِلدح   ان ،  ْرَوِزيُّ اْلمَ   وسحفَ يح   ْبنِ   ذِ اعَ دح ْبنح مح مَّ ثـََنا حمحَ َحدَّ   -  413
  ىَل َم: »ِإنَّ َأوْ لَّ سَ وَ ى آِلِه َعلَ ِه وَ يْ لَ  عَ اّللَّح   َصلَّىَرسحولح اّللَِّ  قَاَل: قَاَل ودٍ َمْسعح  اْبنِ  نِ عَ  ،هِ ي أَبِ اِد، َعنْ َلَْ  ْبِن اْبنح َشدَّادِ  ّللَِّ ا َعْبدح  ّن ْخّبََ أَ 

 ًة« اَل َعَليَّ صَ  مْ هح ثـَرح ِة َأكْ مَ اْلِقَيايـَْوَم  ِب  اسِ النَّ 
 (: ضعيف.1821ضعيف الجامع )# 
 

ِن بْ   ْبِد اّللَِّ ْن عَ ، عَ ْمِعيُّ زَّ ال  بَ يـَْعقحو   محوَسى ْبنح   َلٍد، ان دح ْبنح خمَْ َخالِ   : ان ااَل ، قَ دٍ  حمحَمَّ ْبنح سح  ابَّ ، َوعَ  اللَّْيثِ َعْيبح ْبنح شح ثـََنا  دَّ حَ   -  414
لََّم:  َوسَ   آِلهِ ى  لَ َوعَ ِه  َعَليْ   اّللَّح   ى َصلَّ سحولح اّللَِّ قَاَل رَ   : قَالَ ودٍ عح سْ  مَ نِ بْ ا  يِه، َعنِ بِ أَ اِد، َعْن  اِد ْبِن اَلَْ  َشدَّ نح بْ   ْبدح اّللَِّ ْخَّبّن عَ ، أَ نَ اسَ يْ كَ 

 ًة« اَل  صَ َعَليَّ ْم رحهح َأْكثَـ اَمِة  يَ قِ الْ  يـَْومَ  النَّاِس ِب  َأْوىَل »ِإنَّ 
 عيف.(: ض1821امع )الج  ضعيف# 
 

، عَ َورَّاالْ  دٍ مَّ يدح ْبنح حمحَ عِ سَ َعوَّاِم، ان َأِب، ان الْ  اْبنح َأِب  ثـََنادَّ حَ  - 435   َة،بَ يْـ عحتَـ  ْبنِ  َكمِ حلَْ ا نِ َة، عَ دَ آِل َجعْ  َمْوىَل  رْيٍ عحمَ  نِ َسى بْ و ْن مح قح
َعنِ يمَ ِإبـَْراهِ   َعنْ  َعْبدِ دِ وَ سْ اأْلَ   ،  َعْن  ا:  قَالَ   ْسعحودٍ مَ ِن  بْ   اّللَِّ   ،  عَ لَّ صَ   ِبُّ نَّ لقَاَل  اّللَّح  وَ يْ لَ ى  َوَسلَّ َعلَ ِه  آِلِه  اَيالح عِ   »اْْلَْلقح   : مَ ى   ،   ّللَِّ
 ِه« الِ ِعيَ   ِإىَل نَ ْحسَ  أَ نْ مَ اّللَِّ  ِإىَل  قِ لْ اْلَْ  بُّ حَ فَأَ 
 ضعيف جدا.  (:2946مع )ضعيف الجا# 
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 ِب َعْن أَ   محَعاٍذ،  ِب ِل أَ َضيْ فح الْ ى  لَ  عَ ْأتح اَل: قـَرَ قَ اَن  مَ َليْ نح سح ِمرح بْ ْعتَ مح ، ان نيٍ عِ مَ  ْبنح  ََي ان َيَْ   ٍب،رْ  حَ نِ  بْ زحَهرْيِ َأمْحَدح ْبنح  َنا  َحدَّثَـ   -  439
هح،  طَاؤح عَ   جَ َخرَ   هح نَّ ، َوإِ َقَضاهح   ؤحهح طَاعَ   َخَرجَ ِإَذا  ِع َتِجًرا فَ خَ ضح َمْوىًل لِلنَّ تَـْقرِ َيسْ    َكانَ يَزِيدَ   نَ بْ   دَ وَ سْ َأنَّ اأْلَ دَّثَهح  َم حَ يبـَْراهِ نَّ إِ ، أَ يزٍ رِ حَ 
ِإنْ سْ أْلَ ا  َلهح   َقالَ فَـ  شِ َودح:  عَ رْ خَّ أَ َت  ئْ   قَ فَ   نَّا َت  هَ ححقحوقٌ َنا  يْـ لَ عَ   تْ ْد َكانَ ِإنَّهح  الْ ذَ  يف  قَاَل  َعطَاءِ ا  َلسْ ِجرح اتَّ لا  َلهح ،  فَاعِ :  َدهح  فـَنَـقَ اًل  تح 

 الَ قَ   ، تَ أَبـَيْ فَ َك َهَذا  تح َسأَلْ َقْد    دح:وَ سْ أْلَ  اقَاَل َلهح ا  ْذهَ خح  فَ كَ دحونَ وَنَك  : دح رح جِ االتَّ   هح  لَ ، قَالَ َضَهابَ ا قَـ ذَ  إِ َحّتَّ   ْرَهمٍ َسِماَئِة دِ  َخَْ اأْلَْسَودح 
عْ   : ِإّّنِ اِجرح التَّ  : » يـَقح نَ ا كَ   مَ لَّ سَ ِه وَ ى آلِ َعَلْيِه َوَعلَ    َصلَّى اّللَّح  اّللَِّ سحولَ َأنَّ رَ عحوٍد  َمسْ   نِ بْ ا  َعنِ دِّثح  تحَك حتحَ سَِ اَن نْيِ كَ رَّتَ مَ   ضَ قْـرَ أَ   َمنْ ولح
 «هِ َق بِ َصدَّ تَ ْو لَ ا َِهَ دِ ْجِر َأحَ أَ  ْثلح مِ  هح لَ 

 حديث حسن.  :(5040ح ابن حبان )يج صحير خشعيب في ت# قال 
 

ثَ َأِب خَ نح ابْ  اثـَنَ دَّ حَ  - 443 ، َعْن   مَ ِهيَرابْـ ٍك، َعْن إِ رِ دْ مح ِن  بْ  َعِليِّ ، َعْن  شحْعَبةَ نْ َأِب، عَ  انْبِن محَعاٍذ،  ِذ اعَ مح  نح  بْ ّنَّ ثَ اْلمح ان  َة،مَ يـْ النََّخِعيِّ
يقح طِ يح : َوَمْن  َلٍة؟« قَالحوايْـ لَ   لَّ كح   ْرآنِ قح لحَث الْ ثـح   أَ رَ قْ  يَـ دحكحْم َأنْ حَ أَ   ْعِجزح يَـ اَل: »أَ َم قَ لَّ سَ وَ   ى آِلهِ َعلَ وَ   هِ َعَليْ   ّللَّح اَصلَّى    ِبِّ لنَّ ا  نِ ، عَ َعْبِد اّللَِّ 

يُّ وِ ارَ اْلَبكْ   َبْرٍ   وبح َوأَ   ، ذٍ َعانح مح بْ َعاذح  مح هح  اٌم َروَ  َوهْ وَ َوهح   بِ اِكتَ َل أَبحو َأمْحََد: َهَكَذا يف الْ اقَ   «، دٌ حَ اّللَّح أَ   وَ هح   قحلْ ى،  : »بـَلَ ؟ قَالَ َذِلكَ 
 ابح الصَّوَ َوهحَو ، ّللَِّ ا دِ بْ  عَ ٍم، َعنْ بِيِع ْبِن خحثـَيْ ، َعِن الرَّ لنََّخِعيِّ ِهيَم اابـْرَ إِ   َعنْ  : اَقالحو َة فَـ ْعبَ ْن شح َهحَا، عَ رْيح غَ وَ 

هللا بن د  عبورجال أحدها رجال الصحيح، غير ا بأسانيد،  ر فيهم باختصا  ط لكبير واألوسفي ا   الطبراني رواه البزار و   :(11552الهيثمي )# قال  
 . أحمد وهو ثقة إمام

 

،  بْ لح  دَ نْ مِ   انح، ان سَّ أَبحو غَ   ، ان اْلَعزِيزِ   ْبدِ عَ َعِليُّ ْبنح  َحدَّثـََنا    -  593   لَ اَل: قَا قَ ّللَِّ اِد  بْ عَ   نْ ، عَ لٍ َوائِ ِب   أَ َمِش، َعنْ عْ أْلَ َعِن انح َعِليٍّ
 « ْينِ  اْلِعريَْ رُّدَ  َتََ َجرََّدانِ اَل يـَتَ ، وَ رِتْ َيْستَ فـَلْ  هح ْهلَ أَ دحكحْم حَ أَ  ىتَ أَ »ِإَذا َم: َسلَّ ى هللاح َعَلْيِه وَ  َصلَّ لح اّللَِّ و سح رَ 

 عيف.(: ض279امع )الج  ضعيف# 
 

، ان عَ قحرَ لْ اِزاَيدح ْبنح َعْبِد الرَّمْحَِن    ان  ْفٍص، حَ نح  بْ   يُّ مِ رَ حَ   : انااَل قَ   يزِ زِ عَ لْ ْبِد اعَ   ْبنح   يُّ لِ عَ ِريُّ، وَ  الدُّو اسٌ بَّ ثـََنا عَ َحدَّ   -  594 مح اصِ ِشيُّ
َبْدَ نح بْ  أَ ، عَ ةَ لَ   َعنْ لٍ َوائِ   ِب ْن  بْ ْبِد اّللَِّ  عَ ،  رَ قَالَ   قَاَل: وٍد  َمْسعح ِن    ِد ْليَ ا  نَ مِ   رْيٌ ا خَ عحْليَ الْ   اْلَيدح "  :  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاح َصلَّى   اّللَِّ  ولح سح  
: أحمََّك َوَأاَبَك نْ  مبَِ ْبَدأْ ، َواْفَلىسُّ لا  زِيزِ ْلعَ  َعْبِد اْبنِ  ِليِّ عَ  ْفظح لَ  ا، َهذَ  "كَ انَ َك، َأدْ انَ َأدْ َك َوَأَخا كَ تَ خْ أح وَ  تـَعحولح

 ناده حسن. الطبراني في الكبير، وإس اهرو  :(4664)الهيثمي ال # ق
 

ثَ ِْي بْ رِ كَ ْبدح الْ ا عَ ثـَنَ َحدَّ   -  595 ، فَانَ  عحرْ ْبنِ   َعلَّىنح يحونحَس، َعِن اْلمح ى بْ ِعيسَ   ، ان اّنُّ رَّ احلَْ يٍد  عِ سَ   بح ْبنح ان محْصعَ   ، َعاقحوِلُّ رح لدَّيْـ ا  مِ نح اَْلَيـْ
يَـ ا شَ ِإذَ   مَ لَّ  َعَلْيِه َوسَ سحولح اّللَِّ َصلَّى هللاح رَ   نَ اكَ :  الَ قَ   اّللَِّ   دِ بْ عَ   نْ عَ ،  ِقيقٍ شَ   َعنْ  أَنـَْفاةَ َثاَلثَ   ءِ َلى اْْلِانَ عَ فَّسح  نَـ تَـ ِرَب   اّللََّ ََيَْمدح    ٍس، 

  آِخرِِهنَّ " دَ  ِعنْ كحرحهح َوَيشْ ، سٍ فَ نَـ لِّ ى كح لَ عَ 
 (: ضعيف جدا. 4423مع )ضعيف الجا# 
 

  َعنْ   َشِقيٍق،  ٍق، َعنْ يقِ ِخي شَ ْبِن أَ اَن افَ رْ ْبِن عح   لَّىمحعَ ِن الْ نح يحونحَس، عَ بْ يَسى  ، ان عِ يُّ ْوضِ حلَْ ا  ان  ،َهرْيٍ زح   ْبنح دح  َأمحَْ   ثـََنا دَّ حَ   -  596
 اّللََّ َمدح َفٍس، َوَيَْ  نَـ كحلِّ ى  لَ عَ   اّللََّ   كحرح شْ ، يَ اسٍ أَنـْفَ َة  ثَ يف الشََّراِب َثاَل نَـفَّسح  َم يـَتَـ لَّ َوسَ ِه   َعَليْ ى هللاح َصلَّ   اّللَِّ ولح  سح  رَ َكانَ :   قَالَ ْبِد اّللَِّ عَ 

 نَّ " رِهِ يف آخِ 
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 : ضعيف جدا. (4423) عامضعيف الج # 
 

 ّبَّ هح لَ ، أَنَّ ّللَِّ ا  ْبدِ َعْن عَ  َشِقيٍق،  َعنْ ْعَمِش،  ِن اأْلَ عَ ،  ِليُّ شَ نـَّهْ لا، ان أَبحو َبْكٍر  مٍ الَّ َعْونح ْبنح سَ   ان،  زِمٍ َخا  نح  بْ دح محَْ أَ ا  ثـَنَ َحدَّ   -  602
ا َشْيٌء أَْنَت  ذَ هَ أَ    الرَّمْحَِن، دِ َعبْ   َأابَ   ايَ :  الَ قَ فَـ   َم.دَ نْ ْن تَـ أَ   لِ ْم ِمْن قـَبْ َتْسلَ   تْ مح َنْم َأوح اصْ غْ ا تَـ ْل َخريًْ قح انح،  سَ  لِ َفا، َوقَاَل: ايَ لصَّ ا  ىلَ عَ 
 ِه«َسانِ  يف لِ مَ  آدَ نِ  ابْ َأْكثـََر َخطَاايَ  نَّ إِ » : ولح يـَقح  لَّمَ  َوسَ َلْيهِ عَ  هللاح لَّى  اّللَِّ صَ ولَ ْعتح َرسح ْل سَِ بَ  :الَ قَ  هح؟ْعتَ سَِ 
 . شرط مسلم و علىه و د إسناده جي: (2/70ة )حيصحالسلسلة ال# 
 

ثـََنا َعِليُّ بْ   -  606 ، ِن محرَّةَ بْ ْمِرو  عَ   نْ عَ ِج،  جَّا حلَْ  اْبنح   ةح بَ عْ شح   ، انةِ َبْصرَ لْ فَّاءح ابِ الرَّ يَزِيَد    رح ْبنح مَ ٍص عح فْ و حَ بح  أَ ان  ،زِيزِ عَ الْ   نح َعْبدِ َحدَّ
، ِفنيَ رتَْ َن اْلمح و ّرِفح شَ ٍم يح َواقْـ أَ   لح ابَ   امَ »   : َوَسلَّمَ ى هللاح َعَلْيِه  لَّ  صَ ولح اّللَِّ َرسح قَاَل    : لَ اقَ   دٍ و ْسعح مَ   ْبنِ   ْبِد اّللَِّ  عَ َعنْ   َمَة،ِقيِق ْبِن َسلَ َعْن شَ 

ابِ فُّ َيْسَتخِ وَ  ابِ لحو مَ يـَعْ وَ   َن،يدِ َعابِ لْ وَن  وَ   نِ آرْ ْلقح َن  َهَواافَ َما  َومَ َق  َهَواهحْم،  َخاَلَف  َفِعنْ كحوهح تـَرَ هحْم  ا  وَ بَـ بِ   نَ و نح ْؤمِ يـح   كَ َذلِ   دَ ،   ْكفحرحونَ يَ ْعٍض 
 َركح ِإالَّ اَل يحدْ   اَن ِفيمَ وْ عَ  َيسْ َواَل   ِم،سحو قْ ْلمَ  اقِ زْ َوالرِّ   ْكتحوبِ مَ َجِل الْ اأْلَ وِر وَ دح اْلَمقْ   رِ َقدَ الْ َن   مِ ْعيٍ سَ   رْيِ غَ بِ   كح ا يحْدرَ ٍض، َيْسَعْوَن ِفيمَ عْ بَـ بِ 

 .  اَل تـَبحورح«يِت الَّ ِة تَِّجارَ الكحوِر وَ شْ مَ لْ ا يِ عْ لسَّ اِر وَ و فح  اْلَموْ َزاءِ جلَْ َن ااِبلسَّْعِي مِ 
 و ضعيف. رفاء، وهيزيد ال بن ه عمر، وفيرواه الطبراني :(17703الهيثمي )# قال 

 
 ْبنِ   محرََّة، َعْن َشِقيقِ َعْمِرو ْبنِ  ، َعنْ جِ ا جَّ حلَْ ا ْبنح  ةح ْعبَ شح  ان ،ءح افَّ الرَّ  دَ زِينح يَ عحَمرح بْ ان  ِن َجبَـَلَة،بْ  مَ يَراهِ بْـ إِ  نح بْ قح احَ ِإسْ  انَ ثَـ َحدَّ  - 607
: الَ َوقَ «  بِ َتااْلكِ بِبَـْعِض  : »أَنَّهح قَالَ   الَّ اًء إِ وَ سَ   هِ لِ ثْ مبِِ   مَ لَّ سَ وَ   َعَلْيهِ    َصلَّى هللاح اّللَِّ ولح  َرسح قَاَل    َل:قَاٍد  و عح سْ  مَ نِ بْ   ِد اّللَِّ بْ عَ ، َعْن  َسَلَمةَ 

 ورح« بح تَـ   اَل يِت  الَّ ةِ ارَ تِّجَ ال»
 و ضعيف. رفاء، وهيزيد ال بن ه عمر، وفيرواه الطبراني :(17703الهيثمي )# قال 

 

 نْ عَ   ،رِ مِ تَ عْ ْلمح ا  نِ بْ   ورِ َمْنصح   نْ ْعَداَن، عَ مَ   ْبنِ َسى  اّللَِّ ْبنح محو   دح دََّثيِن عحبَـيْ ، حَ دٍ يْ بَـ عح نح  ْشرح بْ  بِ ان  ،ِهيمَ ْبنح ِإبـَْرا  ِإْسَحاقح   اثـَنَ دَّ حَ   -  609
َساِخطًا  َبَح  صْ أَ   انـْيَ ى الدُّ َعلَ ا  نً زِي َأْصَبَح حَ »َمنْ َم:  لَّ َوسَ   هِ يْ لَ عَ لَّى هللاح  صَ   اّللَِّ   سحولح قَاَل رَ :  لَ قَاٍد  و َمْسعح ْبِن    اّللَِّ ْبِد  ، َعْن عَ لٍ ائِ وَ   ِب أَ 

 هِ َن ِمْن َهذِ آْلقحرْ ا  أَ قـَرَ   َوَمنْ   ،هِ ْنبِ ذَ   اثـحلحثَ َهَب  ذَ   ِغًّن َع لِ  تـََواضَ نْ مَ وَ ،  اّللََّ و  كح شْ يَ ا  نََّ إِ فَ   هِ بِ   اَأَصابََ   ِصيَبةً و مح ْشكح  يَ َبحَ ، َوَمْن َأصْ اّللَِّ َعَلى  
 ًوا«زح ِت اّللَِّ هح وا آايَ ذح ختََّ َن الَِّذيَن امِ  َكانَ َل النَّاَر  َدخَ ُثحَّ  مَّةِ أْلح ا

 . صحيحا يسل: (٣/٣٦٧) الجوزي الموضوعات البن # 
 

اْلَعبَّاسح َحدَّثـَنَ   -  610 الدُّ ا  البح أَ   ان   ،يُّ رِ و   الزَّْهَراّنُّ يبِ رَّ و  أانِع  ْبنح ِعيسَ   ،  َبسَ   نْ ، عَ ِرايَّ زَكَ   دح  انِ عَ   ِن، محَْ الرَّ   دِ بْ عَ   ْبنِ   ةَ َعنـْ ْبِن    لَّى ْلمحعَ  
هح لَ اّللَّح    ا َقَسمَ ِضَي مبَِ رَ ْن  : »مَ مَ لَّ سَ  وَ هِ يْ لَ  عَ  َصلَّى هللاح ّللَِّ  َرسحولح الَ قَاَل: قَا ٍد  عحو  َمسْ  اّللَِّ ْبنِ ْبدِ عَ   نْ عَ   ، ةَ ِقيِق ْبِن َسَلمَ ْن شَ ْرفَاَن، عَ عح 

 « ةَ نَّ اجلَْ  لَ َدخَ 
 موضوع. (:1332)ع مضعيف الجا# 
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ابْ نَ ثَـ َحدَّ   -  617 الْ ا  اْلَولِيدح محَناِدي، اننح  بْ   َباقَاَل الشَّ ةح،  ْمرَ ضَ   اٍع، ان نح شحجَ   أَ ّنُّ يـْ اِب أَ   َعنْ ّن  ْخّبََ :  ِقيَل    اءِ فَ ْلَعجْ   ْبِن َمَر  عح لِ قَاَل: 
َأمِ ايَ ِهْدَت  عَ   َلوْ :  ابِ ْْلَطَّ ا قَالَ اْلمحؤْ رَي    لَ ِمِننَي؟  ْبنَ َدةَ يْ بَـ عح   ابَ أَ   تح َأْدرَكْ   وْ :  اجلَْ   تحهح،اِح ُثحَّ رَّ   َولَّيـْ َقدِ     َعَلى  ْمتح ُثحَّ   ، ملَِ َل ِل َقافَـ   َربِّ  : 

  ،اِح«رَّ اجلَْ   نح بْ   ةَ دَ يْ بَـ عح أَبحو    ةِ مَّ نَي َهِذِه اأْلح  َأمِ َوِإنَّ نٌي،  مِ ٍة أَ مَّ أح لِّ  كح : »لِ قحولح َك يَـ َخِليلَ وَ   ْعتح َعْبَدكَ سَِ   :قـحْلتح ؟  دٍ مَّ حمحَ   مَّةِ ى أح َعلَ   َتهح ْخَلفْ است
أَ لَ وَ  اْلَولِ ْدرَْكتح َخاِلَد  ْو  : سَِ َلقحلْ ٍد؟  مَّ َلى أحمَِّة حمحَ  عَ تَ َلفْ خْ تَ اسْ   نِ : مَ َل ِل اقَ ، فَـ َربِّ َعَلى  ْمتح  َقدِ   ُثحَّ ،  هح تح َولَّيْـ  ُثحَّ  يدِ ْبَن  َك دَ  َعبْ تح عْ تح

: »يـَقحو  يَلكَ َوَخلِ   ِكنَي«ِر محشْ الْ  ى َعلَ  ّللَّح ا هح لَّ سَ  ّللَِّ ا سحيحوفِ  نْ مِ ٌف َْلَاِلٌد َسيْ لح
 . إسناده ضعيف، وقال المحقق: لم أجده# 
 

ثـََنا اَلَْ   -  619 ثَ َحدَّ  ان،  ْيٍس الزَّْعَفَراّنُّ ْبنح قَـ    الرَّمْحَنِ دح بْ عَ   يَةَ اوِ عَ و مح بح أَ   ان  ، اَلّنُّ َعْسقَ الْ َد  ْبنح َأمحَْ ى  ِعيسَ   ََيََْي   وبح ان أَ   ٍب،َليْ نح كح بْ   مح يـْ
  ِبُّ:الشَّعْ   لَ فـََقااَل:  يٍر قَ  َجرِ يَد ْبنِ زِ يَ ْو لِ  أَ رِيرٍ  جلَِ نٌ ابْ اَء  ْعِبِّ َفجَ الشَّ  دَ نْ عِ ا  نَّ كح   قَاَل: ِن  محَْ الرَّ   ْبدِ نح عَ اِرقح بْ ، ان طَ قَ احَ  ِإسْ نح َأِب بْ   سح ونح يح 

ْوَت  َدعَ فَ   مح غحاَل لْ اا   َهذَ َجاَءكَ ،  ِمكَ  قـَوْ َيَخةح َك َمشْ ، َحْولَ ورٍ  َعمْ اَي َأابَ   :َلهح َل  قَا  ،فـََلمَّا قَاَم َفَخَرجَ قَاَل:    اْلِوَساَدَة،   ةَ ادَ ِوسَ الْ ،  يَةح ارِ جَ اَي  
 هح«ْكرِمحو  قـَْوٍم فَأَ ْيح رِ كَ   كحمْ تَ أَ َذا إِ »  : الَ قَ لََّم ِه َوسَ يْ  َعلَ هللاح  َصلَّى سحوَل اّللَِّ رَ  ِإنَّ  َل:فـََقاِة، ادَ سَ ْلوِ َلهح ابِ 

 إسناده ضعيف جدا. # 
 

لحوَن َتْسأَ   كحْم اَل فَِإنَّ   ؛لحوّن سَ »  ِلٍب:ْبنح َأِب طَا  ِليُّ عَ   لَ قَا:  لَ ا قَ َفْيلِ طُّ و ال أَبح ٌم، انااِويََة، ان َبسَّ عَ و مح بح أَ ، ان  ا ِعيَسىنَ َحدَّثَـ   -  620
قَ ثْ مِ   يدِ عْ بَـ  فَـ ِلي«  الْ بْ ا  مَ َقااَل:  }ال  :الَ فـَقَ   ا،َكوَّ نح  ]الذار َذْروً   تِ ذَّاِرايَ َما  َفمَ الَ قَ   «لرِّاَيحح »ا  قَاَل:  ؟[1  ت:ايا{  }فَاجْلَاِراَيتِ :    ا 

]يحسْ  }فَاقَالَ نح«  فح السُّ »:  لَ اقَ   ؟[3ت:  الذارايًرا{  َفَما  وِ تِ اَل امِ حلَْ :  »الَ قَ   ؟ [2  :ت]الذاراي  ًرا{ قْـ   فَ قَ   ، «بح احَ السَّ :  َما  اَل: 
ِر{ اوَ بَـ لْ  ارَ ادَ   ا قـَْوَمهحمْ و ا َوَأَحلُّ رً فْ  اّللَِّ كح َمةَ نِعْ   الحو َبدَّ ِذيَن  }الَّ ْن  مَ : فَ لَ اقَ   َماَلِئَكةح«»الْ   :قَالَ   ؟[4ت:  ]الذاراي  { ًرامْ أَ   اتِ مَ َقسِّ مح لْ ا}فَ 
 مْ قَاَل: »هح   ؟ [104الكهف:  ]{  ايَ نْـ دُّ لَياِة احلَْ  اهحْم يف َسْعيـح   لَّ ضَ   نَ يذِ الَّ  } َمنِ : فَ لَ قَا  ٍش«َريْ قـح   يَناِفقِ اَل: »مح قَ   ؟[28إبراهيم:  ]

اْلقَ ا  َفمَ :  الَ قَ   «اءَ َحرحورَ   َأْهلح  َملِ   َنِب    نْيِ ْرنَ ذحو  »لَيْ ٌك؟  َأْو  مبَِلٍك  قَاَل:  اّللََّ نْ َلكِ وَ   ،ِبٍّ نَ   اَل وَ َس  َعَبَد  أَ َصاحلًِ     َوأَ اّللََّ   بَّ حَ ا،   ،َحبَّهح  
َل َأْو قَا   -«  لحهح يكحْم ِمثْـ َوفِ ِت،  امَ ِر فَ اأْلَْيسَ ِه  نِ قـَرْ ى  َعلَ   بَ رِ اّللَّح، َوضح   هح َفَماَت فـَبَـَعثَ ِن  ميَْ اأْلَ ِه  نِ َلى قـَرْ عَ   ِربَ َحهح، ضح فـََنصَ   اّللََّ َح  اَنصَ و 

 كَّ شَ َة يَ وِ َعامح  و بح أَ  -ِمثْـلحهح 
 إسناده ضعيف جدا. # 
 

َأْهِل   َلىيَق عَ َمَجانِ لْ  اَصبَ  نَ مَ لَّ َوسَ ِه  يْ  َصلَّى هللاح َعلَ ِبَّ النَّ َأنَّ    ،ْكححولٍ مَ   َعنْ   ،زِيدح َثيِن يَ دَّ حَ ،  ةَ يَ محَعاوِ   ان أَبحو ثـََنا ِعيَسى،  دَّ حَ   -  621
 ِف "طَّائِ لا

 .(٣٣٥د في »المراسيل« )او د أبو أخرجهو  .إسناده ضعيف جدا مرسل# 
 

 ّللَِّ  اولح َرسح   نَ َكااَل:  اّللَِّ قَ َعْن َعْبِد    ، رٍّ  زِ نْ عَ   ٍم، اصِ عَ   نْ ِلٍح، عَ اصَ ْبِن  ان َعِليُّ  ، أاّللَِّ   بَـْيدح ان عح ِريُّ،  الدُّو   سٌ اَعبَّ   اَحدَّثـَنَ   -  638
ا،  عحوَهحَ ِهْم َأْن دح يْ لَ إِ   َشارَ ا أَ وَهحَ مَيْنَـعح ا َأْن  و ادح َأرَ   ا ذَ رِِه، فَإِ هْ َعَلى ظَ احْلحَسنْيح  نح وَ سَ َوَثَب احلَْ   َجدَ ا سَ ذَ إِ فَ ى،  َم يحَصلَّ َسلَّ وَ   ْيهِ لَ عَ   ى هللاح لَّ صَ 
 ِن«يْ ذَ هَ  ِحبَّ يح لْ فَـ  يِن َحبَّ أَ  نْ مَ » َل: قَا َما يف ِحْجرِِه، ُثحَّ هح َضعَ وَ  ىلَّ صَ  َأنْ  امَّ فـَلَ 

، ورجال أبي يعلى ثقات، وفي ارصباخت  نيإليه. والطبراالصالة ضمهما    ل: فإذا قضىقا و   رواه أبو يعلى، والبزار،  :(15065)  # قال المحقق
 ف. خال م بعضه



173 

 

 

اَء جَ   َل: قَاّللَِّ ا  ، َعْن َعْبدِ ِزرٍّ َعْن  ٍم،  اصِ عَ   نْ عَ   ،نَ ابَ أَ   دح ْبنح مَّ حمحَ ان  ،  دِ يمِ احلَْ   دِ َعبْ   ََي ْبنح ، ان َيَْ زِيزِ عَ ِد الْ َعبْ   نح يُّ بْ ا َعلِ ثـَنَ دَّ حَ   -  648
 اّللَِّ لح  سحو رَ   الَ قَ ، فَـ ةِ ِليَّ يف اجْلَاهِ رًَّة  ْت مَ دَ ا َوأَ َنََّ إِ َف، وَ لضَّيْ ِري اقْ تَـ   تْ َكانَ   َنامَّ : ِإنَّ أح َقااَل فَـ   َوَسلَّمَ   هِ يْ لَ عَ   ى هللاح َصلَّ   ِبِّ  النَّ ىَل رَجحاَلِن إِ 

 النَّاِر«   يف ءحوَدةح وْ مَ لْ اِئَدةح وَ َوا»الْ  َسلََّم:وَ  هِ يْ لَ عَ  هللاح  ىَصلَّ 
 ضعيف. إسناد وهذا، (4717أخرج المرفوع أبو داود )# 
 

، عَ َصارِ نْ اأْلَ   ةَ َلبَ ََي ْبِن ثـَعْ ، َعْن َيَْ دٍ  َخالِ دح ْبنح مَّ حمحَ   اَن، انفَّ  عَ ْبنِ    َعِليِّ ْبنح   نح سَ ا احلَْ دَّثـَنَ حَ   -  664 النَّجحوِد، َعْن    ِب ْبِن أَ   مِ صِ اعَ ْن  يِّ
، فـََقاَل دح حمحَمَّ   : ايَ ِريٍّ ْهوَ ْوٍت جَ صَ  بِ اب  ِه َأْعرَ بِ   فَ تَ هَ فَـ   رٍي، يف َمسِ لََّم  ْيِه َوسَ َعلَ   هللاح لَّى  صَ   وِل اّللَِّ َرسح   عَ مَ ا  : كحنَّ  قَالَ ِد اّللَِّ بْ عَ ْن  عَ   ، رٍّ زِ 

بُّ    رَجحلٍ قحولح يف تَـ   ا مَ   ،دح مَّ فـََقاَل: اَي حمحَ   ، «هح ا»اَي َهنَ   :مَ لَّ سَ ْيِه وَ  َعلَ هللاح ى  لَّ صَ   َرسحولح اّللَِّ  ْرءح »اْلمَ   : ؟ قَالَ ِهمْ لِ مَ عَ ْل بِ مَ عْ يَـ َم َومَلْ  وْ قَ الْ   َيِح
َأْن اَل »ِإىَل َشهَ   ؟ قَاَل:َتْدعحو  نْ  مَ ، ِإىَل دح مَّ  حمحَ قَاَل: ايَ   «بَّ حَ أَ   نْ َع مَ مَ  إِ اَدِة  ِء اتَ يإِ وَ ،  ةِ ، َوِإقَاِم الصَّاَل ّللَِّ ولح اسح رَ   ّّنِ َوأَ ،   اّللَّح الَّ إِ   هَ لَ  
ِئي اَي َل: َأْقِرابَ « قَاَب اْلقحرْ   َة يف َمَودَّ الْ   ِإالَّ   اَل، َل: »قَا  ا؟رً جْ َذا أَ َعَلى هَ لحبح  طْ َهْل تَ : فَـ الَ قَ   ْيِت« بَـ لْ ا  َوَحجِّ   اَن،ضَ مَ رَ   َصْومِ َكاِة، وَ الزَّ 
  " َءكَ ابَ رَ قـح دُّ وَ يَـ   َك َواَل َودُّ يَـ  نْ يمَ رْيَ فِ َفاَل خَ يِعحَك، ابَ  أح ّتَّ حَ  « قَاَل: َهاِت َيَدكَ يئِ قـحَرابَ  لْ »بَ  :الَ َك؟ قَ َراَبؤح قـح  مْ أَ  دح مَّ حمحَ 
 . بعضه في الصحيح #
 

،  الَّ دَّ لا  ابٍ تَّ عَ   أَبحو  ان يُّ،  الدُّورِ   سٌ ابَّ عَ   ا نَ َحدَّثَـ   -  669  : لَ اقَ   و ْبِن َمْيمحونٍ رِ َعمْ ْن  ، عَ َحاقَ ِإسْ   و بح ان أَ   ، اْلَبَجِليُّ َب  رِيرح ْبنح أَيُّو ان جَ لح
ْعتح ابْ  : ]إبراهيم ْرِض{ أْلَ ا رْيَ غَ  ضح اأْلَرْ  لح تـحَبدَّ  يـَْومَ }  اىَل عَ تَـ  َوَسلََّم يف قـَْوِل اّللَِّ  هِ  َعَليْ هللاح ى لَّ صَ  اّللَِّ  لح و سح رَ  لَ : قَالح و قح ٍد، يَـ َن َمْسعحو سَِ

 ٌة« ئَ ِطيا خَ ْعَمْل ِفيهَ ، َومَلْ يـح مٌ ارَ حَ  َفْك ِفيَها َدمٌ سْ  يح ملَْ  ٌة،ِفضَّ  اَنََّ أَ ، كَ ءح اْيضَ  بَـ ْرضٌ »أَ [ قَاَل: 48
عبد لى  ع ا  فو وقم  يرتروك، ورواه في الكبهو ملي و بجال  أيوب  ر، وفيه جرير بناألوسط والكبي الطبراني في    اهرو   :(11103)  الهيثمي  # قال

 هللا وإسناده جيد. 
 

بْ مَّ ا حمحَ ثـَنَ دَّ حَ   -  679 عَ دح  عَ ِميُّ رَ ضْ احلَْ   نَ َلْيَماسح   ْبنِ   اّللَِّ ْبِد  نح  ان  بْ ّللَِّ ادح  بْ ،  انملٍِ اسَ   نح   ِإبـَْراِهيمح ،  ْبنح   عَ يحوسح     أَ َف،  عَ بِيهِ ْن  َأِب  ،  ْن 
ي  رِ اَل َندْ نَّا  كح   ِإانَّ   : يـَقحولح ا،  عحو ْم سَِ َأَنَّح   ، اّللَِّ دِ بْ عَ ابح  ْصحَ أَ ، وَ َوصِ أْلَحْ بحو اَوأَ   َد،زِييَ   نح بْ   دح وَ سْ اأْلَ ، وَ نٍ َمْيمحو   نح و بْ ْمرح عَ   َثيِن دَّ َق، حَ اِإْسحَ 

نَـ مَ  يف قحولح ا  قَااَل صَّ لا    َحّتَّ  لَنَ ِة  رَ َل  اسح ا  صَ ّللَِّ ولح  َعَلْيهِ لَّى    َر لِّ يف كح   مْ ْستح َجلَ   اذَ إِ "    :مَ َسلَّ وَ   هللاح   ّلِلَِّ   اتح ِحيَّ التَّ ا:  لحو و قح فَـ   نْيِ تَ ْكعَ  
 "  تَ ِشئْ  َما  اءِ عَ َن الدُّ  مِ ريَّْ  ختََ ُثحَّ  -َد هُّ تَّشَ َكَر الَفذَ  - َباتح يِّ طَّ لاوَ اتح َلوَ الصَّ وَ 

 إسناده ضعيف.# 
 

بْ   ثـََناَحدَّ   -  692 الْ بْ نح عَ َعِليُّ  اَعزِيِد  أَبحو  اْلَواِسطِ َعوْ   ْبنح   وَعْمرح   ان  ،نِ سَ حلَْ ِز  َعنْ ِريُّ اهِ الدَّ   رٍ َبكْ   بحوأَ   ان،  يُّ ٍن    َأِب   نِ بْ   لَ ياعِ ِإسَْ   ، 
هح   َم: " لَّ َوسَ   ْيهِ َعلَ   هللاح   ىَصلَّ ّللَِّ  ولح اَرسح   لَ اَل: قَاوٍد قَ ِن َمْسعح ّللَِّ بْ ِد ابْ  عَ َعنْ   ٍب،َوهْ   ْبنِ   ْن زَْيدِ ٍد، عَ َخالِ    : َمابـحهح الِ طَ   عح بَ شْ يَ   ِن اَل وَماَمنـْ

 "  ايَ نْـ دُّ ال بح لِ اطَ وَ ، اْلِعْلمِ طَاِلبح 
 لداهري، وهو ضعيف.بو بكر ا بير، وفيه أكفي الي انرواه الطبر  :(571) ثميياله قال # 
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  دٍ يْ مححَ   نح رح بْ ضْ  النَّ يِن ثَ َحدَّ   َماَن،يْ  سحلَ َفرح ْبنح  َجعْ ٍف، ان  َعوْ نح ب  فـَْهدح َة  بِيعَ رَ ، ان أَبحو  يمَ هِ نح ِإبـَْرابْ   يـَْعقحوَب ِإْسَحاقح   بحوَنا أَ َحدَّثَـ   -  728
  ا،ْلمً  عِ ْرضَ أْلَ مَيَْلح ا  َهامَ نَّ َعالِ فَإِ بُّوا قـحَرْيًشا؛  سح  تَ : »اَل قَالَ   هح عح فَـ ، يـَرْ ِد اّللَِّ َعبْ   نْ ، عَ صِ اأْلَْحوَ   ْن َأِب عَ  ،دِ رحو اجلَْ ا  يِن أَبحودَّثَ حَ ،  يُّ ِكْندِ لْ ا

، وَ اَل مَيح   اّللَِّ   دَ نْ قَاِتاًل عِ    َلهح نَّ إِ فَ   ِم؛دَّ لابِ اَعنْيِ  لذِّرَ ا  بح رَحِ بحَك  جِ عْ يـح   اَل ،  ااًل نـَوَ ا  آِخَرهَ   قْ ذِ فَأَ   ااًل،كَ نَ ا   َأوََّلََ َذْقتَ مَّ أَ اللَّهح  َك  ْعِجبح يـح   اَل وتح
  ىَل إِ   َن زَادحهح  َكاكَ رَ َوتَـ   َماتَ   ِإنْ وَ   ،يهِ فِ   َلهح   كْ يـحَبارَ   ملَْ َكهح  َأْمسَ   نْ َوإِ   ِمْنهح،  بَّلْ يـحتَـقَ   ملَْ   هح نْ َق مِ فَ  أَنْـ نْ فَِإنَّهح إِ ؛  هِ رْيِ ِحلِّ  غَ َكْسَب َمااًل ِمنْ   ؤٌ رح امْ 
 « رِ انَّ ال

 ر بن حميد وهو متروك.نض اه الطبراني، وفيه الو ر  :(12314الهيثمي )ل # قا
 

اْلَعزِيزِ   اناٌج،  ان َحجَّ   اِهيَم،رَ بْـ إِ   ْبنح   ِإْسَحاقح ا  نَ َحدَّثَـ   -  737 ِن   ابْ نِ عَ   ِص،ْحوَ اأْلَ   ِب أَ   نْ عَ ِريُّ،  اَْلَجَ   مح ياهِ رَ ِإبْـ ان    ،مٍ لِ  ْبنح محسْ َعْبدح 
، وَ ْن تَـ  مبَِ أْ دَ َوابْ   َعَلْيِه،  ريحَ ا فـَلْ ريًْ  خَ اهح اّللَّح  َأْعطَ َمنْ »  َسلََّم: َلْيِه وَ  عَ هللاح ى  اّللَِّ َصلَّ   ولح سح رَ   قَالَ   َل: اقَ   دٍ َمْسعحو  ،  ِمَن النَّْضلِ ِضحْ اْرتَ عحولح
 َك« ْفسِ نَـ  نْ عَ ْعَجْز اَل تَـ وَ  ،افٍ فَ ى كَ َعلَ  مح اَل َواَل تح 

 قون. رجاله موث :(4433الهيثمي )# قال 
 

َبانح   ، أان اّللَِّ   بَـْيدح عح   ان   ،يُّ رِ و الدُّ   بَّاسٌ عَ َنا  َحدَّثَـ   - 738  ِد اّللَِّ ، َعْن َعبْ َوصِ اأْلَحْ   َأِب َعْن  ،  ةَ رَّ  مح ْبنِ   اّللَِّ   دِ َعبْ َعْن  ِش،  أْلَْعمَ ، َعِن اَشيـْ
ًئا ِإنَّ اِبّللَِّ  ْحِلفَ أَ  نْ أَلَ  هح  َغرْيح هَ لَ ِذي اَل إِ الَّ اَل: »وَ قَ  ْن أَلَ  َلهح، وَ ْيسَ نَّهح لَ اِحَدًة إِ َف وَ لِ حْ  أَ ِمْن َأنْ  ِإَِلَّ  بُّ َأحَ  ،الح جَّ الدَّ  ٍد هحوَ ايَّ  صَ نَ ابْ  َشيـْ
  هح ذَ اختََّ اىَل  عَ  تَـ اّللََّ   نَّ أِلَ   ؛اتَ اِحَدًة أَنَّهح مَ ِلَف وَ ْن َأحْ أَ   نْ مِ   َِلَّ إِ بُّ  حَ أَ   َم قـَْتاًل لَّ ِه َوسَ يْ  َعلَ ى هللاح اّللَِّ َصلَّ وَل  َرسح   لح ْقتح َويَـ   ًعاِتسْ   ّللَِّ َف ابِ لِ حْ أَ 
بـَْراْرتح ذَ َفذَكَ  . «يًداَشهِ  َلهح ا َوَجعَ ي  نَبِ   يَـهحودح  الْ ْتهح : َسَّ لحونَ قحو وا يَـ َكانح ْد  قَ  :الَ قَ َم، فَـ ِهيِلَك ِْلِ

 ، وقال شعيب: إسناده صحيح.(3617مسند )ه أحمد في الرجشطره الثاني أخ# 
 

ِد ْن َعبْ ، عَ يِّ مِ سُّلَ ال  نِ محَْ ِد الرَّ َأِب َعبْ ، َعْن  ْبِن السَّاِئبِ   ءِ اطَ َعْن عَ   َن،اْيمَ لَ نح سح بْ َفرح  عْ ان جَ ،  ِب أَ   َثيِن َحدَّ   ، بَةَ اَل قِ أَبحو    َنا ثَـ َحدَّ   -  751
 ّللَّح،ا  كَ مِحَ هح: رَ لَ   يـحَقلْ َولْ   ،ّلِلَِّ   دح مْ احلَْ   : ْليَـقحلِ دحكحْم فَـ حَ َس أَ َعطَ َم: " ِإَذا  لَّ ْيِه َوسَ لَ عَ  َصلَّى هللاح  اّللَِّ ولح  سح رَ   قَالَ   :الَ قَ ْسعحوٍد   مَ  ْبنِ ّللَِّ ا
 " َلكحْم لََنا وَ  اّللَّح  قحْل: يـَْغِفرح يَـ لْ وَ 

 ئب وقد اختلط. لساا  عطاء بنر واألوسط، وفيه  ني في الكبي رواه الطبرا :(12904الهيثمي ) ال# ق
 

ثَ ْكِر ْبنح َأِب  أَبحو بَ   َنا ثَـ َحدَّ   -  753 هِ ايُّوبح  أَ   يُّ َيَمامِ اجْلََمِل الْ   و بح أَ   ان ،  يُّ َنفِ حلَْ يِد ا احْلَمِ ْبدِ نح عَ  بْ ّللَِّ ا  دح يْ بَـ عح   ِب، ان ، ان أَ ةَ مَ َخيـْ يِن ثَ دَّ حَ   سِْ
السَّائِ نح بْ   اءح َعطَ  عَ بِ   َعْبدِ ،  َأِب  الرَّ ْن  قَا  اّللَِّ   دِ َعبْ   َعنْ ،  يِّ َلمِ لسُّ ا  مْحَنِ   َرسحولح قَاَل:   رح يف و جْلَزح »ا  : مَ لَّ سَ وَ   َلْيهِ عَ ى هللاح  َصلَّ   اّللَِّ   َل 

 َعْشٍر«  ِمنْ  أْلَْضَحىا
 لط. بن السائب، وقد اختء وفيه عطا ي في الكبير،برانالط  رواه :(5960) ققحمالل # قا

 

ْبنح  يسَ َثيِن عِ َحدَّ   -  760 أَ ان   ّنُّ، اَل قَ سْ عَ لْ ا  دَ َأمحَْ ى  الرَّمْحَنِ  عَ ِويَةَ محَعابحو    ْبنح ْبدح  بْ رح مْ  عَ ، انقـَْيسٍ     و  أَبح اَن  سحَلْيمَ   ِلدح  َواّللَِّ  ادِ بْ عَ   نح و 
ْعتح لَ اقَ   يَةَ َعاوِ مح  َباّنَّ َيحَدِّ ال و  َعْمرٍ    َأابَ : سَِ َأْفَضلح؟ ِل  ْعَمااأْلَ   يُّ أَ   :مَ َوَسلَّ ِه  يْ لَ عَ   هللاح   ىلَّ  صَ نَِّبَّ ْلتح الأَ : سَ الَ وٍد قَ عح َمسْ ثح َعِن اْبِن  شَّيـْ

:نِ يْ دَ َوالِ رُّ الْ : »بِ الَ ا؟ قَ ذَ امَ   ُثحَّ   :تح لْ قـح :  لَ اقَ   «ااتَِ قَ يى مِ َعلَ   اَلةح »الصَّ   قَاَل: يَ اَذا؟ قَ ُثحَّ مَ   « قَاَل: قـحْلتح   ِمنْ َلَم النَّاسح  سْ اَل: »َأْن 
 ّن ادَ زَ لَ  هح ْدتح زَ ْستَـ َوَلِو ا ، تَ  َسكَ ُثحَّ  ،«كَ ِلَسانِ 
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 قةوهو ث ، يعخالن هللاد و بن عب ل الصحيح غير عمر رواه الطبراني، ورجاله رجا  :(18166الهيثمي )# قال 
 

 قـَْيسِ   ، َعنْ نْيِ كَ رُّ  النِ بْ   عِ يالرَّبِ ِن  َبةح، عَ عْ شح   ، ان ِطيُّ َساِطيفَ  الْ نحَصرْيٍ   ْبنح اجح  جَّ ٍد، ان حَ حمحَمَّ   نح  بْ كِ َملِ  الْ ْبدح عَ   اَلبَةَ بحو قِ أَ   َحدَّثـََنا   -  767
، صَ لنَّ ا  نِ ، عَ دٍ و ْسعح مَ ِن  بْ   ّللَِّ ِد ابْ َعْن عَ ،  ابٍ ِرِق ْبِن ِشهَ َعْن طَا  ، مٍ لِ محسْ   ْبنِ   ِإنَّ فَ   ِر؛ بَـقَ الْ   انِ ْلبَ ْم ِبَِ كح يْ لَ »عَ   َل:َم قَالَّ سَ ْيِه وَ  َعلَ لَّى هللاح ِبِّ
 اٍء« دَ  لِّ ْن كح  مِ ِشَفاءٌ  اِفيهَ 
 ريقيه.ح بطصحي :(1943) يحةالسلسة الصح # 
 

َعِليُّ  َحدَّثـَنَ   -  768 َعْبدِ ْبنح ا  َهارح ، انيزِ زِ عَ الْ     ْبنح دح خَمْلَ   ان  ،فٍ و رح عْ مَ   ْبنح   ونح   يَزِ   بَ يدَ   َعْن  أَ يَّاسَ   نْ ، عَ ْلَمانَ َن سَ بْ ا  يِن يـَعْ ِشرٍي  ،  ِب ٍر 
ِشهَ   اِرقِ طَ   نْ ، عَ َكمِ احلَْ  َمسْ ابْ ِن  ، عَ ابٍ ْبِن  قَ دٍ عحو ِن  قَاَل:  يَـ   ةح،اعَ سَّ ال  تِ ْقرَتَبَ َم: »اَوَسلَّ   َلْيهِ  عَ ى هللاح َصلَّ   اّللَِّ   لح َرسحو   الَ     ادح دَ زْ َفاَل 
هحمْ  ادح ْزدَ َواَل تَـ ِحْرًصا،  ِإالَّ  نـَْياالدُّ ى لَ  عَ سح انَّ ال  « ادً بـحعْ   ِإالَّ ِمنـْ

 يف.ضع(: 1955ضعيف الترغيب )# 
 

 اقَ حَ  ِإسْ ِب أَ   نْ عَ   ،يِّ ْعدِ جلَْ ا  لٍ َعِقي  َعنْ   ،ْلَعاِئِشيُّ اقح ْبنح َحْزٍن  عْ ، ان الصَّ ان َعارِمٌ ،  اقح رَّ وَ  الْ يٍّ لِ عَ   نح بْ   دح مَّ حمحَ ٍر  ْعفَ جَ   أَبحو  َحدَّثـََنا  -  772
  ، ٍد«َمْسعحو   ْبنَ   ّللَِّ ا  دَ َعبْ   »ايَ َم:  لَّ سَ وَ   هِ َليْ عَ   ى هللاح ولح اّللَِّ َصلَّ َرسح   ِل   َل: قَالَ اْسعحوٍد، قَ ِن مَ ابْ   نِ ، عَ َفَلةَ ِن غَ بْ   دِ ْن سحَويْ ، عَ ّنِّ ْمَدااَلَْ 

: لَ لْ قـح   ،«دٍ ْسعحو مَ   نَ بْ   ّللَِّ اَد  بْ عَ   ايَ اَل: »، قَ َرسحوَل اّللَِّ َك اَي  لَبـَّيْ   :قـحْلتح  ى  يُّ عحرَ أَ   : »َتْدِريقَالَ   ،اتٍ رَّ مَ اَلَث   ثَ اّللَِّ َرسحوَل  اَي    ْيكَ بـَّ تح
َأْوَثقح؟«ميَ اْْلِ  ،  لْ قـح   َل: قَا  اِن  َأعْ سحولحهح رَ وَ   ّللَّح ا تح قَ مح لَ   اّللَِّ »اْلَواَليَ اَل:    احلَْبُّ  ةح يف  َواْلبـح فِ ،  فِ ضح غْ يِه    ْبنَ   ّللَِّ ا  دَ بْ عَ   ايَ »  َل: قَا  ُثحَّ   ،يِه« 

: قـحلْ   ، «دٍ َمْسعحو  مَ اَل ثَ   وَل اّللَِّ  َرسح ايَ   لَبـَّْيكَ   تح قَ َث  »أََتدْ الَ رَّاٍت  َأفْ َأيُّ   يرِ :  النَّاِس  قـح الَ قَ لح؟«  ضَ   َورَ ّللَّح ا  : تح لْ :  قَاَل:    َلمح عْ أَ   هح سحولح  
اّللَِّ    َرسحولَ ايَ   كَ يْ بـَّ لَ   :ْلتح قـح   ،ٍد«ْسعحو مَ    اّللَِّ ْبنَ اَل: »اَي َعْبدَ قَ   ُثحَّ   ،«مْ هِ ينِ دِ   يف ا  هحو َفقِ   اذَ اًل إِ َعمَ   مْ هح َأْفَضلح   ْقاًل النَّاِس عَ   نَّ َأْفَضلَ »فَإ

َأْعلَ  َوَرسح : اّللَّح تح لْ قـح   مح؟«َأْعلَ اِس   النَّ يُّ أَ   ي رِ دْ »َهْل تَ قَاَل:  رَّاٍت  َث مَ اَل ثَ   فَ لَ تَـ خْ ا  اذَ إِ   حْلَقِّ ابِ   مْ َصرحهح أَبْ   سِ اَلمح النَّ قَاَل: " َأعْ   مح ولحهح 
مح سح انَّ لا َوِإْن َكاَن  ًرا يف   َوإِ َعَملِ لْ ا  َقصِّ ايـَْزحَ   انَ ْن كَ ،  َعَلى  َواسْ فح  قـَبْـ َمْن َكاَف  لَ تَـ خْ ِتِه،  وَ نَـتَ ثْـ ا  َلَنا يف َن  مِ جنََ   ،ةً ِفْرقَ نَي  َسْبعِ نْيِ  َها ا  نـْ

َمْرَْيَ حَ ِديِن ِعيَسى ابْ وَ   ّللَِّ ا  نِ ي دِ ى  لَ عَ   مْ تـَلحوهح قَاوَ   لحوكح اْلمح   تِ ْرَقٌة آزَ ائِرحَها، فِ سَ   كَ ٌث، َوَهلَ َثاَل  ازَاَة  وَ َتكحْن مح    ملَْ ةٌ قَ رْ َوفِ لحوا،   قحتِ ّتَّ ِن 
َوِفْرَقٌة   ، مْ هح تْـ عَ طَّ قَ وَ   مْ هح تْـ فـََقتَـلَ ،  وكح ْلمحلح مح اْتح ، فََأَخذَ ْبِن َمْرْيََ ا  ى ِديِن ِعيسَ  اّللَِّ وَ ِدينِ   ىَل إِ   ْوهحمْ َدعَ ِهْم فَ قـَْومِ   اّنَْ رَ هْ نْيَ ظَ محوا بَ فََأقَا  وِك،لح مح الْ 
يف ، َفَساححوا  ْيََ اْبِن َمرْ   يِن ِعيَسى  َودِ ّللَِّ ا  ِدينِ ىَل  ْم إِ عحوََنح دْ يَ فَـ   مْ هِ قـَْومِ   اّنِّ  َظْهرَ َبنْيَ   وا مح ْن يحِقي، َواَل ِبَِ محلحوكِ لْ ا  زَاةِ ِلمحَواَقةح  اطَ   َتكحْن ََلحمْ مَلْ  

َناهَ ابـَْتَدعحوَها مَ   ةً يَّ انِ بَ هْ رَ وَ }   :ّللَّح قَاَل اَن  ِذيالَّ   هحمح   ،ضِ اأْلَرْ    ِذينَ ا الَّ نَ يْـ آتَـ فَ ا  ايَِتهَ  رِعَ َها َحقَّ َعوْ رَ ا  مَ ّللَِّ فَ ا  ِرْضَوانِ   غَاءَ تِ ابْ   الَّ ِهْم إِ َليْ عَ   اا َكتَـبـْ
هح َرهحْم وَكَ َأجْ   مْ هح نْـ وا مِ آَمنح    وا ِب ذَّبح كَ   نَ قحوَن الَِّذيّن، َواْلَفاسِ و قح دَّ َوصَ   ِب   او نح مَ آ  ينَ الَّذِ   ونَ ِمنح محؤْ َوالْ   ،[27]احلديد:  فَاِسقحوَن{    مْ ِثرٌي ِمنـْ
 وّن " دح حَ َوجَ 

 ر الحديث. منك: البخاري ه عقيل بن الجعد، قال ر، وفيوالصغي اه الطبراني في األوسطو ر  :(740ثمي )الهي# قال 
 

وٍد  ْبِن َمْسعح   اّللَِّ ِد  ْن َعبْ عَ ،  يُّ دِ هْ  َأِب عحْثَماَن النـَّ َعنْ ،  يُّ ْيمِ التـَّ   نَ امَ يْ لَ سح   نْ ، عَ انح مَّ لسَّ  ارح ْزهَ أَ   ، انوِريُّ الدُّ   سح َعبَّاا الْ ثـَنَ َحدَّ   -  773
 « ْكتحومٍ مَ  مِّ  أح نح ابْ  نَ َؤذِّ  يـح ا َحّتَّ و بح وا َواْشرَ َفكحلح  ْيٍل،لَ  بِ ذِّنح  يـحؤَ اًل اَل بِ  نَّ »إِ َم: لَّ سَ ْيِه وَ َعلَ   ى هللاح لَّ لح اّللَِّ صَ و اَل َرسح قَ  :قَالَ 

 . عود بهذا اللفظعن ابن مس  ن أخرجهم أجد ملقق: حملا ل اق# 
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اِحيَل،  َشرَ  َأوْ  لَ يبِ شحَرحْ  نْ ْيٍس، عَ ِن قَـ بْ و رِ مْ ْن عَ عَ  ،نح َعْونٍ ، ان ابْ يُّ ارِ صَ اأْلَنْ ان  الرَّاِزيُّ، رِيسَ دْ إِ دح ْبنح حمحَمَّ متٍِ ابحو حَ ا أَ ثـَنَ َحدَّ  - 777
ا أَ َصارِ نْ أْلَ قَاَل  أَ يُّ:  فـََقالَ   لٌ جح رَ   َأَتّن   :الَ قَ   كُّ شح اَن  أحَصلِّي،  أح لَ كِ ثَ :  َوَأاَن  أَ كَ مُّ ْتَك  َوقَ تحَصلِّ ،  بِ ي  أحِمَر  ميحَ اتَ كِ ْد  َأْن  اّللَِّ  قَ زَّ ِب  : الَ َق؟ 

،  لْ خَ دَ   ِت ُثحَّ  َصاَل  يف َجوَّْزتح فـَتَ    َواأْلَْشَعِريَّ َوَهحَا  ةَ فَ يْـ وٍد َوححذَ عح سْ مَ   نَ بْ   اّللَِّ َعْبَد  ْدتح  جَ وَ تح الدَّرََجَة فَـ ِعدْ َفصَ   ،بح جَ  أححْ اَل   تح وَكحنْ تح
اعْ واَل قح يَـ  اِهمح طِ ِن:  فَـ حَ محصْ لْ   اَل  َف،  فـَقَ طِ أحعْ َقاَل:  هح،  ِإايَّ اْعطِ ةح فَ يْـ ححذَ لَهح    الَ يِهْم  ِإايَّ ِهمْ :  فَ   انَ و َيَْتح اَل    مْ َنَّح إِ هح؛  اْبنح  قَاا  َخريًْ   سَ لنَّا  َل 

 رًَة« و نَي سح ْبعِ  سَ مَ َوَسلَّ   هِ يْ لَ عَ لح اّللَِّ َصلَّى هللاح و سح رَ   َأقْـَرَأّن  َقدْ وَ  هح ْم ِإايَّ ْعِطيهِ  أح »اَل  :َمْسعحودٍ 
 # 
 

تح عْ سَِ   اَأَنََّ   ، ْيضِ فَ  أحمُّ الْ ْتيِن ثَـ َحدَّ   ،سٍ قـَيْ ْبنح  ان َعْزرَةح    ،يُّ مِ رَ ضْ َق احلَْ احَ ِإسْ   دح ْبنح محَْ ان أَ   ، ْربٍ ِن حَ بْ   زحَهرْيِ   دح ْبنح َأمحَْ   َناثَـ دَّ حَ   -  800
لَ   َكِلَماتٍ   ْشرَ  اْلعَ ؤحاَلءِ " َمْن قَاَل: هَ   قَاَل:  لَّمَ َوسَ   هِ يْ َعلَ   هللاح ى  لَّ  صَ َعِن النَِّبِّ   ثح دِّ َيحَ   عحودٍ َن َمسْ  اّللَِّ بْ دَ بْ عَ   لَ أَ َفسَ   ،َمرَّةٍ   فَ أَلْ   َعَرَفةَ   ةَ لَيـْ
هح ِإالَّ  إِ اهح طَ َأعْ ا  ئً يْـ ىَل شَ ّللََّ تـََعاا ، سحْبَحاَن ِطئحهح وْ ِض مَ رْ اأْلَ   ي يف ذِ الَّ َن  َحابْ اِء َعْرشحهح، سح مَ السَّ   يف ِذي  َن الَّ اا: سحْبحَ ثًَ أْ  مَ وْ أَ   مٍ حِ رَ   َعةَ يطِ  قَ ايَّ
 ْبَحانَ رحوححهح، سح   ءِ اوَ َلَْ  ايف   يذِ الَّ   نَ ا ْبحَ سح مْحَتحهح،   رَ ةِ نَّ جلَْ ا  ي يف لَّذِ سحْبَحاَن ا  ،هح انح ْلطَ سح نَّاِر  لا  يف   ي الَّذِ نَ َحاسحبْ   ، َسِبيلحهح   ْحرِ  اْلبَ ِذي يف الَّ 
  " هِ يْ ِإلَ  الَّ ْنهح إِ مِ ى جَ نْ ي اَل مَ ذِ َن الَّ ا، سحْبحَ ضَ رْ َع اأْلَ ِذي َوضَ سحْبَحاَن الَّ  ،َماءَ سَّ َع الرَفَ ي ذِ الَّ َن ا حَ بْ ، سح هح قحبحوِر َقَضاؤح لْ ا ي يف ذِ الَّ 

 عفه ابن معين. يس ضبن قرة عز   يهفر و يبكالي براني فيعلى والط اه أبو(: رو 252/ 3)الهيثمي # قال 
 

 نْ ى، عَ نح محوسَ بْ   ْضلح فَ لْ ا  ان  ،ةَ ِب رِْزمَ  أَ ْبنِ   زِيزِ اْلعَ   دِ ْبنح َعبْ ، ان حمحَمَّدح  ِميُّ رَ ضْ حلَْ ا  نَ امَ يْ لَ سح   نِ بْ   اّللَِّ   دِ مَّدح ْبنح َعبْ ثـََنا حمحَ َحدَّ   -  810
ةح جحْزٌء ِمْن  احلَِ صَّ ال  ايَ ؤْ لرُّ ا»:  مَ لَّ سَ ِه وَ َليْ  عَ  اّللَِّ َصلَّى هللاح لح و : قَاَل َرسح عحوٍد قَالَ سْ مَ   نِ ابْ   نِ ِه، عَ يبِ أَ   ِع، َعنْ يبِ  ْبِن الرَّ نْيِ كَ ِن الرُّ ، عَ ِمْسَعرٍ 

ِة« بـح لنـُّ ا ِمنِ  ًءازْ جح  بَِعنيَ َأرْ   وَّ
ؤيا»بلفظ  ححييث صالحد#   .«ةِ النُّبو   من جزًءا  نأربعٍة وأربعي من جزء   ة  الصالح الرُّ
 

إِ نَ ثَـ دَّ حَ   -  823 ْن ، عَ رْيٍ عحمَ ِن  بْ َن  ِر، َعْن ِعْمَراوِ اَأِب اْلمحسَ   نح بْ   ى لَ عْ اأْلَ   اِريُّ، ان َعْبدح اأْلَْنصَ    محْسِلٍم، ان اّللَِّ ْبنِ   دِ َعبْ   ْبنح   يمح اهِ رَ بْـ ا 
ْ بَ   ،رْيح مَ  عح ايَ   : هح فـََقاَل لَ   ، ودٍ ْسعح  ْبِن مَ ِد اّللَِّ بْ ِلعَ اَن َِمْلحوًكا  كَ وَ   : لَ اقَ   يِه،أَبِ  ْعتح   ِإّّنِ َقَك، وَ يدح أحْعتِ رِ  أح ّّنِ َلَك؟ فَإِ َما  ا ِل مَ   نيِّ  اّللَِّ  َرسحولَ سَِ

: »َمنْ   َوَسلَّمَ ْيهِ لَ عَ  هللاح ى َصلَّ   «قَ تَ عْ أَ  ي لَّذِ الحهح لِ مَ فَ  ا ْبدً َق عَ ْعتَ  أَ يـَقحولح
 إسناده ضعيف جدا. # 
 

َعْمٍرو   نْ عَ   اَق، حَ سْ إِ َة، َعْن َأِب  اِويَ عَ  مح رْيح ْبنح ، ان زحهَ ارح طَّ عَ الْ ْسَحاَق  نح إِ بْ دح  بَـيْ عح   ان ٍد،  حمحَمَّ  نح بْ ِلِك  اْلمَ  دح َعبْ   بَةَ ِقاَل   َنا أَبحو دَّثَـ حَ   -  829
، عَ صَ اأْلَ    هِ ذِ كحْم هَ اَنرح وَ   ِة، بـحوَّ نـُّ لَن اًءا مِ زْ جح   ْبِعنيَ سَ   نْ مِ   ْزءٌ ِم جح ْسلِ اَي اْلمح »رحؤْ   :مَ َوَسلَّ    َعَلْيهِ هللاح   ىلَّ  صَ اّللَِّ   لح َل: قَاَل َرسحو اقَ اّللَِّ    دِ ْن َعبْ مِّ
 صَّاَلَة« لا انـَْتَظرَ  اِة مَ  الصَّاَل يف   اْلَعْبدح لح ازَ يَـ اَل وَ  ،مِ  اَنِر السَّمحو ا ِمنْ ءً زْ ْبِعنَي جح  ِمْن سَ ْزءٌ جح 

 رجال الصحيحوبقية رجاله  وثقه ابن حبانو متروك و سحاق وهفيه عبيد بن إ :(10/139)ي ثمهيال# قال 
أَ : ان الَ قَ   يمَ ِإبـَْراهِ ْبنح    قح اْسحَ إِ   اثـَنَ َحدَّ   -  837 بْ   نـحَعيْ   ِن،سَ احلَْ نح  مْحَدح  بْ ان  ََلِيعَ   و بح أَ ان    ،ادٍ مَحَّ   نح مح  اْبِن  َعِن  ْبدح  عَ َثيِن دَّ َة، حَ عحَمَر، 

، َصلَّى هللاح نَّ ل انِ عَ  ،ِد اّللَِّ بْ عَ  َعنْ  ِث،ارِ ِن احلَْ ِه، عَ يأَبِ ، َعْن تٍ ِن َثبِ  بْ مَّدِ حمحَ   نْيٍ، َعنْ سَ حح  نح بْ اِب هَّ اْلوَ  َكاَن َذا  »إِ : قَالَ َسلََّم  وَ ْيهِ َعلَ  ِبِّ
َمْعَمَعٌة يف َنََّ إِ فَ   انَ ضَ رَمَ   يف   َحةٌ َصيْ  اْلقَ َوتََ   ٍل، َشوَّا  ا َتكحونح   َماوَ   مِ َحرَّ مح لْ ِة َواجَّ احلِْ ي  ءح يف ذِ االدِّمَ   َوتحْسَفكح ،  ةِ اْلَقْعدَ   ي ذِ   يف   ِئلح ابَ يـَّزح 

هَ هَ   اتَ هَ يْـ هَ   -ا َثاَلًث  وَلحَ يـَقح   -  رَّمح اْلمححَ    هِ ذِ قَاَل: »هَ ّللَِّ   اَرسحولَ   ا: َوَما الصَّْيَحةح؟ ايَ نَ لْ قـح :  الَ « قَ ًجارْ هَ   ْرًجاِفيَها هَ اسح  النَّ   َتلح اَت يـحقْ يـْ
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يَـ رَ   نْ ِنْصٍف مِ   يف   نح و َتكح  لَ رََمضَ   ْهرح شَ   اَفقَ ا وَ ِإذَ َك  َوَذلِ ،  ًحىَعٍة ضح ْوَم َجحح َمَضاَن  النَّ تح   ةٌ َهدَّ   محَعِة َتكحونح اجْلح   ةَ لَ يْـ اَن  َوتـحْقعِ مَ ئِ اوِقظح  دح ، 
 ا فَِإذَ َعٍة  َجحح   ةَ لَ يْـ  لَ ةِ نَ  السَّ تِْلكَ    يف رََمَضانح   َواَفقَ   ، فَِإَذادِ ِل َواْلّبَْ زِ اَل لزَّ َة اريَ َعٍة َسَنًة َكثِ َلِة َجحح يْـ لَ دحورِِهنَّ يف   ِمْن خح قَ اتِ وَ عَ الْ   جح رِ ختحْ وَ   َم،اْلَقائِ 
ِإَذا فَ ،  مْ كح َذانَ آ  او فحَسكحْم، َوسحدُّ وا أَنْـ رح كحَواكحْم، َوَدثِّ دِّدحوا  سَ وَ   ،مْ َتكح يحو ا بـح و لح اْدخح فَ   -َضاَن  ِمْن رَمَ   فِ صْ ٍة يف النِّ عَ َجحح   مَ وْ مح اْلَفْجَر يَـ تح يْـ لَّ صَ 
  نْ َومَ ا،  جنََ   كَ َذلِ   ْن فـََعلَ ِإنَّهح مَ ؛ فَ سَ ا اْلقحدُّو نَ رَبَـّ ،  سِ و َحاَن اْلقحدُّ سحبْ   ِس،و دُّ اْلقح َحاَن  سحبْ   او لح و َوقح ،  اسحجَّدً  ّلِلَِّ وا  َفِخرُّ   ةِ صَّْيحَ تحْم اِبلسْ سَ َأحْ 
 «  َهَلكَ كَ تـَرَ 
 (: موضوع.6471)الضعيفة  ثسلسلة األحادي # 
 

َبلح بْ ثَـ دَّ حَ   -  852 بَ   نِ نح ِإْسَحاَق بْ َنا َحنـْ ، َعِن اَجلِ ْلبَ ا  بَ و أَيُّ نح  بْ    َجرِيرح انأ  ،َجاءٍ رَ   نح بْ   ّللَِّ ا  دح بْ عَ ٍل، ان  َحنـْ   نِ بْ   ِفعِ انَ   نْ عَ   ،ِبِّ لشَّعْ يُّ
َع او اْبِن َمْسعح   نِ عَ   َدَة،رْ بـح   نَّتْ مَ تَ  لَ َمَضانَ رَ   يف ا  ادح مَ اْلِعبَ   مح نح: »َلْو يـَْعلَ ْد َهلَّ رََمَضاقَ  وَ ولح يـَقح َم  َسلَّ وَ   ْيهِ هللاح َعلَ  َصلَّى  ِبَّ لنَّ ٍد، أَنَّهح سَِ
ِبِه قَالَ نَ ثْـ : َحدِّ ةَ اعَ زَ خح   ِمنْ لح  رَّجح لاَل افـَقَ   ،«ًة كحلََّهاَسنَ انح  ضَ مَ رَ   ونَ كح يَ   نْ يِت أَ مَّ أح  ِلَرَمضَ يَّنح تـحزَ : " ِإنَّ اجْلَنََّة  ا    ىَل إِ   لِ وْ احلَْ   سِ رَأْ   اَن ِمنْ  
قحْلَن: يَـ فَـ   ِلكَ ذَ   ىَل إِ   َعنْيح الْ   ورح  احْلح رح تَـْنظح جْلَنَِّة فَـ  اَرقَ وَ   تْ قَ فَّ صَ ِش فَ رْ  اْلعَ يحِ رِ   ِمنْ ٌح  يرِ   َهبَّتْ   نَ اضَ مَ ِمْن رَ يـَْوٍم    لح َذا َكاَن َأوَّ ْوِل، َحّتَّ إِ حلَْ ا

، اْجَعْل لََنا مِ رَ اَي   َنا ِبِمْ   رُّ قَ تـح ا  جً اَأْزوَ   رِ شَّهْ َهَذا ال  اِدَك يف ِعبَ   نْ بِّ  جَ وِّ  زح  ِإالَّ نَ ارََمضَ   مح و صح  يَ ْبدٍ عَ   َما ِمنْ فَ   : لَ ابَِنا قَ هحْم  نـح يـح  َوتـحَقرُّ َأعْ َأْعيـحنـح
هح   لِّ ى كح َعلَ   ،[72ن:  مح لر ْْلَِياِم{ ]ااٌت يف اورَ صح قْ  تـََعاىَل }ححوٌر مَ ا نـََعَت اّللَّح ِمَّ َفٍة  وَّ ُمحَ   ةٍ ْيمَ  خَ  يف َعنْيِ لْ وِر اٌة ِمَن احْلح جَ َزوْ  نَّ  اْمَرَأٍة ِمنـْ
ٍة   اْمَرأَ ، ِلكحلِّ َخرِ ْْل ا  رِيحِ   ىَعلَ   نٌ وْ لَ   َها ِمنْـ   سَ لَيْ   ، يبِ اًن ِمَن الطِّ وْ  لَ نيَ عِ بْ ى سَ َوتـحْعطَ   ، ْخَرىأْلح ا  نِ وْ ى لَ لَ لٌَّة عَ حح   ا هَ نْـ  مِ ْيسَ لَ   ، ةً لَّ عحوَن حح َسبْـ 

هحنَّ   َسرِيرً عحونَ َسبْـ ِمنـْ اَيقحو   ِمْن  محَْ ةٍ تَ ا  عَ ابِ   ةٍ حَ َوشَّ مح اَء  رَ   َسرِيَلى كحلِّ لدُِّر،  إِ ِمنْ   اهَ طَائِنـح بَ   ، ااشً ِفرَ َن  عحو َسبْـ   رٍ   السَّ وَ   ٍق،َتّبَْ سْ   نَي عِ بْ فـَْوَق 
عح ِفرَ  عحوَن أَ َوسَ   ا،ٍة حِلَاَجاتَِ َوِصيفَ    أَْلفِ عحونَ بْـ سَ   هحنَّ نْـ  مِ ةٍ أَ رَ امْ لِّ  كح لِ   ايكً رِ أَ وَن  اًشا َسبـْ   ِمْن َذَهبٍ ةٌ ْحفَ صَ يٍف  صِ  وَ لِّ َع كح مَ ، ْلِف َوِصيفٍ بـْ

هَ مِ   ْقَمةٍ لح   رِ خِ دح ِْل  يَِ مٍ َعاطَ   َلْونح   ِفيَها ارَاِن ْيِه ِسوَ َر، َعلَ محَْ أَ   تٍ قحو ايَ   ِمنْ   رٍ يَسرِ َلى  عَ   ِلكَ ذَ   لَ ِمثْ   ى َزْوجحَها ْعطَ َويـح ،  هِ لِ دح أِلَوَّ اَل يَِ   ةً ذَّ ا لَ نـْ
 اِت "نَ سَ حلَْ َن امِ  لَ مِ عَ  امَ ِسَوى  َمَضانَ اَمهح ِمْن رَ صَ ٍم وْ  يَـ لِّ ِبكح ا ، َهذَ رَ اقحوٍت َأمحَْ َوًشا بِيَ  مح بٍ هَ ِمْن ذَ 

 عيف.أبو يعلى، وفيه جرير بن أيوب، وهو ض اهرو  :(4781)الهيثمي ل اق #
 

َْيدٍ   َعنْ ٌف،  َخلَ   ان، نَ بحو َغسَّاان أَ ،  ةَ ْبِن َجبَـلَ بـَْراِهيَم  إِ   اقح ْبنح حَ سْ ا إِ ثـَنَ َحدَّ   -  858 َعْبِد    ِرِث، َعنْ احْلَا   ْبنِ ّللَِّ ِد ابْ ْن عَ ، عَ جِ رَ عْ أْلَ ا  محح
بْ اّللَِّ  لَ نَّ »إِ   َم:لَّ َوسَ   هِ يْ لَ هللاح عَ   ىَصلَّ   ّللَِّ ا  َرسحولح   ِل َل  ا: قَ لَ قَاَمْسعحوٍد  ِن    الطَّ ىَل إِ ظحرح  تَـنْ َك  اجْلَنَّ رْيِ   فـََتشْ  يف  فَـ هِ تَ ِة  بَ يِه  ْيَك  َيدَ   نْيَ َيِخرُّ 
« وِ َمشْ   اي 
 ضعيف جدا.  :(6784ة )لضعيفا  لسلسلةا# 
 

، انرَ احلَْ   ةَ بَ نح قـحتَـيْـ  بْ ان يَزِيدح َم،  يهِ بـَْراإِ نح  بْ ِلمح  سْ زِيِز، ان مح عَ ْبِد الْ ْبنح عَ   ِليُّ َحدَّثـََنا عَ   -  861 ِه،  ي بِ َعْن أَ   ،ِبُّ ِكاَل الْ   رِّ اأْلَغَ   نح لح بْ َفضْ  الْ ِشيُّ
:  ؟ قَالحوا كحمْ ولح رَبُّ يـَقح   ا وَن مَ رح دْ تَ   َهلْ   ْم: فـََقاَل ََلح    يـَْوًما َحاِبهِ صْ ى أَ َم َخَرَج َعلَ ْيِه َوَسلَّ لَ عَ   ى هللاح  َصلَّ لنَِّبَّ ا  نَّ ، أَ ودٍ عح سْ  مَ نِ  بْ اّللَِّ   ْبدِ َعْن عَ 

 نْ تحهح َوإِ  َرمِحْ تح ِشئْ ْقِتَها ِإْن  وَ   ى ِلَغرْيِ لَّ  صَ نْ ، َومَ نَّةَ هح اجلَْ تح لْ َأْدخَ   الَّ إِ ا  هَ ْقتِ ِلوَ ٌد  َعبْ   َصلِّيَها يح   ِت اَل زَّ عِ »وَ اَل:  قَ   ثً ا َثاَل َلََ  قَاَلمح  َأعْ َرسحولحهح  وَ ّللَّح ا
 « بـْتحهح ذَّ ِشْئتح عَ 

 منكر. (:1338ضعيفة )لا  السلسلة# 
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ْبنح َنا عِ ثَـ دَّ حَ   -  864 الرَّ نح َكثِ بْ   مَّدح حمحَ   ان  ،دَ محَْ أَ   يَسى  يـَعْ َأِب   َعنْ   رِيٌك،ان شَ ،  يُّ ْملِ رٍي  َأِب ، عَ فحورٍ   كحنَّا    :الَ قَ   يِّ َسدِ اأْلَ   ْقَربٍ عَ   ْن 

إِ   َمْسعحودٍ   ْبنَ   اّللَِّ َعْبَد  رح  َتظِ نْـ نَـ  نـََزلَ بَِبابِِه  َناعَ   ْذ  وَ ْن  مِ   َليـْ يـَقحولح هحوَ غحْرَفٍة  َوَرسح اّللَّح   قَ دَ صَ   :   لَيْـ مِ تَ الْ »  ، هح ولح   اْلقَ لَ سحوا  ِنصْ يف   ْدرِ َة  ِف  
 اَن«َمضَ رَ   ِمنْ اِقي ْلبَـوَ ا

 ناده ضعيف.إس# 
 

ِر ْقمَ اأْلَ   نِ  بْ يِّ َعلِ   نْ َأَة، عَ ْرطَ ِج ْبِن أَ ا َحجَّ   ٍب، َعنْ رْ ِم ْبنح حَ سَّاَل دح البْ ان عَ   ، نَ و َغسَّاأَبح   ، ان ْربٍ حَ   نِ رْيِ بْ ْبنح زحهَ دح  َأمحَْ   ا ثـَنَ دَّ حَ   - 865
اْلمَ ِب أَ ِن  بْ  بْ ِليحِ   محْصَعبٍ نِ   َعْن    اّللَِّ ْبدِ عَ ،  فـَهَ رَ ٍم محَْ َأدَ ْن  مِ قـحبٍَّة  َم يف  َسلَّ وَ ِه  يْ َعلَ   ى هللاح لَّ لنَِّبِّ صَ ا  عَ مَ   تح نْ كح   :قَالَ     رِ جَ ااَء،   يحٌ ْت 

تـح فـَلَ   « َهاَشرِّ  ِمنْ  اِبّللَِّ  ْسَتِعذْ َلِكِن اوَ َح، ّرِيبَّ السح تَ   اَل ْن وَ ْلعَ اَل تَـ : »مَ لَّ َوسَ  هِ  َعَليْ هللاح   َصلَّى اّللَِّ  لح  َرسحو الَ َها، فـَقَ َعنـْ
 ضعيف.إسناده # 
 

ْن اٍن، عَ نَ ْبِن سِ َعْن َسِعيِد    ٍر،كْ ْبنح بَ   رح  ِبشْ يِن دَّثَ ، حَ ْهبٍ ِن وَ  بْ ّللَِّ َعْبدح او، ان  ْمرٍ ْبنح عَ   دح َأمحَْ   وٍد، انمح حمَْ  نح بْ بح  حِ اا صَ نَ ثَـ دَّ حَ   -  867
عَ   نِ بْ   ِثريِ كَ  َعْن  صَ اّللَِّ   ولِ َرسح   نْ عَ   ،اّللَِّ ْبِد  محرََّة،  وَ ْيهِ َعلَ   لَّى هللاح   »لَ اقَ هح  أَنَّ َسلََّم،    عَ يحَسلِّ   مٍ لِ سْ مح   ِمنْ ا  مَ :  مِ رَ   َعَشَرةِ   ى لَ مح  َن  ْهٍط 

  اجْلَنَّةح« هح لَ ْت َوَجبَ  ِه ِإالَّ ْومِ يف يَـ كحهح َأَجلحهح ِر يحدْ ُثحَّ  ى َترتَْ  اَل  وَ ةَ اعَ َجََ   اَل ِمنيَ ْسلِ اْلمح 
 ه بالوضع. ارقطني وغير الد ن سنان الحمصي متروك، ورماهسعيد ب  :المحقق# قال 

 

زِيَد  يَ   نِ بْ   دِ  حمحَمَّ نْ اٍش، عَ  ْبنح َعيَّ لح اِعي  ِإسَْ ان   ، ِقيُّ َمشْ الدِّ   نَ امَ ثْ عح    ْبنح دح مَّ  حمحَ َد، ان اوح و دَ أَبح   ٍد، ان حَمْمحو   نح بح بْ حِ اا صَ دَّثـَنَ حَ   -  868
،  ِث ْبِن سحَ ، َعْن محِغيلرََّحِبِّ ا ا و رح ادِ بَ تـح »اَل    َل:اَم قَ َسلَّ  وَ َلْيهِ  عَ ى هللاح  َصلَّ  اّللَِّ ولَ سح رَ  ، َأنَّ ودٍ عح سْ  مَ  ْبنِ  َعْبِد اّللَِّ َعنْ   ،ةَ يعَ ِن رَبِ بْ   َوعحَمرْيِ يٍّ

 ِه«  بِ مَتَّ َمامح لِيـحؤْ اْْلِ  لَ عِ ا جح نََّ إِ فَ  ْرَفَع؛ّتَّ يَـ وَسكحْم حَ ْرفـَعحوا رحءح تَـ ، َواَل ْسجحدَ  يَ ّتَّ حَ  ودِ لسُّجح َواَل ابِ   يـَرَْكَع،َحّتَّ  عِ كحو لرُّ ابِ اَم مَ اْْلِ 
 .ده ضعيفإسنا # 
 

، أان شحعْ لنَّ ان ا،  دَ و َداوح بح أَ   ان   ، يُّ ذِ مِ ٍح الرتِّْ َصالِ نح  حمحَمَّدح بْ   ِد اّللَِّ بْ بحو عَ أَ   َنا ثَـ َحدَّ   -  871 ْن  عَ   ، اَذر    تح عْ سَِ   :قَالَ ِم  كَ احلَْ   نِ ةح، عَ بَ ْضرح
  ،« لنَّارِ ا  لِ هْ أَ   رح ْكثَـ أَ   نَّكحنَّ فَإِ   َن؛: »َتَصدَّقْ ءِ اِللنِّسَ    قَالَ مَ َسلَّ  وَ ْيهِ لَ عَ   هللاح ى  َصلَّ ،  ِبَّ َأنَّ النَّ   ْسعحوٍد،  مَ ْبنِ   َعْبِد اّللَِّ ْن  نََة، عَ ِن َمَهابْ َواِئِل  

لَيْ   َلتِ َقافَـ  مِ سَ اْمَرَأٌة  اِعْليَ   نْ ْت  لَ اءِ سَ لنِّ ِة  مِ يْ ،  َرسح   :َأْعَقِلِهنَّ   نْ َسْت  اّللَِّ اَي  ِفيَمنْ وَل  ملَِ   ِِبَ   وْ أَ   ،  »  ؟َأْو  تحكْ نَّ كح نَّ إِ قَاَل:   َن، عْ للَّ ا  ْرنَ ثِ  
ْيِن َأغْ  وَ ْقلِ ْلعَ ا  ِصيقِ انَ   ِمنْ   تح أَيْ ا رَ : »مَ اّللَِّ   ْبدح َوقَاَل عَ   ،«اْلَعِشريَ   فحْرنَ َتكْ وَ    ،َساِء« لنِّ ِهْم ـ ِمَن ارِ ى َأمْ لَ ِر عَ مْ ي اأْلَ َذوِ   َجالِ رِّ َب ِلللَ الدَّ

،  َها ِدينِ نح  اْقصَ ا نـح مَّ أَ وَ   ،لٍ جح  رَ ةِ َشَهادَ  كَ َتنْيِ ةح اْمَرأَ دَ اهَ َلْت شَ عِ ا جح ِإَنََّ فَ ا،  هَ ْقلِ عَ انح  صَ ا نـحقْ مَّ أَ »  :َها؟ قَالَ ينِ ِلَها َودِ قْ  عَ نح اَما نـحْقصَ ِقيَل: وَ 
َا َيَْ  َهالَ ِت عَ فَِإَنَّ َلٍة اَل وَ  يـَْومٍ  ا ِمنْ ذَ كَ ا وَ َكذَ   يـْ  ًة«  َصاَل َصلِّي ّلِلَِّ تح لَيـْ

 شعيب: صحيح لغيره. ، وقال(4152المرفوع منه )مد مام أحإلى ارو باني. و لفه األ ع، وض(3313)بان في صحيحه ن حأخرجه اب# 
 

اْلَعبَّ َحدَّ   -  872 الاثـََنا  ِإسْ   ، اّللَِّ دح  يْ ان عحبَـ ،  يُّ رِ و دُّ سح  أَ ائِيلح،  رَ أان  إِ ِب َعْن  أَ ّللَِّ ا   ْبدِ ْن عَ ، عَ اقَ حَ سْ   ْيِه  َعلَ   ى هللاح لَّ  صَ  َرسحوَل اّللَِّ نَّ ، 
 ي ا« لِ  حح تْ قَ رَ سَ  َأةٍ اْمرَ َد يَ َع طَ »قَ َم لَّ سَ وَ 

 نقطع. إسناده ضعيف م# 
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َل: َأوَّلح َمْن قَاٍد  و عح سْ ْبِن مَ    اّللَِّ َعْن َعْبدِ   ، يهِ أَبِ   نْ ْيٍر، عَ ْن ثـحوَ عَ   ،لح ئِيا ِإْسرَ أان   وَسى،نح مح  بْ ّللَِّ دح ايْ َنا الدُّوِريُّ، ان عحبَـ ثَـ دَّ حَ   -  873
 .ثَ يدِ احلَْ   َسلَّمَ  وَ َلْيهِ  عَ هللاح   ىلَّ  صَ ْد رَأَْيتح َرسحوَل اّللَِّ قَ فَـ ،  اّللََّ   َقَصهحمح نَـ ا  نـََقصحوهَ   :  َعْبدح اّللَِّ الَ قَ ، فَـ ةَ عحْقبَ   ْبنح   دح َولِيالْ تَّْكِبرَي   النـََقصَ 
  ْكِبريَ تَّ الْن نـََقَص  مَ   لح قَاَل: َأوَّ   ودٍ ْسعح مَ   اْبنِ   َعنِ ،  بِيهِ  أَ َوْيٍر، َعنْ  ثـح َعْن ِإْسَرائِيَل، َعنْ ،  ّللَِّ ا  دح عحبَـيْ   ، انازِمٍ دح ْبنح حَ محَْ َنا أَ ثَـ َحدَّ   -  874

ح كحلََّما رَكَ  يح مَ لَّ سَ وَ   َلْيهِ عَ   ى هللاح  َصلَّ ّللَِّ ا  سحولَ  رَ رَأَْيتح   َوَقدْ   ،اّللَّح   َقَصهحمح نَـ   وَهاصح نـَقَ   ٍد:و ْسعح  مَ ْبنح نح عحْقَبَة، فـََقاَل ابْ   يدح اْلَولِ  كحلََّما  َع وَ َكّبِّ
 عَ رَفَ  امَ لَّ كح َد وَ جَ سَ 
 وهو ضعيف.  تةخفابن أبي  فيه ثويرار و رواه البز  (:2794سلة الضعيفة )سل ال# 
 

 ّللَِّ اِد  بْ عَ   ٍم، َعنْ اََهَّ   ِن، َعنْ لرَّمحَْ  اْبدِ عَ   نِ  بْ ةَ  َوبـَرَ نْ يُّ، عَ عحودِ ْلَمسْ ٍر، َواََي، َعْن ِمْسعَ و َيَْ اِمِريُّ، ان أَبح ْلعَ ا  انَ فَّ عَ   ْبنح ا انَ ثَـ َحدَّ   -  875
 «ةِ محعَ ْوَم اجْلح يَـ  لح نَِّة اْلغحسْ سُّ َن ال مِ »: لَ قَا

 ات. ثق  رواه البزار ورجاله :(3053)ي الهيثمل # قا
 

 رْيَ يَ  ْبِن  َبرْيَةَ ْن هح عَ   َق، َحاسْ َأِب إِ   ، َعنْ ْيدٍ زَ ْن  ، عَ ّللَِّ دح ايْ عحبَـ ان  ،  َفرٍ عْ جَ  ْبنح  ّللَِّ َعْبدح ا  ، ان بٍ َحرْ    ْبنِ رْيِ هَ زح نح   بْ دح محَْ ثـََنا أَ َحدَّ   -  891
: »مَ وٍد، يَـ َن َمْسعح  بْ اّللَِّ  دَ بْ ْعتح عَ قَاَل: سَِ   « مَّدٍ حمحَ   ىِزَل َعلَ أحنْ  ا مبَِ َكَفرَ   َقدْ فَـ  ولح يـَقح ا دََّقهح مبَِ َفصَ ا رً َساحِ  وْ أَ  َكاِهًناْن أََتى  قحولح

 ثقات.  بزارالكبير وال بزار، ورجالالاية و وكذلك ر ال: " فصدقه ". ه ق أناألوسط إاللكبير و ي في ارواه الطبران :(8489الهيثمي )# قال 
 

، عَ   ِب أَ ْن  ، عَ ادٌ مَحَّ   ، انِليُّ رَّمْ ال  ريٍ ثِ ان حمحَمَّدح ْبنح كَ ،  ّنُّ َقاَل سْ َد اْلعَ محَْ نح أَ ى بْ ِعيسَ َحدَّثـََنا    -  893 ،  ْعبٍ كَ   ِد ْبنِ مَّ حمحَ   نْ َجْعَفٍر اْْلَْطِميِّ
بْ َقاَل َعْبدح فَـ َت،  اْيِن مَ ِبَجادَ َذا الْ   اّللَِّ َد  بْ عَ   َأنَّ  َنا ُمََ َأَصابَـ   : ودٍ عح سْ مَ   نح  اّللَِّ  نـحَويْـ لَ يْـ  لَ َذاتَ   تح ، فـَقحمْ َدةٌ َشِديٌة  اعَ تـْ ، صُّ تـَبح   ةَ رَ ٍة فـََرأَْيتح 
،  وَ   رٍ كْ بَ   وبح َسلََّم َوأَ َعَلْيِه وَ   هللاح   َصلَّى   اّللَِّ   سحولح ا رَ ِإذَ ا فَ هَ نْـ مِ نـَْوتح  َفدَ   ،طََعاًما  َها دَ نْ َهِذِه؛ َلَعلِّي أحِصيبح عِ   نْ مِ تح  نـَوْ ْو دَ لَ :  ْلتح فـَقح  عحَمرح

َاَب فَـ وَ  رح فِ  َيَْ ّْبِ قَ الْ يف  لَّمَ َوسَ ِه يْ لَ  َصلَّى هللاح عَ اّللَِّ  لح سحو َورَ   ،ى َعَلْيهِ ج  محسَ  اّللَِّ  َوَعْبدح  ٍض  هح رَانْ عَ  ِإّّنِ  مَّ هح »اللَّ  َل: اقَ فـََنهح دَ ا  مَّ لَ يـحَناِوَلححمح الرتُّ
 « َث َمرَّاتٍ اَل  ثَ هح َض َعنْ فَارْ 

 .د العرزمي وهو متروكعباد بن أحم :(9/372الهيثمي )# قال 
 

  دح َعبْ َر  ذَكَ َل:  قَااِهٍد   ُمحَ َعنْ ،  رَّةَ مح   نِ ِرو بْ مْ َعْن عَ   ،َمشِ أْلَعْ  انِ عَ   ،نح نحرَْيٍ ِريُّ، ان ابْ َعامِ الْ اَن  ِن َعفَّ ِليِّ بْ عَ   نح نح بْ حْلَسَ ا  َنا َحدَّثَـ   -  894
، َويح   اَل مح فَ و َيصح   جحاًل رَ   اّللَِّ  ، َوأح مح وَ صحو  أَ لِّي َأانَ : »َلعَ مَ لَّ َلْيِه َوسَ عَ   ى هللاح لَّ  صَ ّللَِّ لح اسحو َقاَل رَ امح، فَـ َفاَل يـَنَ َصلِّي  يـحْفِطرح ، مح انَ أَ َصلِّي وَ َأْفِطرح

، مِ   وَ  فـَهح يِت َع سحنَّ تَبِ   َفَمنْ  نٍَّة سح   ىَل هح إِ تح رتَْ فَ ْت  انَ ا كَ ًة، َفمَ َفرتَْ    ِشرَّةٍ  ِلكحلِّ ِشرًَّة، َوِإنَّ ٍل  َعمَ   كحلِّ لِ نَّ  إِ   ، ِمينِّ   سَ َليْ  فَـ يِت سحنَّ ْن  ِغَب عَ ْن رَ مَ وَ   ينِّ
 َضلَّ« ْد قَ فَـ َك رْيِ َذلِ تحهح ِإىَل غَ رتَْ  فَ اَنتْ َوَمْن كَ َتَدى، هْ ا دِ فـَقَ 

 د. مسعو بد هللا بن أخرجه من حديث عن مد لم أج  ق:ال المحق# ق
 

، رَقِ اأْلَزْ   دِ لِي اْلوَ نح بْ يُّ، ان َأمْحَدح  ورِ الدُّ   سٌ بَّاا عَ دَّثـَنَ حَ   -  896  ِد اّللَِّ بْ  عَ نِ بْ   نِ وْ َكْيَساَن، َعْن عَ   نِ ِح بْ َصالِ   اِلٍد، َعنْ خَ   مح ْبنح لِ سْ ان مح   يُّ
بَ  عح ْبنِ  لَ َك اللَّ لْ  تِ ِطْرانَ مح  اِبحْلحَدْيِبَيةِ َم َسلَّ وَ  ْيهِ َعلَ  هللاح  لَّىصَ  ِبُّ النَّ مَّا َكاَن لَ   قَاَل:اّللَِّ  دِ َعبْ ِه دِّ  جَ نْ ، عَ يهِ أَبِ ْن ، عَ ةَ تـْ نَِّبُّ ال ْصَبحَ ا أَ فـََلمَّ ِة، يـْ
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لح قحو ِذي يَـ  الَّ ِإنَّ   اَل: "هح قَ نَّ فَإِ   :الَ َأْعَلمح قَ هح   َوَرسحولح اّللَّح وا:  الح قَ ؟  ةَ لَ لَّيْـ ال  مح بُّكح رَ   لَ اقَ   َما  ْدرحونَ ِبِه: تَ اْصحَ أِلَ   لَ اَلْيِه َوَسلََّم قَ عَ   ى هللاح لَّ صَ 
: اّللَّح سَ يَـ  ِذيَوالَّ  ،  النَّْجمِ كَ لِ َن ِبذَ آمَ ِه وَ َربِّ بِ َر ْد َكفَ قَ ا فَـ وََكذَ  اذَ محِطْراَن ِبكَ    "بِ وْكَ ْلكَ  اِلكَ ِبذَ  رَ فَ وَكَ  َربِّهِ آَمَن بِ  َقدْ فَـ  اانَ قَ قحولح

 قه جماعة وضعفه غيرهم.وث زنجي فيه مسلم بن خالد الألوسط، و في ا طبرانيرواه ال  :(13272الهيثمي )قال # 
 

ثـََنا أَبحو يَـ   -  900 َبةح قـح   ان  ،يُّ ذِ مِ رتِّْ لا  وبَ ْعقح َحدَّ َبةَ عح    ْبنِ ّللَِّ ِد اَعبْ   نِ  بْ ْونِ َعْن عَ ،  نَ ِن اْبِن َعْجاَل ْيٌث، عَ  لَ ان  ،تَـيـْ نَّ أَ   وٍد،عح َمسْ ِن   بْ تـْ
: َقدِ َقالَ فَـ   ،الثََّمنِ   َلَفا يف تَـ خْ افَ ٍء  يْ شَ   يف   عحودٍ َمسْ َن  ابْ   َيعَ ، ابَ ْيسٍ َن قَـ َعَث بْ اأْلَشْ  َنَك  يِن َوبـَيْـ يْ بَـ   يْن يـَْقضِ مَ ْس  َتمِ لْ افَ  َنافْ لَ تَـ  اخْ  َعْبدح اّللَِّ

فَ  بـَْييِن ْنتَ أَ قَاَل:  نَـ نْيَ َوبَ     فـََقالَ كَ ْفسِ   مَ ابْ   ،  َذِلكَ نَيَّ ْقضِ أَلَ :  ودٍ ْسعح نح  َوَسلَّ يْ َعلَ   هللاح   ىَصلَّ   ّللَِّ  اسحولِ رَ   ِمنْ   تحهح عْ ٍء سَِ ِبَقَضا     ا ذَ َم: »إِ ِه 
 َياِر« اعح اِبْلِْ تَ بْـ مح ِع، َوالْ ئِ َباالْ  لح قـَوْ لح وْ قَ لْ  فَاَلَف اْلمحتَـَباِيَعانِ اْختَـ 

 ي.، وصححه األلبان (1270الترمذي ) فوع منهأخرج المر # 
 

، َعْن  يْ اللَّ   ، أانادٍ نح مَحَّ ى بْ ان ِعيسَ   ،محودٍ نح حمَْ بح بْ حِ َصايِن  ثَ َحدَّ   -  901  نْ عَ   َبَة، تْـ  عح ِد اّللَِّ ْبنِ َعبْ   ْبنِ   نِ وْ ، َعْن عَ يِّ ّبحِ ْلَمقْ ا  دٍ ِعيسَ ثح
نَ   َل: قَاهح  نَّ أَ   ،عحودٍ سْ مَ   ّللَِّ ْبنِ ا  دِ بْ عَ    مٍ سحَليْ   َبيِن   ِمنْ   جحلٌ هح رَ ِد َجاءَ ْسجِ ْلمَ يف ا  لَّمَ سَ وَ   ْيهِ لَ عَ   هللاح   لَّىصَ    جحلحوٌس َمَع َرسحوِل اّللَِّ نح ا نَْ بـَيـْ

  َحّتَّ مَ لَّ  َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوسَ اّللَِّ   َرسحولَ َر  يَـ   مْ لَ فَـ   ةَ مبَكَّ   مَ ْيِه َوَسلَّ لَ عَ   هللاح ى   َصلَّ اّللَِّ َيَع َرسحوَل  ْن ابَ ِمَّ   نَ اَسَة، كَ َعبَ   نح بْ رحو  مْ عَ   هح لَ   يـحَقالح 
َفعحيِن يِن  ِبئْ نْ أَ اِهٌل، وَ ِه جَ بِ   َأانَ وَ   املٌِ عَ َت ِبِه  نْ َما أَ   ، اّللَِّ ولَ َرسح اَي    لِّْميِن عَ   اَل:، فـَقَ يَنةِ دِ مَ اِبلْ   مَ َقدِ   لَّْيلِ لا  نَ ، َهْل مِ كَ رُّ ضح  يَ اَل وَ   اّللَّح   مبَا يـَنـْ
فـََقالَ   َقىتـَبْـ اَعٌة   سَ ارِ هَ لنـَّ اوَ  الصَّاَلةح؟  اسح رَ   ِفيَها  وَ َعَليْ   ى هللاح لَّ صَ   ّللَِّ ولح  »َأمَّ َسلَّمَ ِه  َصلَّ ِإذَ   لح يْ اللَّ   ا :  نَ ا  وَلٌة  ْقبح مَ   اَلةح صَّ الفَ   بَ اْلَمْغرِ ا  يـْ

 ِإَذا ِن، فَ اْيطَ الشَّ  ْرّنَِ قَـ  َبنْيَ  عح ْطلح ؛ فَِإنَّ الشَّْمَس تَ َيضَّ تـَبْـ لشَّْمسح وَ ا عَ فِ تَ رْ تَـ ّتَّ حَ  ةَ ِب الصَّاَل نِ تَ اجْ فَ  رِ جْ اْلفَ  ةَ َي َصاَل لِّ  نحصَ َحّتَّ  َدةٌ و هح َمشْ 
تَ يَـ   َحّتَّ   ةٌ ولَ بح ورًَة َمقْ ضح  حمَْ اَلةً صَ نَّ  إِ  فَ ْمسح ِت الشَّ ابـَْيضَّ   يف   ءٍ يْ  شَ  كحلُّ مَ و قح صحوٌب، َويَـ نْ مَ   حٌ مْ رح   اَنََّ أَ كَ شَّْمسح  ال  َتِدلَ تـَعْ وَ رح،  اهَ ِصَف النـَّ نـْ

 رَةٌ و ضح حمَْ   ْقبحوَلةٌ ةح مَ اَل الصَّ   نَّ فَإِ   الشَّْمسح   تِ َمالَ   ِإَذا، فَ مَ َهنَّ  جَ حِ ْن فـَيْ رِّ مِ َة احلَْ ِشدَّ   نَّ ؛ فَإِ مح َهنَّ جَ   اِفيهَ   رح َتعِ السَّاَعةح الَّيِت َتسْ   كَ ِتلْ ِظلِِّه، فَ 
 اِن«طَ يْ شَّ لا قـَْرّنَِ  نْيَ تـَْغرحبح بَ ا َنََّ إِ فَ  ،ْمسح شَّ الْصَفرَّ تَ  َحّتَّ 

 إسناده ضعيف، وفيه انقطاع.# 
 

ثـََنا ا  -  905 ِه يْ َعلَ ى هللاح  لَّ  صَ ولح اّللَِّ اَل: قَاَل َرسح اّللَِّ قَ   دِ َعبْ اِهيَم، َعْن  رَ ِش، َعْن ِإبْـ مَ عْ أْلَ ا  نِ عَ   ، اّنُّ مَّ  احلِْ ان   ،يُّ ورِ الدُّ سح  ْلَعبَّاَحدَّ
َفهح رِْم ِر فـَْليحكْ خِ ِم اْْل وْ يَـ اِبّللَِّ َوالْ  نح مِ يـحؤْ  نَ ا كَ نْ َم: »مَ َسلَّ وَ   « ارَهح جَ  ذِ ؤْ يـح اَل فَ  رِ اْْلخِ  مِ يَـوْ الْ  وَ نح اِبّللَِّ َكاَن يـحْؤمِ   نْ مَ وَ ، َضيـْ

 .إسناده ضعيف# 
 

لَّى  صَ نَِّبِّ لىَل ااَء محَعاٌذ إِ جَ :  ّللَِّ دح ااَل َعبْ قَ :  لَ َم قَايهِ َرابْـ ْن إِ ، عَ شح اأْلَْعمَ ْعَلى، ان  يَـ ، ان  اَلّنُّ ْلَعْسقَ مْحََد اأَ   نح يَسى بْ عِ   ا نَ ثَـ دَّ حَ   -  910
 َعلَّمح تَـ ا نَـ يعً َجَِ  وَ هح وَ  انَ  أَ ْنتح كح   َمِعي، ُثحَّ  امَ ْأتحهح فََأقْـرَ  ،هح«قْـَرأْ »ا : َقاَل ِل َم، فَـ لَّ سَ  وَ هِ  َعَليْ هللاح 
 ده منقطع. إسنا # 
 

َلى، لَ   َأِب ِن  اِر، َعِن ابْ تَ خْ مح الْ   ْبنح يَسى  عِ  اْلَقاِضي، ان  نِ ِد الرَّمحَْ بْ عَ   نح بْ   رح ازٍِم، ان َبكْ ْبنح حَ   دح َأمحَْ   ثـََنا َحدَّ   -  913 ، سٍ يْ  قَـ ِب  أَ َعنْ   يـْ
 َتنْيِ الصَّاَل  َبنْيَ  ََجَعَ  مَ لَّ َوسَ ْيِه  َعلَ ى هللاح َصلَّ  ّللَِّ سحوَل ارَ  َأنَّ  ،َمْسعحودٍ  ْبنِ اّللَِّ َعْبِد ْن عَ  ،لِ َزيْ َعِن اَْلح 

 .يفضعإسناده # 
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ِن عَ  ْوٍف،ِن عَ  بْ اّللَِّ نح َعْبِد طَْلَحةح بْ  ّن ّبََ َل: َأخْ قَا ةَ دَ بَـيْ  عح َعْن َأِب  اِلٍح،، َعْن صَ َأِب  ان ،بح قحو يـَعْ يُّ، ان اٌس الدُّورِ َعبَّ  َحدَّثـََنا - 919
َج رَ خَ   َلًة َحّتَّ ِه لَيْـ َذ بَِيدِ  َأخَ مَ لَّ سَ وَ   ْيهِ  َعلَ  َصلَّى هللاح اّللَِّ   َأنَّ َرسحولَ   ،هح ّبََ خْ وٍد، أَ ْبَن َمْسعح   ّللَِّ اَعْبَد  هح  َأابَ   نَّ أَ   عحوٍد، ْبِن َمسْ اّللَِّ َعْبِد    اْبنِ 

 ْنظحرح  َوَسلََّم أَ هِ يْ لَ عَ   ى هللاح ّللَِّ َصلَّ  اولح سح ىلَّ رَ  وَ : ُثحَّ لَ اقَ   َرْق«يِه اَل تـَفَ ْس فِ : »اْجلِ هح اَل لَ قَ   ُثحَّ   ط ا،هح خَ لَ  ُثحَّ َخطَّ    مبَكََّة، مْ َوهح   ْلبـحيحوتِ َن امِ 
 ُثحَّ  ،هح َرفْـتح َوَسلََّم عَ  ْيهِ  َعلَ هللاح َصلَّى  اّللَِّ سحوِل تح رَ وْ صَ  ِإَِلَّ ِإَذا َخَرجَ فَ  ا،طً  َوَلغَ َواتً صْ أَ  تح عْ سَِ ، ُثحَّ للَّْيلِ ْلَمِة ايف ظح  ينِّ ى مِ ارَ ّتَّ تـَوَ ِإلَْيِه حَ 

انـْتَـَهى فـََلمَّا    ،«مٍ ظْ عَ ْوثٍَة وَ  رَ لُّ »كح : لَ َقاتَـَفَت فَـ ، فَالْ َورَائِهِ ِمْن    مَ لِّ  كح ينِّ َداَن مِ   َحّتَّ ِإَذا   ِوي،َوَسلََّم نَْ  هِ َليْ عَ   ى هللاح  َصلَّ اّللَِّ   ولح سح َبَل رَ قْـ أَ 
: اَي  مَ لَّ سَ وَ   َلْيهِ ى هللاح عَ لَّ  صَ ِل اّللَِّ سحو رَ َع  مَ   انَ َق َوأَ ْن أِلَفْـرَ  َأكح : ملَْ تح لْ َت؟« قـح قْ َأَفرِ اَل: » قَ َِلَّ إِ  ، فَ و َرسح ، قـحْلتح يَن  ذِ لَّ ا  ءِ ؤحاَل َمْن هَ َل اّللَِّ

يحكَ ْعتـحهح سَِ  جِ ْم  »هح :  الَ قَ ؟  كَ لِّمحونَ ْم  :    ،زِيَرِة«جلَْ ا  نِّ َوْفدح  وَ ْوثَ رَ   كحلُّ لحَك:  قـَوْ   امَ فَ قـحْلتح قَ َعظْ ٍة  »َسأَلحوّن الَ ٍم؟  الزَّ :  نح  ابْ   الَ قَ فَـ   ،«دَ ا 
  يف ا  ِد، َهحَ  اْلَمْسجِ يف اِن  يَ يحَصلِّ   َنا ابِ حَ َأصْ   نْ مِ جحَلنْيِ  دح رَ اَل: »َتَِ ، فـَقَ هح عَ مَ   َأانَ لََّم وَ َعَلْيِه َوسَ   هللاح لَّى  ّللَِّ صَ ا  ولح سح رَ   قْـَبلَ ٍد: ُثحَّ أَ و عح سْ مَ 

 ضَّأح تَـوَ َخَر يَـ اَن اْْل دْ َوجَ وَ ، َصلِّيقَائًِما يح  قَ يدِّ لصِّ ٍر اكْ بَ  ابَ أَ  انَ َدَخْلَنا فـََوَجدْ قَاَل: فَ  ِة« َيامَ ْلقِ ا مَ يـَوْ نَِّة اجلَْ 
 يج المسند. خر ب في تشعي ، وضعفه(4381ة )دون الجملة األخير   اهعن بم أحمدأخرجه اإلمام # 
 

اَل:  قَ   بِيهِ ْن أَ ، عَ ّللَِّ ا  ْبدِ بَـْيَدَة ْبِن عَ  عح َأِب   نْ اَق، عَ حَ ِإسْ  َأِب  ْعَبةح، َعنْ شح   ان َداوحَد،  ِب ْن أَ عَ   ْدتح اَل: َوجَ قَ   بَةَ ِقاَل و  بح ا أَ ثـَنَ َحدَّ   -  922
 «مٍ ِهَشا   ْبنح بحو َجْهلِ أَ  مَّةِ اأْلح  ِذهِ نح هَ َعوْ رْ فِ ، وَ ْرَعوانً  فِ ةٍ  أحمَّ لِّ كح »ِإنَّ لِ  لََّم:سَ وَ  ْيهِ  َعلَ هللاح ى  َصلَّ ّللَِّ ولح ا َرسح قَالَ 

 يف.( مختصرا وسنده ضع4247أحمد )رواه # 
 

ثـََنا أَبحو ِقاَلبَ   -  929  هللاح ى  َصلَّ   ِبِّ نَّ ال  نِ عَ ،  عحودٍ ِن َمسْ  بْ اّللَِّ َعْبِد    َعنْ   ْيَدَة،  عحبَـ ِب  أَ َعنْ اَق،  ْسحَ ِب إِ َعْن أَ   ،ةح ، ان شحْعبَ حٌ وْ َة، ان رَ َحدَّ
 اّللَّح َل  َقا: فَـ قَالَ   َبًدا َهَذا أَ   كَ  اّللَّح لَ رح فِ اَل يـَغْ   : فـََقاَل َلهح: َواّللَِّ الَ قَ   ِبٍّ َلى عحنحِق نَ ٌل َوِطَئ عَ َلكحْم رَجح  قـَبْـ نَ اْن كَ يمَ اَل: " فِ َم قَ لَّ سَ  وَ ْيهِ لَ عَ 
 هح  لَ تح َفرْ غَ  دْ  قَ ّّنِ ، فَإِ يَّ  َعلَ : َتََىلَّ َجلَّ زَّ وَ عَ 

 ضعيف منقطع.  هإسناد# 
 

 َعنْ ،  َدةَ بَـيْ عح  َأِب  ْبنح محرََّة، َعنْ  ورح مْ عَ   ِمْسَعٍر، َحدََّثيِن  َعنْ  ِب،أَ ان  َياٍث،غِ ْبِن  َحْفصِ ان عحَمرح ْبنح  اِزيُّ، الرَّ َحامتٍِ  بحوا أَ نَ ثَـ َحدَّ  - 931
ْثقِ ِكِب صَ ْن َمنْ عَ   اًل ئِ َماِل  جح رَّ لاَب  ْنكِ دح مَ  لََيجِ لَّمَ ْيِه َوسَ لَ  عَ هللاح   ىَصلَّ   اّللَِّ   اَن َرسحولح كَ   اّللَِّ قَاَل: ِإنْ   ْبدِ عَ   اَل : » يـَقحولح وَ َلهح    فحَها اِحِبِه فـَيـح
 « مْ كح بح و لح فحوا فـََتْخَتِلَف قـح لِ تَ ختَْ 

َهاقِ ِبِه َفي ثْ احِ ِكِب َص َمنْ َعْن   اًل َمائِ ِل ج  لر  َب اْنكِ مَ  د  َيجِ لَ   ه "دون قول (228رواه الترمذي مطوال )#     ".ه  لَ  ف 
 

َأِب  َل، عَ ي ئِ اْسرَ ْن إِ ، عَ ْيدح اّللَِّ عحبَـ اِمِريُّ، ان  عَ الْ   نَ انح َعفَّ بْ ا  ا دَّثـَنَ حَ   -  935 اَل قَ   : قَالَ ، َعْن َعْبِد اّللَِّ ةَ دَ يْ بَـ عح   ِب َعْن أَ   ِإْسَحاَق،ْن 
اَصلَّ   اّللَِّ ولح  َرسح  َوَسلَّمَ َليْ  عَ ّللَّح ى  َعلَ َمرَّ : »ِه  فَأَ طَ يْ الشَّ يَّ    فَـ تحهح َخذْ انح  بـَرْ   ّتَّ حَ   هح نَـْقتح خَ فَ   َوْلتحهح َناتَـ   لِ َوَجْدتح  يَ َسانِهِ َد  َعَلى  قَ َديَّ   :  الَ « 
»وَ َأْوَجْعتَ   َجْعَتيِن َأوْ  سحَلْيمَ كَ   امَ   اَل وْ لَ يِن  قَاَل  أَلَ نح ااَن  محَناطً بَ صْ   إِ َح  مِ انَ ْسطحوَ أح ىَل  ا  اْلمَ سَ أَ ْن  ٍة  إِ يـَْنظح   ِد،ْسجِ اِطنِي   لِ َأهْ   ِوْلَدانح   هِ لَيْ رح 
 َنِة«ِديمَ الْ 

ن اطيأسن  موال ما دعا سليمان ألصبح مناطًا إلى أسطوانة  "ولدون زيادة  (  3926، والحديث في مسند أحمد )عهنقطا ده ضعيف ال نا إس#  
 أهل المدينة" المسجد، ينظر إليه ولدان 
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ثَ خَ ِب  اْبنح أَ ثـََنا  دَّ حَ   -  940 اَل:  قَ    اّللَِّ دِ بْ ْن عَ عَ   َدَة،  عحبَـيْ ْن َأِب عَ   اِن،يَ ْلظَبْـ  اِب ، َعْن أَ شح ْعمَ اأْلَ ان    ، مٍ ازِ  خَ دح ْبنح مَّ حمحَ ِب، ان   أَ انَمَة،  يـْ
 ْم«َج ِإلَْيهِ َخرَ ْم فَ  بِِ هح َذنـْتح ِر فَآ السَّمح نَ مِ  ةٌ رَ  َوَسلََّم َسح هِ َعَليْ  لَّى هللاح ِبَّ صَ نَّ ال تِ اجلِْنِّ أَتَ َلةح لَيْـ  َنتْ مَّا َكالَ »

 قطع. نإسناده ضعيف م# 
 

 
 عَن ه    ه  رَضِيَ الل    احٍ بَ نِ رَ ب    الِ ل  بِ   م س نَد  

ْبنح  ابَةح بَ شَ   ، انيُّ الدُّورِ   سح ابَّ اْلعَ   َنا َحدَّثَـ   -  941 أَ اوَّ سَ   ْبنح ٍر، ان  بْ مَّدِ  حمحَ نْ ، عَ يَّارٍ سَ   يُّوبح  َأِب َجاِبٍر، عَ   َعنْ ِر،  دِ ْنكَ اْلمح   نِ   َبْكٍر   ْن 
دِّيِق، عَ   «رِ جْ ْلَ َظمح لِ عْ أَ  هح ِإنَّ فَ ؛ اِبلصُّْبحِ  واَأْصِبحح لََّم قَاَل: »سَ وَ  هِ َليْ عَ  هللاح ى  َصلَّ نَِّبَّ ال ، َأنَّ لٍ اَل بِ ْن الصِّ

 .بن خديج  فعراث صحيح من حدي  #
 

ْن َجاِبِر ِدِر، عَ ْنكَ مح لْ  انِ ِد بْ مَّ َعْن حمحَ اٍر،  يَّ ْبنح سَ   بح و يُّ  أَ ان  اٍر، نح َسوَّ بَةح بْ َباان شَ   ،و َبْكرٍ بح  أَ غَّاّنُّ صَّ الَق  ا حَ ِإسْ   نح دح بْ َحدَّثـََنا حمحَمَّ   -  942
اّللَِّ بْ  َعْبِد  أَ   ،ِن  بَ َعْن  بِ عَ   ،يقِ دِّ صِّ ال  ْكرٍ ِب  قَاَل  لَ اقَ   لٍ اَل ْن  َصلَّى هللاح َرسحولح  :  َعلَ اّللَِّ  وَ هِ يْ   ابِ ْسِفرح »أَ   :مَ لَّ سَ   مح َأْعظَ   هح فَِإنَّ   ْلَفْجِر؛وا 

 «ْجرِ ِلْلَ 
 يج.فع بن خدحديث را من ححيص #
 

: قَالَ   ِباَللٍ   ، َعنْ ِر، َعْن َجاِبرٍ دِ كَ نْ ْلمح ا  نِ بْ   دِ َعْن حمحَمَّ   نح َسيَّاٍر،بح بْ و يُّ ، ان أَ ارٍ ْبنح َسوَّ َبابَةح  ، ان شَ وِريُّ الدُّ ٌس  بَّاعَ َنا  ثَـ دَّ حَ   -  948
لَ لَ  ْنتح يف َأذَّ  : لْ : قـح لَ اقَ  «ْم؟َشْأَنحح  : »َمامَ َوَسلَّ  هِ يْ لَ لَّى هللاح عَ  صَ لنَِّبُّ ا ٍة قَالَ رِدَ ابَ  ةٍ يـْ  َعَلْيِه هللاح  ىلَّ ِبُّ صَ َقاَل النَّ قَاَل: فَـ َّبْدح مح الْ َسهح َحبَ تح
هحمح اْلَّبْدَ  بْ هِ َأذْ  مَّ هح لَّ لاَسلََّم: »وَ   نَ و رَتَوَّحح ْم يَ هح يـْتـح أَ : فـَرَ الَ « قَ َعنـْ

 ار وهو ضعيف.يس  بزار، وفيه أيوب بنرواه ال :(1787الهيثمي )# قال 
 

، عَ دِّ ، َيحَ َأْسَلمَ    ْبنِ دِ يْ زَ   نَ بْ   نِ محَْ  الرَّ ْعتح َعْبدَ  قَاَل: سَِ َثيِن دَّ ، َفحَ َكاِسبٍ   نَ بْ ا  تح لْ أَ اَل: سَ  اللَّْيِث قَ بح ْبنح يْ عَ شح َنا  َحدَّثَـ   -  967 ْن  ثح
 ِإىَل  مَ َسلَّ ِه وَ  َعَليْ هللاح   ىلَّ صَ   نَِّبِّ لَهَبا َمَع اَما ذَ َنَّح أَ َة،  َرَواحَ ِن   بْ ِد اّللَِّ َوَعبْ ،  حٍ َرابَ   ْبنِ   لِ اَل بِ   ٍد، َعنْ يْ زَ   نِ بْ   َمةَ ٍر، َعْن أحَساَساْبِن يَ   َعطَاءِ 
 ارِ مَ اْلِْ َقنْيِ وَ و اْلمح   ىلَ عَ  حَ سَ مَ  وَ أَ تَـَوضَّ ََجٍَل، فَـ َداِر 

 ا. جد سناده ضعيفإ# 
 

ِد زَيْ  ، َعنْ  ِهاَللٍ  َأِب نِ بْ  يدِ عِ سَ  زِيَد، َعنْ اِلدح ْبنح يَ خَ َثيِن دَّ ، حَ ثح لَّيْ َحدََّثيِن ال ٍح،َصالِ  وبح َنا أَ ثَـ َحدَّ  ،ّنُّ الصَّغَّ ا رٍ أَبحو َبكْ ا َحدَّثـَنَ  - 968
 َرسحوِل اّللَِّ   َلىوٍء عَ َوضح ٌل بِ َل ِباَل َدخَ   دْ ا، َوقَ يَ ضَّ ْن يـَتَـوَ أَ   ، َأرَاَداْيدٍ ْبَن زَ   اَمةَ أحسَ َواَحَة، وَ رَ َن  ابْ   نَّ أَ   اٍر، سَ يَ   نِ َعطَاِء بْ   ، َعنْ ِن َأْسَلمَ بْ 

اَل:  فـَقَ لََّم،  ِه َوسَ َليْ ى هللاح عَ َصلَّ   اّللَِّ   سحولح رَ   أَ ضَّ ْيَف تـَوَ اَن كَ  فـَيحْخِّبَ ِباَللٌ َج  رح خيَْ   ِر: َحّتَّ ْْلخَ لِ   اَهحَ دح حَ فـََقاَل أَ   ِه َوَسلََّم،َعَليْ   هللاح ى  لَّ صَ 
 َصلَّى« َد فَ ْسجِ مَ  الْ لَ َدخَ  فَّنْيِ، ُثحَّ  َواْْلح رِ َمااْلِْ ى  َعلَ َمَسحَ وَ  ْيِه،دَ يَ وَ َوْجَههح َل »َغسَ 

 سناده ضعيف.إ# 
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بْ سَ ي عِ ثـََنا  دَّ حَ   -  979 أَ ى  اْلعَ مْحَدَ نح  َأِب َخانح ابْ َو  هح   لح ِعيِإْسَا  ى، ان ْعلَ يَـ   ان،  اَلّنُّ ْسقَ   بْ َعْن َحِكيمِ   ٍد،لِ   قَالَ ابِ ِن جَ   ِباَلٌل تَ أَ :  ٍر  ى 
 تح َجوْ ٌل َلرَ ِباَل   ْواَل لَ ،  اًل  ِباَل َحمح اّللَّح »يـَرْ   اَل:فـَقَ   ،رََّتنْيِ  مَ اَي َرسحوَل اّللَِّ َة  اَل : الصَّ الَ قَ رح فَـ َوهحَو يـََتَسحَّ   مَ  َوَسلَّ هِ يْ لَ عَ   هللاح   ىَصلَّ    اّللَِّ َرسحولَ 

نَـَنا وَ  َما  اخََّص لَنَ رَ يـح  نْ أَ   ِس«مْ وِع الشَّ لح  طح نْيَ بَ بـَيـْ
 يف.ضع  (:6452السلسلة الضعيفة )# 
 

ِب،  يِّ محسَ الْ   نِ بْ َعْن َسِعيِد    َة،زَ  محَْ َعْن َأِب   ،َتِمرِ عْ اْلمح   صحوِر ْبنِ َمنْ   نْ ان َجرِيٌر، عَ   ِب،أَ   ، ان ةَ َثمَ َخيْـ   ِر ْبنح َأِب بحو َبكْ ثـََنا أَ دَّ حَ   -  982
ِمْلِح اِبلْ حح  ٍل، َواْلِملْ ثْ مبِِ   ْثلٌ مِ   طَةِ نْ ْنطَةح اِبحلِْ ، َواحلِْ مبِْثلٍ   لٌ ثْ مِ   رِ لتَّمْ  ابِ رح مْ : »التَّ  َوَسلَّمَ هِ َعَليْ    َصلَّى هللاح ّللَِّ  اولح اَل َرسح : قَ الَ ِباَلٍل قَ   نْ عَ 
 اًب«هحَو رِ فَـ  اَن ِمْن َفْضلٍ كَ ا  َفمَ َوْزٍن،  بِ نٌ ِفضَِّة َوزْ لْ ةح ابِ ضَّ ْلفِ َوا ،نٍ  َوْزٌن ِبَوزْ َهبِ لذَّ ابِ  الذََّهبح وَ  ْثٍل،ٌل مبِِ ِمثْ 

 .ع سعيد من باللولم يسمن بالل ب عالمسيأنه من رواية سعيد بن حيح إال لصا  الرجرجاله   :(4/115ي )الهيثم# قال 
 

  َعنْ عحبَـْيٍد،    نِ بْ   يبِ َحبِ   اّنُّ، َعنْ سَّ ْلغَ اِب َمْرَْيَ   ْبِن أَ ِد اّللَِّ نح َعبْ  بْ ْكرِ بحو بَ أَ   ْكٍر، اننح بَ  بْ ْشرح ان بِ َأمْحََد،  ى ْبنح  يسَ عِ ثـََنا  َحدَّ   -  983
 َلىَوعَ َمَر  عح    قـَْلبِ قِّ يف  احلَْ َعلَ اّللََّ جَ   »ِإنَّ   :لح و َم يـَقح َسلَّ وَ   هِ ى هللاح َعَليْ لَّ صَ ّللَِّ   الَ و سح رَ   ْعتح سَِ قَاَل:    اَللٍ ْن بِ ِث، عَ رِ ااحلَْ   َضْيِف ْبنِ غح 

 ِه«ِلَسانِ 
 (: صحيح.1736) حيح الجامعص# 
 

 عَن ه    ه  ل  ل ا   ضِيَ  رَ ك  الِ مَ نِ  نِ ب  نَا ب نِ سِ   ي بِ  ص هَ نَد  م س  
 

رْيِ، زُّبَ ِل الآ  ىَل وْ ٍر، مَ يَنادِ ْمرحو ْبنح  ْيَماَن، ان عَ لَ ْبنح سح   رح ْعفَ ان جَ يِد،  مِ  احلَْ ْبنح َعْبدِ   ََي ِن َحْرٍب، ان َيَْ بْ   رْيِ زحهَ   نح  بْ دح ا َأمحَْ نَ دَّثَـ حَ   -  986
: بحَك؟ قَالَ احَ َكَما َيحَدِّثح َأصْ   لَّمَ َوسَ  هِ َليْ هللاح عَ  ىَصلَّ   اّللَِّ لِ َرسحو  نْ عَ  ثح دِّ َك اَل حتحَ لَ َما : تح قَاَل: قـحلْ   بٍ صحَهيْ  َعنْ  ِلصحَهْيٍب، اْبنٍ َعِن 

عْ  ِكنْ لَ َم، وَ َسلَّ َعَلْيِه وَ    َصلَّى هللاح ْنهح تح مِ عْ ْد سَِ  قَ ِإّّنِ  َماأَ  : » تحهح سَِ  ٍة« ريَ عِ شَ  دَ َعقْ َياَمِة قِ الْ  مَ وْ ا كحلَِّف يَـ دً َعمِّ تَـ  مح َكَذَب َعَليَّ   َمنْ يـَقحولح
 يف جدا. إسناده ضع #
 

قَاَل:    بٍ َهيْ ْن صح ، عَ بٍ صحَهيْ ِن اْبٍن لِ ِديَناٍر، عَ ْمِرو ْبِن  عَ   نْ َماَن، عَ َليْ نح سح  بْ َجْعَفرح ان    ان ََيََْي،،  سحَلْيَمانَ دح ْبنح  حمحَمَّ   يِن ثَ دَّ حَ   -  987
دً تَـعَ مح  َليَّ عَ  بَ ذَ كَ   : »َمنْ مَ َوَسلَّ ْيِه لَ  عَ  َصلَّى هللاح  اّللَِّ سحولح قَاَل رَ   ٍة« َد َشِعريَ ِة َعقْ امَ يَ قِ لْ ا يـَْومَ َف كحلِّ ا  مِّ

 ه ضعيف جدا. نادإس# 
 

 نْ عَ   ،ْرَوانَ مَ   ِب أَ ِن   بْ َة، َعْن َعطَاءِ عحْقبَ ِد، َعْن محوَسى ْبِن  ِب الزِّانَ أَ    اْبنح يِد، ان مِ ِد احلَْ بْ  عَ ْعدح ْبنح سَ   ، انَهرْيٍ زح   ْبنح   دح َنا َأمحَْ ثَـ َحدَّ   -  997
َمرْ ِه  يبِ أَ  َعبْ   َواَن،َأِب  بْ محَْ رَّ ال  دَ َأنَّ  قَ قَالَ  َحدَّثَهح  يَّ َلمِ أْلَسْ ا   محِغيثٍ نَ ِن  قَـ لَّ ْيِه َوسَ َعلَ   ى هللاح لَّ ٌد صَ حمحَمَّ ى  أَتَ   َما  َكْعٌب:  لَ ا:  يدح  رِ يح ْريًَة  َم 

 َن، رَيْ ِح َوَما َأذْ ايَ رِّ بِّ الرَ ْلَن، وَ لَ َما َأقْـ وَ   يضِ ارَ بِّ اأْلَ رَ َن، وَ ا َأْظَللْ مَ وَ   عِ بْ سَّ ال  اَواتِ مَ لسَّ ا  بَّ  رَ اَها: »اللَّهحمَّ  يـَرَ ََلَا ِإالَّ قَاَل ِحنيَ دحخحو 
ا ثَهح َهذَ دَّ حَ   ابً يْـ هَ صح   : ِإنَّ بٌ عْ كَ   الَ ا« قَ َشرِّ َما ِفيهَ َها وَ َشّرَِها َوَشرِّ َأْهلِ ِبَك ِمْن    ذح َونـَعحو ِلَها،  رْيَ َأهْ خَ  وَ َقْريَةِ الْ   ِذهِ رْيَ هَ خَ   لحكَ ْسأَ انَّ نَ إِ فَ 

 وَّ دح عَ َرى الْ نَي يَـ حِ سَّاَلمح لِه ا َعَليْ وحدَ  َداْعَوةَ دَ  اَنتْ ا كَ ِإَنََّ  :بٌ َكعْ   الَ َسلََّم، َوقَ وَ  هِ َعَليْ  لَّى هللاح صَ  اّللَِّ  لِ و سح  رَ َعاَء َعنْ الدُّ 
 ة.وكالهما ثقوأبيه،  انرو م بير عطاء بن أحيح غيالطبراني، ورجاله رجال الصرواه  :(17118الهيثمي )# قال 
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  عَن ه  يَ الل ه  رَضِ   رِيُّ ا أ ن صَ ل   ا ط ل حَة    ي أ ب   مسند 
ثـََنا ِعيَسى،حَ   -  1054 َأِب  ْبنِ َخاِلِد    ، َعنْ ي  وان َمكِّ   :لَ ا قَ   دَّ أَ عَ   ،ِلدٍ َخا  ْبنِ ابَ ْن  َعيَّاٍش،  َن  أَنَ عَ   َأِب  ْبنِ ْن    َأِب َعْن  ،  كٍ لِ امَ   ِس 

:  فـَقحْلتح   ا،هح َبَشرً َأْحَسنَ ا وَ  نـَْفسً ءٍ يْ شَ   أَيـْتحهح َأْطَيبَ فـَرَ   :الَ يـَْوٍم قَ ، َذاَت  مَ َسلَّ وَ   هِ َلى آلِ ِه َوعَ َليْ  عَ َصلَّى اّللَّح   اّللَِّ سحوَل  رَ   يَ نَّهح َلقِ أَ َحَة،  لْ طَ 
مَ اّللَِّ وَل  سح رَ اَي   َمَّت    ا،  أَ َواَل   ا سً فْ نَـ   بَ َأْطيَ   أَيـْتحكَ رَ َأْدِري  ا  اَبَشرً   نَ سَ حْ   قَ السَّ ِمْثَل  مَيْنَـعح : »الَ َعِة،  َف رَ اْنصَ وَ   ،طَْلَحةَ َأاَب  اَي  يِن  َوَما 
ْنهح  عَ   ىحمََ وَ   اٍت،نَ سَ حَ   رَ شْ ا عَ  َلهح بَِ  َكَتَب اّللَّح الَّ ًة إِ َصاَل   َليَّ عَ   لَّىصَ    َعْبدٍ ِمنْ  لَْيَس   أَنَّهح يِت  أِلحمَّ ّن رَ شَّ السَّاَعَة، َوبَ   ِديَ ِعنْ يلح ِمْن  ِجّبِْ 

 « َعَليَّ  لَّىا صَ  ِمْثَل مَ اّللَّح  دَّ ، َورَ تٍ ائَ ْشَر َسيِّ عَ 
 دا. اده ضعيف جإسن# 
 

،ْلَقيْ اِة  ِغريَ ْلمح نح ابْ   انح ان سحَلْيمَ   َم،يِإبـَْراهِ ِلمح ْبنح  محسْ   ان  ،َعزِيزِ نح َعْبِد الْ بْ   َعِليُّ ا  ثـَنَ دَّ حَ   -  1055   ِب أَ   نْ ، عَ سٍ نَ أَ   َعنْ ،  َثِبتٌ   ان  ِسيُّ
هحمْ َكتُّ سَ فَ   بَـَتهح  تََسُّ رحكْ يِت نَّ رحْكبَ : إِ ْلتح  قـح وْ فـَلَ   مَ َوَسلَّ   ِلهِ ى آَعلَ ِه وَ ى اّللَّح َعَليْ  َصلَّ ِبِّ النَّ ِديَف   رَ تح كحنْ   :قَالَ   َة،ْلحَ طَ  َكاَن   َذاإِ َحّتَّ     َعنـْ
اِعنْ  الضَّ ذح َب  َوَذهَ ،  َحرِ سَّ لَد  َضرْ إِ   رْعِ و  َوقَامْ هِ َليْ عَ اَر  غَ أَ   ِعهِ َزرْ   ىَل إِ   رْعِ زَّ لاوَ   ،هِ عِ ىَل  نـَزَ ذَ »إِ َل:  ،  قـَوْ ا  ِبَساَحِة  فَ َل  صَ َساءَ ٍم  حح ا بَ  
 «نَ رِيذَ نْ مح الْ 
 رجال الصحيح.اله جني، ور رواه الطبرا :(10195هيثمي )ال قال #
 

َأِب  َعْن ْن أََنٍس، َسِن، عَ  احلَْ نِ عَ ٍر، طَ ْن مَ ، عَ مٍ اََهَّ  نْ عَ  َر،عحمَ  نح بْ  رح شْ ان بِ ، أِليٍّ  عَ ْصرح ْبنح ان نَ  ْيِث،اللَّ  ْبنح شحَعْيبح  انَ ثَـ دَّ حَ  - 1064
 ْونَهح« ارح لَ نَّ ال تِ ضَّئحوا ِمَّا َغريََّ تـَوَ » : لَ َم قَالَّ  َوسَ هِ ى آلِ لَ َوعَ ْيِه لَ عَ  لَّى اّللَّح  صَ ِبِّ لنَّ ا ، َعنِ طَْلَحةَ 

 إسناده ضعيف.# 
 

  ، َعنْ َأِب   َثيِن دَّ ، حَ اّللَِّ   ْبدِ ِن عَ ِد بْ مَّ ِن ْبِن حمحَ الرَّمحَْ َعْبِد    نح  بْ وبح ْعقح يَـ   ان   وٍر،َمْنصح   ْبنح يدح  عِ سَ ان  ،  وِريُّ لدُّ ا  سح ابَّ عَ لْ ثـََنا اَحدَّ   -  1070
 ْنهح أَ مِ َوضَّ  فـَتَـ طٍ قِ أَ  نْ ْورًا مِ ثَـ  لَ كَ أَ  مَ ِه َوَسلَّ َعَلى آلِ وَ  ْيهِ  َعلَ لَّى اّللَّح صَ اّللَِّ  ولَ سح  رَ َة، َأنَّ ْلحَ  طَ ْن َأِب عَ  ، هِ َجدِّ  ، َعنْ أَبِيهِ 
 إسناده ضعيف.# 
 

، َعْن  هِ يأَبِ   نْ عَ  َأِب،  َثيِن دَّ ، حَ نِ محَْ َعْبِد الرَّ   نح بْ   قحوبح صحوٍر، ان يـَعْ نْ نح مَ يدح بْ عِ  سَ ان   ِن َجبَـَلَة، بْ يَم  َراهِ بْـ  إِ اقح ْبنح ا ِإْسحَ دَّثـَنَ حَ   -  1071
هِ   أَ ِمْنهح تَـَوضَّ ِقٍط فَـ  أَ ِمنْ ا ْورً ثَـ  ، َأَكلَ مَ َسلَّ ِه وَ آلِ  ىَعلَ وَ  ْيهِ لَ  عَ ّللَّح ا ى لَّ صَ  سحوَل اّللَِّ َأنَّ رَ  ،َجدِّ

 سناده ضعيف.إ# 
 

  ِب ، َعْن أَ ةَ حَ لْ طَ ِب  أَ    ْبنِ ّللَِّ ْبِد اِن عَ بْ   َحاقَ َعْن ِإسْ   ٍت، ْن َثبِ ، عَ دٌ يْ ْكٍر، ان مححَ ْبنح بَ   ْبدح اّللَِّ ، ان عَ يُّ رِ و اٌس الدُّ بَّ ا عَ نَ َحدَّثَـ   -  1074
 ٍد« مَّ ٍد َوآِل حمحَ حمحَمَّ   َعنْ »  وَِّل:ِح اأْلَ بْ ذَ   دَ اَل ِعنْ فـَقَ ،  نْيٍ ْمَلحَ َشنْيِ أَ َكبْ حَّى بِ ، ضَ َوَسلَّمَ   هِ ى آلِ لَ  َوعَ َعَلْيهِ ّللَّح  َصلَّى ا  ِبَّ نَّ  النَّ أَ ،  ةَ ْلحَ طَ 

 «يِت ِمْن أحمَّ  يِن قَ دَ َوصَ  آَمَن ِب  نْ َعْن مَ : »اّن  الثَّ َد َذْبحِ ِعنْ َوقَاَل 
ركه، جده، ولم يدعن  حة  هللا بن أبي طل  ن عبد إسحاق ب اية  طبراني، في الكبير واألوسط من رو لى، والاه أبو يعو ر   :(5973هيثمي )الال  # ق

 ل الصحيح. ورجاله رجا



185 

 

 ه  عَن ه  الل    رَضِيَ   حَارِثِ ال  ب نِ  ي دِ  ن  ز  ب  الل هِ    د  عَب    مسند 
 

 

 

ْشِر ْبِن ْن بِ عَ   َأِب،   َثيِن دَّ حَ   ،عحَمرَ ْبنح    ّللَِّ دح ابْ َوَأاَن عَ :  ، قَالَ ْرْيََ ِب مَ أَ   نح غَاّنُّ، ان ابْ الصَّ  ِإْسَحاَق   ْبنح دح مَّ ٍر حمحَ و َبكْ بح ثـََنا أَ َحدَّ   -  1079
َعبْ عَ ،  دٍ مَّ حمحَ  اْن  ْبِن  ّللَِّ ِد  بَ   ،يِّ َصارِ اأْلَنْ   زَْيدٍ   بْ ارِ حلَْ ا  يِن َأَحِد  اْلَْ ِث  ا  َأىرَ هح  أَنَّ ْزرَِج  ِن  رَجحاًل  َمنَ لْ يف  فَـ َمعَ اِم  َخَشبَـَتاِن  تَبِ لَ اقَ هح  يعح : 
فـَقَ تَ َشبَـ اْلَْ  الانْيِ؟  َومَ لح جح رَّ َل  تَ :  قَالَ امَ بِِ   عح نَ صْ ا  ا   ِإنَّ :  ؟  اّللَّح لَّ صَ   ّللَِّ َرسحوَل  عَ ى  َوَعلَ هِ يْ لَ   آلِ   َوسَ ى  ِمثْـلَ رِ يح   مَ لَّ ِه  ََلح ْضرِ يَ   امَ هح يدح  َما  بح 

فـََقالَ لصَّاَل اِإىَل  اسح  النَّ   عَ َيْجَتمِ لِ  لَ ِة،  أَ   الرَّجحلح:  قَـ نَ َكَما صَ   عحونَ َتْصنَـ   اَل فَ هح  َمْن  َلكح َع  َأكْ : اّللَّح ونَ يـَقحولح   اَلةِ صَّ لابِ   نحونَ َؤذِّ يـح ؟  مْ بـْ   اّللَّح َّبح  
َلَه ، اَل إِ َّبح  َأكْ  اّللَّح َأْكَّبح   ى اْلَفاَلِح، اّللَّح لَ ِة، َحيَّ عَ صَّاَل لَلى ا عَ يَّ ، حَ ولح اّللَِّ ًدا َرسح مَّ  حمحَ نَّ أَ   دح ، َأْشهَ اّللَّح   الَّ َلَه إِ اَل إِ   دح َأنْ هَ شْ ، أَ َأْكَّبح 

 لَّمَ سَ ِه وَ ى آلِ َوَعلَ ِه  َعَليْ   اّللَّح   لَّى صَ اّللَِّ   لح اَل َرسحو قَ ، فَـ ِلكَ هح ِبذَ ْخّبََ َم فَأَ لَّ سَ ِه وَ َلى آلِ عَ وَ   َلْيهِ عَ ى اّللَّح  َصلَّ   اّللَِّ   لَ سحو رَ ى  تَ أَ ، فَ اّللَّح   الَّ إِ 
:رِ ْلَْنَصالِ  َوقَالَ « بَةِ َمْشرح لْ ا هِ ْطَلْع َعَلى َهذِ »ا لِِباَلٍل:  « هِ َليْ عَ  قِ لْ أَ هح فَ َمعَ  قَ رْ »ا يِّ

 إسناده ضعيف.# 
 

َلى   ِب ْبِن أَ مْحَِن  ْن َعْبِد الرَّ ، عَ رَّةَ مح   ْبنِ   وْمرِ عَ ْن  ، عَ ْيسٌ  قَـ ان   نَّاٍم، ْبنح غَ طَْلقح ، ان  رٍ َمطَ   ْبنِ   مْحَدح ْبنح ِإبـَْراِهيمَ َنا أَ ثَـ دَّ حَ   ّللَِّ ِد ابْ  عَ نْ ، عَ لَيـْ
،  صَ نْ أْلَ اٍد  ِن زَيْ بْ    ِإىَل   تح َرفْ صَ انْ : فَ لَ اَد، قَاَأْو كَ   َعسَ  نَـ ّتَّ ِة حَ اَل صَّ آِلِه َوَسلََّم َأْمرح الَلى  عَ وَ ِه  َعَليْ   ى اّللَّح  َصلَّ لح اّللَِّ  َرسحو َهمَّ   : الَ قَ اِريِّ

قَاَل:    اَلةِ صَّ ال  َأْمرح   ْد ََهَّهح لََّم، قَ  َوسَ َلى آِلهِ َوعَ   هِ يْ  َعلَ ّللَّح ا  ىلَّ  صَ  اّللَِّ َرسحولَ   ْيتح أَ ، رَ هِ ِفي  َة ِل جَ احَ   : اَل فـَقحْلتح   تح اِبْلَعَشاءِ يْ فَأَتَـ   يلِ َأهْ 
ا ثـَوْ َعلَ   جحاًل رَ اِم  َمنَ لْ فـََرأَْيتح يفَ  أَ ْيِه  الْ طِ ئِ اى حَ لَ ا عَ ئِمً قَا  َرانِ ضَ خْ اَبِن  محْستَـقْ َمسْ   الْ ِجِد،  لَ ِبَل  اقَ ف  ةِ ِقبـْ أَ ّللَّح اَل:  مَ َأْكَّبح   اّللَّح   َّبح كْ   ،  نْيِ تَ رَّ  

اَل أَ   دح َأْشهَ  ِإَلهَ ْن  ِإالَّ   َمرََّتنْيِ  اّللَّح   أَ   اّللَِّ َأنَّ   دح ْشهَ ،  َرسحولح  مَ  حمحَمًَّدا  َعْن  اْلتَـفَ   ُثحَّ ،  نْيِ رَّتَ   َمرََّتنْيِ،  ةِ لصَّاَل ا  ى َعلَ   َحيَّ   :الَ فـَقَ   ِنهِ يميَِ َت  ُثحَّ  
 َدًة ُثحَّ َد قـَعْ  قـَعَ ُثحَّ   .ّللَّح  ا َأْكَّبح اَل ِإَلَه ِإالَّ ّللَّح ا  َّبح  َأكْ اَل: اّللَّح َلَة فـَقَ ْلِقبْـ ْقَبَل اْستَـ ا  َتنْيِ، ُثحَّ رَّ مَ   حِ اَل ى اْلفَ يَّ َعلَ : حَ الَ فـَقَ   ِلهِ  ِشَانْ عَ   تَـَفتَ الْ 
َأْشهَ نْيِ تَ رَّ اّللَّح مَ   الَّ إِ   َلهَ اَل إِ   دح َأنْ ْشهَ أَ   ، نْيِ تَ  َمرَّ َّبح كْ أَ   َّبح اّللَّح َل: اّللَّح َأكْ َقاَة فَـ لَ بْـ ْلقِ ا  َبلَ تَـقْ اسْ فَ اَم  قَ  نْيِ، ُثحَّ رَّتَ مَ    اّللَِّ لح ًدا َرسحو  حمحَمَّ نَّ دح أَ ، 

فـََقاَل:   ةَ لَ بْـ اْلقِ ْقَبَل   اْستَـ ُثحَّ   َتنْيِ َمرَّ اَلِح  فَ الْ   َعَلى   : َحيَّ اِلِه فـََقالَ  ِشَ  َعنْ تَ فَ اْلتَـ   ُثحَّ   َتنْيِ َمرَّ   ةِ اَل ى الصَّ يَّ َعلَ َل: حَ فـََقا  يِنهِ ميَِ   اْلتَـَفَت َعنْ 
ِه َلى آلِ  َعَلْيِه َوعَ ى اّللَّح لَّ صَ ،  اّللَِّ   ولِ َرسح   ِإىَل تح  وْ : فـََغدَ ، قَالَ ّللَّح  االَّ َه إِ ِإلَ   َأْكَّبح َمرََّتنْيِ، اَل   اّللَّح   َّبح َأكْ   ، اّللَّح َمرََّتنْيِ   اَلةح ِت الصَّ امَ قَ   دْ قَ 

َراِن َأْخضَ ِن  ابَ ثـَوْ   ْيهِ لَ ى َحاِئِط اْلَمْسِجِد عَ  َعلَ اًل رَجح   ْيتح أَ ئًِما َورَ كحْن انَ أَ مَلْ  َأّّنِ    يتح ئِ رح  دْ ِسي َلقَ فْ نَـ   يف   ا َأَنََّ : َلْواَل َلهح   تح قحلْ : فَـ ، قَالَ مَ لَّ َوسَ 
لَ اْلقِ   اًل ْستَـْقبِ مح  قَ َذانَ أْلَ اتح  فْ َوصَ فَـ َة  بـْ ِل   فـََقاَل  »َعلِّ اَل:  فَ قَالَ اًل«  اَل بِ   اْمهَ :  عحَمرح لَ قْـبَ أَ :  ْبنح    أحَخريَْ   بِ اطَّ اْلَْ   حمحَ النَّ   تِ ايف  ا مً لَّ اِس 

لَ َهِذِه   يف َف ِب اَأطَ  َقدْ لَ ِذي بـََعَثَك اِبحْلَقِّ َوالَّ  ّللَِّ وَل ا: اَي َرسح فـََقالَ   ِإلَْيكَ  يِن َسبَـقَ  أَنَّهح   زَْيٍد َغرْيَ ْبنِ  ّللَِّ ا ْبدِ عَ  بِ فَ طَاي أَ لَّذِ  اةِ اللَّيـْ
 ناده ضعيف.إس# 
 

  ،هِ أَبِي  نْ ، عَ َرْيَدةَ بـح ِن  بْ   نَ َماسحَليْ   نْ عَ ،  ْبنح َمْرَثدٍ   ةح َقمَ ، ان َعلْ ّللَِّ ا  دِ بْ بحو عَ ان أَ َسَلَمَة،  أَبحو  ، ان  قح َورَّا الْ يٍّ لِ عَ  ْبنح  دح مَّ حمحَ   اَحدَّثـَنَ   -  1085
ًنا  زِيحَ   هح َرآٍم فَـ يـَوْ   َذاتَ َم  َوَسلَّ   آِلهِ   ىَوَعلَ   ْيهِ لَ عَ   اّللَّح   ىلَّ صَ   سحوِل اّللَِّ َعَلى رَ   لَ خَ  دَ نح زَْيدٍ  بْ اّللَِّ الح َلهح َعْبدح  َصاِر يـحقَ نْ  اأْلَ ِمنَ   جحاًل  رَ َأنَّ 

ى  أَ رَ   امَ َوَسلََّم    ى آِلهِ َعلَ ِه وَ  َعَليْ اّللَّح ى  وِل اّللَِّ َصلَّ َحاِل َرسح   ِمنْ َأى  ا رَ مَّ فـَلَ ا،  بحوقً   وْ ا أَ سً و قح انَ َيَْعَل    َأنْ   ادَ رَ ِة فَأَ اَل لصَّ هح اْهَتمَّ لِ َوَذاَك أَنَّ 
نَّ : إِ الَ قَ فَـ ِه  امِ  َمنَ يف    آتٍ هح تَ أَ لنـَّْومح فَ هح اكَ َر دْ ّتَّ أَ حَ   هِ تِ َل َعَلى َصاَل بَ يِه، َوَأقْـ  فِ  ِل ةَ جَ احَ   َفاَل   كحمْ ْم طََعامَ وَنكح ِه: دح لِ اَل أِلَهْ قَ فَـ   فَ اْنَصرَ 
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  َصلَّى اّللَّح َرسحوَل اّللَِّ ِت فَائْ  سِ و اقح النَّ  ْجلِ َك ِمْن أَ ا َذاِإنََّ  ْيَت ِمْنهح أَ رَ  ا َم مَ لَّ سَ  وَ هِ لِ َوَعَلى آ َعَلْيهِ  اّللَّح   َصلَّىاّللَِّ وِل أَْيَت ِمَن َرسح الَِّذي رَ 
آلِ لَ عَ وَ ْيِه  لَ عَ  َوَسلَّ ى  لَ قح فَـ َم  ِه  يَ َضعَ َووَ   ،هح ْل  قَاَل: اّللَّح نـَْيِه ُثحَّ أحذح يف    هِ يْ دَ   أَ   اأْلَ عَ   ىأَتَ   نْيِ، َحّتَّ َمرَّتَ   َّبح َأكْ    اّللَّح َّبح كْ   قَ اذَ َلى   َل يف اِن ُثحَّ 

  ،َدهح ْكٍر ِعنْ بَ   َأابَ   فـََوَجدَ   ، لَّمَ آِلِه َوسَ  َلى  َوعَ ْيهِ لَ  عَ ى اّللَّح لَّ  صَ اّللَِّ ِل  َلى َرسحو اًي عَ ادِ عَ   ّللَِّ ا  دح َعبْ  فََأْصَبَح   َمرََّتنْيِ َتنْيِ رَّ مَ ا  َلهَ ا ِمثْـ ْيضً قَاَمِة أَ اْْلِ 
»ِبَذاَك اَل:  قَ  فَـ تح أَيْ رَ ي  ذِ لَّ  َوَسلََّم اهِ ِه َوَعَلى آلِ يْ َعلَ   ّللَّح لَّى ا صَ وِل اّللَِّ ى َرسح  َعلَ تح فـََقَصصْ تح  لْ خَ دَ َجَتهح  احَ   رٍ كْ بَ َضى أَبحو  مَّا قَ لَ فَـ 
  فـََعلَِّماهح« ىَل ِباَللٍ ا إِ ِلقَ ْنطَ افَ ٍر َبكْ بحو أَ  خحوكَ أَ  لَ خَ دَ 

 إسناده حسن.# 
 

ِن  بْ ِد  مَّ حمحَ ِن  بْ ِر  كْ  بَ ْن َأِب عَ ِن َسِعيٍد،  ََي بْ َيَْ ْن  عَ ،  ادٌ  مَحَّ اٌج، انيُّ، ان َحجَّ ِمذِ َلَة الرتِّْ بَـ جَ   نِ بْ اِهيَم  رَ بْـ  إِ نح  بْ قح ْسَحاإِ َنا  ثَـ دَّ حَ   -  1086
بْ ا  َعْبدَ   َأنَّ   ،مٍ َحزْ   ْبنِ و  َعْمرِ  زَْيٍد،نَ ّللَِّ  فَ كَ     َأْرٌض  َلهح  ايَ أَبح   الَ قَ فَـ   َدَقةً صَ   َلَهاَجعَ اَنْت  رَ وهح:  مَ ّللَِّ ا  ولَ سح   لِيح   انَ كَ   ا  َغرْيحَها،ِعيَشنَ لََنا    ا 
 دح اّللَِّ بْ َها عَ ثَـ َورِ فَـ  َماتَ  ُثحَّ  ،بـََوْيهِ  أِلَ لَّمَ سَ  وَ هِ آلِ ى َعلَ ْيِه وَ لَ ى اّللَّح عَ  َصلَّ اّللَِّ  ولح ا َرسح َلهَ َفَجعَ 

 قطع. إسناده من# 
 

 
   ه  عَن ه  رَضِيَ الل    يُّ رِ أ ن صَا ل   ا يُّ نِ ازِ ل مَ ا مِ   عَاصِ نِ ب  دِ   ز ي  لل هِ ب ن  عَب د  ا   مسند 

 
، أْلَ ٍد ازَيْ يِب ْبِن  بِ ْن حَ عَ   ، ْعَبةَ شح   نْ ، عَ َدةَ ائِ  زَ ِب اْبنح أَ   ان   وحَد،انح دَ  بْ َمانح يْ  سحلَ دََّثيِن يُّ، حَ شِ َة الرَّقَابَ اَل قِ َنا أَبحو  َحدَّثَـ   -  1088 ْنَصاِريِّ

 وكِ كُّ اْلمَ ِي لحثَ بِثـح أح يـَتَـَوضَّ  َسلَّمَ َلى آِلِه وَ عَ وَ  هِ  َعَليْ َصلَّى اّللَّح ّللَِّ  سحولح ا: َكاَن رَ الَ قَ  ، دٍ ِن زَيْ بْ   اّللَِّ  ْبدِ عَ ْن يٍم، عَ  تَِ ْبنِ  دِ ْن َعبَّاعَ 
 . ( بإسناد صحيح1080اه ابن حبان )و إسناده ضعيف، ور # 
 

 

 ه  ن  عَ   ه  ضِيَ الل  رَ   د  ي  ز     ب ن  الِد   خَ يُّ أ ن صَارِ  ال  يُّوبَ أ  أبي    مسند 
 

 

َعْن   ، َسارٍ ْبِن يَ   ءِ ْن َعطَاعَ َف،  وسح يح   نحَس ْبنِ يحو   َعْن َماِلٍك، َعنْ   ، َمْسَلَمةَ نح بْ   اّللَِّ ْبدح  يَم، ان عَ َراهِ ِإبْـ   قح ْبنح احَ ثـََنا ِإسْ َحدَّ   -  1108
أَ أَ  أَنَّ ِريِّ ْنَصاوَب اأْلَ يُّ ِب  َقْد  هح َوَجَد ِغْلَماانً ،  إِ بً لَ عْ ثَـ   ا ئحو َأجلَْ   أَ ْعَلمح، إِ  نَـ ٌك: اَل َمالِ   لَ اقَ   ، َعْنهح هحمْ َطَردَ يٍَة فَ زَاوِ   ىَل ا   مِ : »يف َحرَ لَ اقَ   هح نَّ الَّ 

 َهَذا«  َنعح صْ يح َم َوَسلَّ  هِ َعَلى آلِ وَ ْيِه لَ عَ  ى اّللَّح لَّ َرسحوِل اّللَِّ صَ 
 حيح.إسناده ص :(7/309) خريج شرح السنةشعيب في تقال # 
 

َح، َأفْـلَ   نْ يَن، عَ ِسريِ   نِ مَِّد بْ حمحَ َعْن  ْنصحوٌر،  أان مَ   ، مٌ َشيْ ، ان هح اّنُّ ْهرَ الزَّ   عِ بِيرَّ و الان أَبح ،  اّنُّ غَ الصَّ    ْبنح ِإْسَحاقَ دح مَّ حمحَ   انَ ثَـ َحدَّ   -  1115
ْنَت  أَ ِح وَ ْلَمسْ اَن ابِ محرح َف َتَْ : َكيْ هح لَ   ِقيلَ َو َقَدَمْيِه فَ هح ِسلح  غْ يَـ وَ   فَّنْيِ ْْلح اَعَلى    ْلَمْسحِ رحاَن ابِ َن َيَْمح نَّهح َكاأَ   ، وبَ  أَيُّ َعْن َأِب   ،بَ و يُّ أَ   َأِب   ىَل وْ مَ 
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، رَ لَ عَ  َثَةً َوَمأْ  مْ اًة َلكح ْهنَ  مَ ْن َكانَ إِ  َما ِل »بِْئَس  َقاَل:فَـ  لح؟سِ تـَغْ   ، ِبهِ  رح مح َيَْ  وَ لحهح عَ َم يـَفْ َوَسلَّ  َلى آِلهِ ْيِه َوعَ  َعلَ ّللَّح اى  َصلَّ وَل اّللَِّ َرسح  تح يْ أَ يَّ
 « ضحوءح  اْلوح ِإَِلَّ  بَ  ححبِّ َلِكينِّ اْمرحؤٌ وَ 

 هذا حديث صحيح . :(317ند )لصحيح المسالوادعي في ا # قال 
 

ُّ َدةح الضَّ يْ عحبَـ   وَن، أانارح  هَ نح زِيدح بْ يَ   ٍد، ان ْبنح َعبَّا  ا مَحْدحونح نَ ثَـ دَّ حَ   -  1133 ، عَ بـَْراِهيَم النَّخَ إِ   ، َعنْ بِّ َعْن  َجاٍب،  نْ مِ   نِ بْ   مِ هْ سَ ْن  ِعيِّ
، قَالَ ارِ صَ اأْلَنْ    أَيُّوبَ ِب أَ ْن  عَ ،  عٍ َعْن قـَْرثَ   ،ةَ قـََزعَ  بـَعْ َعارَكَ   َأْرَبعَ   مَ َسلَّ َلى آِلِه وَ عَ َعَلْيِه وَ   ّللَّح ى ااّللَِّ َصلَّ   سحولح  رَ َمنَ َأدْ   : يِّ اِل وَ زَ   دَ ٍت 
:ِس فَـ مْ الشَّ  أَيُّ أَ   : »ايَ الَ قَ . قَاَل: فَـ تٍ َعارَكَ   َبعَ  اأْلَرْ ءِ اَل ؤح هَ   نح مِ دْ تح ِإنََّك لَ    َرسحوَل اّللَِّ ايَ   قحْلتح ِإنَّ اَب  ْت فحِتحَ   سح مْ شَّ  التِ َذا زَالَ إِ هح  وَب 

وَل اَي َرسح   :تح لْ قـح   :لَ اقَ   «ْن تـَْرَتجَّ َصاِلٌح قـَْبَل أَ   لٌ نَّ َعمَ يهِ فِ   َعَد ِل صْ  يَ نْ ِحبُّ أَ أَ فَ   ،رح ى الظُّهْ لَّ يحصَ   جَّ َحّتَّ تَ فـََلْم تـَرْ   ءِ امَ  السَّ أَبـَْوابح 
:الَ قَ نـََعْم« ؟ قَاَل: »ةٌ ءَ َراقِ  نَّ يف كحلِّهِ أَ  اّللَِّ   َشهُّدح«تَّ ، ِإالَّ الاَل : »قَالَ  ٌم فَاِصٌل؟ َكاَل نَّ يهِ فِ ْل  هَ  : قـحْلتح
 وقال شعيب: صحيح لغيره.  (23565أخرجه أحمد بنحوه )# 
 

، االرَّقَ   بِ سَّائِ ال  ْبنِ   ْن َواِصلِ ، عَ يُّ اْلّبحَْجحِ ِليُّ  ْنظَ حلَْ ا  امٍ طَ ِبسْ   ْبنح   جح ا يَّ اَلَْ ، ان  ْلَمكِّيُّ ، ان اّنُّ َقاَل ى اْلَعسْ يسَ عِ   َحدَّثـََنا  -  1136 ْن  عَ   ِشيِّ
  َما هِ لِّ ِبِ   كحمْ دح َأحَ   عْ َمتَّ يَـتَ : »لِ َوَسلَّمَ   آِلهِ   َلىَوعَ ِه   َعَليْ ّللَّح ا   َصلَّىّللَِّ ا  َرسحولح   لَ اَل: قَ قَا  ، أَنَّهح يِّ ْنَصارِ أَيُّوَب اأْلَ ِه َأِب  ْن َعمِّ عَ   َة،رَ سحو   َأِب 
 « هِ ْحَرامِ إِ  هح يف لَ ْعِرضح يَـ  ِلَماٌد َعبْ  ي َيْدرِ هح اَل نَّ طَاَع، فَإِ اْستَ 
 ضعيف. :(212ة )الضعيف سلةلسل ا# 
 

، َعنْ يْ اجْلحرَ   ْن َسِعيدٍ ، عَ دٍ يْ نح زَ دح بْ ، ان َسِعيلَ  ِإْسَاِعيى ْبنح محوسَ ان    ،يُّ ورِ َعبَّاٌس الدُّ ا  ثـَنَ َحدَّ   -  1146 َاَمَة، قَاَل:    ْبنِ َوْرِد  لْ ا  ِب أَ   ِريِّ ثح
:  قحلْ فَـ   ْضَرِميَّ احلَْ   مَّدٍ اَب حمحَ أَ   ِقيتح لَ  ا  نَ ثـح دِّ ، حتحَ ِه َوَسلَّمَ  َوَعَلى آلِ َلْيهِ  عَ ّللَّح اى َصلَّ   وِل اّللَِّ سح ِب رَ  َأْصَحاَحًدا ِمنْ يَت أَ قِ لَ َأَما    ّللَّح اَك  يـَْرمَحح تح
َقْد  لَ ْنهح؟ قَاعَ  : فـَقح   ،ِننيَ ْرَبَع سِ يَّ أَ َصارِ اأْلَنْ   وبَ أَيُّ   َقْد َخَدْمتح َأابَ   ّّنِ ِء أَ اَل ؤح هَ   ي ائِ ِلَم جحَلسَ عَ :  يَـ َنا عَ ثْـ دِّ حَ   ْلتح قَاَل: اّللَّح،  َك  مَحح رْ ْنهح 
: ايَ قحلْ عحَلى. فَـ الْ يف    اَن َوأحمُّ أَيُّوبَ تح أَ ِة كحنْ نَ يدِ مَ لْ  َعَليَّ ابِ مَ َوَسلَّ   َعَلى آلِهِ وَ   هِ يْ َعلَ    َصلَّى اّللَّح َل النَِّبُّ ا نـَزَ َلمَّ :  لَ اقَ   وبَ ا أَبحو أَيُّ نَ دَّثَـ حَ   تح

 َر َعَلْيهِ شح فـَنَـنْ   ،ا َنَْوهَ َمةً لِ كَ َأْو    ،ةِ ى السَِّقيفَ نَِْشي َعلَ   عحَلى  الْ يف   نح  َونَْ  اأْلَْسَفلِ يف َم  ِه َوَسلَّ َعَلى آلِ ِه وَ يْ لَ  عَ ى اّللَّح لَّ  صَ نَِّبُّ ال  ،وبَ يُّ أحمَّ أَ 
َويـَنْ هَ رَ ابَ غح  اْلَوْحيح لح زِ ا  َعَلْيِه  َعَليْ زِ َوتـَنْ     الح  تِ َأَنَْ   مْ فـَلَ ِئَكةح؟  ْلَماَل ِه  الْ   لَ لَّ لَك  َأانَ يـْ أَيُّ اَل وَ   َة  أحمُّ  غَ ا  مَّ فـَلَ   ،وبَ    : ايَ ْلتح قـح   تح َدوْ َأْصَبْحتح 

َلةَ اللَّ َما ِنْتح  وَل اّللَِّ َرسح  قحْل  ؟وبَ يُّ  أَ  َأابَ ايَ  كَ  أحَعلِّمح َأاَل  َل: "ا . فـَقَ يثَ حْلَدِ ا؟« َفذََكْرتح َلهح وبَ اَب أَيُّ أَ  ايَ  ملَِ قَاَل: » ،بَ  أَيُّو َواَل أحمُّ  انَ أَ  يـْ
ِإلَ بَ صْ ِإَذا أَ  َعْبٌد  ا  ا قَاَلََ مَ   هِ دِ يَ بِ حمحَمٍَّد    ي نـَْفسح ذِ فـََوالَّ   ،ارٍ رَ مِ ْشَر  هح عَ لَ َشرِيَك    احْلَْمدح اَل َلهح  كح وَ لْ مح الْ   َلهح    َوْحَدهح،اّللَّح   َه ِإالَّ ْحَت: اَل 

ِإالَّ ِطيَئاٍت، وَ ْشرح خَ  عَ نَّ بِِ   َعْنهح طَّ  الَّ حح إِ وَ   ، َدرََجاتٍ   ِبِنَّ َعْشرح   هح لَ َع  رحفِ الَّ  إِ ، وَ تٍ َسَنارح حَ شْ  عَ هح ِبِنَّ َب لَ  كحتِ ٍت ِإالَّ ا َمرَّ رَ محْسِلٌم َعشْ 
 الَّ َكاَن َلهح إِ ي  سِ ميحْ   ِحنيَ   نَّ ََلح  قَاَواَل   َي،سِ َحّتَّ ميحْ اِن  ْيطَ ِمَن الشَّ   ةً جحنَّ   َوِإالَّ كحنَّ َلهح   يَن، رَّرِ حمحَ   رَ شْ عَ   ْن يـحْعِتقَ أَ َل ِمْن   َأْفضَ اّللَِّ   دَ  ِعنْ  َلهح كحنَّ 

 "  ِلكَ ِمْثلح ذَ 
 ح.مختصرا، وقال شعيب: حديث صحي (23516أخرجه أحمد في مسنده )# 
 

بْ   ثـََنا َحدَّ   -  1147 اْلعَ حمحَمَّدح  َسِعيٍد  ِإسْ بَـ عح ان    ، ْويفُّ نح  ْبنح  بْ ِسنَ   اَق، ان حَ ْيدح  َعْن سَ اْلّبحَْجحِ   ارحونَ هَ   نح انح   ، ايُّ ، عَ رِ يْ رَ جْلح ِعيٍد  أَ يِّ ِب  ْن 
لََّم: سَ َعَلى آِلِه وَ وَ   ْيهِ لَ عَ    َصلَّى اّللَّح ّللَِّ  َرسحوِل ادَ ِعنْ   جحلٌ رَ   لَ اقَ :  الَ ، قَ َصاِريِّ  اأْلَنْ ْن َأِب أَيُّوبَ ، عَ يِّ مِ ْضرَ ٍد احلَْ مَّ حمحَ   َعْن َأِب   ِد،ْلَورْ ا
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 لح رَّجح َت الَفَسكَ   «ِلَمِة؟َصاِحبح اْلكَ َمْن  َم: »لَّ  َوسَ َلى آِلهِ َوعَ   هِ  َعَليْ ّللَّح لَّى ا صَ اّللَِّ سحولح  رَ   لَ فـََقا  ِفيِه،   ا محَبارًَكاريًا طَيِّبً  َكثِ ْمدح ّلِلَِّ احلَْ 
اْلَكِلمَ »َمْن َصاحِ   قَاَل:   َو؟ ُثحَّ هح َما  ِلَمِة  كَ َيْدِري اِبلْ   اَل   ْيءٍ شَ   َعَلى َرسحوِل اّللَِّ    كحوَن ِمنْ يَ َأْن  َيَة  شْ خَ   . ٍب«َصَواِلَمةح  كَ   اَنََّ ِة؟ فَإِ بح 

عحَها  ْرفَـ هحْم يَـ يُـّ ِدرحوََنَا أَ تَ بْـ َر يَـ شَ َة عَ رَأَْيتح َثاَلثَ   ِدِه َلَقدْ يَ ي بِ نـَْفسِ   يذِ لَّ »َوا  قَاَل:رْيَ،  ا اْلَْ تـحَها َأْرجحو بَِ  قـحلْ َل اّللَِّ  َرسحو ايَ اَن  أَ رَّجحلح:  ل افـََقالَ 
  َوتـََعاىَل«  تـََباَركَ اّللَِّ  ىَل إِ 

 اده حسن. إسنرواه الطبراني، و  :(16893) الهيثمي# قال 
 

َنا اَفتْ َل: َأضَ قَا َعمَ ِد ْبِن أَنْـ ِزايَ  ْن أَبِيهِ ، عَ يِقيُّ ْفرِ ْْلِ ان ا ٍد،عحبَـيْ  نِ ْعَلى بْ ْبِن يَـ  دَ ْبنح َأمحَْ  ىيسَ َنا عِ َحدَّثَـ  - 1148 َب  و يُّ ِب أَ َسِفيَنةح أَ  ِإلَيـْ
 بحد  ِمنْ    ِل كحنْ يَ ْم  لَ فَـ ئٌِم  َصاَأاَن   وَ تححوّن  َدَعوْ كحمْ اَل: ِإنَّ قَ  فَـ َتانَ ِه فَأَ بِ اْصحَ أَ َوِإىَل    هِ لَيْ َنا إِ ؤحاَن َأْرَسلْ َدا غَ مَّا َحَضرَ لَ اِسي، فَـ رَ ْلمَ ابـَْعِض    يف 
:    مَ لَّ ِه َوسَ آلِ َلى  عَ وَ ْيِه  لَ ى اّللَّح عَ  َصلَّ  اّللَِّ  َرسحولَ ْعتح سَِ   . َأِجيَئكحمْ   َأنْ   تـََركَ   نْ إِ   ، ةٍ ٍل َواِجبَ َصاخِ   ِستَّ   َعَلى َأِخيهِ   مِ لِ سْ نَّ ِلْلمح إِ »يـَقحولح
تـَرَ مِ ًئا  َشيْـ  َها  َعلَ َواِجبَ َك  نـْ ِإَذاهِ يْ ًة  َمِرَض  َوِإذَ هح،  يبح يحِ   َعاهح دَ   ،  يَـ أَ ا  َأْن  َما  َذاإِ عحوَدهح، وَ ْن  َلِقَيهح َرهح، وَ ََيْضح َت  َذا َوإِ   ، َلْيهِ عَ   لِّمَ سَ يح َأْن    ِإَذا 
 َتهح«مِّ يحشَ َأْن  َوِإَذا َعَطسَ ، هح حح َصَح يـَْنصَ نْ اْستَـ 
 رجاله ثقات. بقية ة، و عجما هعفره وضيى القطان وغيالطبراني، وعبد الرحمن وثقه يح رواه :(13660ثمي )ياله ال # ق

 

، ان  زَ أْلَوْ ّن ا ّبََ خْ ٍر، أَ نح َبكْ ان ِبْشرح بْ   َد،ى ْبنح َأمحَْ يسَ ا عِ َحدَّثـَنَ   -  1153 ِميُّ،  رَ ضْ حلَْ ا  بٍ شحَعيْ و  أَبح   يِن ثَ ْوَدَة، َحدَّ  سَ َأِب   عحْثَمانح ْبنح اِعيُّ
: »ِإذَ يَـ   َم،ِه َوَسلَّ آلِ ِه وَ  َعَليْ ّللَّح ى اَصلَّ   ِبُّ نَّ ِه ال يْ َعلَ   َزلَ نَـ الَِّذي    وبَ يُّ  أَ تح َأابَ عْ : سَِ قَالَ  َأْحَجاٍر   ثَةِ  بَِثاَل حْ سَ ْلَيمْ فَـ دحكحْم  َغوََّط َأحَ ا تَـ قحولح

 «هح هحورح طح ِإنَّ َذِلَك فَ 
قال   الطبرانرو   :(1044الهيثمي )#  ااه  أبا شعيب صا وسط، ورجكبير واأل لي في  أن  إال  لاله موثقون،  أيوب  أبي  أر  حب  ال  و يالتعد  هفيم 

 حا.جر 
 

 

  عنه رضي اهلل   تِ ن  الص امِ ب  ة   ال وَلِيدِ ع بَادَ   أبي   مسند 
 

 

 

ْن  عَ ،  اِمتِ  الصَّ نِ َة بْ َبادَ ْبِن عح   يدِ َولِ  الْ هِ أَبِيْن  لِيِد، عَ ْلوَ اْبِن    َباَدةَ عح   ، َعنْ انح مَ عْ لنـُّ  اٍم، ان َعيْ نـح    أَبحو وِريُّ، ان دُّ لا  بَّاسٌ عَ ا  نَ َحدَّثَـ   -  1177
: »او قح  يَـ َسلَّمَ وَ   هِ ى آلِ ْيِه َوَعلَ لَ عَ  َصلَّى اّللَّح  وَل اّللَِّ سح رَ   تح َهدح َلَسِمعْ َأشْ   َل:اقَ   َدَة،عحَبا   َمنْ   ،هِ ْلقِ خَ   ىَعلَ َواٍت  لَ صَ    ََخْسَ َض اّللَّح رتََ فْ لح

ا َكمَ َأدَّاهحنَّ  يَـ ملَْ ْيِه  َعلَ رَتََض  فْ ا  ِمْن  قِ تَ نْـ   ًئا  ِهنَّ َحقِّ ْص  بِ فَ خْ اْستِ   َشيـْ لَ افًا  ِعنْ   اّللََّ   ِقيَ ِه  عَ هح دَ َوَلهح  ِمْن  َومَ   ،ْهدٌ   انـْتَـَقَص  َشيْـ قِّ حَ ِن  ًئا  ِهنَّ 
 لَهح« اَء َغَفرَ شَ ِإْن وَ  ،بَهح َعذَّ َشاَء ْن إِ  ،  َلهح َواَل َعْهدَ  َي اّللََّ قِ ا لَ ْخَفافً تِ سْ ا

 صحيح. :(1731يح ابن حبان )ي تخريج صحشعيب فل # قا
 

َبكْ أَبح   ا ثـَنَ َحدَّ   -  1191 بْ و  الْ نح  ِر  ،  وَ الْ َعوَّاِم  َأِب  أَ اِسِطيُّ الْ ان   ِب،ان  ْبنح  عِ ْشمَ مح   ،لْ ا  انَ حَ لْ مِ لُّ  مح عَ   َقْيِسيُّ عحْقَبةَ بْ ى  وسَ ْن  عَ ِن    نْ ، 
بْ ْسحَ إِ  بْ ََي ِن َيَْ اَق  الْ   َعنْ اَدةَ ِن عحبَ بْ   يدِ َولِ ِن  عَ أَبِي  ،  الصَّ   اَدةَ ْن عحبَ ِه،  آِلهِ وَ َعَلْيِه    ى اّللَّح َصلَّ   لح اّللَِّ سحو رَ   الَ قَ قَاَل:  ،  ِمتِ اْبِن   َعَلى 
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:  ا؟ فََأقحو ذَ هَ   نْ : مَ لح اِتحح فـَيـحقَ فْ تَـ سْ فَأَ    اجْلَنَّةِ بَ  ابَ " آِت   :لَّمَ َوسَ  :، فَـ ا َلهح رً ا شحكْ ِجدً اهح سَ لَ   ْرتح َخرَ َربِّ  تح  يْ أَ ا رَ ذَ ، فَإِ دٌ مَّ حمحَ لح ْع فَ ارْ   يـحَقالح
  " يِت عَ  َوِبَشَفااّللَِّ  ةِ محَْ  ِبرَ ِرقَ ْن َقْد أححْ مَ  النَّاِر نَ رحجح مِ َيخْ فَـ   ،عْ َشفَّ  تح عْ فَ اشْ وَ تحَطْع ْل قح  رَْأَسكَ 

 ناده ضعيف.إس# 
 

أَبحو دَّثَـ حَ   -  1196 اَبكْ   َنا  بْ دح اّللَِّ بْ  عَ ان  ،غَاّنُّ لصَّ ٍر  بْ نح عح   أَ َمَر  ْبنح سحَلْيَماَن، َعنْ ْسَحاإِ ان  أ  اَبَن،ِن  أَ عَ   ََي،َيَْ   ْبنِ   ةَ يَ اوِ  محعَ قح  ِب  ْن 
َأوِ ْرححومٍ مَ  َمْرححو َأِب   اْبنِ     إِ كَّ شَ ٍم    ْبنِ ابَ ْبِن عح  حمحَمَِّد  نْ عَ   ، ْسَحاقح   َعلَ ّللَّح ا  ى لَّ  صَ ِبِّ النَّ ِن  عَ أَبِيِه،  َعْن    اِمِت،لصَّ ا  َدَة  وَ ْيهِ   آِلِه َعَلى   
 «صَّاَلةح مح الاِلكح مَ  َأعْ رْيح خَ وَ  ،مْ تح مْ اْستَـقَ َونِِعمَّا ِإِن  ،يمحواْسَتقِ »ا: لَ اَم قَ َسلَّ وَ 

 ترجمه. نم  يه، ولم أجدأب ن بادة ععن محمد بن ع الطبراني في الكبيررواه  :(3514ثمي )الهي# قال 
 

: يِم يـَقح ْلَعظِ ِد ا َعبْ نح اسح بْ َعبَّ   ِإَِلَّ : َكَتَب  قَالَ ّنُّ،  غَالصَّ اَبْكٍر  و  ا أَبح ثـَنَ َحدَّ   -  1197  نْ ٌر، عَ ْعَتمِ ان مح ،  ابِ هَّ وَ لْ ا  دِ َعبْ   نح رح بْ مَ عح   ان  ولح
 َقْوّن  تـَلْ ْم ملَْ كح َما لَ ْنَصاِر  اأْلَ   ْعَشرَ  مَ : ايَ  ََلحمْ الَ َة، قَ ِويَ محَعا  ، َأنَّ هِ بِي أَ نْ عَ لصَّاِمِت،  ا  نِ  بْ ةَ ِلعحَبادَ   نٍ بْ ِن اعَ   السَّاِئِب، ْن َعطَاِء ْبِن  بِيِه، عَ أَ 
ْيِه لَ  عَ ى اّللَّح لَّ صَ   وِل اّللَِّ سح رَ َع  مَ    َبْدرٍ مَ وْ يَـ َها  َنا أَْنَضيْـ لنـََّواِضِح، ِإانَّ  َعَلى االَّ َل: فـَهَ ، قَااَجةح : احلَْ ةح ادَ بَ عح   الَ قَ   ْيٍش؟رَ قـح   نْ ْم مِ ْخَواِنكح َع إِ مَ 

آَوعَ  َوَسلَّ ِلهِ َلى  َفمَ قَاَم    أَ َل:  لَنَ َوقَا  قَاَل:َجابَهح؟  ا  اَرسح   ا َل  َصلَّىّللَِّ ولح  »إِ مَ َسلَّ وَ   هِ لِ آى  َعلَ وَ ْيِه  لَ عَ   اّللَّح     َسَتكح َنََّ :  أَثـََرٌة  َعَلْيكح   نح و ا  ْم 
 ْوهح  تـَْلقَ ا َحّتَّ ِّبحو اصْ : فَ لَ هح، قَاَقانـَلْ  ّتَّ  حَ ِّبَ  َنصْ نْ  أَ َرانَ مَ ؟ قَاَل: أَ مْ كح َمرَ أَ  : َفَماةح يَ وِ َعا مح فـََقالَ  .ي«بـَْعدِ 

 ختلط ا بائن الس يسم، وعطاء ب  اه الطبراني، وفيه راو لمرو  :(16512لهيثمي )ا قال  #
 

َيْ   ان،  غَاّنُّ لصَّ ا  رٍ بحو َبكْ أَ   ثـََنا َحدَّ   -  1198 وَسى ْبِن  ِد، َعْن مح انَ الزِّ ِب  أَ   نح  بْ نِ محَْ َحدََّثيِن َعْبدح الرَّ   ، أحَوْيسٍ ِب أَ   اْبنح   ، انهِ َويْ دح ْبنح َزجْنح محح
:  مَ لَّ َوسَ   هِ آلِ   ىَوَعلَ  َعَلْيِه  اّللَّح   ى َصلَّ ّللَِّ اولح  سح قَاَل رَ   َل:ِت، قَاامِ صَّ  النَ بْ َة  ادَ بَ نَّ عح أَ   ،لصَّاِمتِ اَدَة ْبِن ابَ َلِد عح وَ   ِمنْ   َقِة، الثِّ نِ عَ ،  ةَ ْقبَ عح 

ْساَل رَ شَ َمعْ   ايَ   لِ جْ الرِّ   ةِ أَ اْْلحرحوَج بـَْعَد َهدْ   او »َأِقلُّ  ،  ِض تـَْفَعلح رْ  اأْلَ يف   َها يـَبـحثُـّ َوابَّ  دَ   ّلِلَِّ   فَِإنَّ   ،مِ  اْْلِ ْو   أَ مِحَارٍ   اقَ َع َنحَ  سَِ كحمْ يُّ َوأَ   َما تـحْؤَمرح
 « نَ وْ رَ نَّ يـََرْوَن َما اَل تَـ ِم فَِإَنَّح يجِ رَّ  النِ اطَ يْ  الشَّ اِبّللَِّ ِمنَ ِعْذ تَ ْلَيسْ ٍب فَـ  َكلْ احَ نـحبَ 

 ، وهو ضعيف بن يعلى يةأم وفيه أبلطبراني، و رواه ا  :(17184ثمي )الهيال # ق
 

الدُّ َعبَّ ا  دَّثـَنَ حَ   -  1202 ْبنح دح مَّ حمحَ   ان   ،يُّ ورِ اٌس  الْ   َحِبيبح ،  يُّ اأْلََسدِ   َقاِسمِ   َفرْيح   ْبنح   ان  ْبِن  َن  ْبِن    ةَ ادَ بَ عح   اْبنَ   تح عْ سَِ :  قَالَ   ،وزَ َزابَّ
ْعتح لح  قحو  يَـ َأِب تح  عْ : سَِ قحولح يَـ   ِمِت،الصَّا : »َمنْ قح يَـ   َسلَّمَ َلى آِلِه وَ ْيِه َوعَ َعلَ   ّللَّح ى الَّ صَ   ِبَّ نَّ ال  سَِ  اّللَّح َأظَلَّهح   َلهح  تـََركَ َأْو    ًراْعسِ مح   رَ ْنظَ أَ   ولح

 «لُّهح ظِ الَّ إِ ِظلَّ ْرِشِه يـَْوَم اَل  عَ يف ِظلِّ 
 إسناده ضعيف جدا.  #
 

ثـََنا ا  -  1203 َن، قَاَل:    نح يبح بْ بِ حَ   َثيِن دَّ حَ يُّ،  دِ سَ ِسِم اأْلَ َقانح الْ بْ   دح مَّ ان حمحَ ،  ّنُّ اغَ لصَّ َحدَّ :  الَ اِمِت قَ صَّ  النِ بْ   َدةَ ابَ ا ِلعح نً ابْـ   ْعتح سَِ َزابَّ
ْعتح َأِب   : »مَ َم  َسلَّ وَ   آِلهِ ى َوَعلَ ِه  يْ لَ عَ   سحوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَّح ْعتح رَ سَِ   َل: قَاسَِ ِه شِ َعرْ لِّ  ظِ   يف   ّللَّح اهح  َأظَلَّ   هح َرَك لَ تَـ   وْ أَ   ْعِسًرا َر مح ظَ نْ أَ   نْ يـَقحولح

 « هح ِظلُّ  َم اَل ِظلَّ ِإالَّ وْ يَـ 
 ا. يف جدعض سنادهإ# 
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 َثيِن دَّ ، حَ َرانَ نِْ اّللَِّ ْبِن  ِد  َعبْ   نح دح بْ مَّ ، ان حمحَ نِ رَّمحَْ ِد النح َعبْ بْ   انح ْيمَ لَ سح   َعْمٍرو، انْبنح    انح ان َصْفوَ   ِث،يْ اللَّ    ْبنح ا شحَعْيبح ثـَنَ َحدَّ   -  1214
عْ ،  يُّ اِبِ نَ صُّ  الِد اّللَِّ و َعبْ أَبح   يِن ثَ َحدَّ ،  اَنٍِ ِر ْبِن غَ و، َعِن اْلمحَهاجِ رٍ مْ عَ و  بح أَ  عْ :  ِت، يـَقحولح امِ لصَّ َن اَة بْ تح عحَبادَ سَِ ى لَّ  صَ اّللَِّ تح َرسحوَل  سَِ

 ي«َخْلقِ ْرمَححوا وَن َرمْحَيِت فَايدح رِ تح ْم تح نْـ ِإْن كح » :  تـََعاىَل : قَاَل اّللَّح ولح يـَقح  مَ َسلَّ ِه وَ َلى آلِ َوعَ ْيِه َعلَ  اّللَّح 
 ه ضعيف جدا. إسناد# 
 

بْ دح مَّ ا حمحَ نَ ثَـ دَّ حَ   -  1215 َسابِ ْبنح دح  اَق، ان حمحَمَّ ْسحَ إِ نح    نـح رَ ان َحشْ   ٍق،   ْبنح  ِإبْـ ْسحَ إِ   نْ ، عَ ةَ َباتَ جح  ْبِن  بََة،  ِقاَل   ابَ أَ   عَ نَّهح سَِ أَ   يَم، َراهِ اَق 
َسلََّم  وَ ى آِلهِ َعلَ ْيِه وَ لَ  عَ  َصلَّى اّللَّح ّللَِّ اوِل  سح ِبرَ   َلْوتح خَ َل:  اقَ   هح دَّثَ حَ   تِ لصَّامِ اَن  اَدَة بْ بَ َناِبِي، َأنَّ عح صُّ ال  اّللَِّ ِد  َعبْ   و  أَبح َثيِن : َحدَّ يـَقحولح 
بُّ   َمنْ   ِحبَّ ّتَّ أح  حَ لَْيكَ  إِ َحاِبَك َأَحبُّ صْ أَ   يُّ : أَ تح فـَقحلْ  ؟ قَ  َكَما حتحِ حتِح : نـَعَ قحلْ فَـ   .َدةح َحَياِت«اعحبَ  اَي  َليَّ ْم عَ تح : »اكْ الَ بُّ :  لَ فـََقا  ،مْ تح
عحمَ ُثحَّ   ،رٍ كْ بَ بحو  »أَ  َسكَ   ،«ِلي  عَ   ُثحَّ   ،رح   فَـ تَ ُثحَّ  ُثحَّ قحلْ    : اايَ َمْن    تح َنِبَّ  َأْن  َمنْ   ":  لَ قَا  ؟ّللَِّ   َعَسى  بَـ و َيكح   َهؤحاَل ْعدَ َن    ، َبرْيح الزُّ   الَّ إِ   ءِ  
َمْسعحوٍد،  اْبنح  وَ   ، ْرَداءِ دَّ و الَوأَبح   ،َكْعبٍ   ْبنح   أحَبُّ وَ   ، اَدةح بَ  عح ايَ   تَ نْ َوأَ   ، وبَ و أَيُّ بح أَ وَ   ، َحةَ َوأَبحو طَلْ   ،محَعاذٌ وَ   ،ةَ بَـْيدَ و عح أَبح وَ   ،ْعدٌ َوسَ   ،ْلَحةح َوطَ 
الرَّ اَل َهؤح   ُثحَّ   ،نح َعفَّانَ ابْ وَ ،  فٍ َعوْ   اْبنح وَ  َسْلمَ اْلَموَ   نَ مِ   ْهطح ِء  َأِب ححَذيـْفَ   ملٌِ َوَسا  ،لٌ ِباَل وَ   ،ْيبٌ صحهَ وَ   ،انح اِل:  َخااَل َة، َهؤح َمْوىَل  ، يِت صَّ ِء 

َكااَن ِإَنَّحَما    اَدةح:عحبَ   لَ قَاَفًرا،  َجعْ   اَل وَ َة  ْذكحْر مَحْزَ  تَ ملَْ   :ْلتح قـح   اَل:ِشي ا "، قَ ًدا َحبَ َعبْ اَن  كَ ْن  َوإِ   ِبيٌب ِإَِلَّ، حَ ِرْيٌ  كَ يَّ لَ ِب عَ اْصحَ أَ   لُّ وَكح 
َا َكاَن ِبِ هَ ْن ْلتح عَ أَ سَ َم وْ يَبا يَـ صِ أح   الَ قَ ا  َكمَ وْ أَ  ِخرِهِ َذا، ِإنَّ

فيه كالما ألحد، وإنما ر  ذكولم ي  ي الميزانراني، وفيه إسحاق بن إبراهيم روى عن أبي قالبة، ذكره فرواه الطب  :(14939)  الهيثمي  ال# ق
 . وهللا أعلمباطل، ولم أدر ما بطالنه.  ائلذكر أن له حديثا في الفض 

 

  و بح ٍد أَ َسعْ ِب   أَ  ْبنح  محْدِركح ان،  امح ْبنح َعمَّارٍ ان ِهشَ   ،اّنُّ غَ الصَّ   قَ اِإْسحَ   نح دح بْ مَّ َوحمحَ   ،نح َصاِلحٍ  بْ دح مَّ  حمحَ ّللَِّ ِد اا أَبحو َعبْ ثـَنَ َحدَّ   -  1221
َأاَب النَّضْ اِريُّ، سَِ زَ اْلفَ   دٍ عْ سَ  بْ َناَدةح يِن جح ثَ دَّ َل: حَ قَا  انَ يَّ حَ   رِ ْعتح    هِ َعَليْ   اّللَّح   ى َصلَّ ِن النَِّبِّ ، عَ تِ امِ الصَّ   ْبنِ   َدةَ عحَباَعْن    َة، أحَميَّ ِب أَ   نح  

 ا بحو رَ َوضَ اَلَك  لحوا مَ كَ أَ   ِإنْ وَ   ، َلْيكَ عَ   َرةٍ َوأَثَـ   ، َمْكَرِهكَ ْنَشِطَك وَ مَ وَ   ،كَ رِ سْ يح وَ   كَ ْسرِ  عح ْع يف  َوَأطِ عْ ةح اسَْ ادَ  قَاَل: »اَي عحبَ  َوَسلَّمَ آِلهِ ى  َوَعلَ 
 رٍ  َبكْ ِب ظح أَ فْ لَ  اَهذَ ا«  بـََواحً اّللَِّ َيَة ْعصِ  مَ كحونَ تَ الَّ َأْن إِ  ،َظْهَركَ 
 [ وضربوا ظهرك  الكلوا مإن أك و  :هولقير يح غهو في الصح]  .سناده حسنإ :(4562) نصحيح ابن حبا جتخرييب في شع# قال 

 

 َأِب   نِ َدَة بْ َناجح   نْ ، عَ َسيٍّ نح   نِ بْ   ةَ دَ ا عحبَ   َعنْ  قـَْيٍس،  ِد ْبِن َأِب حمحَمَّ   ، َعنْ انح  َمْروَ انٍد،  ينح َسعِ  بْ َوْيدح اّنُّ، ان سح غَ الصَّ   َناَحدَّثَـ وَ   -  1224
ْهرح  انح شَ َمضَ كحْم رَ َأتَ » َضانح:رَمَ َضَر يـَْوًما، َوحَ   قَالَ مَ  َوَسلَّ ى آِلهِ  َوَعلَ  َعَلْيهِ ّللَّح اى لَّ  صَ وَل اّللَِّ سح رَ  نَّ لصَّاِمِت، أَ ِن ابْ َدَة اعحبَ  نْ أحَميََّة، عَ 

يَـ   ِفيهِ   ،َكةٍ رَ بَـ  اْنزِ يـح فَـ   اّللَّح   اكحمح ْغشَ َخرْيٌ  َوََيح محَْ لرَّ لح  ِفيطُّ َة  اْْلَطَاايَ   فِ بُّ ْسَتحَ َويح   ،َها  الدَّْعوَ    يكحمْ َويـحَباهِ افحِسكحْم  تـَنَ   ىَل إِ   ّللَّح اظحرح  يـَنْ   ، ةح يَها 
 « اّللَِّ ةَ محَْ رَ  يهِ َم فِ ححرِ  ِقيِّ َمنْ كحلَّ الشَّ   شَِّقيَّ لنَّ افَإِ رْيًا، ْم خَ كح نـْفحسَ  أَ  ِمنْ َأرحوا اّللََّ فَ َكٍة، ئِ مبَاَل 
 . مهجر د من تم أج يه محمد بن أبي قيس ; ولبير، وفالكرواه الطبراني في  :(4783الهيثمي )ال # ق

 

َثمح  هَ   ان،  اّنُّ صَّغَ ل اقَ ْسَحاإِ نح  دح بْ مَّ ثـََنا حمحَ دَّ حَ   -  1225 ، رِ ضْ  النَّ ِب أَ اَن  يَّ ، َعْن حَ ْلَفَزاِريُّ و َسْعٍد ابح  أَ نح َسْعدٍ  محْدِركح بْ ان  َجَة،َخارِ ْبنح  يـْ
عَ  َع  ،  َة ْبَن َأِب أحَميَّةَ دَ َنا جح سَِ :  تح قـحلْ   . ةح«َبادَ »اَي عح   َم:َوَسلَّ   هِ ى آلِ َعلَ ْيِه وَ َعلَ   اّللَّح  َصلَّى  اّللَِّ   سحولح رَ   لَ اقَ   : الَ قَ ،  تِ الصَّامِ   نَ  بْ ةَ ادَ عحبَ سَِ

َن كحو تَ   نْ أَ   الَّ إِ   َظْهَركَ   او بح رَ ضَ  وَ َلكَ وا َماَكلح ٍة َعَلْيَك، َوِإْن أَ رَ ثَـ َوأَ   ِهكَ رَ كْ مَ وَ َشِطَك  نْ  َومَ ِركَ َك َويحسْ يف عحْسرِ    َوَأِطعْ عْ اسَْ قَاَل: »لَبـَّْيَك،  
 ا«َواحً بَـ  ًة ّلِلَِّ يَ ْعصِ مَ 
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 [ هركك وضربوا ظ إن أكلوا مالو  قوله:هو في الصحيح غير ]  .ه حسنإسناد :(4562) نصحيح ابن حبا جيتخر في يب شعقال  #
 

،  يسِ نِّ التِّ   صٍ فْ و حَ أَبح   ان  ،ِويُّ رَ زِيِز اجلَْ ِد اْلعَ نح َعبْ نح بْ سَ ، ان احلَْ ْكرٍ بحو بَ َق أَ انح ِإْسحَ  بْ دح مَّ ثـََنا حمحَ دَّ َوحَ   -  1228   رٍي،شِ بَ   ْبنح   دح ِعيان سَ يُّ
لََّم ِه َوسَ ى آلِ لَ عَ وَ َلْيِه   عَ اّللَّح لَّى  صَ ِبَّ  النَّ   نَّ أَ اِمِت،  صَّ لاْبِن  َة  َبادَ عح   نْ عَ   َة، يَّ  أحمَ َأِب   نِ بْ اَدَة  نَ ٍئ، َعْن جح انِ هَ ْبِن    رْيِ  عحمَ نْ اَدَة، عَ تَ ْن قَـ عَ 

»ا وَ ذَ كَ فـَهَ اٍن  ميََ   ميَانح ْْلِ قَاَل:  َعلَ اّللَِّ   اتح َصَلوَ ،  امٍ جحذَ   ِإىَل   َذاكَ هَ ا  يـح ى    وَ وَ   اّللََّ وَن  ْنَصرح جحَذاٍم   وسِ ءح ِبرح   ارَ كحفَّ الْ   ونَ لح َقاتِ يـح َرسحوَلهح، 
 « فِ لسَّعَ ا
،  َوَسلَّمَ   ى آِلهِ لَ َوعَ ِه  يْ َعلَ   ى اّللَّح  َصلَّ ِبِّ نَّ  النِ عَ   اَدةَ عحبَ   نْ عَ َدَة،  َنا َعْن جح ِديثَ َهَذا احلَْ ّن  ّبََ  فََأخْ اِنئٍ َن هَ  بْ َمرْيَ يتح عح  َلقِ ُثحَّ   َسِعيٌد:  الَ قَ 
 هِ ْثلِ مبِِ 

 ناده ضعيف.سإ# 
 

  ، تِ امِ لصَّ ْبِن ا  ةَ عحَبادَ   ، َعنْ ِإْدرِيسَ   َأِب ْن  ، عَ ْهِريِّ الزُّ ، َعِن   ْبنح ححَسنْيٍ انح يَ ، أان سحفْ يدح يَزِ   انأ،  ّنُّ اَل قَ ْلَعسْ اى  ِعيسَ ا  نَ ثَـ َحدَّ   -  1229
َحرََّم   ا مَ ْوا أَْتلح الَ تـَعَ   لْ َأ }قح قـَرَ   ُثحَّ   ،«ثِ ثَّاَل لا  ءِ ِيعحيِن َعَلى َهؤحاَل يـحَبا  »َمنْ   :مَ َوَسلَّ   ى آِلهِ لَ  َوعَ ْيهِ  َعلَ اّللَّح ى  لَّ  صَ اّللَِّ لح  سحو رَ   الَ قَ :  قَالَ 

َها  مِ نـْتَـَقصَ  انِ َومَ   ،ّللَِّ ى اَعلَ هح  رح جْ أَ فَ   َوىفَّ   نْ مَ فَ »   ،اَيتِ اْْل   ثَّاَلثَ ل َم اّتَّ َختَ حَ   [151م:  ااألنعْم{ ]ْيكح كحْم َعلَ رَبُّ   اّللَّح   هح َأْدرَكَ   َشْيءٍ بِ   نـْ
نـَْيا، َكاَنتْ  يف   «هح  لَ َفرَ غَ اَء َوِإْن شَ  ،بَهح ذَّ عَ اَء ْن شَ ، إِ ىَل اّللَِّ  َأْمرحهح إِ انَ كَ   ْْلِخَرةِ ا ِإىَل  رَ أحخِّ  َمنْ وَ   ،تحهح بَـ و  عحقح كَ لْ تِ  الدُّ

لف سائر الثقات من اوقد خ يث الزهري،ين، ليس بقوي، خصوصًا في حدحس في إسناده سفيان بن :(1/63رجب في فتح الباري ) بنا # قال
 .أصحابه في هذا

 

َصاحِ دَّ حَ   -  1257 حمحَ يِن ثَ َحدَّ ،  محودٍ حمَْ   نح بْ   بح َثيِن  الْ دح مَّ   ْبنح  بَقِ ىمحَصفَّ   ان  اْلَولِيدِ يَّ ،  ْبنح  عح عَ   ،ةح  ِب  أَ   ْبنِ ا  َعنِ ،  ريَةِ محغِ لْ ا  ْبنِ   رَ مَ ْن 
 َلْيهِ اّللَّح عَ ى   َصلَّ ِبَّ النَّ   نَّ ، أَ تِ امِ الصَّ   َباَدَة ْبنِ عح   نْ عَ   ْيٍب،ذحؤَ ِن  َة بْ صَ ِبيقَ   ، َعنْ اءِ ْعثَ  الشَّ ِب ٍد أَ زَيْ   ِر ْبنِ َجابِ َة، َعْن  ادَ تَ قَـ َة، َعْن  َعرحوبَ 

 « دٍ يًَدا بِيَ ِبَواِحٍد  ثـَْننْيِ ارِي عِ لشَّ ِح ابِ مْ قَ لْ ابِ  سَ ِبَْ  اَل قَاَل: » ِه َوَسلَّمَ َعَلى آلِ وَ 
 صحيح. :(٧١٨٣صحيح الجامع )# 
 

ثـََنا أَبحو النَّضْ َأمحَْ   ى ْبنح يسَ ا عِ نَ َحدَّثَـ   -  1271   نْ عَ   . ....... .............،رَ مَ ْبِن عح   ْبِد اْلَعزِيزِ  عَ نْ ، عَ َفرٍ عْ بحو جَ أَ   ا ثـَنَ دَّ حَ ِر،  َد، َحدَّ
 َضانح َدَخَل رَمَ َعلِّمحَنا ِإَذا  َم يـح َوَسلَّ   هِ ى آلِ لَ ِه َوعَ يْ  َعلَ ّللَّح اى  ّللَِّ َصلَّ  اولح اَن َرسح كَ ، قَاَل:  تِ امِ الصَّ ْبِن    ةَ دَ عحَبا  نْ َساَن، عَ يْ ِن كَ ِح بْ لِ اصَ 
 اًل« بَّ قَ  محتَـ ينِّ لِّْمهح مِ سَ  وَ  َلهح يِن لِّمْ سَ وَ  نَ اضَ مَ رَ ِل  َسلِّْم مَّ لَّهح »الوَل َأَحدحاَن: يـَقح  َأنْ  اتِ مَ  اْلَكلِ ءِ ؤحاَل هَ 

 . ضعيف هد سناإ: ٥١ /١٩بالء  النم سير أعال عيب في تخريجشل # قا
 

ِكيٍم، َعْن حَ   نح بْ   صح ا أحو نَ ثَـ ، َحدَّ يِميُّ مِ تَّ ْيَماَن اللَ  سح نح  بْ مح اِهيا ِإبـْرَ نَ ثَـ دَّ النَّْضِر، حَ   وأَبح ثـََنا  دَّ َد، حَ نح َأمحَْ ى بْ سَ يا عِ نَ َحدَّثَـ   -  1290
َمعْ  ْبِن  ْبنِ عحبَ   نْ عَ   ،انَ دَ َخاِلِد  قَ  الصَّاِمِت،  اَدَة  إِ َوَسلَّمَ   ِلهِ آ  َعَلى وَ ْيِه  لَ لَّى اّللَّح عَ  صَ اّللَِّ   ولح اَل َرسح قَاَل:   " فَأَبْـ   أَ تـََوضَّ   اذَ :  َغ لَ َأَحٌد 

اِء َوََلَا سَّمَ ال  ِإىَل   َد ِبَا  صحعِ َحِفْظَتيِن ُثحَّ  َكَما  اّللَّح   كَ ظَ فِ حَ :  َواْلِقَراَءَة ِفيَها قَاَلتْ   اَدهَ و جح ا َوسح هَ وعَ  رحكح َأمَتَّ فَ   ةِ  الصَّاَل ىَل  إِ امَ قَ   ُثحَّ وحضحوَء  لْ ا
َونح ءٌ َضوْ  فَـ ورٌ   ََلَا تِّحَ فح ،  تَ   َماءِ السَّ   بح اأَبـْوَ   ْت  تـَنـْ اّللَِّ إِ   يَ هِ َحّتَّ  فـََتْشفَ لَّ َوجَ   زَّ عَ   ىَل  َضيَّ نْ َوإِ   َها،بِ َصاحِ لِ   عَ   َورحكحوَعَها  و ضح وح   عَ   َءَها 

https://app.turath.io/book/10757?hadith=7183
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  ا َكمَ لحفَّْت    ُثحَّ ا  َماِء دحوَنََ السَّ َوابح  بْـ َقْت أَ  فـَغحلِّ ءِ َماسَّ  الىَل ا إِ بَِ ، ُثحَّ صحِعَد  َتيِن عْ يـَّ ا ضَ  َكمَ َعَك اّللَّح قَاَلْت: َضيـَّ  ِفيَها  ةَ اءَ رَ قِ لْ اوَ   اهَ َوسحجحودَ 
 ِبَها " احِ صَ  هح جْ ا وَ  بَِ بح ْضرِ يَ قح فَـ لِ ثَـّْوبح اْلَْ ال فُّ لَ يـح 

 ة ة وبقياععفه جم لمديني والعجلي وضابن ا وثقه  حوص بن حكيم  وفيه األراني في الكبير والبزار بنحوه  طبالرواه    :(2734الهيثمي )# قال  
 رجاله موثقون. 

 

،  ، ان ّنُّ غَاا الصَّ نَ ثَـ َحدَّ   -  1291   لَّى اّللَّح صَ   اّللَِّ وَل  ِت، َأنَّ َرسح امِ  الصَّ ْبنِ   ةَ ادَ عحبَ   َن، َعنْ نح َمْعَدابْ   َخاِلدح   ، ان يمٍ  َحكِ ْبنح اان    حمحَاِضرح
َوَعلَ َعَليْ  وَ آلِ   ىِه  يَـ َكاَم  َسلَّ ِه  "  ولح قح َن  فَ أَ َوضَّ تَـ   نْ مَ :  احْ أَ   قَامَ لْ َسَن  رحكح مَتَّ فَأَ ،  اَلةِ صَّ الىَل  إِ   وحضحوَء ُثحَّ  َوسح   َواهَ دَ جحو وَعَها  ِفيهَ ءَ َراْلقِ ا    اَة 

 ِإىَل اّللَِّ َعزَّ   َتِهيَ نْـ تَـ   ّتَّ اِء حَ مَ لسَّ اابح  بـْوَ أَ ا  َحْت َلََ فحتِّ ، فَـ ورٌ َضْوٌء َونح   ََلَا وَ السََّماِء    ىَل ا إِ َد بَِ ، ُثحَّ صحعِ يِن تَ َحِفظْ َما  كَ   اّللَّح ِفَظَك  قَاَلْت: حَ 
 ِعَد ِبَا صح ُثحَّ ْعَتيِن،  يـَّ ضَ   َماكَ   َضيـََّعَك اّللَّح   : تْ ا قَالَ يهَ  فِ ةَ َراءَ ا َواْلقِ َوسحجحوَدهَ ا  كحوَعهَ رح ا وَ هَ ضحوءَ  وح عَ يَّ َوِإَذا ضَ   ، ِبَهااحِ ِلصَ   عَ ْشفَ تَ فَـ   َجلَّ وَ 
 ِحِبَها " اَوْجهح صَ  ا بَِ ْضَربح يح فَـ قح بح اْْلَلِ وْ الثَـّ فُّ يـحلَ ا َكمَ   تْ فَّ  لح لسََّماِء دحوََنَا ُثحَّ اَوابح بْـ أَ ْت قَ غحلِّ فَـ  ةٌ مَ ظحلْ  َهايْـ َعلَ َماِء وَ لسَّ ىَل اإِ 

ية  ة وبقجماع  العجلي وضعفهلمديني و فيه األحوص بن حكيم وثقه ابن او   وهار بنحرواه الطبراني في الكبير والبز   :(2734)الهيثمي  قال    #
 رجاله موثقون. 

 

  ، ان ملٍِ َسا  نِ بْ   ْرَوانَ ْن مَ عَ ،  لِيدح ْبنح محْسِلمٍ اْلوَ ، ان  ْنطَاِكيُّ أْلَ ٍب اعْ كَ   نح وبح بْ ا يـَْعقح نَ ثَـ َحدَّ ْرٍب،  ِن حَ َهرْيِ بْ ْبنح زح َأمْحَدح    َناثَـ دَّ حَ   -  1297
:  َوَسلَّمَ   هِ آلِ ى  َوَعلَ   َلْيهِ ّللَّح عَ لَّى ااّللَِّ صَ ولح  سح رَ   لَ قَا  اَل:، قَ ِمتِ ا الصَّ نِ  بْ ةَ اَن، َعْن عحَبادَ ْعدَ  ْبِن مَ دِ َخالِ   َحِكيٍم، َعنْ   نح بْ   صح ْحوَ اأْلَ 
 «يسَ ِإْبلِ  نْ  مِ يِت مَّ َلى أح رُّ عَ ضَ أَ  َلهح َغْياَلنح هحوَ الح يـحقَ  لٌ يِت رَجح مَّ يف أح  نح و كح »يَ 
 ع. هذا حديث موضو : (869ن الجوزي )اب تعا ضو مو # 
 

،  ِن سَ بْ   ٍم، َعْن َمْرَوانَ ْسلِ مح ْبنح  يدح  لِ وَ ان الْ   ى، سَ و نح مح َكمح بْ غَاّنُّ، ان احلَْ الصَّ   ا َحدَّثـَنَ   -  1298 نح َوصح بْ حْ أْلَ ان اا،  ِقيِسيَ رْ قِ ْهِل  أَ   نْ مِ املٍِ
يِت مَّ أح   كحونح يف يَ »  :لَّمَ ِلِه َوسَ آَلْيِه َوَعَلى  عَ    َصلَّى اّللَّح ّللَِّ  اقَاَل: قَاَل َرسحولح   ِت،صَّامِ ال  نِ بْ   اَدةَ عحبَ   ، َعنْ َمْعَدانَ ِد ْبِن  َخالِ   نْ عَ   َحِكيٍم،

 َس«ي ْبلِ مَّيِت ِمْن إِ  َعَلى أح َضرُّ أَ  وَ َغْياَلنح هح   َلهح لح َقايـح ٌل رَجح َة، وَ ْكمَ احلِْ  هح لَ   بح اّللَّح يـَهَ  ،بٌ يـحَقالح َلهح َوهْ ٌل جح رَ 
 ع. هذا حديث موضو : (869ن الجوزي )اب تعا ضو مو # 
 

  ْبنِ   ّللَِّ اَعْبِد    َعنْ   ،ََي ْبِن َعِليٍّ ْن َيَْ عَ ،  اّنُّ مَ رْ َم اْلكَ ياهِ ِإبـْرَ   انح ْبنح كَّاٍر، ان َحسَّ بَ نح  بْ   ان حمحَمَّدح ،  قَ َحاحمحَمَّدح ْبنح ِإسْ   َنادَّثَـ حَ   -  1299
يِت »َيكحونح يف أحمَّ   َم: لَّ ى آِلِه َوسَ لَ عَ وَ   ى اّللَّح َعَلْيهِ َصلَّ   اّللَِّ   ولح سح َل رَ ا : قَ صَّاِمِت، قَالَ  ْبِن الاَدةَ بَ عح   ْعَداَن، َعنْ ِن مَ بْ ِد  لِ َخا  َعنْ ِشٍد،  رَا

 ٌل«رَجح 
 هذا حديث موضوع. : (869جوزي )عات ابن الموضو  #
 

، انَواَن ْبِن سَ َمرْ   نْ عَ ،  مٍ لِ محسْ لِيدح ْبنح  ْلوَ ا  ، انيُّ طَاكِ نْ اأْلَ   دٍ مَّ حمحَ ْبنح    قحوبح يـَعْ   َثَمَة، انَخيْـ َأِب    نح ابْ َنا  ثَـ دَّ َوحَ   -  1300  ْبنح   صح ْحوَ  اأْلَ املٍِ
 يِت مَّ أح   نح يف كحو يَ : »مَ لَّ َوسَ   َعَلى آِلهِ  وَ َلْيهِ عَ   اّللَّح   ىلَّ  صَ ّللَِّ سحولح ارَ َل  صَّاِمِت، قَاَل: قَا َة ْبِن الدَ ابَ عح   نْ َداَن، عَ عْ مَ   َخاِلِد ْبنِ َعْن  يٍم،  َحكِ 
  احلِْْكَمَة«لَهح  اّللَّح  بح يـَهَ هح َوْهٌب لح لَ اٌل يـحقَ رَجح 
 وع. ث موضهذا حدي : (869)زي الجو موضوعات ابن # 
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 ْوَذٍر، َعنْ َد ْبِن قَـ زِييَ   نْ عَ ،  نِ ْبِد الرَّمحَْ عَ نح  بْ   رح يَّا يِن سَ ثَ َحدَّ ،  دَ ييَزِ  ْبنح  عح اَنفِ   ِب َمْرَْيَ، َأانَ ، ان اْبنح أَ اّنُّ غَ لصَّ ا  رِ كْ بَ   بحو أَ ثـََنا  َحدَّ   - 1309
اَل  : »َقالَ فَـ   ِبَسْبِع ِخاَللٍ َم  ى آِلِه َوَسلَّ لَ َوعَ   هِ يْ لَ عَ   اّللَّح لَّى  صَ   اّللَِّ لح  َرسحو ااَن  : َأْوصَ لَ قَاِت،  امِ الصَّ   ، َعْن عحَباَدَة ْبنِ حٍ َريْ شح   نِ َة بْ َلمَ سَ 

ابِ كحو ِر تحشْ  شَ ّللَِّ ا  ئً   وَ قحطِّعْ   ِإنْ وَ   ا يـْ وَ مْ تح بْـ لِّ صح تحْم  َترْتح ،  الصَّ اَل  مح اَل كحوا  محتَـعَ مَ فَ َن  يدِ تَـَعمِّ َة  تـَرََكَها  اَخرَ ْد  فـَقَ   ًدامِّ ْن  ِمَن  تـَْر اَل وَ   ِة، ْلِملَّ َج  بحوا  كَ  
اّللَِّ ِإَنََّ فَ   َيةَ صِ عْ مَ الْ  تـَْقَربحو ا َسَخطح  َواَل  تَ اَل وَ   اَي،طَااْلَْ   ْأسح رَ   اَنََّ فَإِ َر  ْْلَمْ ا  ا،  الْ   ِفرُّوا  َوإِ اْلقَ وَ   تِ َموْ ِمَن  تحمْ ْتِل  فِ يف   ْن كحنـْ  صِ تـَعْ   اَل يِه، وَ  

 « كَ سِ نـَفْ  نْ  َوأَْنِصْفهحْم مِ َك َعْن َأْهِلكَ َصا عَ َضعْ  تَ اَل وَ ، جْ فَاْخرح  لَِّهاكح ا  نـْيَ  الدُّ رحَج ِمنَ ختَْ  َأنْ اَك َمرَ أَ َواِلَدْيَك َوِإْن 
 . لسياقذا اكر به من :(5991)يفة ة الضعلسل الس# 
 

 عحَباَدةح  َل: َكانَ ا، قَ دٍ ِزايَ   نْ عَ ،  زِ يِد اْلَعزِ بْ  عَ  ْبنح ، ان َسِعيدح رح امَّ لتَّ ابحو َنْصٍر  أَ بَـْغَداَد، ان  ، بِ دٍ ايَ ِن زِ  بْ دَ  َأمحَْ ْبنح   ّللَِّ ْبدح اا عَ نَ ثَـ َحدَّ   -  1311
بـَيْ سح   َلىِت عَ لصَّامِ نح ابْ  يـح يِد  لِ وَ لْ  االحوا: اَي َأابَ فـَقَ   ى، كَ فـَبَ   ِقيِّ رْ شَّ ِس الدِ قْ مَ  الْ تِ وِر  ّللَِّ ا اَن َرسحولح  ْخّبََ أَ   اا هحنَ  هَ نْ اَل: مِ ؟ قَ يكَ كِ بْ َما 

 مَ َهنَّ َأى جَ  رَ هح نَّ أَ َوَسلََّم  آِلهِ َلى َعَلْيِه َوعَ  اّللَّح  ىَصلَّ 
 وا.وثق فاء قدعض فيهد لم أعرفه، و ييز براني، و رواه الط :(18570الهيثمي )# قال 

 

 ْبِن َأِب   ِزاَيدِ َعْن  ِز،  َعزِيلْ ْبِد اعَ   نح  بْ يدح  َسعِ ، انرٍ نح محْسهِ ْعَلى بْ اأْلَ   دح بْ عَ   ِهرٍ سْ مح   أَبحو  اَق، ان ْسحَ نح إِ بْ   دح مَّ  حمحَ ْكرٍ و بَ َنا أَبح دَّثَـ حَ   -  1312
ِد؟ يلِ وَ  الْ اَي َأابَ   يكَ يـحْبكِ ا  مَ   :لَ يَفقِ ي،  ْبكِ هحَو يَـ وَ يِّ  ْرقِ ِدِس الشَّ َمقْ ِت الْ يْ بَـ ِر  ى سحو لَ عَ   وَ هح وَ اِمِت،  َي عحَباَدةح ْبنح الصَّ ئِ رح َل:  ا، قَ َدةَ َسوْ 

 َهنََّم« جَ  ىرَأَ  هح أَنَّ  مَ لَّ سَ آِلِه وَ  َوَعَلىْيِه َعلَ  ّللَّح لَّى اصَ  ّللَِّ ا سحولح  رَ انَ َأْخّبََ  ْن َهاهحَنا»مِ  :الَ قَ 
 ا.وثقو ء قد وفيه ضعفا رفه،لم أع ديز وي براني،واه الطر  :(18570الهيثمي )# قال 

 

َثَمةَ خَ نح  بْ ا  ا نَ َحدَّثَـ   -  1313 ،، ان احْلَْوضِ يـْ  : َكانَ الَ قَ   َدَة،وْ ِب سَ أَ اَيِد ْبِن  زِ   نْ ، عَ يزِ ْلَعزِ ا  َعْبدِ   نِ ِعيِد بْ ٍم، َعْن سَ ْسلِ  مح ْبنح   يدح لِ وَ ان الْ   يُّ
 ّللَِّ  الح و سح اَن رَ ّبََ ْن َهاهحَنا َأخْ اَل: مِ قَ ؟  كَ يكِ بْ ْم: َما يـح ضحهح  بـَعْ َقالَ ى، فَـ َبكَ  فَـ يِّ قِ رْ الشَّ   سِ ْقدِ بـَْيِت اْلمَ   ورِ صَّاِمِت َعَلى سح ال ْبنح  اَدةح بَ عح 
 نَّمَ هَ هح رََأى جَ نَّ أَ َم لَّ ِه َوسَ لِ َعَلى آوَ  َلْيهِ ى اّللَّح عَ لَّ صَ 
 وا.ضعفاء قد وثق هفيبراني، ويزيد لم أعرفه، و رواه الط :(18570ي )هيثملا قال  #
 

ِر، ِن اأْلَْزهَ عَ ، كٍ الِ مَ   َأِب  ْبنِ يدَ َة، َعْن يَزِ زِيدح ْبنح رَبِيعَ يَ  ان  ،ةَ بَ و تـَوْ أَبح ان َة، مَ دحاَل  َأِب  نح يُّ بْ لِ عَ  ، اناّنُّ غَ  الصَّ رٍ كْ بحو بَ أَ  ا ثـَنَ َحدَّ  -  1315
 زَّ عَ   ّللَّح اَر  كِ وا ذح ءح َذا رح إِ يَن  ذِ  الَّ يِت مَّ  أح ْخَيارَ أَ   »ِإنَّ   َل: قَامَ لَّ َوسَ   آِلهِ َعَلى  وَ   هِ َليْ  عَ اّللَّح   ىنَّ َرسحوَل اّللَِّ َصلَّ اِمِت، أَ صَّ ل اْبنِ   ةَ دَ عحَبا  َعنْ 

َآَء اْلَعنَ َواْلبَ  ةِ ِحبَّ أْلَ  اَبنْيَ  ّرِقحونَ فَ ِة، َواْلمح مَ ِميلنَّ ابِ اءحوَن َمشَّ الْ اَر أحمَّيِت لَّ، َوِإنَّ ِشرَ جَ وَ   «تَ اغحوَن اْلّبح
 يف.ضع :(2865ع )ضعيف الجام# 
 

 َثيِن َحدَّ   اَلٍل،ِن بِ اَن بْ َلْيمَ سح ِد، َعْن  َخلَّ اْلمح    ْبنح اِلدح  خَ ، انةَ بَ َشيْـ   ِب أَ   ْبنِ ِر  َبكْ   بحوأَ اّنُّ، ان  غَ صَّ  الاقَ حَ ْبنح ِإسْ مَّدح  حمحَ   َناثَـ َحدَّ   -  1326
ْبِن َعبْ ٍر، َعِن اأْلَ نَِ   َأِب    ْبنِ ّللَِّ  اَعْبدِ   ْبنح   رِيكح شَ   تِ امِ الصَّ   ْبنح ةح  دَ َبَل عحَباَأقْـ :  الَ قَ   ،ِد اّللَِّ  َعبْ َأِب   َعنْ ،  محْكِملٍ ِن  بْ ِن  محَْ رَّ لا  دِ ْعَشى 
ئً   ِّبحكَ أحخْ   اَل انح أَ ْثمَ اَي عح   اَل:فـَقَ   اَن، َعفَّ  ْبنَ َمانَ َتى عحثْ يَنَة فَأَ دِ ْلمَ َم افـََقدِ   اِم، لشَّ َن اا مِ ج  احَ  ْيِه لَ عَ   اّللَّح ى  لَّ صَ    َرسحوِل اّللَِّ ْعتحهح ِمنْ ا سَِ َشيـْ
ْعتح قَا،  َلىبَـ   :لَ َم؟ قَاَوَسلَّ ِه  لِ ى آلَ َوعَ  : »سَ يـَقح لََّم  سَ  وَ آِلهِ   َعَلىِه وَ َليْ  عَ اّللَّح   ىلَّ صَ   اّللَِّ   ولَ َرسح   َل: سَِ   ي ْعدِ بَـ اٌء  َمرَ ْم أح ونح َعَلْيكح كح يَ ولح
 اَعٌة« طَ مْ ْيكح لَ ِئَك عَ ولَ َس أِلح يْ لَ فَـ  ،نَ و رح َن مبَا تـحْنكِ َويـَْعَملحو  وَن،ْعرِفح ا تَـ ْم مبَِ َنكح محرحو َيَْ 
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 ضعيف. :(3256ع )املج اضعيف # 
 

 ، قَاَل: َمرَّ رَ َة، َعِن اْبِن عحمَ بَ ِقاَل   ِب أَ   ، َعنْ َذمٍ َقحْ   و أَبح يَّاٍض، ان  فَـ نح  ذُّ بْ اشَ بَـْيَدَة  عح   أَبحوان    ،َعزِيزِ الْ   دِ بْ عَ نح  بْ   يُّ لِ اَن عَ ّبََ َأخْ   -  1331
هح  عَ ّللَّح ِضَي ارَ   اذٍ  مبحعَ َمرح عح  ِبَّ   النَّ ْعيِن يَـ   ّْبِ، ْلقَ ا  َهَذا  ِحبِ اصَ   نْ مِ   هح تح عْ يٌث سَِ دِ حَ َعاذح؟ قَاَل:   اَي مح ْبِكيكَ يـح   ا مَ فـََقاَل:  ي،  يـَْبكِ   هحوَ َما وَ نـْ
ا  ذَ إِ ْفتَـَقدحوا، وَ مَلْ يـح  ابحواغَ ا ذَ ِذيَن إِ ، الَّ َياءح ْتقِ  اأْلَ اىَل  تـَعَ ىَل اّللَِّ إِ  ادِ اْلِعبَ  بَّ حَ أَ ِء ِشْرٌك، وَ  الرِّايَ نَّ »َأْدنَ أَ  َم،لَّ سَ وَ  آِلهِ  ى َعلَ  وَ هِ َليْ ى اّللَّح عَ لَّ صَ 
 اْلِعْلِم«  حح بِيَوَمَصاى َْلحدَ ا  ةح أَئِمَّ َك ئِ أحولَ  ،بحوارَ قْ  يَـ ملَْ  وادح َشهِ 
 ضعيف جدا.  :(2975فة )يلسة الضعسال# 
 

َعْبدح   -  1341 ثـََنا  اْلَكرِ َحدَّ اَلَْ   ْبنح  ان  ِلُّ قحو اَرعَ الدَّيْـ   مِ ثَ يْـ ِْي  َعْمٍرو  بْ   فح رِّ صَ مح ،  ،ايَ أْلَ انح  َيَْ ان   ِميُّ أَبحو  احلِْ   جَ ان   ، اّنُّ مَّ ََي  ْبنح ا رَّ   حح 
َهاِل، عَ  ، عَ سَ نح  ْبنَ   ةَ ادَ بَ  عح يِن ىٍّ يـَعْ ، َعِن اْبِن نحسَ طَاءٍ ِن عَ بْ َوِضنِي  لْ  انِ اْلِمنـْ   امَّ : لَ قَالَ   ٍل،بَ  جَ ِذ ْبنِ اعَ مح   نْ ِن َغْنٍم، عَ ِن ابْ ْن َعْبِد الرَّمحَْ ىٍّ

َمانح عحثْ ر وَ مَ عح وَ   ،ْكرٍ بَ  أَبحو  مْ ْصَحاِبِه ِفيهِ ْن أَ مِ ًسا   َدَعا انَ نِ مَ يَ  يحَسّرَِحيِن ِإىَل الْ نْ أَ   مَ لَّ سَ وَ آِلِه  ى  لَ ِه َوعَ  َعَليْ ّللَّح َصلَّى ا  َرسحولح اّللَِّ   ادَ رَ أَ 
  ايَ   : فـََقاَل أَبحو َبْكرٍ   ،ا«و مح َكلَّ تَ »:  لَّمَ َوسَ   ى آِلهِ ْيِه َوَعلَ لَ  عَ ّللَّح ا  ىِبُّ َصلَّ النَّ   مح ََلح   َقالَ ، فَـ دٌ عْ سَ ِن وَ محَْ رَّ لادح  بْ َبرْيح، َوعَ ةح َوالزُّ َعِلي  َوطَْلحَ وَ 

َما ي ّّنِ فِ إِ » : مَ ِه َوَسلَّ آلِ  ىَعلَ وَ  َلْيهِ  عَ اّللَّح ى  َصلَّ اّللَِّ  ولح فـََقاَل َرسح   َمَعكَ ا َأْن نـََتَكلَّمَ َن لَنَ اكَ    َمامِ َكاَل اِبلْ   اَت لَنَ نْ اَل أَنََّك َأذِ َلوْ  ّللَِّ اَرسحوَل 
َم لَّ ى آِلِه َوسَ ِه َوَعلَ  َصلَّى اّللَّح َعَليْ ّللَِّ ولح اسح  رَ لَ َقافَـ   لنَّاِس،  اِبلّرِْفِق ابِ َمَرهح َوأَ   رٍ بحو َبكْ أَ َم  قَاَل: فـََتَكلَّ لَّمحوا«  كَ تَ  فَـ مْ كح دِ َكَأحَ   وَح ِإَِلَّ مَلْ يح 

َوتـََعاىَل ِمْن  َرَك  اتـَبَ    اّللََّ نَّ »إِ :  َوَعَلى آِلِه َوَسلَّمَ   هِ يْ لَ عَ   ى اّللَّح لَّ ّللَِّ صَ  َرسحولح ا ٍر فـََقالَ كْ بَ   وقَاَل أَبح   َماى  رَ : أَ قَالَ   ى؟«رَ تَـ   ا»مَ   :َعاذٍ مح لِ 
َطََّأ أَبحو َبْكٍر« نْ هح أَ رَ كْ يَ  ائِهِ ْوِق سََ فَـ   خيح

 وع.ض(: مو 3136ة الضعيفة )السلسل# 
 

،  َعبَّ ا الْ نَ ثَـ دَّ حَ   -  1344 ، ان  مِّ اْلعَ   فٍ لَ خَ   نح بْ   وَسى مح ، اناّللَِّ   دِ و َعبْ بح اِعيُّ أَ زَ  اْْلح اّللَِّ   َعْبدِ   نح بْ   مَّدح ان حمحَ اسح ْن ، عَ َكِثريٍ َأِب    نح بْ   ََي َيَْ يُّ
مٍ سَ   ِد ْبنِ يْ زَ  َنا لَ ْحَتَّب عَ ا  :قَالَ َبٍل،  ْبِن جَ   ذِ اعَ َعْن مح   َر، امِ خيحَ   ْبنِ ِلِك  امَ   نْ عَ   يُّ،كِ ْكسَ سَّ مْحَِن الالرَّ   ْبدِ َعْن َأِب عَ ،  َِمْطحورٍ   ْن َجدِّهِ عَ ،  الَّ   يـْ
آلِ   َلْيهِ عَ   اّللَّح ى  لَّ صَ   اّللَِّ ولح  سح رَ  َوسَ َوَعَلى  يـَْومً مَ لَّ ِه  َصاَل   فَـ دَ اْلغَ   ةَ ا  إِ الَ قَ اِة  قحِضَي    ةَ اْلَبارِحَ   َصلَّْيتح   ّّنِ :  َجْنِب َوضَ وَ ِل  َما     يف ْعتح 
:  لْ ْعَلى؟« قـح  اأْلَ َلَ مَ لْ ا  يِن يـَعْ   ،مح َتصِ َم خيَْ يفِ   ْدِريتَ دح َهْل  مَّ  حمحَ اَل: »ايَ ٍة فـَقَ رَ و صح َسِن  حْ أَ    يف بِّ  رَ َتّن أَ فَ   دِ جِ َمسْ الْ  :  الَ ، قَ ْي َربِّ اَل أَ تح

حمحَ »ايَ  مَ ثَ ا  قَاَلََ «  دح مَّ   قـحلْ رَّ اَلَث  َأْي  تح اٍت،  اَل  فَـ َربِّ :  يَ ،  َبنْيَ هح دَ َوَضَع  فَـ يَّ فَ َكتِ     بَ ْرَدهَ بَـ تح  َوَجدْ   ثَ نْيَ ا  َأوْ يَّ يَ دْ   َيَديَّ نْيِ بَ ِمْن  قَاَل         
: يف الْ  فـَقح تحهح فْـ رَ عَ وَ   ْيءٍ  شَ كحلُّ   ى ِل لَّ فـََتجَ  ؟رَجَ دَّ لاَفَما  : »قَالَ اِت  فَّارَ َواْلكَ اِت  رَجَ دَّ لتح :    «اتح   ، السَّاَلمِ اءح  ْفشَ َعاِم، َوإِ لطَّ ْطَعامح اإِ قـحْلتح

نِ انَّ الوَ   ةح َوالصَّاَل  الْ اَل: »قَ   ،«َدْقتَ صَ : » قَالَ   ،َيامٌ سح  قـحلْ ارَ َكفَّ َفَما  ؟«  إِ اتح  : ابَ سْ تح َوااتِ ّبََ لسَّ ا  يف   وءِ ْلوحضح اغح  النْ   بـَعْ اَلةِ صَّ ِتظَارح  َد   
َك اِت َوتـَرْ ريَْ اْلَْ    ِفْعلَ لحكَ َأْسأَ   ّّنِ مَّ إِ هح اللَّ :  ْلتح دح« قـح مَّ حمحَ ْل اَي  »سَ   :الَ قَ   ،َصَدْقَت«»  اِت قَاَل:اجْلحمحعَ   ِإىَل اِم  دَ قْ  اأْلَ ْقلح َونَـ   اِت،َلوَ الصَّ 

وَ اِكنيِ َمسَ الْ   َوححبَّ   ْنَكَراتِ مح لْ ا َوتَـ ِل   رَ فِ غْ تَـ   َأنْ   وَ رْ   أَ مَحَيِن  َأوْ َردْ ِإْن  قَالَ َت،  أَ   فِ اِدكَ بَ عِ   َبنْيَ َت  َردْ :  فَ ،  َنًة  َوَأانَ إِ ْقِبْضيِن  اتـْ غَ لَْيَك   رْيح  
إِ اللَّهحمَّ   وٍن،َمْفتح  حح أَلح سْ أَ   ّّنِ   َمنْ َوحح   َك،بَّ َك  َوححبَّ بَّكَ حَ أَ   بَّ  ِإىَل يـحَقّرِبحيِن   لٍ َعمَ     فـَقَ بِّكَ حح     اّللَّح لَّ صَ   ِبُّ النَّ   الَ ،  َعَليْ ى  َوعَ هِ   آ   ِلِه َلى 

 نَّ َحقٌ  فَِإَنَّح نَّ وهح ْدرحسح اوَ  وهحنَّ مح َعلَّ : تَـ َسلَّمَ وَ 
 (.3169ة )حاني في السلسلة الصحيأورده األلب# 
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  ان  ، ِهيمَ ِإبـَْراِن  بْ   دِ حمحَمَّ ْبِن  محوَسى    نْ عَ ،  دٍ لِ َخا  ةح ْبنح ْقبَ ان عح َهاّنُّ،  بَـ صْ أْلَ  ايدٍ عِ سَ نح  دح بْ حمحَمَّ ، ان  َعزِيزِ لْ ا  دِ بْ يُّ ْبنح عَ  َعلِ انَ َأْخّبََ   -  1368
، عَ َعِن ال،  ِب أَ  َذهح َأِب  اختََّ   دِ فـَقَ   اّبًَ ذح ِمنْ ختَِّ ْن أَ َم: »إِ لَّ سَ وَ   َعَلى آِلهِ ِه وَ َليْ  عَ َصلَّى اّللَّح اّللَِّ    َل: قَاَل َرسحولح قَا  ٍل،َجبَ    ْبنِ اذِ عَ  مح نْ سَّلحوِلِّ

 « لَّمَ ِه َوسَ آلِ  ىلَ عَ  َعَلْيِه وَ ى اّللَّح لَّ  صَ مح ياهِ ِإبـْرَ َأِب  َهاذَ ختََّ ِد ا ا فـَقَ اْلَعصَ  ذح ختَِّ أَ  ِإنْ يمح، وَ اهِ ِإبـْرَ 
 ضعيف جدا.  :(1286ضعيف الجامع )# 
 

  وٍل،ْكحح مَ ْن  ، عَ بـحْردٍ َعْن    ،انَ ْيمَ سحلَ   مح ْبنح اصِ ان عَ   يِل،النِّ   بح حِ َصا،  انَ ْثمَ عح   ْمرحو أَبحو، ان عَ قَاِشيُّ الرَّ   بَةَ ِقاَل   ا أَبحو نَ ثَـ َحدَّ   -  1388
 َبَّن  َمْسِجًدا   ّلِلَِّ  َبَّن نْ »مَ   :مَ َوَسلَّ   ى آِلهِ لَ َوعَ ِه  ّللَّح َعَليْ ا  ىلَّ صَ لح اّللَِّ  سحو رَ   الَ : قَ ٍل، قَالَ َجبَ   ْبنِ   اذِ َعْن محعَ   ،َولِيدِ الْ   نِ  بْ اسِ بَّ عَ الْ   َعنِ 
تً  هح  لَ اّللَّح   ِة« نَّ  اجلَْ ا يف بـَيـْ
 .وإسناده ضعيف، حديث صحيح# 
 

، قَا اأْلَغْ َعْبِد اّللَِّ نح   بْ ْعدح  سَ يِن ثَ َحدَّ   ةح، يَّ قِ  بَ ان،  ّنُّ ْسَقاَل ا اْلعَ ثـَنَ َحدَّ   -  1393  نْ ، عَ ْزِديُّ أْلَ اٍذ  َعائِ ِن   بْ مْحَنِ الرَّ   ْبدح يِن عَ ثَ َحدَّ   :لَ َطشح
 يَ أَتِِه َوهِ اْمرَ َن  مِ   َلهح   لُّ َيَِ   اَماذَ   لِ جح رَّ ِن العَ اَلٍث:  َعْن ثَ َم  َوَسلَّ ى آِلِه  لَ ْيِه َوعَ اّللَّح َعلَ َصلَّى    اّللَِّ   ولَ سح رَ   ْلتح أَ سَ :  الَ ، قَ محَعاِذ ْبِن َجَبلٍ 

 ْن َذِلكَ َعفُّفح عَ ِر َوالتـَّ ازَ اْْلِ َق  وْ فَـ   َما  هِ تِ أَ ْمرَ َن ا: »َيَِلُّ َلهح مِ لَ ا، قَ ْلغحْسلَ ا  بح وجِ ا يح ْن مَ عَ ٍد، وَ حِ َوا  ْوبٍ يف ثَـ   ةِ اَل لصَّ ا، َوَعِن  َحاِئضٌ 
 لح« غحسْ الْ  بَ َقْد َوجَ َتاَن فَـ ْلِْ ْْلَِتانح ا َز ااوَ جَ  َذاإِ وَ ، ِبهِ  شَّحح تَـوَ يَـ  اِحدٍ وَ  ثـَْوبٍ  ةح يف اَل َوالصَّ  ْفَضلح،أَ 

الوليد، وهو ضعيف ية بن  قم بفيهأبي داود  ل  جا ور ئض،  وى أبو داود منه قصة الحار ير، و في الكباني  اه الطبر رو   :(1441ي )مالهيث  قال  #
 حسن. ناد هذا لتدليسه، وإس

 

،  غِ اْلبحو َد   َداوح دح ْبنح مَّ حمحَ   ثـََنا َحدَّ   -  1399 ، َأنَّ َشيْ لزَّبِ ا  اّللَِّ   ِن َعْبدِ بْ   زحْرَعةَ   نْ ، عَ يدِ لِ اْلوَ   نح ةح بْ يَّ  بَقِ ان،  رَاَهَوْيهِ  ْبنح  اقح ْسحَ إِ   ان يُّ ًخا  يِديِّ
 ّللَّح الَّى  صَ    حمحَمَّدٌ ِخرحهحمْ آ  ي ابِ نَ   ِعنيَ بْ اِن سَ ِلسَ َعَلى  يَّةح  َدرِ قَ لْ ةح َواِجئَ ْلمحرْ ِت اِعنَ »لح َل:  ا قَ هح نْ عَ   ِن َجَبٍل، َرِضَي اّللَّح  بْ اذِ َعْن محعَ   ،مْ هح دَّثَـ حَ 
 « مَ ِه َوَسلَّ لِ َلى آعَ وَ ْيِه لَ عَ 

 بن حصين لم أعرفه. زيدوي وهو لين، يدولال بن  رواه الطبراني، وفيه بقية :(11868ثمي )الهي# قال 
 

 يِن َأْوصِ   وَل اّللَِّ َرسح : اَي  الَ ٍل، قَ بَ ْبَن جَ    محَعاذَ نَّ ، أَ َمةَ لَ  سَ ِب أَ   ، َعنْ رٍونح َعمْ دح بْ مَّ حمحَ   دح، انيان يَزِ ،  دَ َأمحَْ   ْبنح ى  ِعيسَ   َناَحدَّثَـ   -  1400
ْل اْعمَ َة فَ يِّئَ السَّ   ْلتَ مِ عَ ِإَذا  َدٍر، وَ مَ   َد كحلِّ ِعنْ وَ َجٍر،   حَ ِعْنَد كحلِّ   ى، َواذْكحِر اّللََّ تَ وْ مَ لْ  يف اكَ سَ فْ نَـ   دَّ َوعح   ، َراهح نََّك تَـ  َكأَ اّللََّ ِد  ْعبح ا: »لَ قَا
رُّ اَحَسَنًة،  ِبَهاانِ جَ  ىَل إِ   اَي َرسحولَ هحَو قَاَل: َما  .ِه«لِّ كح ا  ْن َهذَ مِ  كَ بِ  كح لَ َأمْ  ا هحوَ َك مبَِ َبْأتح نْـ َت أَ ِشئْ ْن َوإِ ، َيةِ نِ ْلَعاَل  ابِ ةح نِيَ َعاَل ، َوالْ رِّ لسِّ ابِ  لسِّ

َلى  َوعَ ْيهِ َعلَ   ى اّللَّح  َصلَّ اّللَِّ   ولح َرسح اَل  . فـَقَ هِ َهذِ   ...هح أَنَّ كَ  َهَذا   اّللَِّ لَ و َرسح اَي    َذا ٌذ: هَ َعااَل مح  فـَقَ هِ انِ سَ لِ ِإىَل    َأَشارَ وَ «  »َهَذا  اَل:قَ ؟  اّللَِّ 
 َذا«هَ الَّ  َم إِ ِر َجَهنَّ  انَ ى َمَناِخرِِهْم يف لَ عَ   سح النَّا بُّ كح يَ  َهلْ »وَ  َم:لَّ ِه َوسَ آلِ 

 ات. عاذا، ورجاله ثق لم يدرك م وأبو سلمة براني،اه الط و ر  :(7120راني )الطب# قال 
 

 هحمْ نْـ رَّ َفًّت مِ مَ ْوَمهح فَ  قَـ ؤحمُّ يَـ   لٍ بَ نح جَ بْ   ذح اعَ مح   انَ ِب َسَلَمَة، قَاَل: كَ أَ   نْ عَ   ْمٍرو،عَ   نح  بْ دح مَّ ، ان حمحَ يدح يَزِ ا  نَ ثَـ ، َحدَّ ىسَ ِعي  ا نَ َحدَّثَـ   -  1401
يحرِ حِ اضِ بِنَ  َفرتََ ةِ اَل لصَّ َب ابِ فـَثـحوِّ   ،َيهح قْ يدح سَ ِه  يح وَ   بِ اِبْلَبا  َحهح اَنضِ   كَ ،  مَ َدَخَل  َفطَ اذٍ محعَ   عَ َصلَّى  الْ ِلكَ ذَ   ا رََأىمَّ فـَلَ َل  وَّ ،   ُثحَّ   ى َصلَّ َّت فَ  

 اّللَِّ    َرسحولَ : ايَ ْلَفَّت َل ا، فـََقامَ لَّ َوسَ آِلِه    َعَلىوَ ْيِه  لَ  عَ ى اّللَّح لَّ صَ   نَِّبِّ ِلل َك محَعاٌذ  لِ ذََكَر ذَ هح فَ لَ   كَ لِ ذَ   ذحِكرَ   اذٌ عَ مح   َرفَ َخَرَج، فـََلمَّا اْنصَ 
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اّللَّح َصلَّ  َوعَ هِ يْ َعلَ   ى  مَ سَ وَ ِه  آلِ   َلى   اَنضِ عِ مَ وَ   ْرتح رَ لََّم  أح حِ ي  فـَثـحوِّبَ رِ ي  َسْقِيَي  َفدَ ةِ اَل لصَّ ابِ   يدح  مح َي  َصلِّ أِلح   تح لْ خَ ،  َل َفَطوَّ َعاٍذ،  َمَع 
 ينِّ ؟ َوَلكِ ذٍ امحعَ   ةح نَ دَ َديْ  وَ كَ تح نَـ ْيدَ ا دَ ِري مَ دْ ا أَ مَ   َواّللَِّ   َوِإّّنِ   ،تح  َخَرجْ  ُثحَّ لَّْيتح َفصَ ِيَي،  َسقْ   َتيِن يـَفحو   َوَأنْ   ي ِضحِ انَ َهَب  ْن َيذْ أَ   تح َخِشيفَ 
« ُثحَّ اذٌ عَ اَن َومح ضح أَ َك أخو َذلِ رَاِء   وَ نْ »َفمِ َم:  لَّ  َوسَ هِ ى آلِ لَ  َوعَ َلْيهِ عَ   اّللَّح   َصلَّى  سحولح اّللَِّ اَل رَ فـَقَ ِر،  النَّ ا  نَ مِ  ِبِه  وذح عح أَ وَ َة  ْسَألح اّللََّ اجْلَنَّ أَ 

َك  سِ فْ نَـ َت لِ َصلَّيْ َذا  ِة، َوإِ حْلَاجَ و اَوذح   يفح عِ ضَّ الِبريح وَ كَ لْ ا  كِ اءَ فَِإنَّهح يـَقحومح َورَ   فْ فَّ خَ اِس فَ لنَّ َت ابِ يْ لَّ َذا صَ إِ   انً افـَتَّ   تَ َأعحدْ   ذح امحعَ   قَاَل: »ايَ 
 ْئَت« َما شِ  َطوَّلْ فَ 
 الحديث في الصحيح من رواية جابر بن عبد هللا. #
 

  ،انَ دَ  َمعْ ْبنِ   ِلدِ ِن يَزِيَد، َعْن َخاِر بْ وْ ثَـ   َعنْ ،  َولِيدِ لْ انح   بْ ةح يَّ ، ان بَقِ ةَ َلمَ  سَ نح نح بْ امَ َثيِن سحَليْ دَّ ، حَ حَمْمحودٍ   ِحبح ْبنح اصَ   َحدَّثـََنا  -  1402
 نَ َعا أَ دْ فـَقَ   ،هح لِيـحَوقِّرَ   َعةٍ دْ َصاِحِب بِ   َشى ِإىَل  مَ َم: »َمنْ لَّ َوسَ   ِلهِ َلى آَعَلْيِه َوعَ   ّللَّح ا  َصلَّى   اّللَِّ لح و َرسح   قَالَ َل:  َبٍل، قَاِن جَ بْ   اذِ عَ ْن مح عَ 

 ِم«اَل سْ اْْلِ  مِ َعَلى َهدَ 
 وهو ضعيف.ة، لكبير، وفيه بقيرواه الطبراني في ا :(897) ميثياله  ال# ق

 

محََِد اّللََّ َن مَ يَ الْ  مَ دِ قَ ٍل، َلمَّا َجبَ   ْبنَ محَعاذَ  ، َأنَّ ِبِّ شَّعْ ِن العَ ٍد، لِ َخاَأِب لح ْبنح ياعِ سَْ إِ  ان يَزِيدح،، ان دَ  َأمحَْ يَسى ْبنح دَّثـََنا عِ حَ  - 1403
 قَاَمةٌ إِ   ارح لنَّ ةح َواجْلَنَّ َواهح،  دَ  َوحْ اّللَّح   وَ هح ا  ، َوِإنََّ َشادِ رَّ ليَل اكحْم َسبِ وّن َأْهدِ بَـعح اتَـّ ْيكحْم فَ ِإلَ   اّللَِّ َرسحوِل    ولح  َرسح ِإّّنِ   َأاَل َل: »اقَ   ُثحَّ   ، َعَلْيهِ َوأَْثَّن 
 َت« وْ مَ  خحلحوٌد َواَل ، وَ ظَْعنَ َواَل 

 جبل.  قام فينا معاذ بن ال:معاذا إال أنه قال: عن ابن سابط ق إال أن ابن سابط لم يدركا قو اله وثبزار، ورجرواه ال :(17695الهيثمي )ال ق #
 

،ةح بْ َوادَ َحدَّثـََنا سَ   -  1404 ْن  عَ   ، نْيٍ صَ حح   َأِب َعْن    ِئَدَة،اان ححَسنْيٌ، َعْن زَ ،  يُّ  اجْلحْعفِ ححَسنْيٌ ي  خِ أَ   نح  ابْ َثيِن دَّ حَ ، وَ كحوَفةِ لْ ابِ   نح َعِليٍّ
 َلهح ْت  َكانَ   مِ اَل سْ يف اْْلِ   ةً بَ َشاَب َشيْـ   »َمنْ َم:  آِلِه َوَسلَّ   ى َوَعلَ ِه  َليْ  عَ اّللَّح ى  لَّ صَ    َرسحولح اّللَِّ َل: قَالَ ، قَاذٍ امحعَ   نْ ْعِد، عَ اجلَْ َأِب    نِ ملِِ بْ اسَ 
 « َجةً َدرَ  ِفعَ رح  اّللَِّ ِبيِل يف سَ  َوَمْن رََمى ِبَسْهمٍ ، َمةِ َم اْلِقَياا يـَوْ ورً نح 

 عاذا ك مر أبي الجعد لم يدن ب   أن سالمرجال الصحيح إال رواه الطبراني ورجاله (:9402مي )يثله ا  # قال
 

 ه ن رضي اهلل ع   كعب   ي بن ب مسند أ 
 

 

ِْمذِ   ْعقحوبَ يَـ و  بح ا أَ نَ دَّثَـ حَ   -  1419 اِريُّ، َعْن ْنصَ اأْلَ    أَيُّوبَ ْن َأِب عَ   ،يهِ بِ أَ   نْ عَ ،  ةَ وَ ِن عحرْ بْ اِم  َعْن ِهشَ   ،ادٍ اجح، َعْن مَحَّ جَّ حلَْ ا  ، ان يُّ الرتِّ
 ورح«هح الَّ الطُّ َساِل إِ كْ اْلِْ  يف  ْيسَ : »لَ قَالَ َم لَّ َوسَ  هِ آلِ   َوَعَلىْيهِ  َعلَ اّللَّح  ى َصلَّ  اّللَِّ سحولَ َأنَّ رَ ، بٍ  َكعْ نِ  بْ أحَبِّ 
 ضعيف.إسناده # 
 

  اأْلَْشَعِريُّ   ْعدٍ ْبِن سَ    اّللَِّ دِ نح َعبْ بح بْ ْعقحو يَـ   ان،  ْصَرةَ اْلبَ لح  زِ اَن يـَنْ ، وَكَ ِويُّ رَ اَلَْ ْبنح ِسَناٍن    اّللَِّ   دح بْ ان عَ ،  يُّ الدُّورِ   اسح َعبَّ   َناثَـ َحدَّ   -  1424
اّللَِّ ْبدِ ْبِن عَ اِبِر  جَ   نْ ، عَ ةَ يَ رِ َجا  ْبنِ يَسى  عِ   ، َعنْ يُّ قحمِّ الْ  أحَبِّ   َعْن  قَ ْعبٍ كَ ْبِن    ،  رَ   اَل:،  َعَلْيهِ ى اّللَّح لَّ صَ   اّللَِّ   لح سحو قَاَل  وَ   آلِ َعلَ   ِه ى 
تح ا صَ »ِإذَ : َسلَّمَ وَ   ِة«اجَ ا احلَْ ذَ َواْلَكِبرَي وَ  ِعيفَ الضَّ  مح كح َخْلفَ  فَِإنَّ  زحواَأْوجِ فَ  مْ لَّيـْ
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 ان. عة وابن حب بو زر و داود، ووثقه أ وأب  نمعي فيه عيسى بن جارية ضعفه ابن :(2373الهيثمي )قال  #
 

ْبِن  دِ مَّ نح حمحَ بْ   دح َأمحَْ   اّللَِّ   ْبدِ عَ و  بح أَ   ا ثـَنَ دَّ حَ   -  1428 ْبِن  بـَْراهِ إِ   نح بْ   حمحَمَّدح   ، ان ............اِلٍب  غَ    ءِ َعاَل الْ    ْبنح دح اَلِء، ان حمحَمَّ اْلعَ يَم 
  ، ،ْيلِ يَد اأْلَ ِن يَزِ  بْ يحونحسَ   َعنْ اأْلَْيِليُّ ،  َعِن الزُّْهرِ   يِّ  هِ يْ  َعلَ ى اّللَّح  َصلَّ  اّللَِّ سحولح  رَ لَ ااَل: قَ ْعٍب، قَ  كَ نِ بْ   َبِّ ْن أح ، عَ كٍ الِ مَ   نِ  بْ َنسِ َعْن أَ يِّ

َلَة أح نَّ جلَْ َخْلتح ادَ َم: "  لَّ سَ وَ   َلى آِلهِ َوعَ  لَيـْ ِفيَها َجنَ يْ فـََرأَ ،  ِب ِرَي  سْ َة  تـح لحؤْ  ِمْن  ذَ ابِ تح  َالحٍؤ  : لِ ْسكح مِ الْ   َرابح ؟ لح يِجّبِْ اَي  َهَذا  َمْن  ، فـَقحْلتح
 دح " مَّ  حمحَ ايَ ِتَك أحمَّ ْن مِ  مَّةِ ِلْلَئِ  وَ نيَ نِ ذِّ ؤَ مح ِللْ َل: اقَ 

 : هذا حديث منكر.(1/419علل )تم في الرجه أبو حاأخ ق:حققال الم# 
 

نَّا يف اَل: كح قَ ،  انَ قَ هْ دِ   نح بْ   َسىان محو   فَاِرٍس،  َر ْبنِ مَ نح عح بْ   انح مَ ٍر، ان عحثْ اشَّ بَ   نح بْ دح  مَّ ، ان حمحَ يمَ َراهِ ِإبْـ   ْبنح   اقح ا ِإْسحَ نَ َحدَّثَـ   -  1447
َنا  سَ   لَّى اّللَّح صَ   ّللَِّ ا  سحولَ رَ   : َأنَّ هِ يأَبِ   َعنْ   َنا،ثَـ ٍب، َفَحدَّ عْ كَ ِن  بْ   َبِّ أح   يعح ْبنح لرَّبِ ا انَ عَ َومَ   ،ِبلِ ْْلِ آَثِر ا  يف   يشِ نَْ   الصُّْبَح، َوَنْنح َفٍر َفَصلَّيـْ
وَ يْ َعلَ  آلِ عَ ِه  َوَسلَّ هِ َلى  قَا  مَ ْبنِ   بِ عْ ِلكَ َل  َم  »َهلْ لِ ا  »نـَعَ تـََزوَّجْ   ٍك:  قَاَل:  »َبْكرٌ   ، ْم«َت؟«  فـََقايِّبٌ ثَـ   َأمْ   قَاَل:  قَ بٌ ثـَيِّ َل:  ؟«  :  الَ ، 
 َعضَُّك« تَـ َها وَ َعضُّ تَـ ا  ِبْكرً فـََهالَّ »

 .يفضع  :(1629) عيفةة الضسلسلال# 
 

، َحدََّثيِن  اْلَواحِ   َعْبدِ   نِ بْ   عحَمرَ   نْ عَ ٍد،  لِ ْبنح َخا  محودح ٍح، ان حمَْ نح َصالِ بْ   مَّدح حمحَ َنا  دَّثَـ حَ   -  1448 ،  ريٍ ِب َكثِ نح أَ بْ   ََي َيَْ ِد، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ
ِإَذا َلٍة فَ يْـ لَ    َذاتَ هح سَ رَ َفحَ   يـَنـْقحصح   هح َجدَ اَهدحهح فـَوَ يـَتَـعَ   ِب اَن أَ كَ ٌر، فَ تَْ  يهِ فِ   ينٌ َجرِ   ََلحمْ   انَ  كَ هح أَنَّ   هح: ّبََ خْ هح أَ ابَ أَ َأنَّ  ،  بٍ عْ كَ ِن   اْبنح أحبَِّ بْ َثيِن دَّ حَ 
 َدَك،  يَ ْليِن وِ : انَ الَ قَ ن ،  جِ :  الَ قَ ٌس؟  نْ إِ   مْ أَ   َأِجن    ؟ تَ  أَنْ َمنْ :  هح  لَ تح السَّاَلَم فـَقحلْ   دَّ رَ تح فَـ مْ : َفَسلَّ قَالَ ِم  لِ تَ حْ َو ِبَدابٍَّة َشِبيِه اْلغحاَلِم اْلمح هح 
، قَالَ َكَذا خَ هح: هَ لَ   تح لْ ، فـَقح ْلبٍ رح كَ عْ ٍب َوشَ لْ دح كَ  فَِإَذا يَ اَوَليِن نَ فَـ اَل:  قَ  : قَاَل َلهح أحَبُّ   ،ِمًّن   دُّ َأشَ ِفيِهْم   َما  نُّ جلِْ ا  َلَقْد َعِلَمتِ   :ْلقح اجلِْنِّ
أَنَّ َغنَ بـَلَ اَل:  ؟ قَ تَ عْ نَـ َما صَ   ىلَ َك عَ لَ محََ   امَ  رَ ا  فَ لصََّدقَ  ابُّ حتحِ   جحلٌ َك  َنا حْ أَ َة  نحِصي  بَـبـْ َفمَ َب  أح َلهح    الَ قَ ، فَـ كَ طََعامِ   نْ  مِ بَ َأْن  الَّذِ :  ي  ا 

ريحاَن ِمْنكحْم؟ قَاَل: َهِذِه     لنَِّبُّ َقاَل ا، فَـ هح ثَ دَّ َفحَ   مَ لَّ  َوسَ هِ آلِ َلى  َوعَ   ْيهِ لَ عَ   اّللَّح   ى َصلَّ ِبِّ نَّ الى  لَ ، ُثحَّ َغَدا عَ كَ َفرتََ   ،ِسيِّ  اْلكحرْ ، آيَةح ةح يَ ْْل ايِح
، صَ  اْلَْ قَ دَ »صَ َم: لَّ سَ وَ ِه آلِ َعَلى وَ  ْيهِ لَ اّللَّح عَ  َصلَّى «ِبيثح  َدَق اْْلَِبيثح

 وي. ده قإسنا  :(784) بن حبانا حيحصقال شعيب في تخريج # 
 

  يُّ مِ ْضرَ حلَْ ا  يِن ثَ رٍي، َحدَّ ثِ نح َأِب كَ  بْ ََي َثيِن َيَْ دَّ ٍد، حَ دَّانح شَ بح بْ رْ حَ   ، اناوحدَ دَ  وبح أَ   انارح،  ْندَ  بـح يَم، اناهِ اقح ْبنح ِإبـْرَ ا ِإْسحَ دَّثـَنَ حَ   - 1449
بْ ْبنِ   مَّدِ ، َعْن حمحَ ِحقٍ نح اَل بْ  يـَنْـ ٌر، وَكَ تَْ   هِ ييٌن فِ َجرِ ي   جِلَدِّ : َكانَ لَ ا، قَ بٍ ِن َكعْ  أحبَِّ  َفَحَرَسهح اَن   ، لَ اَت لَ  ذَ قحصح ِة ابَّ الدَّ   لح ِمثْ   اذَ فَإِ   ٍة، يـْ
ُّ جِ   :َت؟ قَالَ نْ اَل: َما أَ ، قَ بٍ لْ ا َيدح كَ ذَ  َوإِ َشْعرٌ ْيِه  َعلَ وَ  ْم. هِ َشدِّ ِمْن أَ ّّنِ لَ أَ   نُّ جلِْ َمِت اَلَقْد َعلِ   اَل:؟ فـَقَ قح اجلِْنِّ َخلْ   َكَذا: هَ لَ ا. فـَقَ ينِّ
 الَّ إِ   ِإَلهَ   اَل   قَاَل: }اّللَّح ؟  اَن ِمْنكَ ريح ا يحِ اَل: مَ قَ َك. فَـ َعامَ ْن طَ مح مِ عَ طْ تح أح ِجئْ فَ   ةَ قَ دَ صَّ  البُّ َك حتحِ أَنَّ   تح َقاَل: أحْنِبئْ ِبَك؟ فَـ   ا َجاءَ َل: مَ اقَ فَـ 

اْلقَ احلَْ   هحوَ  َغرْيح  وَ ينِّ  ا جِ َربحَ يـَقْ َفاَل    ْيِتكَ بَـ   يف   اهَ قْـَرأْ [ ا255بقرة:  ]ال  { يُّومح يُّ  قَ اَل  َفذََكَر  هح،  وَ يْ لَ عَ   ى اّللَّح لَّ  صَ نَِّبِّ لِل اَل:  آَعلَ ِه  ِه  لِ ى 
« اْلَْ َدَق »صَ   :مَ َسلَّ وَ  هِ آلِ ى ْيِه َوَعلَ لَ اّللَّح عَ لَّى  صَ لنَِّبُّ ا َقالَ َم فَـ َسلَّ وَ   ِبيثح

 . صحيح ثابت : ٧/٧٣٨السلسلة الصحيحة # 
 

، انَ ثـََنا ِإْسَحادَّ حَ   -  1450 بَ  شَ ْبنح َحْفٍص، انَ   دح عْ سَ   قح ، َعنْ ِن احلَْ  ََيََْي، عَ نْ عَ انح،  يـْ   َجدُّ   ْعبٍ نح كَ  بْ َبُّ أح   نَ ا: وَكَ الَ ، قَ مَّدٍ حمحَ   ْضَرِميُّ

https://app.turath.io/book/9442?print_page=7%2C738
https://app.turath.io/book/9442?print_page=7%2C738
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َوِإَذا   حَ تحْصبِ   َحّتَّ   ِجْرَت ِمنَّاأح   يسِ تحْ ِحنَي  ا قـحْلتَـَها  ِإذَ   رِِه:اَد يف آخِ فـَزَ   َوهح نَْ   رَ كَ َفذَ   مٍ اعَ طَ   نْ يٌن مِ َجرِ   ْبِن َكْعبٍ   َبِّ َكاَن أِلح   : قَالَ مَّدٍ حمحَ 
 يَ سِ  تحْ َحّتَّ ا َت ِمنَّ رْ جِ  تحْصِبحح أح تَـَها ِحنيَ قـحلْ 
 جاله ثقات. الطبراني، ور  رواه :(17020الهيثمي )قال  #
 

اٍء، َعْن  طَ عَ   َعنْ   ،  جحَرْيجٍ نِ ِن ابْ عَ   ،ثَةَ دح ْبنح عحاَل مَّ ان حمحَ ،  يِّ لِ اْلعحَقيْ    احْلحَصنْيِ ْبنح   و، ان َعْمرح ْصِريُّ بَ الْ َس  ونح نح يح  بْ حمحَمَّدح َنا  ثَـ َحدَّ   -  1497
  ةٍ ِمْن دحرَّ   ةَ ْيتح اجْلَنَّ أَ رَ   ِرَي ِب ا أحسْ مَّ لَ   : "مَ َسلَّ ِه وَ َلى آلِ  َوعَ هِ يْ  َعلَ اّللَّح  َصلَّى  اّللَِّ   لح و َرسح   الَ ، قَاَل: قَ بٍ ِن َكعْ بْ   أحَبِّ َعْن    رْيٍ،مَ عح   ِد ْبنِ بَـيْ عح 
: اَي جِ فَـ  َضاءَ يْ بَـ  َا  ِقيَعانٌ ا هَ ضَ َأرْ نَّ أَ هحْم ّبِْ : فََأخْ ، قَالَ نَّةِ جلَْ ا نِ ّن عَ و ْسأَلح  يَ مْ ِإَنَّح  لح ّْبِيقحْلتح  "  ْسكح مِ الْ تـحَرابح

 دا. إسناده ضعيف ج# 
 

  َعهح،فَـ  رَ َبٍّ ْن أح ، عَ يَتٍّ  عح نْ عَ   َسِن، يحونحَس، َعِن احلَْ   ْرٍب، َعنْ نح حَ  بْ السَّاَلمِ ْبدح  ان عَ اَن،  سَّ ان أَبحو غَ   ،رْيٍ هَ زح   نح دح بْ محَْ أَ َنا  ثَـ دَّ حَ   -  1502
 ُثحَّ   هح« َوقـَزَّحَ َحهح  ِملَّ هحَو    َثاًل َوِإنَّ مَ   ايَ نْـ دُّ ِللَدَم  آ  نِ  ابْ مَ ْطعَ َرَب مَ ضَ  وَ اًل َمثَ   آَدمَ ِن   ابْ ْطَعمِ نـَْيا ِلمَ الدُّ َرَب  اىَل ضَ تـَعَ اَرَك وَ تـَبَ    اّللََّ نَّ إِ »  قَاَل:

 تحمْ ا رَأَيْـ َكمَ   نَهح ْرمحو يَـ  اِه ُثحَّ فْـوَ أْلَ  َوابِ يلطِّ هح ابِ خحونَ َلطِ يـح  يـْتحمْ أَ َسنح: َأَما رَ حلَْ يـَقحولح ا
 .حسن :(1778صحيح الجامع )# 
 

بْ يسَ عِ ا  ثـَنَ َحدَّ   -  1518 ِبْشرح ،  دَ محَْ أَ   نح ى  ،اأْلَ   ّن ّبََ خْ أَ   ْكٍر، بَ   ْبنح   ان  قـحرَّةَ ََي يِن َيَْ َحدَّثَ   ْوزَاِعيُّ َعْن  بْ ،  قـحرَّةَ   نِ   قَاَأِب    وأَبح   َأى رَ   َل: ، 
لِّ  تحصَ اَل   :هح َل لَ َقاِر فَـ  اْلَعصْ ةِ اَل َد صَ عْ بَـ   لِّيصَ يح   رَجحاًل   -  شحكُّ أَ اَن  اَل أَبحو ََيََْي: أَ قَ   -  يُّ السَّاِعدِ   دٍ يْ سَ أح   بحو  أَ يٍد َأوْ عِ بحو سَ ْو أَ أَ ٍد،  يْ سحوَ 

 ِر« اْلَعصْ  دَ بـَعْ  اَلةَ صَ »اَل :  ولح قح  يَـ مَ لَّ سَ  وَ آِلهِ   َلْيِه َوَعَلىعَ   َصلَّى اّللَّح وَل اّللَِّ سح تح رَ عْ ِإّّنِ سَِ فَ 
 ه ثقات. ال ن ذكره، وبقية رجم م أجدوة ولفر   ين أبفروة بوفيه الطبراني في الكبير،  هروا :(3364ثمي )الهي # قال

 

،  َطْهَمانَ   ْبنِ   ِهيمَ ارَ بْـ َعْن إِ مٍَّد،   حمحَ  ْبنِ يزِ َعزِ الْ   دح  َعبْ يِن ثَ دَّ حَ َبرْيِيُّ،  زُّ ال  وبَ ْعقح نح يَـ بْ   قح ِتيَعزِيِز، ان عَ لْ ِد اِليُّ ْبنح َعبْ  عَ انَ َأْخّبََ   -  1519
يَنارِ ْفيِت يـح   سٍ بَّاْبَن عَ َوا  يَّ ِعدِ اَسْيٍد السَّ  أح ابَ َنا أَ عْ سَِ :  الَ قَ   ، يِّ كِّ َبرْيِ اْلمَ َأِب الزُّ   نْ عَ  يَنارَْيِن،  ل ابِ  اِبلدِّ   يُّ دِ ٍد السَّاعِ َسيْ أح   و بح َل أَ َقا: فَـ لَ قَادِّ
َل ِمثْ   ِل   قحولح َم يَـ َسلَّ ِه وَ آلِ ى  ْيِه َوَعلَ َعلَ   اّللَّح   لَّى  صَ ّللَِّ اوِل  سح َبيِت ِمْن رَ َرفح قـََراعْ يـح   ًدا نَّ َأحَ نُّ أَ َأظح   تح نْ كح : َما  بَّاسٍ عَ ْبنح  هح الَ   الَ فـَقَ   ظَ َأْغلَ وَ 

:َو يـَقحو  َوهح لَّمَ سَ وَ   هِ ى آلِ  َوَعلَ هِ َليْ  عَ ى اّللَّح لَّ صَ   اّللَِّ   لَ سحو رَ َلَسِمْعتح  دح  هَ شْ أَ   ٍد:َسيْ و أح بح أَ   أحَسْيٍد. قَالَ   َأابَ َهَذا اَي   يَنارح ابِ لا»  لح يَنارِ دِّ   لدِّ
ابِ َهمح رْ الدِّ وَ  ِحْنطَةٍ َوصَ ،  ْرَهمِ لدِّ   َشعِ ِعريٍ شَ   عح ا َوصَ   طٍَة،ِحنْ   اعِ ِبصَ   اعح  ِبَصاِع  ِمْلٍح    رٍي،  َشيْ   لَ ضْ فَ   اَل ٍح،  ِملْ ِع  ا ِبصَ َوَصاعح  مِ ءٍ َبنْيَ   نْ  

 ا ئً يْـ شَ يِه فِ ْع سَْ  أَ ملَْ ي وَ يِ ولحهح ِبَرأْ كحْنتح َأقح   انََّ َشْيٌء إِ  اَهذَ نَّ : إِ اسٍ َعبَّ   ْبنح اّللَِّ  ْبدح عَ  الَ فـَقَ  ،«َذِلكَ 
 الكبير، وإسناده حسن. ي ف يطبرانرواه ال :(6558ي )ثمالهي# قال 

 

  دٍ يْ  أحسَ ْن َأِب ٍد، عَ يْ يَد ْبِن زَ زِ يَ   ، َعنْ حٍ الِ نح صَ  بْ دح مَّ َمَة، ان حمحَ ْسلَ مَ   ْبنح   اّللَِّ دح  َعبْ   َنِبُّ اْلَقعْ   يِز، انَعزِ ِد الْ بْ نح عَ  بْ َعِليُّ   انَ َأْخّبََ   -  1520
َة رَ مِ نَّ ال  ونَ رُّ َيح   لحوا عَ ، َفجَ طَِّلبِ ِد اْلمح َعبْ   ْبنِ   ةَ مَحْزَ   ى َقّْبِ لَ  عَ َوَسلَّمَ ِه  ِه َوَعَلى آلِ  َعَليْ ّللَّح ا  ى َصلَّ   اّللَِّ   ولِ َرسح   عَ  مَ اَل: َأانَ ، قَ ِديِّ سَّاعِ لا

َوجْ  وَ َماهح دَ قَ   فح ْكشَ فـَتح   هِ هِ َعَلى  فَـ َقَدمَ َعَلى  ا  رُّوَنََ َيح ،  َوجْ فح شَ كْ يح ْيِه  َرسح فَـ   . هحهح   اّللَّح لَّ صَ   اّللَِّ ولح  َقاَل  َوَعَلى  يْ لَ عَ   ى  َوَسلَّ ِه  َم: آِلِه 
ِت َيَْ   هح  »أَنَّ َسلَّمَ ِه وَ آلِ ِه َوَعَلى  يْ لَ  عَ ّللَّح اى  َصلَّ   ّللَِّ ا  َفَع َرسحولح فـَرَ   :لَ قَاِر«  جَ الشَّ َذا  هَ   ِمنْ   َدَمْيهِ َلى قَ وا عَ ْجَعلح َواِهِه  جْ َلى وَ ا عَ وهَ »اْجَعلح 

َنا  مَّ لح هَ   مْ ِليهِ َأهْ    ِإىَل نَ و تـحبح َب فـََيكْ َمَراكِ َل: » قَاَأوْ ًبا«  كَ َوَمْر   ًسا بَ ا َوَملْ َعمً وَن ِبَا َمطْ  فـَيحِصيبح فِ ايَ رْ أْلَ ا   ىَل  إِ نَ و رحجح خيَْ اٌن  اِس زَمَ النَّ   َعَلى  ِإلَيـْ



199 

 

ِبَِ كح نَّ إِ فَ  وَ   زِ َجااحلِْ   ضِ رْ ْم  خَ َمِديالْ يـَْعيِن  اَل ْعَلمحونَ يَـ   اانحو ْو كَ لَ ْم  ََلح رْيٌ  َنةح  أَلْ َعلَ   ْصِّبح يَ   ،  ِإالَّ َوِحدَّتَِ   اهَ ئِ َواى  َأَحٌد  لَ  كح ا   َأوْ يًعا  َشفِ هح  ْنتح 
 اَمِة« اْلِقيَ ْوَم ا يَـ يدً َشهِ 

 حسن. ناده وإس ي الكبير،راني فب رواه الط :(5788هيثمي )لا قال  #
 

  ْن َأِب ، عَ بِيهِ أَ   نْ ٍد، عَ مَّ حمحَ ْن َجْعَفِر ْبِن  عَ يَل،  عِ اِإسَْ   نح مِتح بْ  َحاان،  اْلَمَداِئيِنُّ   امَ رَ بَْ نح  بْ   مح اشَ هِ ان    ،يُّ اسح الدُّورِ ْلَعبَّ ا  َناثَـ َحدَّ   -  1523
:  قَالَ   ُثحَّ   َنا َكفَّهح حَ   َذاكَ هَ   هِ دِ يَ بِ   لَ ا فـَقَ   مَ لَّ ى آِلِه َوسَ َوَعلَ   ْيهِ َعلَ   ّللَّح ى ا َصلَّ ّللَِّ لح اَرسحو فـََرآّن    ِل   اميً  َغرِ َزمح ا أَلْ مً يـَوْ   ْنتح : كح َيَسِر، قَالَ الْ 

بُّ  »َمنْ   « ِسرَ عْ مح  الْ َتدَعح ْو أَ ا َغِرميً تـحْنِظرح » َل: ا. قَ اّللَِّ  سحولَ رَ   ايَ نح ا: نَْ اٍت. قـحْلنَ َمرَّ  َثاَلثَ  ِلكَ َل ذَ اقَ « نََّم؟َجهَ   رِ َتِظلَّ ِمْن فـَوْ سْ ْن يَ أَ  َيِح
 طويل بنحوه. في حديث  (3006مسلم ) هروا #
 

ثَ  خَ َأِب نح  ابْ ا  ثـَنَ َحدَّ   -  1532   َعنْ ،  َحْفصٍ   ْبنِ ِر  َبكْ   ِب أَ أَبِيِه، َعْن    ، َعنْ َة ْبِن كحَهْيلٍ َلمَ سَ   ََيََْي ْبنح   ان   ِعيَل،ِإْسَا  نح بْ ِلكح  امَ ان    َمَة،يـْ
آلِِه ى  لَ  َوعَ َعَلْيهِ   ى اّللَّح لَّ صَ   اّللَِّ لح  سحو رَ َل  قَا  وْ أَ َم  لَّ سَ  وَ َلى آِلهِ  َوعَ ْيهِ لَ عَ   اّللَّح ى  اّللَِّ َصلَّ   سحولَ تح رَ عْ سَِ   :لَ ، قَاَسرِ ْليَ ا  ِب رَجحٍل، َعْن أَ 

 «ةح َئةح اْلَباِغيَ ا اْلفِ تـَْقتحلح َعمَّارً : »مَ َوَسلَّ 
 سر.الي  ت: والزهري لم يدرك أبالهبي: مجهول، ققال الذيمان سعود بن سليه ماه الطبراني، وفو ر  :(15612ي )مالهيث # قال

 

الْ ثَـ دَّ حَ   -  1  /   1533 اّللَِّ يْ عحبَـ   ان ،  دُّوِريُّ الاسح  بَّ عَ َنا  َأانَ دح  ِإْسرَ ،  َعنْ ائِيلح   ابْ عَ   ،  ا  ّللَِّ ِد  يـَْعَلى  عَ   ِث، ارِ حلَْ ْبِن  ِإبـْرَ ْبنِ ْن  َعِن    ، يمَ اهِ  
َكاَن َها؟ وَ يفِ    َما سِ فْ نـَّ ال  يف َسَن وَ ودح احلَْ عح ْمرحو تَـ  عَ ايَ :  الَ فـَقَ ي   لِ عَ   ْيهِ َرْيٍث َوَدَخَل َعلَ حح   َعْمرحو ْبنح   هح َعادَ فَـ َض  هح َمرِ نَّ ، أَ يٍّ لِ ْبِن عَ   نِ احلَْسَ 

َك  انِِعي َأْن َأَرى لَ مبَِ ِلَك لَْيَس   ذَ َأنَّ  امَّ قَاَل: أَ   َت، ِشئْ    َحْيثح يِن فح َتْصرِ ْلِب   قَـ بِّ  ِبرَ ْستَ لَ   ِليُّ ِإنَّكَ  عَ ايَ   اَل: فـَقَ انَ َعفَّ َن   بْ نَ اعحْثمَ   بُّ َيحِ 
: »مَ يـَقحو   َسلَّمَ ِلِه وَ آ  ىَوَعلَ   هِ يْ لَ عَ   ى اّللَّح لَّ  صَ ّللَِّ سحوَل ا رَ تح عْ سَِ َة  ِصيحَ نَّ ال عحو سَ ِه  يْ ى َعلَ لَّ صَ   رِيًضا ِإالَّ  مَ ودح يـَعح   ْسِلمٍ مح ْبٍد   عَ ِمنْ   الح َن بـْ
 «سح مْ شَّ ل اَتْطلحعَ   َحّتَّ اًل اَن لَيْ  كَ نْ إِ وَ ، ْمسح لشَّ ا بَ ْغرح َن ََنَارًا َحّتَّ تَـ اكَ ِفيَها ِإْن   هح َعادَ  يِت اَعِة الَّ السَّ َن مِ َمَلٍك  فِ أَلْ 

 ضعيف. دهنا إس# 
 

لَّى صَ   ّللَِّ اِل   َرسحو تِ  بِنْ َدحِ قَ  بِ ِتيِن »ِجئْ   َل: ْم، قَاعَ نَـ   ْت:الَ قَ   «اءح؟: »َأسَْ الَ قَ   ،سٍ يْ مَ تح عح نْ ءح بِ اسَْ َجْت أَ َفَخرَ   ... .  -  7  /  1533
 ِبَقَدٍح.   أحِتَ فَ  ءٍ امبَِ ا َوَدَعا ا َلََ َدعَ فَ  ،َعمْ ْت: نَـ لَ اقَ َم« َسلَّ ِه وَ ى آلِ لَ عَ  َعَلْيِه وَ ّللَّح ا

ْن ًء مِ َياحَ َلْت تـَْعثـحرح  َجعَ َة فَ مَ طِ افَ   اَدعَ ُثحَّ    ،رِبَهح َفشَ   ي اَعلِ   َعادَ فَ    ِفيهِ جَّ مَ  فَ بَهح رِ شَ  فَ حٌ مَّا َقدَ إِ وَ   ْورٌ تَـ   مَّاإِ   :ِثهِ يَحدِ   ِب يف قَاَل َعْبدح اْلَوهَّا
  َأّّنِ   ا مَ ِثِه: »أَ يدِ  حَ  يف ابِ َوهَّ لْ َعْبدح ا  ادَ زَ وَ   اهَ رِ نَْ وَ َها  رِ َصدْ نْيَ  َجَعَل َما بَِقَي ِمَن اْلَماِء بَ فَ   مَ لَّ سَ وَ ِه  َوَعَلى آلِ ْيِه  لَ  عَ ى اّللَّح َصلَّ   ِل اّللَِّ سحو رَ 
 ةٌ خَ َسبِ  َة َكاَنتْ ِدينَ مَ  الْ نَّ ٍل، إِ رَمْ  اءح َبْطحَ الْ ٍم: وَ َعاصِ نح بْ قَاَل َعِليُّ « وَ ْهِلي أَ  رْيَ خَ  كَ أحْنِكحَ   َأنْ ْيتح لَ ا آمَ 

 # 
 

، حَ َورَّ لْ يٍّ اثنا حمحَمَّدح ْبنح َعلِ   -  9  /  1533 ِب  أَ   نْ عَ َمرََّة،    نِ بْ ِرو  َعمْ   ، َعنْ َمشح عْ أْلَ ، ان اَعاِويَةَ مح و  ان أَبح   ٍد،مَّ حمحَ   نح نح بْ ْثَماعح   اثـَنَ دَّ اقح
َعلِ ْخرَتِيِّ بَ الْ  َعْن  " قَ ،  يٍّ ،  فَ أِلح   ْلتح قـح   اَل:  بِ مَ طِ امِّي  اكْ أَ   ْنتِ َة  اّللَِّ َصلَّ طِ افَ ِفي  َسٍد:  َرسحوِل  بِْنَت  َعلَ ى اّللَّح َمَة  َوسَ ِلهِ آ  َعَلىْيِه وَ    مَ لَّ  
 ِز " بْ ْلَْ َواَعْجِن الْ وَ  : الطَّْحنِ لِ لدَّاخِ ا ْدَمةَ خِ  يكِ فِ ، َوَتكْ ةِ اجَ احلَْ  يف  َهابَ الذَّ ، وَ ءِ اْلَماِسَقايََة وَ  ارِجِ اْلَْ  ْدَمةَ خِ 

 .يح الصحرجال  هرجال :(9/259لهيثمي )ا ل # قا
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