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

أغفر لنا وأرمحنا وأرض عنا، وتقّبل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من الّنار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا  
أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ    يف األمور كّلها، وأجران من خزي الّدنيا وعذاب األخرة. اللهّم اي من

ابجلريرة وال يهتك السرت، اي عظيم العفو وحسن التجاوز، تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك  
 املصطفى صلى هللا عليه وسلم. 

بغداد اتريخ  العالمة  نفيس  كتاب ،كتاب  اثبت ألفه  بن  علي  بن  أمحد  البغدادي  ابخلطيب   املعروف احلافظ 
ترمجة، ومجعه على طريقة احملدثني وضم فيه فوائد   7831ولقد تضمن الكتاب أكثر من  هـ(،   -462 هـ 392)

   كثرية مبجال احلديث إذ ترجم حلوايل مخسة آالف حمدث ويظهر ذلك انه وضعه خلدمة علم احلديث.
ا الواردة يف اتريخ بغداد على  وقد قام  ألستاذ الدكتور خلدون األحدب ابستخراج زوائد األحاديث املرفوعة 

حديثا، ورتبها حبسب ترتيب الرتاجم الواردة يف اتريخ بغداد. وقام حفظه   2220األمهات الست وقد بلغت  
 ألحكام والتحقيق والتخريج.  أميا إثراء ابلتعليقات وا ههللا وجزاه خري اجلزاء يف هذا العمل العظيم إبثرائ

ويف عملي هذا قمت برتتيب زوائد التاريخ حبسب درجة احلديث، واكتفيت إبيراد نص احلديث وصاحب الرتمجة 
ك جتميع األحاديث حبسب درجاهتا واختصار الزوائد  لودرجة احلديث، ورقم احلديث يف الزوائد. ونتج عن ذ

رتبتها على   أنين قصرت يف  مجيعها يف جملد واحد. وقد  والتجميع. على  الفرز  لتسهيل عملية  شكل جدول 
تصنيف بعض األحاديث بسبب قصور علمي وفهمي وبسبب كون صحة السند ال تستلزم صحة املنت، كما أن 
 ضعف السند ال يستلزم ضعف املنت، وأحياان بسبب وجود أحكام تفصيلية لألستاذ الدكتور خلدون األحدب.

عمل عندما رأيت كثرة احتجاج أهل األهواء والبدع ابلعديد من األحاديث املوضوعة  وقد جاءت فكرة هذا ال
التعليق عليها.   الرتاجم دون  اخلطيب رمحه هللا ضمن  احلافظ  أوردها  واليت  بغداد،  الواردة يف اتريخ  والباطلة 

ذلك،    يل  يسر هللايف البداية تقتصر على جتميع األحاديث املوضوعة والباطلة. وبعد أن    عملفكانت فكرة ال
 .تصنيف بقية الزوائد ستكمالابعزوجل أكرمين هللا 

 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي
 ه  1441  اثينربيع  1 صنعاء

m.alshadadi@gmail.com 
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رقم  م
 الحديث  

 نص الحديث  صاحب الترجمة  مرتبة الحديث 

`ذكر تعريب اسم العراق   موضوع  1 1
 ومعناة 

ِد ْبِن   َثِني َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُبَكْيٍر اْلُمْقِرُئ َقاَل َحدَّ
ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَحِليِميُّ َقاَل نبأنا آَدُم ْبُن   ِإْبَراِهيَم األنباري َقاَل نبأنا َأُبو ُعَمَر ُمَحمَّ

ِذْئٍب َعْن َمْعِن ْبِن اْلَوِليِد َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن َعْن ُمَعاِذ    َأِبي ِإَياٍس َعِن اْبن َأِبي
َنا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َصاِعَنا َوُمدِ  ْبِن َجَبٍل َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

َيَمِنَنا َوِفي ِحَجاِزَنا« . َقاَل فَ  َفَقاَل: َيا َرُسوَل  َوِفي َشاِمَنا َوِفي  ِإَلْيِه َرُجٌل،  َقاَم 
ا َكاَن ِفي اْلَيْوِم الثَّاِني   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلمَّ ِ، َوِفي ِعَراِقَنا، َفَأْمَسَك النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ

ِ، َوِفي ِعرَ  ُجُل. َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ اِقَنا، َفَأْمَسَك النَِّبيُّ  َقاَل ِمْثَل َذِلَك، َفَقاَم ِإَلْيِه الرَّ
َيا   َفَقاَل:  ُجُل،  الرَّ ِإَلْيِه  َقاَم  الثَّاِلِث  اْلَيْوِم  َكاَن ِفي  ا  َفَلمَّ َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ

ُجُل وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَولَّى الرَّ ِ َوِفي ِعَراِقَنا، َفَأْمَسَك النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ُهَو  َرُسوَل َّللاَّ
َأْنَت؟ اْلِعَراِق  »َأِمَن  َفَقاَل:  َوَسلََّم.  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيُّ  َفَدَعاُه  َقاَل    «.َيْبِكي، 

ُ َتَعاَلى   الُم َهمَّ َأْن َيْدُعَو َعَلْيِهْم َفَأْوَحى َّللاَّ َنَعْم: َقاَل: »ِإنَّ َأِبي ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ
ْحَمَة ِإَلْيِه ال َتْفَعْل، فَ   ُقُلوَبُهْم« ِإنِ ي َجَعْلُت َخَزاِئَن ِعْلِمي ِفيِهْم، َوَأْسَكْنُت الرَّ

 موضوع  2 2
باب ذكر أحاديث رويت 
في الثلب لبغداد والطعن 

 على اهليها 

ِد ْبِن ِعيَسى بن ُموَسى البز ار قال َأْنَبَأَنا َأُبو   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
َعْبِد   ْبِن  َعْمِرو  ْبُن  َأْحَمُد  نا  َقاَل  اْلِمْصِريُّ  َأْحَمَد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن 

ن تميم قال نا َعمَّاُر ْبُن َسْيٍف اْلَخاِلِق َقاَل نا إبراهيم ابن زياد قال نا خلف ب 
َثُه   َفَحدَّ اْلَحِديِث  َهَذا  َعْن  اأَلْحَوَل  َعاِصًما  َيْسَأُل  الثَّْوِريَّ  ُسْفَياَن  َسِمْعُت  َقاَل: 
 ُ َعاِصٌم َوَأَنا َحاِضٌر َعْن َأِبي ُعْثَماَن َعْن َجِريٍر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َوَسلَّ  ِإَلْيَها  َعَلْيِه  ُتْجَبى  َراِة،  َوالصَّ َل  َوُقْطُربُّ َوُدَجْيٍل  ِدْجَلَة  َبْيَن  َمِديَنٌة  »ُتْبَنى  َم: 
َخَزاِئُن اأَلْرِض َوَجَباِبَرُتَها، َلِهَي َأْسَرُع َذَهاًبا ِفي اأَلْرِض ِمَن اْلَوَتِد اْلَحِديِد ِفي 

ْخَوِة«   اأَلْرِض الرَّ

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  3 3
 في الثلب لبغداد 

َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن روح النهرواني قال أنبأنا َطْلَحُة ْبُن  
وِفيُّ َقاَل أنبأ محم د بن أحمد بن صفوة قال نا يوسف   َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن الصُّ

اُر ْبُن َسْيٍف َعْن َعاِصٍم َعْن بن سعيد قال نا َخَلُف ْبُن َتِميٍم َقاَل حَ  َثِني َعمَّ دَّ
َصاِحَب   َيا  َفِقيَل:  َراِة،  الصَّ ِبَقْنَطَرِة   ِ َّللاَّ َعْبِد  ابن  جرير  مر   َقاَل:  ُعْثَماَن.  َأِبي 
ِ َأال َتْنِزُل َفُتِصيُب ِمَن اْلَغَداِء. َقاَل: َفَضَرَب َخاِصَرَة َفَرِسِه ِبَسْوِطِه.  َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يقول: »ُتْبَنى َمِديَنٌة َبْيَن ِدْجَلَة  وَقالَ  : َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َراِة، ُيْجَبى ِإَلْيَها َخَزاِئُن اأَلْمَصاِر َوَجَباِبَرُتَها، ُيْخَسُف ِبَها   َل َوالصَّ َوُدَجْيٍل َوُقْطُربُّ

َذَهابً  َأْسَرُع  َفَلِهَي  ِفيَها،  اأَلْرِض  َوِبَمْن  ِفي  اْلَحِديِد  اْلَوَتِد  ِمَن  اأَلْرِض  ِفي  ا 
ْخَوِة«   الرَّ

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  4 4
 في الثلب لبغداد 

ِد ْبِن ِعيَسى بن ُموَسى البز ار قال َأْنَبَأَنا َأُبو   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
َعْبِد   ْبِن  َعْمِرو  ْبُن  َأْحَمُد  نا  َقاَل  اْلِمْصِريُّ  َأْحَمَد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن 

ن تميم قال نا َعمَّاُر ْبُن َسْيٍف اْلَخاِلِق َقاَل نا إبراهيم ابن زياد قال نا خلف ب 
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َثُه   َفَحدَّ اْلَحِديِث  َهَذا  َعْن  اأَلْحَوَل  َعاِصًما  َيْسَأُل  الثَّْوِريَّ  ُسْفَياَن  َسِمْعُت  َقاَل: 
 ُ َعاِصٌم َوَأَنا َحاِضٌر َعْن َأِبي ُعْثَماَن َعْن َجِريٍر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َوَسلَّ  ِإَلْيَها  َعَلْيِه  ُتْجَبى  َراِة،  َوالصَّ َل  َوُقْطُربُّ َوُدَجْيٍل  ِدْجَلَة  َبْيَن  َمِديَنٌة  »ُتْبَنى  َم: 
َخَزاِئُن اأَلْرِض َوَجَباِبَرُتَها، َلِهَي َأْسَرُع َذَهاًبا ِفي اأَلْرِض ِمَن اْلَوَتِد اْلَحِديِد ِفي 

ْخَوِة«   اأَلْرِض الرَّ

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  5 5
 في الثلب لبغداد 

َعْبِد َّللاَِّ بن بشران الواعظ قال   ْبِن  ِد  ْبُن ُمَحمَّ اْلَمِلِك  َعْبُد  اْلَقاِسِم  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
نا   نا بشر بن موسى قال  َقاَل  الطِ يِبيُّ  َنْيَخاَب   ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  َأْحَمُد  أنبأنا 

ِإْسَحاقُ  نا  ْبِن َسْيٍف    الحسن بن حم اد قال  اِر  ُلوِليُّ َعْن َعمَّ َمْنُصوٍر السَّ ْبُن 
َوَسَأَلُه ُسْفَياُن َعْن َأِبي ُعْثَماَن َعْن َجِريٍر َعِن   َقاَل: َسِمْعُت َعاِصًما اأَلْحَوَل 

َراِة،   َوالصَّ َل  ُقْطُربُّ َبْيَن  َمِديَنٌة  َقاَل: »ُتْبَنى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َوِدْجَلَة  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ِبَها    ُ َيْخِسُف َّللاَّ اْلَخَراُج،  ِإَلْيِهُم  ُيْجَبى  اأَلْرِض  َأْهِل  َجَباِبَرُة  ِبَها  َيْخُرُج  َوُدَجْيٍل، 

 َفَلِهَي َأْسَرُع َذَهاًبا ِفي اأَلْرِض ِمَن اْلِمْعَوِل ِفي اأَلْرِض النَِّخَرِة أو الخورة« 

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  6 6
 في الثلب لبغداد 

ِ المقري قال نا إسماعيل بن الحسن َقاَل   َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َقاَل نا محم د بن إشكاب قال نا أبو   اْلَمَحاِمِليُّ  ِإْسَماِعيَل  ْبُن  اْلُحَسْيُن  َثَنا  َحدَّ

بِ يُّ َعْن َعاِصٍم اأَلْحَوِل  غسان مالك بن إسماعيل قال نا َعمَّارُ   ْبُن َسْيٍف الضَّ
َل. َفَقاَل: َما َهِذِه؟ َقاَل:   َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديِ  َعْن َجِريٍر. َقاَل: ُكنَّا َمَعُه ِبُقْطُربُّ

ُل. َقاَل: َفَضَرَب َبْطَن َفَرِسِه َحتَّى َوَقَف َخاِرًجا ِمْنَها. ُثمَّ َقاَل: ِإن ِ  ي َسِمْعُت  ُقْطُربُّ
َراِة   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ُتْبَنى مدينة بين دجلة ودجيلة َوالصَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َأْسَرُع   َفَلِهَي  ِبَأْهِلَها،  ُيْخَسُف  َوَجَباِبَرُتَها،  اأَلْرِض  َخَزاِئُن  ِإَلْيَها  ُيْجَبى  َل،  َوُقْطُربُّ

ْخَوِة« َهِويًّا ِفي اأَلْرِض ِمْن َوتَ   ِد اْلَحِديِد ِفي اأَلْرِض الرَّ

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  7 7
 في الثلب لبغداد 

ُل َقاَل نا   ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلُمَعدَّ َوَأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي على قال أنبأنا َطْلَحُة ْبُن ُمَحمَّ
عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز اْلَبَغِويُّ َوُعَمُر ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َغْيالَن. 

ُمَحمٍَّد َعْن َعاِصٍم    قاال: نا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال نا َسْيُف ْبنُ 
َل.  ِبُقْطُربُّ  ِ . َقاَل: ُكْنُت َمَع َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ اأَلْحَوِل َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديِ 

لُ  َفَقاَل: َما اْسُم َهِذِه اْلَقْرَيِة؟ َجْيِل. َقاَل  َقاَل ُقْلُت: ُقْطُربُّ . َقاَل: ُثمَّ َأْوَمَأ ِإَلى الدُّ
ُقْلُت: ُدَجْيٌل. َقاَل: ُثمَّ َأْوَمَأ ِإَلى ِدْجَلَة. َقاَل ُقْلُت: ِدْجَلَة. قال: ثم أومأ إلى الصراة.  
ُ َعَلْيِه وسلم  َراَة. َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل ُقْلُت: َذاَك ُيَسمَّى الصَّ
َراِة، يجبى إليها بخزائن   َل َوالصَّ َوُقْطُربُّ َوُدَجْيٍل  ِدْجَلَة  َبْيَن  يقول: »ُتْبَنى َمِديَنٌة 
األرض وكنوز األرض وجبابرتها، تخسف ِبَأْهِلَها َفَلِهَي َأْسَرُع َذَهاًبا ِفي اأَلْرِض  

ْخَوِة«  ِمَن اْلَوَتِد اْلَحِديِد ِفي اأَلْرِض الرَّ

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  8 8
 في الثلب لبغداد 

َأْخَبَرَناُه َأُبو اْلَحَسِن علي بن حمزة بن أحمد المؤذن يجامع البصرة قال نبأنا  
ِد ْبِن َسْيٍف قال نبأنا عمر بن الحسين الحلبي  القاضي   َأُبو اْلَقاِسِم ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ

دُ   ْبُن َجاِبٍر َعْن َعاِصٍم َعْن قال نبأنا محم د بن سليمان لوين قال نبأنا ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأِبي ُعْثَماَن َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
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أهل   خراج  إليها  يجبى  َراِة،  َوالصَّ َل  َوُقْطُربُّ َجْيِل  َوالدُّ ِدْجَلَة  َبْيَن  َمِديَنٌة  »ُتْبَنى 
ِة ِفي األرض الخوارة« اأَلْرِض، ِهيَ  كَّ   َأْسَرُع َخْسًفا ِمَن السَّ

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  9 9
 في الثلب لبغداد 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن  َأْخَبَرَناُه اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد بن إبراهيم قال أنبأنا ُمَحمَّ
بيع   َمْخَلِد الجوهري  قال نبأنا أحمد بن موسى الشطوي قال نبأنا الحسن ابن الر 

ُه. َقاَل: »ُتْبَنى قال نبأنا َأُبو ِشَهاٍب َعْن َعاِصٍم َعْن َأِبي ُعْثَماَن َعْن َجِريٍر َيْرَفعُ 
َراِة، أَلْهُلَها َأْسَرُع َهالًكا ِفي اأَلْرِض ِمَن  َل َوالصَّ َمِديَنٌة َبْيَن ِدْجَلَة َوُدَجْيٍل َوُقْطُربُّ

ْخَوةِ  ِة اْلَحِديِد ِفي اأَلْرِض الرَّ كَّ  «. السِ 

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  10 10
 في الثلب لبغداد 

أْخَبَرَناُه َأُبو اْلَقاِسِم ِإْبَراِهيُم بن عبد الواحد بن الخباب الدالل والحسن بن أبي 
افعي  قال نا َعْبد   ُد ْبُن َعْبِد هللا بن إبراهيم الش  بكر. َقاال: َأْنَبَأَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

َثَنا َيْحَيى ْبُن َمِعيٍن َقالَ  َثَنا َيْحَيى ْبُن َأِبي ُبَكْيٍر  َّللاَّ ْبن َأْحَمد ْبن حنبل َقاَل َحدَّ  َحدَّ
َقاَل نا عم ار بن سيف قال نا سفيان الثوري َعْن َعاِصٍم َعْن َأِبي ُعْثَماَن َعْن  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُتْبَنى َمِديَنٌة َبْيَن ِدْجَلَة َوُدَجْيٍل   َجِريٍر َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َراِة َوقُ  َل، َيْجَتِمُع ِفيَها َخَزاِئُن اأَلْرِض ُيْخَسُف ِبَها، َفَلِهَي َأْسَرُع َذَهاًبا  َوالصَّ ْطُربُّ
 ِفي اأَلْرِض ِمَن اْلَحِديِد َأِو الحديدة في األرض الرخوة« 

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  11 11
 في الثلب لبغداد 

ِد ْبِن َغاِلٍب َأُبو بكر الخوارزمي  البرقاني  قال أنبأنا َأُبو   َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ِعْمَراُن   َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اإِلْسَماِعيِليُّ َقاَل َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن َوَحدَّ

ِن اأَلْعَيُن َأُبو َبْكٍر َقاَل نا يحيى بن معين  ْبُن موسى. قال: نا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحسَ 
اِر ْبِن َسْيٍف َعْن سفيان الثوري َعْن َعاِصٍم   قال نا يحيى ابن َأِبي ُبَكْيٍر َعْن َعمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيُكوُن   َعْن َأِبي ُعْثَماَن َعْن َجِريٍر. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َبيْ  ِبِهُم  َخْسٌف   ُ َّللاَّ َيْخِسُف  َجَباِبَرٍة  ِبُأَمَراَء  َراِة،  َوالصَّ َل  َوُقْطُربُّ َوُدَجْيٍل  ِدْجَلَة  َن 
ْطَبِة« اأَلْرَض، َوَلِهَي َأْسَرُع ِبِهْم َهِويًّا ِمَن اْلَوَتِد اْلَياِبِس ِفي اأَلْرِض   الرَّ

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  12 12
 في الثلب لبغداد 

ِد  ِد ْبِن ِعيَسى ْبن ُموَسى اْلَبزَّاُر قال أنبأنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ْبِن َأْحَمَد اْلِمْصِريُّ َقاَل نبأنا َأْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اْلَخاِلِق َقاَل سمعت ِإْبَراِهيم 

قال نبأنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن   ْبن َسِعيد الجوهري يقول نبأنا إسماعيل بن أبان
َوَسلََّم   َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيِ   َعِن  َجِريٍر  بن  عثمان  َأِبي  َعْن  اأَلْحَوِل  َعاِصٍم 

 ِبَنْحِوِه. 
 11يعني نحو الحديث السابق رقم 

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  13 13
 في الثلب لبغداد 

َثِني اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َطاِلٍب َقاَل نبأنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَحَسِن    َحدَّ
قال نبأنا صالح بن أبي مقاتل الحافظ قال نبأنا محم د بن إشكاب قال نبأنا  

َماَن َعْن عبد العزيز بن أبان قال نبأنا ُسْفَياُن َعْن َعاِصٍم اأَلْحَوِل َعْن َأِبي ُعثْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُتْبَنى َمِديَنٌة َبْيَن   ِ َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِة ِفي اأَلْرِض الرخوة«  كَّ َجْيِل، َلِهَي َأْسَرُع َخَراًبا ِمَن السِ   ِدْجَلَة َوالدُّ
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باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  14 14
 في الثلب لبغداد 

َأْخَبَرِني َأُبو اْلَفَرِج اْلُحَسْين ْبن َعِلي  الطََّناِجيِريُّ َقاَل أنبأنا عمر بن أبي الط ي ب   
الور اق قال نا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُنوٍح التُّْسَتِريُّ َقاَل نا عمران بن عبد الر حمن  

يح قال أنبأنا سفيان الثوري عن عاصم عن  شاذان قال نا إسماعيل بن نج
ْجَلُة؟ َفُقْلُت: َهِذِه.  أبي عثمان َقاَل: ُكْنُت َمَع َجِريٍر ِبالتَّلِ  َوالتَّلُّوِل. َفَقاَل: َأْيَن الدِ 

َجْيُل؟ َفُقْلُت: َهِذِه. َفَقاَل: َأْيَن ُقْطُربُُّل؟ َقاَل ُقْلُت: هذه. فقال لي:   َفَقاَل: َأْيَن الدُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: النج ا النجا، اْرَتِحِل اْرَتِحْل، َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َراِة، ُيْجَبى ِإَلْيَها َخَزاِئُن اأَلْرِض،  َل َوالصَّ »ُتْبَنى َمِديَنٌة َبْيَن ِدْجَلَة َوُدَجْيٍل َوُقْطُربُّ
ْخَوِة« َلِهَي َأَشدُّ َخَراًبا ِمَن اْلِمْروَ   ِد ِفي اأَلْرِض الرَّ

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  15 15
 في الثلب لبغداد 

ِ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَبَغِويُّ  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر قال أنبأنا َعْبُد َّللاَّ
ُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َمْخَلٍد   قال نبأنا ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم َأُبو َبْكٍر اْلَحاِفُظ َقاَل نا ُمَحمَّ

ِ ْبُن ُسْفَياَن الغداني  قال نبأنا ُسْفَياُن  اْلَواِسِطيُّ َقاَل نا َأُبو ُسْفَيانَ   ُعَبْيُد َّللاَّ
ِ َقاَل َسِمْعُت   َعْن َعاِصٍم اأَلْحَوِل َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديِ  َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ُتْبَنى َمِديَنٌة َبْيَن نَ  ْهٍر ُيَقاُل َلُه ِدْجَلُة  َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
اأَلْرِض   َأْهِل  ُمُلوُك  ِفيَها  َيْجَتِمُع  َراُة،  الصَّ َلُه  ُيَقاُل  َوَنْهٌر  ُدَجْيٌل  َلُه  ُيَقاُل  َوَنْهٍر 

ِة اْلَحِديِد«  كَّ  َوَخَزاِئُن َأْهِل اأَلْرِض؛ َلِهَي َأَشدُّ ُرُسوًخا ِفي اأَلْرِض ِمَن السِ 

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  16 16
 في الثلب لبغداد 

َأْخَبَرِني َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَُّد بن أبي على األصبهاني  قال نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق  
اْلَقاِضي َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد بن سعيد األهوازي ان قاال: نبأنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن  

ِلَعْبِد  اْلَحَسِن اْلُقَرِشيُّ قَ  ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن ُيوُنَس َقاَل ُقْلُت  اَل نبأنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َثَك ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َهَذا اْلَحِديَث؟ َقاَل: َنَعْم: َعْن َعاِصٍم اأَلْحَوِل َعْن   زَّاِق: َأَحدَّ الرَّ

. النَّْهِديِ  ُعْثَماَن  َعْبِد َّللاَِّ َأِبي  ْبُن  َجِريُر  َنَزَل  ِ َقاَل:  َرُسوِل َّللاَّ َصاِحُب  اْلَبَجِليُّ   
َل. َفَقاَل: َأيُّ َنْهٍر َهَذا؟ َقاُلوا: ِدْجَلُة َوُدَجْيٌل. َقاَل:   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُقْطُربُّ َصلَّى َّللاَّ

ِبَفرْ  ِمْنُه  َأْسَفَل  َراُة  َلُه الصَّ ُيَقاُل  َنْهٌر  َنَعْم  َقاُلوا:  َهَذا؟  َنْهٌر ِسَوى  ُهَنا  َسٍخ. َها 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ُتْبَنى  ِحيَل. َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِحيَل، الرَّ َفَقاَل: الرَّ
َمِديَنٌة َبْيَن َنْهَرْيِن ُيَقاُل َلُهَما ِدْجَلُة َوُدَجْيٌل َواآلَخُر ُيَقاُل َلُه الصراة، يجتمع فيها  

لهي بهم أسرع رسوخًا في   ألرض،اوكنوز    األرض،وملوك    األرض،جبابرة  
 األرض من سكة حديد 

باب ذكر أحاديث رويت  موضوع  17 17
 في الثلب لبغداد 

َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن جعفر بن عبد كويه اإلمام بأصبهان قال  
مد الطيالسي   نا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ َقاَل نا عالن بن عبد الص 
 . الثََّقِفيُّ َبَياٍن  ْبُن  َصاِلُح  نا  قال  المصيصي  مطهر  بن  أحمد  نا   قال 

َثَنا إبراهيم بن محم د التستري الدستوائي قال نا سليمان بن   : َوَحدَّ َقاَل الطََّبَراِنيُّ
َثِني   بيع النهدي قال نا هم ام بن مسلم قال نا ُسْفَياُن َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة. َوَحدَّ الر 

قال نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم قال نا    - واللفظ له  -اْلَحَسُن ْبُن أبي طالب 
بيع قال نا  َجْعفَ  ُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْحَيى اْلَمْرَوِزيُّ اْلُمَؤذِ ُن قال نا سليمان بن الر 

اُم ْبُن ُمْسِلٍم َقاَل َسِمْعُت ُسْفَياَن َقاَل نا َأُبو ُعَبْيَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل:   َهمَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »تُ  َلِهَي  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َبْيَن ِدْجَلَة َوُدَجْيٍل،  ْبَنى َمِديَنٌة 
ْخَوِة«    َأْسَرُع َذَهاًبا ِفي اأَلْرِض ِمْن َوَتِد اْلَحِديِد ِفي اأَلْرِض الرَّ

 موضوع  18 18
بقية االخبار التابعة  

البي عثمان عن جرير  
 معناه لكونها في 

َثَنا َأُبو َبْكٍر اْلَبْرَقاِنيُّ  ِمْن ِكَتاِبِه َقاَل ُقِرَئ َعَلى اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ  التَِّميِميُّ َوَأَنا    َحدَّ
ِد ْبِن َيِعيَش اْلُختُِّليُّ   ٍد اللَّبَّاُد َقاَل نا َسْهُل ْبُن ُمَحمَّ َثُكْم َزْنُجَوْيِه ْبُن ُمَحمَّ َأْسَمُع َحدَّ

َياُن َعْن َقْيِس ْبِن ُمْسِلٍم  اْلَعْسَكِريُّ أبو السري قال نا عمر بن يحيى قال نا ُسفْ 
َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل  ُحَذْيَفَة  َعْن  ِرْبِعيِ  بن خراش  َعْن 

ِ؟ َقاَل: »َمِديَنٌة َبْيَن   َقاُلوا: «.»َتُكوُن َوْقَعٌة َبْيَن َزْوَراءَ  ْوَراُء َيا َرُسوَل َّللاَّ َوَما الزَّ
ي َأْرِض ُجوَخى، َيْسُكُنَها َجَباِبَرُة ُأمَِّتي، ُتَعذَُّب ِبَأْرَبَعِة َأْصَناٍف: ِبَخْسٍف، َأْنَهاٍر فِ 

 َوَقْذٍف« َوَمْسٍخ، 

 موضوع  19 19
بقية االخبار التابعة  

البي عثمان عن جرير  
 معناه لكونها في 

َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر قال أنبأنا شجاع بن جعفر األنصاري  قال نا محم د 
ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم التَّْيِميُّ قال نا أبي   ُد ْبُن َعْبِد الرَّ بن زكري ا الغالبي قال نا ُمَحمَّ

ِ ْبِن َحَسٍن َعْن َأِبيِه َعْن َحَسِن ْبِن حَ  ِد ْبِن عن يحيى ابن َعْبِد َّللاَّ َسٍن َعْن ُمَحمَّ
َعْن   اْلَحَنِفيَِّة. َنِجيٍح  ْبِن  َعْن نائل  اْلُعَجْيِفيُّ  ْبُن ِعْمَراَن  ُعْثَماُن  َثِني  َوَحدَّ َقاَل: 

َؤِليِ  َعْن َأِبيِه. َقاال: َقاَل َعِليُّ   َعْمِرو ْبِن َشْمٍر َعْن َأِبي َحْرِب ْبِن َأِبي اأَلْسَوِد الدُّ
َطاِلٍب  َأِبي  َيُقوُل: »َسَيُكوُن    ْبُن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ ُمَحمًَّدا َصلَّى َّللاَّ َحِبيِبي  َسِمْعُت 

يشيد   ِلَبِني َعمِ ي َمِديَنٌة ِمْن ِقَبِل المشرق، بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة
فيها بالخشب واالجر والجص والذهب يسكنها شرار خلق هللا وجبابرة امتي اما  

 اني كأني بها وهللا قد صارت خاوية على عروشها ان هالكها على يد السفي

 موضوع  20 20
بقية االخبار التابعة  

البي عثمان عن جرير  
 معناه لكونها في 

ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ َقاَل نا َعْبُد    َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ َقاَل نا
َأُبو ُعَمرَ  نا  اْلُمَراِديُّ قال نا نعيم بن حم اد قال  َزْيٍد  َأُبو  َحاِتٍم  ْبُن  ْحَمِن    - الرَّ

مَِّد  عن ابن لهيعة عن اْلَوهَّاِب ْبِن ُحَسْيٍن َعْن ُمحَ   -َصاِحٌب َلَنا ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرةِ 
َعَلْيِه    ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيِ   َعِن  َمْسُعوٍد  اْبِن  َعِن  اْلَحاِرِث  َعِن  َأِبيِه  َعْن  َثاِبٍت  ْبِن 
ْفَياِنيُّ اْلُفَراَت، َوَبَلَغ َمْوِضًعا ُيَقاُل َلُه َعاَقْرُقوَفا، َمَحا  َوَسلََّم َقاَل: »ِإَذا َعَبَر السُّ

ُ اإِليَماَن ِمْن َقْلِبِه،  َجْيُل َسْبِعيَن َأْلًفا ُمَتَقلِ ِديَن  َّللاَّ َفَيْقُتُل ِبَها ِإَلى َنْهٍر ُيَقاُل َلُه الدُّ
َفَيْقُتُلوَن   َبْيِت الذََّهِب  َأْكَثُر ِمْنُهْم، َفَيْظَهُروَن َعَلى  ُسُيوًفا ُمَحالًة، َوَما ِسَواُهْم 

ُقوُلوَن َلَعلََّها ُحْبَلى ِبُغالٍم، َوَتْسَتِغيُث  اْلُمَقاِتَلَة َواأَلْبَطاَل َوَيْبُقُروَن ُبُطوَن النِ َساِء يَ 
ُفِن َيْطُلْبَن ِإَلْيِهْم َأْن   ِنْسَوٌة ِمْن ُقَرْيٍش َعَلى َشاِطِئ ِدْجَلٌة ِإَلى اْلَمارَِّة ِمْن َأْهِل السُّ

ٍم؛ َفال َتْبَغُضوا َيْحِمُلوُهنَّ َحتَّى ُيْلُقوُهنَّ ِإَلى النَّاِس َفال َيْحِمُلوُهنَّ ُبْغًضا ِبَبِني َهاِش 
ا النِ َساُء َفِإَذا   ْحَمِة َوِمْنُهُم الطَّيَّاُر ِفي اْلَجنَِّة، َفَأمَّ َبِني َهاِشٍم َفِإنَّ ِمْنُهْم َنِبيُّ الرَّ

اِق، ُثمَّ َيْأِتيِهُم اْلَمَدُد ِمَن اْلبَ  ْصَرِة  َجنَُّهنَّ اللَّْيُل َأَوْيَن ِإَلى َأْغَوِرَها َمَكاًنا َمَخاَفَة اْلُفسَّ
ْفَياِنيِ  ِمَن الذََّراِري َوالنِ َساِء ِمْن َبْغَداَد َواْلُكوَفِة  «  َحتَّى َيْسَتْنِقُذوا َما َمَع السُّ



9 
 

 موضوع  28 21
باب من اخبار أمير  
المؤمنين ابي جعفر  

 المنصور 

َثَنا ُعَمُر ْبُن   َثِني اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َطاِلٍب َقاَل َحدَّ َأْحَمَد اْلَواِعُظ قال نبأنا َعْبُد  َحدَّ
ِ ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اأَلْشَعِث َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َسْهٍل الزَّْعَفَراِنيُّ وُمَحمَّد ْبن   َّللاَّ

اْلَخزَّاُز. ِبيِع  الرَّ ْبن  ُحَمْيِد  ْبن  نبأنا    اْلُحَسْيِن  قال  األزهري  القاسم  أبو  َوَأْخَبَرَنا 
المظفر الحافظ َقاَل َنبََّأَنا َأُبو سهل محم د بن على الزعفراني قالوا:  ُمَحمَّد ْبن  

نبأنا أحمد بن راشد الهاللي قال نبأنا َسِعيُد ْبُن َخْيَثٍم َعْن َحْنَظَلَة َعْن َطاُوٍس  
َثْتِني ُأمُّ اْلَفْضِل ِبْنُت اْلَحاِرِث اْلِهالِليَِّة، َقاَلْت  َمَرْرُت   َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي اْلِحْجِر َفَقاَل: »َيا ُأمَّ اْلَفْضِل ِإنَِّك حامل   ِبالنَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
بغالم« . قالت:يا رسول هللا، كيف َوَقْد َتَحاَلَف اْلَفِريَقاِن َأْن ال َيْأُتوا النِ َساَء؟  

َقاَلْت: َفَلمَّا َوَضْعُتُه َأَتْيُت    «.ْعِتيِه َفاْئِتيِني ِبهِ َقاَل: »ُهَو َما َأُقوُل َلِك، َفِإَذا َوَض 
ُأُذِنِه   ِفي  َوَأَقاَم  اْلُيْمَنى  أذنه  في  َفَأذََّن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوَل  ِبِه 

َقاَلْت: َفَأَتْيُت اْلَعبَّاَس َفَأْعَلْمُتُه فكان   «.اْلُيْسَرى. َوَقاَل: »اْذَهِبي ِبَأِبي اْلُخَلَفاءِ 
ا َرآُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَلمَّ َرُجال َجِميال َلبَّاًسا َفَأَتى النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

َل َبْيَن َعْيَنْيِه ُثمَّ َأْقَعَدهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَم ِإَلْيِه َفَقبَّ َعْن َيِميِنِه. ُثمَّ َقاَل: »َهَذا    َّللاَّ
ِ َبْعَض َهَذا اْلَقْوِل. َفَقاَل: »َيا  َعمِ ي َفَمْن شاء فليباه بعمه« قال: َيا َرُسوَل َّللاَّ
َعبَّاُس ِلَم ال َأُقوُل َهَذا اْلَقْوَل؟ َوَأْنَت َعمِ ي َوِصْنُو َأِبي َوْخَيُر َمْن َأْخَلَف َبْعِدي 

ُت: َيا َرُسوَل َّللاَِّ ما شيء أخبرتني به أم الفضل عن َمْوُلوِدَنا  َفُقلْ   «.ِمْن َأْهِلي
َلَك  َفِهَي  َوِماَئٍة  َوَثالِثيَن  َسَنُة َخْمَس  َكاَنْت  ِإَذا  َعبَّاُس،  َيا  َقاَل: »َنَعْم!  َهَذا؟ 

 » اُح، َوِمْنُهُم اْلَمْنُصوُر، َوِمْنُهُم اْلَمْهِديُّ فَّ  َوِلَوَلِدَك؛ ِمْنُهُم السَّ

 خبر بناء الرصافة  موضوع  29 22

َثِني ُمَحمَُّد  قرأُت َعَلى اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر َعْن َأْحَمَد ْبِن َكاِمٍل اْلَقاِضي َقاَل َحدَّ
ا َبَنى اْلَمْهِديُّ   ِريِ  َعِن اْلَهْيَثِم ْبِن َعِديٍ  َقاَل: َلمَّ ِد ْبِن َأِبي السَّ ْبُن ُموَسى َعْن ُمَحمَّ
َصاَفِة َدَخَل َيُطوُف ِفيِه َوَمَعُه َأُبو اْلَبْخَتِريِ  َوْهُب ْبُن َوْهٍب. َقاَل َفَقاُل   َقْصَرُه ِبالرَّ
ٍد َعْن َأِبيِه َأنَّ   َثِني َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َلُه: َهْل َتْرِوي ِفي َهَذا َشْيًئا؟ َقاَل: َنَعْم: َحدَّ

ُ َعَلْيِه    َوَسلََّم َقاَل: »َخْيُر ُصُحوِنُكْم َما َساَفَرْت ِفيِه َأْبَصاُرُكْم«َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

الحسين بن علي بن   موضوع  35 23
 أبي طالب ابو عبد هللا 

ُد بن الحسين األزرق قال أنبأنا جعفر بن محم د الخلدي قال نا    َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
محم د ابن عبد هللا بن سليمان قال نا أحمد بن يحيى بن زكري ا قال نا  

ِإْسَماِعيُل ْبُن َأَباَن َقاَل َأْخَبَرِني ِحبَّاُن ْبُن َعِليٍ  َعْن َسْعِد ْبن َطِريٍف َعْن َأِبي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »يقتل  َجْعَفٍر عَ  ْن ُأمِ  َسَلَمَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ُمَهاَجِري«الحسين َعَلى َرْأِس ِستِ يَن ِمْن 
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 موضوع  52 24

محمد بن إسحاق بن  
حرب اللؤلؤي السهمي  

يعرف بابن أبي   البلخي،
 يعقوب 

أنبأنا    قاال:  النرسي.  القاسم  عمر  بن  ومحم د  بكر  أبي  بن  الحسين  َأْخَبَرَنا 
محمد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي قال: نا الحسين بن عمر الثقفي قال:  
نا محم د بن إسحاق البلخي  قال: نا َيْعُقوُب ْبُن َسَواَدَة الطَّاِئيُّ ُثمَّ النَّْبَهاِنيُّ َقاَل:  

َثِني أَ  ِ  َحدَّ ِبي َعْن َأِبيِه َقاَل: َسِمْعُت َعِديَّ ْبَن َحاِتٍم. َقاَل: َقِدْمَنا َعَلى َرُسوِل َّللاَّ
َزْيٌد اْلَخْيَل،  ِل اإِلْسالِم، َفاسْتَقَدَم  َوَأوَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي آِخِر اْلَجاِهِليَِّة  َصلَّى َّللاَّ

، َفَسلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َوُهَو َزْيُد ْبُن ُمَهْلَهٍل الطَّاِئيُّ َم َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َحتَّى  َرَأْيُتَك  َفَما  َزْيُد  َيا  ْم  »َتَقدَّ َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َفَقاَل  َوَقَف 

َم َزْيٌد َفَشِهَد َشَهاَدَة َأْن ال ِإَلهَ َأْحَبْبُت َأْن َأَراَك  « ًدا َرُسوُل  َفَتَقدَّ ُ َوَأنَّ ُمَحمَّ  ِإال َّللاَّ
ِ، ُثمَّ َتَكلََّم. َفَقاَل َلُه ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َيا َزْيُد َما َأُظنُّ ِفي َطيِ ٍئ َأْفَضَل منك؟   َّللاَّ
قال: بلى وهللا إن فينا حاتم اْلَقاِرَي لأَلْضَياِف، َوالطَِّويَل اْلَعَفاِف. َقاَل: َفَما َتَرْكَت 

َجاَع َصْدًرا، النَّاِفَذ ِفيَنا َأْمًرا. لِ  َمْن َبَقى َخْيًرا. َقاَل: ِإنَّ ِمنَّا َلَمْقُروَم ْبَن َحْوَمَة الشُّ
ِ. وَذَكَر اْلَحِديَث.خيرا، قال: بقيَقاَل: َفَما َتَرْكَت لمن   َبَلى َوَّللاَّ

 موضوع  60 25

محمد بن إسحاق بن  
إبراهيم   -أبي إسحاق 

الصفار المعدل أبو   -
 العباس 

ُد  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن علي بن حبيش الت م ار وأبو الحسن ُمَحمَّ
ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن. َقاال: نبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار  

ِإْسَحا  ْبُن  ُمَحمَُّد  َثِني  َحدَّ َقاَل  اُر. إمالء  فَّ الصَّ ِإْسَحاَق  َأِبي  ْبُن  اْلَعبَّاِس  َأُبو   َق 
ُد ْبُن َأْحَمد ْبن رزق َقاَل نبأنا عبد الباقي بن قانع القاضي قال   َوَأْخَبَرَنا ُمَحمَّ

ُل. اُر اْلُمَعدَّ فَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّ وأخبرنا الحسن بن أبي   نبأنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ
سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القط ان قال نبأنا   بكر قال أنبأنا أبو

ار قال نبأنا الحسن بن مكي قال نبأنا اْبُن ُعَيْيَنَة َعْن  ف  محم د بن إسحاق الص 
ُ َعَلْيِه   َناِد َعِن اأَلْعَرِج َعْن َأِبي هريرة َقاَل: َخَرَج َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأِبي الزِ 

ًئا َعَلى َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َفاْسَتْقَبَلُه َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر، َفَقاَل َلُه: »َيا  َوَسلََّم ُمتَّكِ 
ِ. قال: »أحبهما تدخل   َيا َرُسوَل َّللاَّ َنَعْم  َقاَل:  ْيَخْيِن؟«  َهَذْيِن الشَّ َأُتِحبُّ  َعِليُّ 

 «.الجنة

 موضوع  64 26
محمد بن إسحاق بن  

الطبري  يعقوب الشيباني 
 أبو بكر 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق إمالء في سنة ست وأربعمائة قال   َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ َحدَّ
ُد ْبُن اْلَفْضِل   َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َيْعُقوَب َأُبو َبْكٍر الطََّبِريُّ َقاَل َحدَّ نبأنا ُمَحمَّ

إسماعيل بن بهرام قال نبأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن  ْبِن حاتم أبو بكر الط بري  قال نبأنا  
ٍد الطَّْلِحيُّ َعْن ُسَلْيمٍ  َعْن َطْلَحَة ْبِن َعْمٍرو َعْن َعَطاٍء َعْن    -َيْعِني اْلَمكِ يَّ   -ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َلْم َتُكْن ِعْنَدهُ  َصَدَقٌة    َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َلُه«َفْلَيْلَعِن اْلَيُهوَد َفِإنََّها َصَدَقٌة  

 موضوع  65 27
محمد بن إسحاق بن  

  بكر،مهران المقرئ أبو 
 يعرف بشاموخ 

َثِني َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ  اُر َقاَل َحدَّ ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَحفَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ِهالُل ْبُن ُمَحمَّ
ُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلُمْقِرئ   َثِني ُمَحمَّ ُب َقاَل َحدَّ َوْيِه اْلُحْلَواِنيُّ اْلُمَؤدِ  ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحمَّ

اب قال نبأنا على بن المديني قال نبأنا وكيع َقاَل نبأنا على ابن حم اد   الخش 
بن الجر اح قال نبأنا سليمان بن مهران قال نبأنا جابر َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن 
َماِء؛  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَلَة ُعِرَج ِبي ِإَلى السَّ َعبَّاٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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ُ ُمَحمٌَّد َرُسوُل َّللاَِّ؟ على حب هللا،  َرَأْيُت َعَلى َبا ِب اْلَجنَِّة َمْكُتوًبا ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ
 والحسن والحسين صفوة هللا، فاطمة خيرة هللا، على باغضهم لعنة هللا«

 موضوع  66 28
محمد بن إسحاق بن  

  بكر،مهران المقرئ أبو 
 يعرف بشاموخ 

ٍد اْلَخالُل َقاَل نبأنا يوسف بن أبي حفص الزاهد قال   َثِني اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
َثِني أبو الن ضر الغازي قال نبأنا   نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه ِإْمالًء َقاَل َحدَّ

الحسن بن كثير قال نبأنا بكر بن أيمن القيسي قال نبأنا عامر بن يحيى 
ال نبأنا الحسن ابن كثير قال نبأنا َأُبو الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر. َقاَل َقاَل  الصريمي ق 

ُ َعَلْيِه وسلم: »ِإَذا َرَأْيُتْم ُمَعاِوَيَة َيْخُطُب َعَلى ِمْنَبِري   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 مأمون« َفاْقَبُلوُه، َفِإنَُّه َأِميٌن 

 موضوع  68 29
محمد بن أحمد بن  

إبراهيم السراج  
 النيسابوري أبو جعفر 

َمِد ْبُن َعِليِ    ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق قال نبأنا َأُبو اْلُحَسْيِن َعْبُد الصَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْبِن محم د الوكيل إمالء قال نبأنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم بن داود  

ر   اج قال نبأنا َأُبو ِإْبَراِهيَم التُّْرُجَماِنيُّ ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْبَراِهيَم َقاَل  الن يسابوري  الس 
ُد ْبُن َمْرَواَن اْلُكوِفيُّ َعْن َسْعِد ْبِن َطِريٍف َعْن َزْيِد ْبِن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه  نبأنا ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه وسلم: »ِإنَّ ِفي َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َص  لَّى َّللاَّ
اْلَجنَِّة َلَشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن َأْعالَها اْلُحَلُل، َوِمْن َأْسَفِلَها َخْيٌل ُبْلٌق ِمْن َذَهٍب ُمْسَرَجٌة 

رِ  َواْلَياُقوِت ال َتُروُث َوال َتُبوُل َذَواُت َأْجِنَحٍة، َفَيْجِلُس َعَلْيَها أَ  َمٌة ِبالدُّ ْوِلَياُء  ُمَلجَّ
َوُكْنُتْم  َيُصوُموَن  َكاُنوا  ِإنَُّهْم  َتَعاَلى:   ُ َّللاَّ فيقول  شاءوا.  حيث  بهم  َفَتِطيُر   ِ َّللاَّ
ُتْفِطُروَن، َوَكاُنوا َيُقوُموَن اللَّْيَل َوُكْنُتْم َتَناُموَن، َوَكاُنوا ُيْنِفُقوَن َوُكْنُتْم َتْبَخُلوَن، 

 َتْجُبُنوَن«ُكْنُتْم َوَكاُنوا ُيَجاِهُدوَن اْلَعُدوَّ وَ 

 موضوع  72 30
محمد بن أحمد بن  

إسحاق السرخسي أبو  
 علي 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن  َثَنا َعْنُه ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد ْبن رزق قال نبأنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَّ َحدَّ
ا -ِإْسَحاَق السرخسي اِح  -قدم حاج  قال نبأنا َأِبي َقاَل ثنا ِعَصاُم ْبُن اْلَوضَّ

ِ  َعْن ُسَلْيَماَن بن َعْمٍرو َعْن َأِبي َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقا َل. َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َصاَم َيْوًما َتَطوًُّعا َلْم َيطَِّلْع َعَلْيِه َأَحٌد، َلْم َيْرَض   َصلَّى َّللاَّ

ُ َلُه ِبَثَواٍب ُدوَن   اْلَجنَِّة« َّللاَّ

 موضوع  73 31
محمد بن أحمد بن  

النيسابوري   بالوية
 المعدل أبو علي 

َباَلَوْيِه   ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َعِليٍ   َأُبو  نبأنا  قال  األصبهاني   نعيم  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
الن يسابوري  ببغداد قال نبأنا على بن سعيد العسكري  قال نبأنا إسحاق بن وهب 

يُّ َقاَل نبأنا إسماعيل بن مسلم  قال نبأنا ُموَسى ْبُن َمْسُعوِد ْبِن ُمْشَكاَن اْلَواِسطِ 
السكوني قال نبأنا َأُبو َعْوٍن َعِن اْبِن ِسيِريَن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل. َقاَل َرُسوُل  
َوَتْشَرُبوَنُه  َتْأُكُلوَنُه ِعَنًبا،  َأْشَياُء،  اْلِعَنِب  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلُكْم ِفي  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوُربًّا« ْم َيْنش، َوَتتَِّخُذوَن ِمْنُه َزِبيًبا َعِصيًرا َما لَ 
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 موضوع  82 32
محمد بن احمد بن عبد  

الرحيم المؤدب أبو  
 الحسن 

ِ ُمَحمَُّد بن عمران   َثَنا َأُبو ُعَبْيِد َّللاَّ ِريِ  اْلَوِكيُل َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن َأِبي السَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُب َقاَل:   ِحيِم اْلُمَؤدِ  ُد ْبُن َأْحَمَد بن َعْبِد الرَّ َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ المرزباني َقاَل: َحدَّ

ِ ْبُن عَ  َثِني َعْبُد َّللاَّ َثِني  َحدَّ َثِني َأِبي َقاَل َحدَّ ٍد اْلَحاِسُب َقاَل َحدَّ ْحَمِن ْبِن ُمَحمَّ ْبِد الرَّ
ِد  َثِني َأُبي ُمَحمَّ َثِني َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن اْلَمْنُصوُر َقاَل َحدَّ ُخَزْيَمُة ْبُن َخاِزٍم َقاَل َحدَّ

َثِني َأُبي َعِليِ  ْبُن َعْبِد َّللاَِّ  ِ ْبُن اْلَعبَّاِس.  ْبُن َعِليٍ  َقاَل َحدَّ َثِني َأُبي َعْبِد َّللاَّ  َقاَل َحدَّ
  ُ َقاَل: ُكْنُت َأَنا وأبي العب اس ابن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َجاِلَسْيِن ِعْنَد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإْذ َدَخَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َفَسلََّم َفَردَّ َعَلْيِه َرُسو  ُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َل َبْيَن َعْيَنْيِه َوَأْجَلَسُه َعْن َيِميِنِه.  َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَبشَّ ِبِه َوَقاَم ِإَلْيِه َواْعَتَنَقُه َوَقبَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِ َأُتِحبُّ َهَذا؟ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ : »َيا  َفَقاَل اْلَعبَّاُس: َيا َرُسوَل َّللاَّ
يََّة ُكلِ  َنِبيٍ  ِفي ُصْلِبِه،   َ َجَعَل ُذرِ  عم رسول هللا وهللا َأَشدُّ ُحبًّا َلُه ِمنِ ي، ِإنَّ َّللاَّ

يَِّتي ِفي ُصْلِب   َهَذا« َوَجَعَل ُذرِ 

محمد بن أحمد بن   موضوع  91 33
 محمد البزار أبو العباس 

ُد ْبُن َأْحَمَد   َأْخَبَرَنا َطْلَحُة ْبُن َعِليٍ  َأُبو اْلَقاِسِم الكتاني قال نبأنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ
ز قال نبأنا القاسم بن زكري ا قال نبأنا الوليد بن شجاع قال   ْبِن ُقَرْيٍش المجه 

َرَة َعْن َأَنِس ْبِن  نبأنا يحيى بن سعيد القط ان َعْن َأِبي ِعْمَراَن َسِعيِد ْبِن َمْيسَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا اْشَتَكى   اَماِلٍك. َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ ِمْن ُشوِنيٍز،   اْقَتَمَح َكفًّ

 َوَشِرَب َعَلْيِه َماًء َوَعَسال. 

محمد بن أحمد بن   موضوع  96 34
 المهدي أبو عمارة 

ْقِر اْلَكتَّاِنيُّ َقاَل نبأنا محمد بن عبد   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َطْلَحُة ْبُن َعِليِ  ْبِن الصَّ
هللا بن إبراهيم الشافعي قال نبأنا محمد بن أحمد بن المهدي أبو عمارة قال  
نبأنا أبو نافع أحمد بن كثير قال نبأنا جعفر بن محم د العابد قال نبأنا أبو  

  - ألعمى عن إسماعيل بن معمر عن محم د بن عبد هللا الدغشي  يعقوب ا 
اْلَيَمنِ  ِمَن  َيُقوُل    -قبيل  َمْسُروًقا  َسِمْعُت  َيُقوُل  َسِعيٍد  ْبَن  ُمَجاِلَد  َسِمْعُت  َقاَل 

ِ ْبَن َمْسُعوٍد. َيُقوُل: ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َسِمْعُت َعْبَد َّللاَّ   َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َلْيَس ِبَخاِلٍق َوال َمْخُلوٍق َفَمْن َزَعَم َغْيَر َذِلَك َفَقْد َكَفَر   َيُقوُل: »اْلُقْرآُن َكالُم َّللاَّ

ُ َعَلْيِه  ٍد َصلَّى َّللاَّ ُ َعَلى ُمَحمَّ  َوَسلََّم« ِبَما َأْنَزَل َّللاَّ

محمد بن أحمد بن نصر  موضوع  98 35
 العطار أبو بكر 

َأْخَبَرَنا َأُبو َسْعٍد اْلَماِليِنيُّ ِقَراَءًة قال أنبأنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب اْلُقَرِشيُّ   
ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َنْصٍر العط ار   نبأنا محم د   البغدادي  قالَقاَل نبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

بن سنان القزاز البصري  قال نبأنا َمْرَدَوْيِه ْبُن َيِزيَد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َأِبي اْلَحَسِن  
َأنَُّه َأْخَبَرُهْم َعْن َأِبي اْلَعاِلَيِة اْلَبَراِء َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »مَ  ُ َعْنُه اْلَفْقَر أربعين  َّللاَّ سنة«. ِن اتََّخَذ َقْوًسا ِفي َبْيِتِه َنَفى َّللاَّ
َأْخَبَرَنا أبو سعد بهذا الحديث َقاَل فيه: عن الحسن بن أبي الحسن، إنما   كذا

 هو ابن أبي الحسناء بزيادة ألف. 
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 موضوع  102 36

محمد بن أحمد بن  
يوسف المقرئ أبو  

يعرف بغالم ابن   الطيب،
 شنبوذ 

َأْخَبَرَنا أبو نعيم الحافظ قال نبأنا َأُبو الطَّيِ ِب ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُيوُسَف ْبِن  
اُد  َقاَل نبأنا ِإْدِريُس ْبُن َعْبِد اْلَكِريمِ   -َقِدَم َعَلْيَنا   -َجْعَفٍر اْلُمْقِرُئ اْلَبْغَداِديُّ   اْلَحدَّ

ا َبَلْغُت َهِذِه اآلَيَة:    { َلْو َأْنَزْلنا هَذا اْلُقْرآَن َعلى َجَبلٍ }َقاَل َقَرْأُت َعَلى َخَلٍف َفَلمَّ
َقاَل: َضْع َيَدَك َعَلى َرْأِسَك، َفِإنِ ي َقَرْأُت َعَلى َحْمَزَة َفَلمَّا َبَلْغُت    [.21]الحشر  

َهِذِه اآلَيَة. َقاَل: َضْع َيَدَك َعَلى َرْأِسَك، َفِإنِ ي َقَرْأُت َعَلى اأَلْعَمِش َفَلمَّا َبَلْغُت  
ُت َعَلى َيْحَيى ْبِن َوثَّاٍب َفَلمَّا  َهِذِه اآلَيَة. َقاَل: َضْع َيَدَك َعَلى َرْأِسَك، َفِإنِ ي َقَرأْ 

َبَلْغُت َهِذِه اآلَيَة. َقاَل: َضْع َيَدَك َعَلى َرْأِسَك، َفِإنِ ي َقَرْأُت َعَلى َعْلَقَمَة َواأَلْسَوِد  
ا َبَلْغُت َهِذِه اآلَيَة. َقاال: َضْع َيَدَك َعَلى َرْأِسَك، َفِإنَّا َقَرْأَنا َعَلى َعْبِد َّللاَِّ   َفَلمَّا  َفَلمَّ

َبَلْغَنا َهِذِه اآلَيَة. َقاَل: َضَعا َأْيِدَيُكَما َعَلى ُرُءوِسُكَما، َفِإنِ ي َقَرْأُت َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى 
ا َبَلْغُت َهِذِه اآلَيَة. َقاَل ِلي: »َضْع َيَدَك َعَلى َرْأِسَك، َفِإنَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَلمَّ َّللاَّ

. َقاَل ِلي: َضْع َيَدَك َعَلى َرْأِسَك َفِإنََّها ِشَفاٌء ِمْن ُكلِ   ِجْبِريَل َلمَّا َنزَ  َل ِبَها ِإَليَّ
اُم  اَم؛ َوالسَّ  الموت«.َداٍء ِإال السَّ

 موضوع  118 37
محمد بن إبراهيم بن  

العباس الطائي الملطي  
 أبو هشام 

َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن اْلُحَسْيِن ْبن عمرو بن بزهان البغدادي  بصور 
ق اق قال نبأنا َأُبو ِهَشاٍم   قال أنبأنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن َخَلف ْبن بخيت الد 

ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَعبَّاِس الطائي الملطي بعكبرا قال   نبأنا إبراهيم بن عبد  ُمَحمَّ
هللا بن زاذفروخ الفارسي قال نبأنا يحيى بن شبيب السلمى قال نبأنا ُحَمْيٌد  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َدَخْلُت اْلَجنََّة    َقاَل َقالَ   الطَِّويُل َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
اَحًة َوَكَسْرُتَها َفَخَرَج ِمْنَها َحْوَراُء َأْشَفاُر َعْيَنْيَها َكِريِش النِ ْسِر، ُقْلُت:   َفَتَناَوْلُت ُتفَّ

 َعفَّاَن« ِلَمْن َأْنِت؟ َقاَلْت: ِلُعْثَماَن ْبِن 

 موضوع  134 38
بن إسماعيل بن  محمد 

موسى الرازي المكتب  
 أبو الحسين 

أي وب قال نبأنا هوذة بن   أنبأنا محم د قال نبأنا محم د بن  وأخبرنا علي قال 
خليفة قال نبأنا اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل َرَأْيُت ُمَعاَذ ْبَن  

اِلٍب، َفُقْلُت: َماَلَك ُتِديُم النََّظَر ِإَلى َعِليٍ  َجَبٍل ُيِديُم النظر إلى علي  بن َأِبي طَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »النََّظُر إلى  َكَأنََّك َلْم َتَرُه؟ َفَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 «. عبادةوجه علي   

 موضوع  135 39
محمد بن إسماعيل بن  
موسى الرازي المكتب  

 الحسين أبو 

نبأنا   قاال  القطيعي.  َأِبي جعفر  ْبُن  َوَأْحَمُد  ُل  اْلُمَعدَّ َعِليٍ   َأِبي  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
ْبُن   ُد  ُمَحمَّ اْلُحَسْيِن  َأُبو  نبأنا  قال  وطي  الس  إسحاق  بن  محم د  ابن  الحسين 

ُد ْبنُ   ِإْدِريَس الرَّاِزيُّ َقاَل  ِإْسَماِعيَل ْبِن َهاُروَن الر ازي  قال نبأنا َأُبو َحاِتٍم ُمَحمَّ
نبأنا أبو نعيم قال نبأنا اأَلْعَمُش َعْن ُحَمْيٍد َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى 
ِ أُلمَِّتي، َلْوال اأَلَمُل َما َأْرَضَعْت ُأمٌّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنََّما اأَلَمُل َرْحَمٌة ِمَن َّللاَّ َّللاَّ

 ال َغَرَس َغاِرٌس َشَجًرا  « . َوَلًدا، وَ 

 موضوع  136 40
محمد بن إسماعيل بن  
موسى الرازي المكتب  

 أبو الحسين 

نبأنا   قال  السوطي  الحسين بن محم د  نبأنا  قال  َجْعَفٍر  َأِبي  ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا 
محم د ابن إسماعيل الر ازي  قال نبأنا أبو حاتم محم د بن إدريس قال نبأنا أبو 

ُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم  نعيم قال نبأنا اأَلْعَمُش َعْن ُحَمْيٍد َعْن َأَنٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َفَعَلْيِه  َكُثَرْت ُهُموُمُه  َوَمْن   ،ِ اْلَحْمَد ّلِلَّ َفْلُيْكِثِر  َعُم  النِ  َعَلْيِه  َتَظاَهَرْت  َقاَل: »َمْن 

 . ِباّلِلَِّ«ِباالْسِتْغَفاِر، َوَمْن َأَلحَّ َعَلْيِه اْلَفْقُر َفْلُيْكِثْر ِمْن َقْوِل ال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال 
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 موضوع  147 41
محمد بن األشعث بن  
أحمد الطائي المروزي  

 أبو الحسن 

َأْخَبَرِني َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعِليٍ  اْلَورَّاُق َقاَل نبأنا محم د بن إسماعيل الور اق إمالء  
ِد ْبِن اْلَعبَّاِس الطَّاِئيُّ   قال نبأنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن اأَلْشَعِث ْبِن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

ْنِجيُّ   -َقِدَم علينا للحج  -اْلَمْرَوِزيُّ  ِد ْبِن ُمَصْعٍب السِ  قال نبأنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ
َثِني   ِ ْبُن ُموَسى َقاَل َحدَّ َقاَل نبأنا علي  بن المثن ى الطهوي قال نبأنا ُعَبْيُد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه  َمَطُر بن أبي مطر، عن أنس ابن َماِلٍك َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد النَّبِ  يِ  َصلَّى َّللاَّ
ٌة َعَلى ُأمَِّتي َيْوَم اْلِقَياَمِة« .  َوَسلََّم، َفَرَأى َعِليًّا ُمْقِبال َفَقاَل: »َأَنا َوَهَذا ُحجَّ

 محمد بن بشر البغدادي  موضوع  148 42

َأُبو ُسَلْيَماَن   اْلَكتَّاِنيُّ َقاَل نبأنا  ْقِر  اْلَقاِسِم َطْلَحُة ْبُن َعِليِ  ْبِن الصَّ َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ  الحراني قال نبأنا النعمان بن مدرك برأس العين   ُمَحمَّ

ِجيٍح، َعْن َعَطاٍء،  قال نبأنا محم د بن بشر البغدادي  قال: نبأنا ِإْسَحاُق ْبُن نَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َوُهَو   َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َكَتَب النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
ِ ِإَلى ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َسالٌم َعَلْيَك ِإنِ ي َأْحَمُد  ٍد َرُسوِل َّللاَّ َواٍل باْلَيَمِن: »ِمْن ُمَحمَّ

 الَِّذي ال ِإَلَه ِإال ُهَو، َأمَّا َبْعُد، َفِإنَّ اْبَنَك ُفالًنا َقْد ُتُوفِ َي ِفي َيْوِم َكَذا  ِإَلْيَك َّللاََّ 
ْكَر   ْبَر ِعْنَد اْلَبالِء، َوالشُّ ْبَر، َوَرَزَقَك الصَّ ُ َلَك اأَلْجَر، َوَأْلَهَمَك الصَّ َوَكَذا، َفَأْعَظَم َّللاَّ

َوأَ  َأْنُفُسَنا  َخاِء،  الرَّ َوَعَواِريِه  ِعْنَد  اْلَهِنيَِّة،   ِ َّللاَّ َمَواِهِب  ِمْن  َوَأْهُلوَنا  ْمَواُلَنا 
ُه َعَلْيَنا   اْلُمْسَتْوَدَعِة، ُيَمتِ ُعَنا ِبَها ِإَلى أجل معدود، ويقضيها ِلَوْقٍت َمْعُلوٍم، َوَحقُّ

اْلَعزَ  َوُحْسِن   ِ ِبَتْقَوى َّللاَّ َفَعَلْيَك  ْبُر،  َأْبالَنا الصَّ ِإَذا  َيُردُّ  ُهَناَك  اْلُحْزَن ال  َفِإنَّ  اِء، 
ُر َأَجال، َوِإنَّ اأَلَسَف ال َيُردُّ َما ُهَو َناِزٌل ِباْلِعَباِد« .  ًتا، َوال ُيَؤخِ   َميِ 

محمد بن بيان بن مسلم   موضوع  152 43
 الثقفي أبو العباس 

يِر َقاَل نا َأُبو  خِ  ِ ْبِن الشِ  ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم اأَلْزَهِريُّ َقاَل نا ُمَحمَّ
ُد ْبُن َبَياِن ْبِن ُمْسِلٍم الثََّقِفيُّ اْلَمْعُروُف ِباْبِن اْلَبْخَتِريِ  ِفي َمْجِلِس   اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ

َداُوَد َسَنَة ِس  َأِبي  َعَلْيَنا ِمْن تَّ َعْشَرَة.اْبِن  َأْمَلى  ِثَقًة،  َوَكاَن  يِر  خِ  َقاَل اْبُن الشِ 
، َعْن َماِلِك ْبِن   ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  َأْصِلِه قال نا الحسن بن عرفة قال نا َعْبُد الرَّ

ا َنَزَلْت ُسوَرُة التِ يِن َعَلى َرسُ  ، َعْن َأَنٍس َقاَل: َلمَّ وِل َّللاَِّ َصلَّى  َأَنٍس، َعِن الزُّْهِريِ 
اْبَن   َفَسَأْلَنا  َفَرِحِه،  ُة  َلَنا ِشدَّ َباَن  َشِديًدا َحتَّى  َفَرًحا  َلَها  َفِرَح  َعَلْيِه َوَسلََّم،   ُ َّللاَّ
اِم،:  ِ َتَعاَلى: َوالتِ يِن َفِبالُد الشَّ ا َقْوُل َّللاَّ َعبَّاٍس َبْعَد َذِلَك َعْن َتْفِسيِرَها َفَقاَل: َأمَّ

ْيتُ  ُ َعَلْيِه ُموَسى، َوالزَّ وِن َفِبالُد ِفِلْسِطيَن، َوُطوِر ِسيِنيَن َفُطوِر ِسيَنا الَِّذي َكلََّم َّللاَّ
َوَهَذا اْلَبَلِد اأَلِميِن َفَبَلُد َمكََّة، َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلنسان في أحسن تقويم محم د، ُثمَّ 

اِلَحاِت  َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِليَن ُعبَّاُد الالِت َواْلُعزَّ  ى، ِإال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
يِن   ُبَك َبْعُد ِبالدِ  اَن، َفَما ُيَكذِ  َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر، َفَلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ

 َعَلى  َعِليُّ ْبُن َأِبي طالب، أليس هللا بأحكم الحاكمين َبَعَثَك ِفيِهْم َنِبيًّا َوَجَمَعُكمْ 
 التَّْقَوى َيا محم د. 
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محمد بن بابشاذ   موضوع  154 44
 البصري أبو عبيد هللا 

  َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكر البرقاني َقاَل أنبأنا ُعَمُر ْبُن ِبْشَراَن َوُمَحمَُّد ْبُن َخَلِف ْبِن َجيَّانَ 
بن   وعلي   اْلَواِسِطيُّ  َعِليٍ   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلَعالِء  َأُبو  اْلَقاِضَياِن  َوَأْخَبَرَنا  اْلَخالُل. 
المحسن أبو القاسم الت نوخي  قاال: نبأنا محم د بن خلف بن جيان قال نبأنا  

يِر اْلُمْؤِمِنيَن  َمْوَلى َأمِ   -َزاَد اْبُن ِبْشَرانَ   -أبو عبيد هللا محم د ابن َباْبَشاَذ اْلَبْصِريُّ 
َثَنا َأُبو َطاِلٍب َيْحَيى  ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوَقاَل اْلَقاِضَياِن ِفي َحِديِثِهَما ِبَبْغَداَد. وَحدَّ
المقرئ  بن  بكر  أبو  أنبأنا  قال  بحلوان  لفظا  الدسكري  الطيب  ْبِن  َعِليِ   ْبُن 

ْهٍل اْلُجبَّاِئيُّ ِبَبْغَداَد قال نبأنا اْلَحَسُن  بأصبهان قال نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َباْبَشاَذ َأُخو سَ 
ْبُن اْلُحَسْيِن َأُبو َعِلٍي اأَلْسَواِريُّ َقاَل نبأنا سفيان بن سعيد التوزي َعْن آَدَم ْبِن  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َأُبو بَ  ْكٍر  َعِليٍ  َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َفَقاَل:   َفَنَزَل َعَلْيِه ِجْبِريُل  يُق َعَلْيِه َعَباَءٌة َقْد َخلََّها َعَلى َصْدرِِه ِبِخالٍل.  دِ  الصِ 
َماِلَي َأَرى َأَبا َبْكٍر َعَلْيِه َعَباَءٌة َقْد َخلََّها َعَلى َصْدرِِه ِبِخالٍل؟ َقاَل: »َأْنَفَق َماَلُه 

الَم َوُقْل َلُه َيُقوُل َلَك َربَُّك َيا َأَبا َبْكٍر  َقاَل    «.َعَليَّ َقْبَل اْلَفْتحِ  ِ السَّ َفَأْقِرْئُه َعِن َّللاَّ
ُ َعَلْيِه   َأَراٍض َأْنَت َعنِ ي ِفي َفْقِرَك َهَذا َأْم َساِخٌط؟ َقاَل َفاْلَتَفَت النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

الَم َوَيُقوُل  َوَسلََّم ِإَلى َأِبي َبْكٍر َفَقاَل: »َيا َأَبا َبْكٍر َهَذا  ِ السَّ ِجْبِريُل ُيْقِرُئَك َعِن َّللاَّ
َلَك َأَراٍض َأْنَت َعنِ ي ِفي َفْقِرَك َهَذا َأْم َساِخٌط؟«  َقاَل: َفَبَكى َأُبو َبْكٍر َوَقاَل َأَعَلى  
َراٍض. َربِ ي  َعْن  َأَنا  َراٍض،  َربِ ي  َعْن  َأَنا  َراٍض،  َربِ ي  َعْن  َأَنا  َأْسَخُط،   َربِ ي 

ْخَبَرَنا الت نوخي  قال نا محم د بن خلف بن جيان قال نا محم د بن بابشاذ قال َوأَ 
َثَنا اْلَعالُء ْبُن َعْمٍرو   ْيَباِنيُّ َقاَل َحدَّ نا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ُصَبْيٍح اْلَيَماِنيُّ الشَّ

، َعْن آَدَم ْبِن   ، َعِن الثَّْوِريِ  ، َعِن اْبِن ُعَمَر، اْلَحَنِفيُّ َقاَل نبأنا اأَلْشَجِعيُّ َعِليٍ 
َوَسلََّم. العالء ابن عمرو الشيباني عن أبي   َعَلْيِه   ُ َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 إسحاق الفزاري عن الثوري. 

محمد بن جعفر   موضوع  157 45
 البغدادي أبو جعفر 

ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن الروزبهاني   ُد ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، َوُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َقاَل   اْلُختَِّليُّ  ِإْبَراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  نبأنا  ق اق قال  الد  قاال نبأنا عثمان بن أحمد 

ُد ابن جعفر أبو جعفر البغدادي  قال: نبأن  َثِني ُمَحمَّ ا داود بن صغير قال  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ثني كثير النو ا، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ حد 
َماِء َيا ِجْبِريُل، أعلى ُأمَِّتي ِحَساٌب؟ َقاَل:  »ُقْلُت ِلِجْبِريَل ِحيَن ُأْسِرَي ِبَي ِإَلى السَّ

ِتَك َعَلْيَها حِ  يَق َفِإَذا َكاَن يوم القيامة ِقيَل َيا  ُكلُّ ُأمَّ دِ  َساٌب، َما َخال َأَبا َبْكٍر الصِ 
ْنَيا« َأَبا َبْكٍر اْدُخِل اْلَجنََّة، َقاَل: َما َأْدُخُل َحتَّى ُأْدِخَل َمِعَي َمْن َكاَن ُيِحبُِّني ِفي    الدُّ
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محمد بن جعفر بن   موضوع  158 46
 الحارث الخزاز القنطري 

أخبرنا أبو بكر البرقاني  قال أنبأنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال     
ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَحاِرِث اْلَخزَّاُز   نبأنا محم د بن إسحاق بن خزيمة قال نبأنا ُمَحمَّ

ل نبأنا سهل بن يوسف بن  ِبَقْنَطَرَة بردان قال نبأنا خالد بن عمرو القرشي  قا 
ُ َعَلْيِه   ِه َقاَل: َلمَّا َرَجَع َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ سهل ْبِن َماِلٍك، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 
ِة اْلَوَداِع ِإَلى اْلَمِديَنِة، َصِعَد اْلِمْنَبَر، فحمد هللا وأثنى َعَلْيِه ُثمَّ  َوَسلََّم ِمْن َحجَّ

لنَّاُس ِإنَّ َأَبا َبْكٍر َلْم َيُسْؤِني َقطُّ َفاْعِرُفوا َلُه َذِلَك، َأيَُّها النَّاُس  َقاَل: »َيا َأيَُّها ا
ْبِن   ْحَمِن  الرَّ َوَعْبِد  َوالزَُّبْيِر،  َوَطْلَحَة،   ، َوَعِليٍ  َوُعْثَماَن،  ُعَمَر،  َعْن  َراٍض  ِإنِ ي 

ِلَك َلُهْم، َيا َأيَُّها  َعْوٍف، َوَسْعِد ْبِن أبي وقاص، والمهاجرين األولين، فاعرفوا ذَ 
ِفي  َتتَِّبُعوَن  ال  النَّاُس  َأيَُّها  َيا  َواْلُحَدْيِبَيِة،  َبْدٍر  أَلْهِل  َغَفَر  َقْد   َ َّللاَّ ِإنَّ  النَّاُس 
ُ ِبَمْظَلَمِة َأَحٍد ِمْنُهْم   َأْصَحاِبي َوَأْخَتاِني َوَأْصَهاِري، َيا َأيَُّها النَّاُس ال َيْطُلَبنَُّكُم َّللاَّ

نََّها ِممَّا ال ُيوَهُب، َيا َأيَُّها النَّاُس اْرَفُعوا َأْلِسَنَتُكْم َعِن اْلُمْسِلِميَن، َوِإَذا َماَت  َفإِ 
ُجُل ِمْنُهْم َفُقوُلوا َخْيًرا  «   الرَّ

محمد بن جعفر القاضي   موضوع  166 47
 يعرف بغندر  بكر،أبو 

ِ الرومي قال نبأنا أبو بكر محم د بن جعفر الفامي   َأْخَبَرَنا ُبْشَرى ْبُن َعْبِد َّللاَّ
وثالثمائة. ستين  سنة  في  المقتدري  فاتن  مولى  بغندر   المعروف 

ِ َقاَل نبأنا   ِل َعَلى َّللاَّ ِ َمْوَلى اْلُمَتَوكِ  َقاَل: ُقِرَئ َعَلى َأِبي َشاِكٍر َمَسرََّة ْبِن َعْبِد َّللاَّ
لحسن بن يزيد قال نبأنا عبد هللا بن المبارك قال نبأنا سليمان بن مهران:  ا

قال إبراهيم ابن َجْعَفٍر اأَلْنَصاِريُّ اْلَمْعُروُف ِبالرَّاِهِب، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل  
َ ِإَذا َأَراَد أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ ْن َيْجَعَل َعْبًدا ِلْلِخالَفِة َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َمَسَح َيَدُه َعَلى َجْبَهِتِه  «

محمد بن جعفر بن   موضوع  167 48
 الحسين الوراق أبو بكر 

ْبِن   ْبِن اْلُحَسْيِن  َجْعَفِر  ْبُن  ُمَحمَُّد  َبْكٍر  َأُبو  نبأنا  َقاَل  اْلَحاِفُظ  ُنَعْيٍم  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
اْلَبْغَداِديُّ  اْلَورَّاُق  ُغْنَدٌر  َزَكِريَّا  ْبِن  ِد  َعَلْيَنا   -ُمَحمَّ ْبُن   -َقِدَم  ُد  ُمَحمَّ َثِني  َقاَل َحدَّ

ْحَمِن أَ  ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيِد  َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّ ُبو َعِليٍ  اْلَحاِفُظ َقاَل نبأنا َعْبُد َّللاَّ
ْبُن   َداُوُد  نبأنا  َقاَل  َداُوَد  َأِبي  ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ نبأنا  قال  عيشون  ْبِن 

ْبِرَقاِن، َعْن َمَطٍر اْلَورَّاِق، َعْن َهاُروَن ْبِن َعْنَتَرَة، َعْن َعْبِد َّللاَِّ  اِئِب،  الزِ   ْبِن السَّ
ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  صلى هللا عليه وسلم َقاَل:  َعْن َزاَذاَن، َعْن َعْبِد َّللاَّ
ْمِع َمْغِفَرٌة ِللذُُّنوِب، َوَما َنَقَص ِمَن   َوَذَهاُب السَّ ِللذُُّنوِب،  »َذَهاُب اْلَبَصِر َمْغِفَرٌة 

 اْلَجَسِد َفَعَلى َقْدِر َذِلَك  « 

محمد بن الحسن بن  موضوع  177 49
 بور البلخي 

ُب َقاَل أنبأنا محم د بن عبد هللا   اِر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر اْلُمَؤدِ  َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَغفَّ
ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُبوٍر اْلَبْلِخيُّ َقاَل نبأنا يحيى بن خالد   افعي  قال نبأنا ُمَحمَّ الش 

 َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َرُسوِل  أبو زكري ا قال نبأنا َمْنُصوُر ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، َعنْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َقاَل: »ال َتَزاُل ُأمَِّتي ِبَخْيٍر َما َداَم ِفيِهْم َمْن َرآِني   َأنَّهُ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َمرَّاٍت«.َوَمْن َرَأى َمْن َرآِني َوَمْن َرَأى َمْن َرَأى َمْن َرآِني َثالَث 
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 موضوع  181 50
محمد بن الحسن بن 
أزهر القطايعي الدعا  

 األصم أبو بكر 

اْلَعبَّاِس   ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  ُمَحمَُّد  َبْكٍر  َأُبو  نا  َأْخَبَرِني الحسن بن أبي طالب قال 
اُر َقاَل نا محم د بن الحسن العسكري  قال نا العب اس بن يزيد البحراني قال   النَّجَّ

وُب، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى نا إسماعيل ابن علي ة قال نا َأيُّ 
َهَداِء َفَرَجَح  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ُوِزَن ِحْبُر اْلُعَلَماِء ِبَدِم الشُّ  َعَلْيِهْم « َّللاَّ

 موضوع  182 51

محمد بن الحسن بن 
  أزهر القطايعي الدعا

األصم العسكري 
 األطروش أبو بكر 

َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُعَمَر اْلَبْرَمِكيُّ َقاَل أنبأنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن َخَلف ْبن   
ق اق قال نبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن اأَلْزَهِر الدعاء األطروش  بخيت الد 

،  قال نبأنا عب اس الدوري قال نبأنا قبيصة بن عقبة قال نبأنا   ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ
  ِ ا َأْن َدَخَل َرُسوُل َّللاَّ َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َلمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة ُمَهاِجًرا ِمْن َمكََّة َأْشَعَث َأْغَبَر َأْكَثُروا َعَلْيِه اْلَيُهوُد   َصلَّى َّللاَّ

ِ، َوَكاَنْت  اْلَمَساِئلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيِجيُبُهْم َجَواًبا ُمَداَرًكا ِبِإْذِن َّللاَّ ، َوالنَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
اْلَمِديَنَة   َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيُّ  َدَخَل  َأْن  ا  َفَلمَّ َبَمكََّة،  َماَتْت  َقْد  َخِديَجُة 

يَج. َفَقاَل َلُهْم: »َأْنِكُحوِني« . َفَأَتاُه ِجْبِريُل ِبِخْرَقٍة ِمَن  َواْسَتْوَطَنَها، َطَلَب التَّْزوِ 
اْلَجنَِّة ُطوُلَها ِذَراَعاِن ِفي َعْرِض ِشْبٍر ِفيَها ُصوَرٌة َلْم َيَر الرَّاُءوَن َأْحَسَن ِمْنَها،  

َ َيُقوُل َلكَ  ُد، ِإنَّ َّللاَّ وَرِة.   َفَنَشَرَها ِجْبِريُل َوَقاَل َلُه: َيا ُمَحمَّ َأْن َتَزوَّْج َعَلى َهِذِه الصُّ
وَرِة يا  َأْيَن ِلي ِمْثُل َهَذه الصُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَنا ِمْن  َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
يِق. َفَمَضى  دِ  َ َيُقوُل َلَك َتَزوَّْج ِبْنَت َأِبي َبْكٍر الصِ  جبريل؟« قال َلُه ِجْبِريُل: ِإنَّ َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى َمْنِزِل َأِبي َبْكٍر َفَقَرَع اْلَباَب ُثمَّ َقاَل: »َيا   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َ َأَمَرِني َأْن ُأَصاِهَركَ  َوَكاَن َلُه َثالُث َبَناٍت َفَعَرَضُهنَّ َعَلى َرُسوِل    «. َأَبا َبْكٍر ِإنَّ َّللاَّ
ُ َعَلْيهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َ َأَمَرِني  َوَسلََّم. َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ »ِإنَّ َّللاَّ

ُ َعَلْيِه    اْلَجاِرَيَة«َأْن َأَتَزوََّج َهِذِه   َجَها َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ . َوِهَي َعاِئَشُة، َفَتَزوَّ
 َوَسلََّم. 

 موضوع  183 52
محمد بن الحسن بن 

محمد األنباري أبو عبد  
 هللا

ِد بن أحمد الر ازي  قال: نبأنا، َأُبو ُزْرَعَة  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُزْرَعَة َرْوُح ْبُن ُمَحمَّ
َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن الرَّاِزيُّ اْلَحاِفُظ َوَكَتَبُه ِلي ِبَخطِ ِه. وَأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َعِليٍ   

لُ  ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن  اْلُمَعدَّ ِ ُمَحمَّ  َقاَل: أنبأنا أبو زرعة الر ازي  قال: نبأنا َعْبِد َّللاَّ
َثِني َأُبو َكاِمٍل ُشَجاُع ْبُن َأْسَلٍم اْلَحاِسُب َقاَل:   ِإْسَماِعيَل اأَلْنَباِريُّ ِبِمْصَر َقاَل: َحدَّ

ِد   َثِني َأُبو َبْكِر ْبُن ُمَقاِتٍل َصاِحُب ُمَحمَّ َثِني َماِلُك  َحدَّ ْبِن اْلَحَسِن اْلَفِقيُه َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ْبُن َأَنٍس، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُجَل َيُصوُم َوُيَصلِ ي َوَيُحجُّ َوَيْعَتِمُر، َفِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة أُ  ْعَطى ِبَقْدِر  »ِإنَّ الرَّ
 َعْقِلِه  « 
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 موضوع  185 53
محمد بن الحسن بن 
محمد المقرئ النقاش  

 أبو بكر 

اْلَقِطيِعيُّ  َجْعَفٍر  ْبُن  َأْحَمُد  َثِني  َأْحَمَد   َحدَّ ْبُن  ِإْبَراِهيُم  ِإْسَحاَق  َأُبو  َثِني  َحدَّ َقاَل: 
ِد قال: نبأنا َأُبو َغاِلِب   ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ َثِني َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ الطََّبِريُّ َقاَل: َحدَّ

ي ُمَعاِوَيُة ْبُن َعْمرٍ  َثِني َجدِ  و َقاَل: نبأنا زائدة،  اْبُن ِبْنِت ُمَعاِوَيَة ْبِن َعْمٍرو َقاَل َحدَّ
َعَلْيِه    ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل:  ُعَمَر:  اْبِن  َعِن  ُمَجاِهٍد،  َعْن  َلْيٌث،  عن 

 َحِبيِبِه« َوَسلََّم: »َسَأْلُت هللا أال يستجيب لدعاء َحِبيٍب َعَلى 

 موضوع  186 54
محمد بن الحسن بن 
محمد المقرئ النقاش  

 أبو بكر 

َأْخَبَرَناُه َأُبو َيْعَلى َأْحَمُد بن عبد الواحد الوكيل قال أنبأنا إسماعيل بن سعيد  
َأُبو َغاِلٍب   اْلَكْوَكِبيُّ َقاَل نبأنا  اْلَقاِسِم  َأُبو َعِليٍ  اْلُحَسْيُن ْبُن  ل قال نبأنا  المعد 

ي ُمَعاِوَيُة َعْمٍرو َعْن  َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد اْبِن ِبْنِت ُمَعاِوَيَة ْبِن َعْمٍرو َقاَل َحدَّ  َثِني َجدِ 
ُ َعَلْيِه   َزاِئَدَة َعِن اللَّْيِث َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 حبيبه« وسل م: »سألت ربي أال يشفع حبيبا يدعو علي 

 موضوع  187 55
محمد بن الحسن بن 
محمد المقرئ النقاش  

 بكر أبو 

َأْخَبَرَناُه َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر المقرئ قال نبأنا محم د بن الحسن  
النقاش قال: نبأنا يحيى بن محمد بن عبد الملك الخياط قال نبأنا إدريس بن  
عيسى المخزومي  القط ان قال نبأنا زيد بن الحباب قال نبأنا سفيان الثوري 

ِن َأِبي َظْبَياَن َعْن َأِبيِه عن أبي اْلَعبَّاِس. َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِ  َعْن َقاُبوَس بْ 
اأَلْيَمِن   َفِخِذِه  َوَعَلى  ِإْبَراِهيُم،  اْبُنُه  اأَلْيَسِر  َفِخِذِه  َوَعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ

، َتاَرًة ُيَقبِ ُل َهَذا َوَتاَرًة   ُيَقبِ ُل َهَذا، ِإْذ َهَبَط َعَلْيِه ِجْبِريُل َعَلْيِه  اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ 
َأَتاِني ِجْبِريُل من ربي   اْلَعاَلِميَن َفَلمَّا ُسرِ َي َعْنُه. َقاَل:  ِبَوْحٍي ِمْن َربِ   الُم  السَّ

الُم َوَيُقوُل َلَك: َلْسُت َأْجَمُعُهمَ  ُد ِإنَّ َربََّك َيْقَرُأ َعَلْيِك السَّ ا َلَك َفاْفِد  فقال: َيا ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ِإْبَراِهيَم َفَبَكى، َوَنَظَر   «.َأَحَدُهَما ِبَصاِحِبهِ  َفَنَظَر النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ِإَلى اْلُحَسْيِن َفَبَكى ُثمَّ َقاَل: »ِإنَّ ِإْبَراِهيَم ُأمُُّه َأَمٌة َوَمَتى َماَت َلْم َيْحَزْن َعَلْيِه  
مَّ اْلُحَسْيِن َفاِطَمُة َوَأُبوُه َعِليٌّ اْبُن َعمِ ي َلْحِمي َوَدِمي َوَمَتى َماَت َحِزَنِت َغْيِري، َوأُ 

َيا  ُحْزِنِهَما،  َعَلى  ُحْزِني  ُأوِثُر  َوَأَنا  َعَلْيِه  َأَنا  َوَحِزْنُت  َعمِ ي  اْبُن  َوَحِزَن  اْبَنِتي 
ِبِإْبَراِهي َفَدْيُتُه  ِإْبَراِهيَم،  َتْقِبُض  النَِّبيُّ    «.مَ ِجْبِريُل  َفَكاَن  َبْعَد َثالٍث.  َفُقِبَض  َقاَل 

َلُه َوَضمَُّه ِإَلى َصْدرِِه َوَرَشَف  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َرَأى اْلُحَسْيَن ُمْقِبال َقبَّ َصلَّى َّللاَّ
 إبراهيم«.َثَناَياُه َوَقاَل: »فديت من فديته بابني 

 موضوع  201 56
محمد بن الحسين بن  
سعيد الهمذاني أبو  

 جعفر 

ِد القرشي قال أنبأنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ  ِ ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ
ْبُن اْلَحَسِن ْبِن مطرف الجر احي قال نبأنا محمد بن الحسين بن سعيد بن أبان  

َحجَّ  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  نبأنا  قال  رشدين.   -اجٍ الهمذاني  اْبَن   َيْعِني 
وأخبرنا أبو نعيم الحافظ قال نبأنا سليمان بن أحمد الطبراني قال نبأنا ابن  
اَنَة   رشدين قال نبأنا حميد بن علي  البجلي  قال نبأنا اْبُن َلِهيَعَة َعْن َأِبي ُعشَّ

َلْيِه َوَسلََّم: َلمَّا اْسَتَقرَّ َأْهُل  َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عَ   َعْن ُعْقَبَة ْبِن ُعَمَر.
َأْرَكاِنَك؟   ِبُرْكَنْيِن ِمْن  َنِني  ُتَزيِ  َأْن  اْلَجنَِّة ِفي اْلَجنَِّة َقاَلِت الجنة يا رب َوَعْدَتِني 
َتِميُس   َكَما  َمْيًسا  اْلَجنَُّة  َفَماَسِت  َقاَل  َواْلُحَسْيِن؟  ِباْلَحَسِن  َنِك  ُأَزيِ  َأَلْم  َقاَل: 

 َعُروُس« الْ 
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 موضوع  203 57

محمد بن الحسين بن  
علي العلوي أبو  

معروف بابن   الحسين،
 الشبيه 

َأْخَبَرِني علي  بن المحسن قال نبأنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن علي  
ِ ْبِن بكير قال نبأنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعِزيِز   ِبيِه اْلَعَلِويُّ ِبِإَفاَدِة َأِبي َعْبِد َّللاَّ بن الشَّ

َسُن ْبُن َعِليِ   ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن جعفر بن البقال الزيدي قال نبأنا َأُبو َسِعيٍد اْلحَ 
َثِني َبْحُر ْبُن َيْحَيى األزمي قال نبأنا عبد الكريم   َمِد اأَلَزِميُّ َقاَل َحدَّ ْبِن َعْبِد الصَّ
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف   ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّ بن روح قال نبأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعْبِد َّللاَّ

َأنَّ  ِه.  َأِبيِه َعْن َجدِ  ِ  َعْن  ُنُزوَل َّللاَّ ِإنَّ  َقاَل:  َوَسلََّم  ُ َعَلْيِه   َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْيِء ِإْقَباُلُه َعَلْيِه ِمْن َغْيِر   «. ُنُزولٍ َتَعاَلى ِإَلى الشَّ

 موضوع  204 58
محمد بن الحسين بن  
محمد البسطامي أبو  

 عمر 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلِبْسَطاِميُّ  َثِني اْلَحَسُن بن أبي طالب قال: نبأنا َأُبو ُعَمَر ُمَحمَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن اْلَجاُروِد َقاَل نبأنا محم د بن عبد الملك  َقاَل: نبأنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ

وا: نبأنا  الدقيقي وعثمان ابن خرزاد األنطاكي  وعب اس بن محم د الدوري. قال
عفان بن مسلم قال نبأنا ُشْعَبُة َعْن َأِبي التَّيَّاِح َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل  
َك الالِزُم  ُ َعَلْيِه وسل م: »قول هللا تعالى يا ابن آَدَم َأَنا ُبدُّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َك، ُكلُّ النَّاِس َلَك ِمْنُهْم ُبدٌّ   بد«  َوَلْيَس َلَك ِمنِ ي َفاْعَمْل ِلُبدِ 

 موضوع  205 59
محمد بن الحسين بن  

  بكر،إبراهيم الوراق أبو 
 يعرف بابن الخفاف 

َثِني َأُبو َبْكِر ْبُن الخفاف بلفظه قال نبأنا عبد هللا بن محم د الصائغ قال   َحدَّ
ْحَمِن َعْبُد   ِ ْبُن َيِزيَد  نبأنا بشر بن موسى بن صالح قال نبأنا َأُبو َعْبِد الرَّ َّللاَّ

ْحَمِن اْلَمْسُعوِديِ  َعْن َعاِصٍم َعْن َأِبي َواِئٍل َعْن َعْبِد َّللاَِّ.  اْلُمْقِرُئ َعْن َعْبِد الرَّ
َوَسلََّم عن جبريل عن ميكائيل عن إسرافيل عن   َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيِ   َعِن 

ِفيِع َعِن اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ َعِن َّللاَِّ  ِفيَع الرَّ  َتَعاَلى: َأنَُّه َأْظَهَر ِفي اللَّْوِح َأْن ُيْخِبَر الرَّ
ِفيُع ِإْسَراِفيَل َوَأْن ُيْخِبَر ِإْسَراِفيُل ِميَكاِئيَل َوَأْن ُيْخِبَر ِميَكاِئيُل ِجْبِريَل   َوَأْن ُيْخِبَر الرَّ

ًدا صل ى هللا عليه وسل م، َأنَّهُ   َمْن َصلَّى َعَلْيَك ِفي اْلَيْوِم  َوَأْن ُيْخِبَر ِجْبِريُل ُمَحمَّ
َواللَّْيَلِة ِماَئَة َمرٍَّة َصلَّْيُت َعَلْيِه َأْلَفْي َصالٍة، َوَيْقِضي له ألف حاجة أيسرها أن  

 يعتقه من النار. 

محمد بن حسان بن   موضوع  210 60
 خالد السمتي أبو جعفر 

ُد ْبُن اْلُحَسْين ْبن اْلَفْضل القطان قال: أنبأنا أبو الحسين أحمد بن   َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
ُد ْبُن َعِليٍ  اْلَورَّاقُ  َوُيْعَرُف   -عثمان الغزي المعروف بابن بويان قال: نبأنا ُمَحمَّ

ان قال: نبأنا سيف بن محم د بن    -ِبَحْمَدانَ  َقاَل: نبأنا السمتي محم د بن حس 
ِت ُسْفَياَن، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن َحبََّة ْبِن ُجَوْيٍن، َعْن َعِليِ   ُأخْ 

أَلِبي  َحْيٍر  ِفي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيِ   َمَع  َأَنا  َبْيَنا  َقاَل:  َطاِلٍب  َأِبي  ْبِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: »َيا  َطاِلٍب، َأْشَرَف َعَلْيَنا َأُبو َطاِلٍب َفَبصُ  َر ِبِه النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

، َوَلِكنِ ي   َعمِ  َأال َتْنِزُل َفُتَصلِ ي َمَعَنا؟« . َقاَل: اْبَن َأِخي، ِإنِ ي أَلْعَلُم َأنََّك َعَلى َحقٍ 
فصل   جعفر  يا  علينا  انزل  َوَلِكِن  اْسِتي،  َفَتْعُلوِني  َأْسُجَد  َأْن  اْبِن  َأْكَرُه  َجَناَح 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلمَّا َقَضى  َك. َفَنَزَل َجْعَفُر َفَصلَّى َعْن َيَساِر النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعمِ 
َقْد    َ َفَقاَل: »َأَما ِإنَّ َّللاَّ َجْعَفٍر  ِإَلى  اْلَتَفَت  َعَلْيِه َوَسلََّم َصالَتُه   ُ النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 عمك« ْيِن َتِطيُر ِبِهَما ِفي اْلَجنَِّة كما وصلت جناح ابن َوَصَلَك ِبَجَناحَ 
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 موضوع  211 61
محمد بن الحجاج  

اللخمي الواسطي أبو  
 إبراهيم

ِ َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد بن عبد هللا الكاتب قال أنبأنا َأُبو اْلَقاِسِم   َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ
اْلُمْقِرُئ   َهاُروَن  ْبُن  ُمَحمَُّد  نبأنا  ْبِن سليمان المقرئ قال  اْلَحَسِن  ْبُن   ِ َعْبُد َّللاَّ

وَّاِق َقاَل نبأنا يحيى بن أي وب قال   اِج َعْن  اْلَمْعُروُف ِبالسَّ نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحجَّ
ُ َعَلْيِه   َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن عمير عن ِرْبِعيِ  ْبِن ِحَراٍش َعْن ُحَذْيَفَة. َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ِلِقَياِم   َظْهِري  ِلَتُشدَّ  اْلَهِريَسَة  ِجْبِريُل  »َأْطَعَمِني  َقاَل:   الليل« َوَسلََّم 
ِد ْبِن َشاِكٍر  . َأْخَبَرَنا َعِليُّ  ِد ْبِن َعِليٍ  اإِلَياِديُّ ومحم د بن َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ  ْبُن ُمَحمَّ

اٍج ِمْن َأْهِل َواِسَط  ُد ْبُن َحجَّ اِئُغ َقاَل نبأنا داود بن مهران قال نبأنا ُمَحمَّ الصَّ
َلْيَلى وِرْبِعيِ  بْ  َأِبي  اْلَمَلِك ْبِن ُعَمْيٍر َعِن اْبِن  ِن ِحَراٍش َعْن ُحَذْيَفَة.  َعْن َعْبِد 

ُ َعَلْيِه وسلم ِلِجْبِريَل: »َأْطِعْمِني َهِريَسًة َأُشدُّ ِبَها   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 اللَّْيِل« َظْهِري ِلِقَياِم 

محمد بن الحجاج   موضوع  212 62
 اللخمي الواسطي  

ِد ْبِن َشاِكٍر   ِد ْبِن َعِليٍ  اإِلَياِديُّ ومحم د بن َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
اٍج ِمْن َأْهِل َواِسَط  ُد ْبُن َحجَّ اِئُغ َقاَل نبأنا داود بن مهران قال نبأنا ُمَحمَّ الصَّ

َليْ  َأِبي  اْلَمَلِك ْبِن ُعَمْيٍر َعِن اْبِن  َلى وِرْبِعيِ  ْبِن ِحَراٍش َعْن ُحَذْيَفَة.  َعْن َعْبِد 
ُ َعَلْيِه وسلم ِلِجْبِريَل: »َأْطِعْمِني َهِريَسًة َأُشدُّ ِبَها   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اللَّْيِل« َظْهِري ِلِقَياِم 

 موضوع  213 63
محمد بن الحجاج  

اللخمي الواسطي أبو  
 إبراهيم

َأْخَبَرِني اأَلْزَهِريُّ َقاَل أنبأنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحاِفُظ َقاَل نبأنا َأُبو ُعَبْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن 
َعْبِد   ْبِن  ِإْبَراِهيَم  ْبُن  َعِليُّ  اْلَواِسِطيُّ  الحسين  نبأنا أبو  َقاَل  بِ يُّ  الضَّ ِإْسَماِعيَل 

ُد ْبُن  اْلَمِجيِد قال نبأنا َمْنُصوُر ْبُن اْلُمهَ  اِجِر َأُبو اْلَحَسِن اْلُبُزوِريُّ َقاَل نبأنا ُمَحمَّ
اِج اللَّْخِميُّ َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْيٍر اللَّْخِميِ  َعْن َيْعَلى ْبِن ُمرََّة. َقاَل َقاَل   اْلَحجَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَمَرِني ِجْبِريُل ِبَأْكلِ  اْلَهِريَسِة َأُشدُّ َظْهِري،   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
الِة« َوَأَتَقوَّى ِبَها َعَلى   الصَّ

 موضوع  216 64
محمد بن حامد بن  

محمد السلمي  
 الخراساني أبو أحمد 

ِبالنَّْهَرَواِن ِمْن َأْصِل كتابه قال نبأنا    َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َرْوٍح النَّْهَرَواِنيُّ 
َثِني َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َحاِمِد   ُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقِطيِعيُّ ِإْمالًء َقاَل َحدَّ َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

َلِميُّ  ُد بْ   -َقِدَم َعَلْيَنا حاجا  -ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِإْسَماِعيَل السُّ ُن َيِزيَد  قال نبأنا ُمَحمَّ
َلِميُّ قال نبأنا سليمان بن قيس عن أبي يعلى ْبِن اْلُمَهاِجِر   ِ السُّ ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َعْن َأَباٍن َعْن َأَنٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللا عليه وسلم: »َسَيْأِتي ِمْن 

ِ َوُسنَِّتي   َبْعِدي َرُجٌل ُيَقاُل َلُه النُّْعَماُن ْبُن َثاِبٍت َوُيَكنَّى َأَبا َحِنيَفَة َلُيْحِيَينَّ ِديَن َّللاَّ
 َيَدْيِه« َعَلى 

محمد بن عبد الرحمن  موضوع  223 65
 بن حرة الطبري 

ثنا محم د  ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حد  اودي  أخبرنا محم د بن إسماعيل الد 
َثَنا   ، َحدَّ ثنا محم د بن عبد الر حمن الط بري  ابن الحسين بن محم د بن حاتم، حد 

َثَنا ُيوُسُف ْبُن َسِعيٍد َأُبو اْلُمَثنَّ  ، َحدَّ ى، اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َخاِلٍد الطََّبِريُّ
َعْن َأِبي ِعْصَمَة، َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن َعْن َقِبيَصَة ْبِن ُذَؤْيٍب، َعن ُمَعاِذ ْبِن  
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َجْت َنْفَسَها ِمْن َغْيِر   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َأيَُّما اْمَرَأٍة َزوَّ َجَبٍل، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 َوِليٍ  َفِهَي زَاِنَيٌة«  

 موضوع  230 66
محمد بن عبيد هللا بن  
مرزوق الخصيب أبو  

 بكر

ثنا أبو القاسم عمر بن محم د عبد هللا   ، حد  وِميُّ ِ الرُّ َأْخَبَرَناُه ُبْشَرى ْبُن َعْبِد َّللاَّ
دينار   بن  مرزوق  ْبِن   ِ َّللاَّ ُعَبْيِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ي  َجدِ  َثَنا  َحدَّ  ، الترمذي  حاتم  بن 

ثنا   ل، حد  ثنا حم اد بن سلمة، َأْخَبَرِني ]الخال  َأَنٍس. َقاَل:    َثاِبٌت[ َعنْ عف ان، حد 
َماِء   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلمَّا َعَرَج ِبي ِجْبِريُل َرَأْيُت ِفي السَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َمًة ال َتُروُث َوال َتُبوُل َوال َتعْ  َجًة ُمَلجَّ َرُق ُرُءوُسَها ِمَن اْلَياُقوِت  َخْيال َمْوَقَفًة ُمَسرَّ
ِد اأَلْخَضِر وَأْبَداُنَها ِمَن اْلِعْقَياِن اأَلْصَفِر َذَواُت َأْجِنَحٍة.  اأَلْحَمِر َوَحَواِفُرَها ِمَن الزُُّمرُّ

َ َعَلْيهَ  ا  َفُقْلُت: ِلَمْن هذا؟ َفَقاَل ِجْبِريُل: ِهَي ِلُمِحبِ ي َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر َيُزوُروَن َّللاَّ
 اْلِقَياَمِة« َيْوَم 

محمد بن عبيد هللا بن   موضوع  232 67
 أحمد الرزاز أبو طالب 

ز از، أخبرنا علي بن عمر   َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَِّ بن أحمد الر 
َثَنا   ِد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن َأِسيٍد اأَلْصَبَهاِنيُّ َقاَل: َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ الختلي، َحدَّ

َثَنا َداوُ  م، َحدَّ ِ ابن محم د بن سال  ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَواِسِطيُّ َقاِضي َقْزِويَن، َعْبُد َّللاَّ
  .ِ ُد ْبُن َجاِبٍر، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَهَمَز، َفَقا َل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى َقاَل: َقَرَأ ُمَعاٌذ َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْقَرْأ َيا ُمَعاُذ َوال   َتْهِمْز« َّللاَّ

 موضوع  244 68
محمد بن عبد بن عامر  
السغدي السمرقندي أبو  

 بكر

َثَنا   ِ ْبُن ِعيَسى بن إبراهيم المحتسب بهمذان، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر َعْبُد َّللاَّ
ُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَّ ِد ْبِن العب اس بن هشام النهاوندي، َحدَّ َأُبو الطَّيِ ِب َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ثنا عصام بن يوسف، ، حد  مرقندي  َثَنا ُشْعَبُة،   َعْبِد ْبِن َعاِمِر ْبِن مرداس الس  َحدَّ
َعَلْيِه    ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل:  َماِلٍك  ْبِن  َأَنِس  َعْن  الطَِّويُل،  ُحَمْيٌد  َعْن 

اْلُمِعمَّةُ  التَّْوَراِة  ِفي  ُتْدَعى  َياِسيَن  »ُسوَرُة  َوَما    «.َوَسلََّم:   ِ َّللاَّ َرُسوَل  َيا  ِقيَل: 
بخي صاحبها  »تعم  قال:  ْنَيا المعمة؟  الدُّ َبْلَوى  َعْنُه  َوُتَكاِبُد  َواآلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ري 

َتْدَفُع َعْن َصاِحِبَها ُكلَّ   اِفَعُة،  اْلَقاِضَيُة الدَّ َوُتْدَعى  َأَهاِويَل اآلِخَرِة،  َوَتْدَفُع َعْنُه 
ةً  ، َوَمْن َسِمَعَها  ُسوٍء، َوَتْقِضي َلُه ُكلَّ َحاَجٍة، َوَمْن َقَرَأَها َعَدَلْت َلُه ِعْشِريَن ِحجَّ

ِ، َوَمْن َكَتَبَها َوَشِرَبَها َأْدَخَلْت َجْوَفُه َأْلَف ُنوٍر،  َعَدَلْت َلُه َأْلَف ِديَناٍر ِفي َسِبيِل َّللاَّ
 َوَأْلَف َيِقيٍن، َوَأْلَف َبَرَكٍة، َوَأْلَف رحمة، ونزحت ِمْنُه ُكلَّ ِغلٍ  َوَداٍء  « 

 موضوع  245 69
محمد بن عبد بن عامر  
السغدي السمرقندي أبو  

 بكر

ُد  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ أخبرنا ابن الفضل، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَعبَّاِس اْلَقْزِويِنيُّ
َثَنا ُشْعَبُة،  ثنا عصام بن يوسف، َحدَّ َمْرَقْنِديُّ بقزوين، حد  ْبُن َعْبِد ْبِن َعاِمٍر السَّ

ُ َعَلْيِه َعْن ُسَليْ  ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َماَن التَّْيِميِ 
اْلَكالمِ  ِفي  ُتْفُشوا  اْلَقَدرَ   -َوَسلََّم: »ال  َأْهَل   -َيْعِني  ُتَجاِدُلوا  َوال   ،ِ َفِإنَُّه ِسرُّ َّللاَّ

ْيَطاَن ُيِريُد ِبُكُم اْلغَ  ُ ُيِريُد ِبُكُم اْلَخْيَر  «اْلِبَدِع َفِإنَّ الشَّ  يَّ َوَّللاَّ

 موضوع  246 70
محمد بن عبد بن عامر  
السغدي السمرقندي أبو  

 بكر

  ، َثَنا محمد بن يوسف بن حمدان الهمداني  َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد بن رزق، َحدَّ
عبد   ثنا  حد  الكشي،  حميد  بن  عبد  أخبرنا  عامر،  بن  عبد  بن  محم د  ثنا  حد 

ز اق، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنٍس َقاَل: َلمَّا َخَرَج َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى   ُ الر  َّللاَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َعَلْيِه َوَسلََّم من الغار، أخذ أبو بكر ِبَغْرزِِه َفَنَظَر النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
ُرَك؟ َقاَل: َبَلى! ِفَداَك َأِبي َوُأمِ ي. َقاَل:    «.ِإَلى َوْجِهِه. َفَقاَل: »َيا َأَبا َبْكٍر َأال ُأَبشِ 

َ َيَتَجلَّى َيْوَم اْلِقَياَمِة ِلْلَخالِئِق َعامًَّة، َوَيَتَجلَّى َلَك َيا َأَبا َبْكٍر  ًة«»ِإنَّ َّللاَّ  َخاصَّ

 موضوع  247 71
محمد بن عبد بن عامر  
السغدي السمرقندي أبو  

 بكر

  ، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  المحتسب، أخبرنا الحسن بن الحسين الفقيه الهمداني 
ُد ْبُن َعْبِد ْبِن َعاِمٍر   َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ُد ْبُن َهاُروَن النَّْهَرَواِنيُّ َثَنا َأُبو َنْصٍر ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا َعْبدُ  ثنا قتيبة بن سعيد، َحدَّ ، حد  َمْرَقْنِديُّ ِ ْبُن َلِهيَعَة، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر،    السَّ َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقاَل اْلُقْرآُن َمْخُلوٌق   َعْن َجاِبٍر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َكَفَر« َفَقْد 

محمد بن عيسى بن   موضوع  252 72
 موسى األصبهاني 

ِ ْبن شهريار األصبهاني، أخبرنا سليمان   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ
ثنا محم د بن   ثنا محم د بن علي الصائغ المكي قال: حد  ، حد  بن أحمد الط براني 

ُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن ُمَجاِهٍد،   َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ َعِن  معاوية الن يسابوري 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن  اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
َياِطيَن، سفاكين للدماء، ال يرعوون   ُوُجوُهُهْم ُوُجوُه اآلَدِميِ يَن، َوُقُلوُبُهْم ُقُلوُب الشَّ

َوإِ  َأْرُبوَك،  َباَيْعَتُهْم  ِإْن  َقِبيٍح،  اْئَتَمْنَتُهْم َخاُنوَك، َصِبيُُّهْم َعاِرٌم، َوَشابُُّهْم  َعْن  ِن 
ِبْدَعٌة   ِفيِهْم  نَُّة  السُّ ُمْنَكٍر،  َعْن  َيْنَهى  َوال  ِبَمْعُروٍف  َيْأُمُر  ال  َوَشْيُخُهْم  َشاِطٌر، 

 َعَلْيِهْم ِشَراَرُهْم َواْلِبْدَعُة ِفيِهْم ُسنٌَّة، َوُذو اأَلْمِر ِمْنُهْم َغاٍو َفِعْنَد َذِلَك ُيَسلِ ُط َّللاَُّ 
َلُهْم«  ُيْسَتَجاُب  َفال  ِخَياُرُهْم   َفَيْدُعو 

 . َهَذا لفظ حديث الكيساني َواآلَخُر ِبَنْحِوِه. 

محمج بن عيسى   موضوع  254 73
 المروزي أبو عيسى

َثَنا  َأْخَبَرَنا َأُبو الوليد الدربندي ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد بن أبي بكر الوراق ببخارى، َحدَّ
ِعيَسى   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ِعيَسى  َأُبو  َثَنا  َحدَّ يزداد،  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبد  ْبن  ُمَحمَّد  َبْكٍر  َأُبو 
ثنا خلف بن يحيى،  ل، حد  ثنا عبد العزيز بن حاتم المعد  اْلَمْرَوِزيُّ ببغداد، حد 

َثَنا ِإْبَراهِ  يُم ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن َصْفَواَن ْبِن سليم ْبِن َيَساٍر َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َحدَّ
َهَذا  َوُدَعاَمُة  ُدَعاَمًة،  ِلُكلِ  َشْيٍء  َوَسلََّم: »ِإنَّ  َعَلْيِه   ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

يْ  يُن اْلِفْقُه، َوَلَفِقيٌه َواِحٌد َأَشدُّ َعَلى الشَّ  َعاِبٍد« َطاِن ِمْن َأْلِف الدِ 

محمد بن عمر بن واقد   موضوع  255 74
 الواقدي أبو عبد هللا 

ِ َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُسَف ْبِن دوست َثَنا َأُبو   َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ البز از، َحدَّ
ْحَمِن ْبُن َحاِتٍم  َثَنا َأُبو َزْيٍد َعْبُد الرَّ اْلَحَسن َعِليُّ ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد المصري، َحدَّ

ِ الزُّْهِريُّ  َثَنا َهاُروُن ْبُن َعْبِد َّللاَّ َقاَل:   -َكاَن َقاِضي ِمْصرَ   -المرادي بمصر، َحدَّ
ُرْقعَ  اْلَواِقِديُّ  َفَوقََّع َكَتَب  ِبَذِلَك،  َوَغمَُّه  ْيِن  الدَّ َغَلَبَة  ِفيَها  َيْذُكُر  اْلَمْأُموِن،  ِإَلى  ًة 

َخاُء َفُهَو الَِّذي   َخاُء، َواْلَحَياُء؟ َفَأمَّا السَّ اْلَمْأُموُن َعَلى َظْهِرَها: ِفيَك ُخلََّتاِن: السَّ
َمَنَعَك ِمْن ِإْطالِعَنا َما َأْنَت َعَلْيِه، َوَقْد  َأْطَلَق َما َمَلْكَت، َوَأمَّا اْلَحَياُء َفُهَو الَِّذي  

ِ َمْفُتوَحٌة.  َأَمْرَنا ِبَكَذا وكذا، فإن كنا أصبنا إرادتك في َبْسِط َيِدَك َفِإنَّ َخَزاِئَن َّللاَّ
ِد ْبِن ِإْسَحاَق َعِن الزُّ  ِشيِد َعْن ُمَحمَّ ْثَتِني َوَأْنَت َعَلى َقَضاِء الرَّ ْهِريِ  َوَأْنَت ُكْنَت َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِللزَُّبْيِر: »َيا ُزَبْيُر  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلى اْلِعَباِد َأْرَزاَقُهْم َعَلى َقْدِر   ْزِق َمْفُتوٌح ِبَباِب اْلَعْرِش؟ ُيْنِزُل َّللاَّ ِإنَّ َباَب الرِ 

  َقلََّل ُقلِ َل َلُه، َوَمْن َكثََّر ُكثِ َر َلُه« َنَفَقاِتِهْم َفَمنْ 



23 
 

 موضوع  257 75
محمد بن عمر بن  

حفص الثغري القبلي أبو  
 بكر

ِد ْبن   ِ ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ أخبرني عبد هللا بن أحمد بن عثمان، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُد  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص َأُبو بكر القبلي  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ يرفي  الفتح الص 

َثتْ  َنا حَكاَمُة ِبْنُت َأِخي َماِلِك ْبِن ِديَناٍر، َعْن  ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن اْلُمَباَرِك َقاَل: َحدَّ
 ُ َأِبيَها َعْن َماِلِك ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ التََّواِني ِباْلَكَسِل َفُوِلَد َبْيَنُهَما   اْلَفاَقُة« َعَلْيِه َوَسلََّم: »َزوََّج َّللاَّ

 موضوع  262 76
محمد بن عمر بن  

الحسين الزندوردي أبو  
 العباس 

الحسين   بن  علي  القاسم  أبو  ثنا  حد   ، الواسطي  اْلَعالِء  َأُبو  اْلَقاِضي  َأْخَبَرَنا 
ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن الحسين بن   العدرمي المقرئ  َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ بالكوفة، َحدَّ

ثنا أحمد بن  ، حد  ثنا جعفر بن علي القاضي البغدادي  ، حد  الخط اب البغدادي 
َثَنا َأُبو ُيوُسَف َعْن َأِبي  ثنا محم د بن سماعة القاضي، َحدَّ محم د الحماني، حد 

َحَجْجُت مَ  َقاَل:  َأْصَحاِب  َحِنيَفَة.  ِمْن  َرُجال  َفَرَأْيُت  َوِتْسِعيَن،  َسَنَة ِستٍ   َأِبي  َع 
، َفسمعتُه َيُقوُل:  ِ ْبُن َجْزٍء الزَُّبْيِديُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَقاُل َلُه َعْبُد َّللاَّ النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمنْ  ِ َرَزَقُه هللا من    َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َه ِفي ِديِن َّللاَّ َتَفقَّ
 «. همهحيث لم يحتسب، وكفاه 

محمد بن علي بن محمد   موضوع  275 77
 بن إسحاق 

ِإْسَحاَق   ْبِن  َعِليِ   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  ثنا أبي، َحدَّ البز از، حد  أخبرنا علي بن أحمد 
[ ثنا  حد   ، بناْلَبْغَداِديُّ عن   موسى[  شبل،  بن  الحسن  ثنا  حد   ، القرشي  محم د 

اِك ْبِن ُمَزاِحٍم، َعِن اْبِن  حَّ أصرم ابن َحْوَشٍب، َعْن َنْهَشِل ْبِن َسِعيٍد، َعِن الضَّ
ِلْلُمَعلِ ِمينَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ اْغِفْر    - َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َكْسِبِهْم« ْل َأْعَماَرُهْم، َوَباِرْك َلُهْم ِفي َوَأطِ  -َثالًثا

 موضوع  289 78
محمد بن علي بن عبد  
 هللا السلمي أبو الحسن 

َثَنا   . قاال: َحدَّ َثِني َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعِليٍ  َوُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُعَمَر اْلَبَجِليُّ َحدَّ
ثنا محم د بن جعفر القتات،   َلِميُّ الحبري، حد  ِ السُّ ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّ

ثنا إسرائيل، َعْن َجْعفَ  ثنا أحمد بن يونس، حد  ِر ْبِن الزَُّبْيِر، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حد 
ُ َعَلْيِه وسلم: »ال  ْحَمِن، َعْن َأِبي ُأَماَمَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْبِد الرَّ

ُجُل ِمْن َمْجِلِسِه ِإال ِلَبِني   َهاِشٍم«َيُقوُم الرَّ

محمد بن علي بن أحمد   موضوع  293 79
 العالء الواسطي أبو 

  - َوُهَو َأَخَذ بيدي -نا أبو محم د عبد هللا ابن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن اْلُمَزِنيُّ اْلَحاِفظُ 
َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْلَمْوِصِليُّ  َيْعَلى  َأُبو  ِبيِع    -َوُهَو آخذ بيدي   - نبأنا  َأُبو الرَّ نبأنا 

قال: حدثني    -وهو آخذ بيدي   -ك َقاَل: حدثني مال  - َوُهَو آِخٌذ ِبَيِدي  - الزَّْهَراِنيُّ 
َثِني اْبُن َعبَّاسٍ   -َوُهَو آِخٌذ ِبَيِدي   -َناِفعٌ  َوُهَو آِخٌذ ِبَيِدي. َقاَل: َقاَل    -َقاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه وسلم وهو آخذ بيدي: »من أخذ بيد مكروب أخذ   ِلي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ُ  ِبَيِدِه« َّللاَّ

علي بن أحمد  محمد بن  موضوع  294 80
 الواسطي أبو العالء 

ٍة َطِويَلٍة ِمْن َأْصِل   ِة الَِّتي َشَرْحُتَها ِبُمدَّ َثِني اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء َبْعَد َهِذِه اْلِقصَّ َحدَّ
َثِني َأُبو الطَّيِ ِب َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَجْعفَ  ِريُّ ِكَتاِبِه َوُهَو آِخٌذ ِبَيِدي َقاَل: َحدَّ

اِفِعيُّ    -َوُهَو آِخٌذ ِبَيِدي َثِني َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبن اْلُحَسْين اْلَفِقيُه الشَّ َقاَل: َحدَّ
بيدي  آخذ  وهو  وفي   بابن    -الص  اْلَمْعُروُف  َعاِصٍم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

بأصبهان  بيدي   -المقرئ  َيْعَلى  -وهو آخذ  َأُبو  َثَنا  آِخٌذ    -اْلَمْوِصِليُّ   َحدَّ َوُهَو 
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ِبيِع الزَّْهَراِنيُّ  -ِبَيِدي َثَنا َأُبو الرَّ وهو   -قال: حدثني مالك  -َوُهَو آِخٌذ ِبَيِدي   -َحدَّ
َثِني َناِفعٌ   -آخذ بيدي  َثِني اْبُن َعبَّاسٍ   -َوُهَو آِخٌذ ِبَيِدي   - قال: َحدَّ  -َقاَل: َحدَّ

ِبَيِدي ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َقاَل: َقاَل ِلي  -َوُهَو آِخٌذ  وهو آخذ   -َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ ِبَيِدِه« -بيدي  : »من أخذ بيد مكروب َأَخَذ َّللاَّ

 موضوع  298 81
محمد بن علي بن أحمد  

يعرف بابن   طاهر،أبو 
 األنباري 

ُد  ، أنبأنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ أخبرني أبو طاهر محم د بن علي األنباري 
ثنا الحسن بن هشام  ِ ْبن ُمَحمَّد ْبن أحمد بن حماد الموصلي، حد  ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ار. بك  بن  عب اس  ثنا  حد  الغالبي،  زكريا  بن  محم د  ثنا  حد  عمرو،   بن 

ثنا أحمد بن نصر الذارع  وأنبأنا الحسن بن الحسين بن الع ، حد  ب اس الن عالي 
  ِ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ار، َحدَّ ثنا العب اس بن بك  ثنا صدقة بن موسى، حد  بالنهروان، حد 
ِ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َبْيَنَما َرُسوُل   ِه ُثَماَمَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْبُن اْلُمَثنَّى َعْن َعمِ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس ِفي اْلَمْسِجِد َقْد َأَطاَف ِبِه َأْصَحاُبُه إذ دخل  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 
  ِ َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َفَوَقَف َوَسلََّم َوَنَظَر إلى مكان َيْجِلَس ِفيِه، َفَنَظَر َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي ُوُجوِه َأْصَحاِبِه َأيُُّهمْ  ُيوِسُع َلُه؟ َوَكاَن َأُبو َبْكٍر َجاِلًسا  َصلَّى َّللاَّ
له عن مجلسه، وقال:   َفَتَزْحَزَح  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوِل َّللاَِّ  َيِميِن  َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَبْيَن َأِبي َبْكٍر.  هاهنا َيا َأَبا اْلَحَسِن. َفَجَلَس َبْيَن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.    َقالَ  ُروَر ِفي َوْجِه َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأَنُس ْبُن َماِلٍك، َفَرَأْيُت السُّ
ُثمَّ َأْقَبَل َعَلى َأِبي َبْكٍر َفَقاَل: »َيا َأَبا َبْكٍر، ِإنََّما َيْعِرُف اْلَفْضَل أَلْهِل اْلَفْضِل َذُوو  

 اْلَفْضِل« 

 موضوع  302 82
العباس بن  محمد بن 

 سهيل الخصيب الضرير 

ُل،   اْلُمَعدَّ ِديَناٍر  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  اْلُحَسْيُن  َثَنا  َحدَّ طالب،  أبي  بن  الحسن  أخبرني 
َثَنا َأُبو   ثنا أبو هشام الرفاعي، َحدَّ أنبأنا محم د بن العب اس بن سهيل البز ار، حد 

ُ ُأَساَمَة َعْن ُبَرْيٍد َعْن َأِبي ُبْرَدَة َعْن َأبِ  ي ُموَسى. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َقْلُب اْلُمْؤِمِن ُحْلٌو ُيِحبُّ اْلَحالَوَة« 

 موضوع  303 83
محمد بن العباس بن  
 سهيل الخصيب الضرير 

َثِني َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن علي، أنبأنا َأُبو اْلَقاِسِم   . ِد  اْلُحَسْينُ َحدَّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
ثنا محم د بن العب اس بن ق اق، حد  سهيل، نبأنا َأُبو َبْكِر ْبُن َزْنَجَوْيِه،  بن دينار الد 

ِ ْبِن َبْكرٍ  ، َعْن ُحَمْيٍد، َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َعْن َعْبِد َّللاَّ ْهِميِ   السَّ
َوَسلَّ  َلمْ هللا عليه  اْلِبَحاِر  ِبَماِء  اللُّوِطيُّ  اْغَتَسَل  ِإال  َم: »َلِو  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َيِجْئ 

 ُجُنًبا« 

محمد بن العباس بن   موضوع  304 84
 حرب البزاز 

َثَنا ُمَحمَُّد  ثنا عمر بن أحمد الواعظ، َحدَّ ، حد  أنبأنا محم د بن عبد الملك القرشي 
ثنا بقية بن  ثنا سعيد بن عمرو الحمصي، حد  ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن َحْرٍب اْلَبزَّاُز، حد 

ُل ْبُن َيْحَيى اْلِقنِ ِسِريِنيُّ َعْن ُحَمْيِد ْبِن اْلَعالِء َعْن َأَنِس ْبنِ   َماِلٍك. َقاَل: َقاَل  ُمَتَوكِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقَضى أَلِخيِه اْلُمْسِلِم َحاَجًة َكاَن ِبَمْنِزَلِة  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َ  ُعْمَرُه« َمْن َخَدَم َّللاَّ
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 موضوع  307 85
محمد بن العباس بن  
أحمد الضبي أبو عبد  

 ويعرف بالعصمي  هللا،

ُد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن أبي  ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا   ِد ْبِن يونس، حد  َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ ذهل العصمي الهروي 

ثنا سويد بن سعيد، حد   ثنا داود بن عبد عبد هللا ابن محم د بن منصور، حد 
َثَنا َأُبو ُشَراَعَة َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد اْبِن َعبَّاٍس ِفي اْلَبْيِت َفَقاَل: َهْل ِفيُكْم   الجبار، َحدَّ
وُد َفاْسَتْوُصوا ِباْلُفْرِس َخْيًرا. َفِإنَّ  َغِريٌب؟ َقاُلوا: ال. َقاَل: ِإَذا َخَرَجِت الرَّاَياُت السُّ

ُ َدْوَلَتَنا َمَعُهْم. َفقَ  ُثَك َما َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َأال ُأَحدِ 
ُ َعَلْيِه  َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َقاَل: وإنك ها هنا؟ هات. َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِقبَ  ِمْن  وُد  السُّ الرَّاَياُت  َأْقَبَلِت  »ِإَذا  َيُقوُل:  ِفْتَنٌة َوَسلََّم  َلَها  َأوَّ َفِإنَّ  اْلَمْشِرِق  ِل 
 «.َضالَلةٌ َوَأْوَسُطَها َهْرٌج، َوآِخُرَها 

 موضوع  308 86
محمد بن العباس بن   

الحسين، أبو بكر  
 القاص 

ثنا   ثنا الحسن بن علي بن زيد، حد  ُد ْبُن َأْحَمَد اْلُمِفيُد، حد  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا ُسْفَياُن ْبُن َسِعيٍد الثَّْوِريُّ حاجب بن   ثنا وكيع بن الجر اح، َحدَّ سليمان، حد 

َثِني ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ.   َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َفَقا  َل: »َيْطُلُع َعَلْيُكْم َرُجٌل َلْم َيْخُلِق َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َبْعِدي َأَحًدا ُهَو َخْيٌر ِمْنُه َوال َأْفَضَل، َوَلُه َشَفاَعٌة ِمْثَل َشَفاَعِة النَِّبيِ يَن«  َّللاَّ

محمد بن عابد بن   موضوع  316 87
 الحسين الخالل 

َثَنا َأُبو ُمَحمٍَّد ُعَبْيُد  ِد ْبِن ِإْسَماِعيَل البز از َحدَّ َثَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
ثنا على بن داود   ثنا أبي محم د بن عائذ حد  ِد ْبِن َعاِئٍذ اْلَخالُل حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َّللاَّ

َثَنا َيْحَيى بْ  ثنا عبد هللا بن صالح َحدَّ ُن َأيُّوَب َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن  القنطري  حد 
ُ َعَلْيِه  ِد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيُّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُمَحمَّ
َواِب، ويبعث َصاِلًحا َعَلى َناَقِتِه، َكَما ُيَواِفي  ُ اأَلْنِبَياَء َعَلى الدَّ َوَسلََّم: »َيْبَعُث َّللاَّ

اْلَحَسَن َواْلُحَسْيَن َعَلى    ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أصحابه المحشر، ويبعث بابني َفاِطَمَة:
َناَقَتْيِن، َوَعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب َعَلى َناَقِتي، َوَأَنا َعَلى اْلُبَراِق، ويبعث بالال على 

ا، َحتَّى ِإَذا َبلَ  ا َحقًّ ِ  ناقة ينادي ِباأَلَذاِن َوَشاِهُدُه َحقًّ َغ َأْشَهُد َأنَّ محم د َرُسوُل َّللاَّ
ُقِبَلْت   ِممَّْن  َفُقِبَلْت  َواآلِخِريَن،  ِليَن  اأَلوَّ اْلُمْؤِمِنيَن  ِمَن  اْلَخالِئِق  َجِميُع  َشِهَدْتَها 

 ِمْنُه« 

 موضوع  324 88
محمد بن فارس بن  

حمدان العطشي المعبدي  
 أبو بكر 

ثنا   ُد ْبُن َفاِرٍس اْلَمْعَبِديُّ ببغداد حد  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ثنا أبو نعيم الحافظ َحدَّ حد 
ي َعْن َشِريٍك َعْن َلْيٍث   َثِني َجدِ  ْحَمِن َقاَل َحدَّ َأِبي َفاِرُس ْبُن َحْمَداَن ْبِن َعْبِد الرَّ

َقاَل: َعبَّاٍس.  اْبِن  َعِن  َطاُوٍس  َعْن  ُمَجاِهٍد  َعَلْيِه    َعْن   ُ َّللاَّ َصلَّى  ِللنَِّبيِ   ُقْلُت 
ِ ِللنَّاِر َجَواٌز. َقاَل: »َنَعْم« ُقْلُت: َوَما ُهَو؟ َقاَل: »َحبُّ َعِليِ    َوَسلََّم: َيا َرُسوَل َّللاَّ

 ْبِن َأِبي َطاِلٍب«  

محمد بن فارس بن   موضوع  325 89
 حمدان العطشي المعبدي 

َثِني َخطَّاُب بن عبد الدائم   ُد ْبُن َفاِرٍس َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ . وأنبأنا أبو نعيم َحدَّ
َثَنا َيْحَيى ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن َشِريٍك َعْن َمْنُصوٍر َعْن َلْيٍث َعْن   األرسوفي بها َحدَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »شفْعُت  ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ 
َضاَعةِ  َيْعِنَي اْبَن    -ِفي َهُؤالِء النََّفِر؛ ِفي َأِبي، َوَعمِ ي َأِبي َطاِلٍب، َوَأِخي ِمَن الرَّ

ْعِديَّةِ   ِلَيُكوُنوا ِمْن َبْعِد اْلَبْعِث َهَباًء«  -السَّ
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 موضوع  326 90
محمد بن فارس بن  

 الفرج،محمد أبو 
 المعروف بابن الغوري 

َثَنا   ُد ْبُن َفاِرٍس اْلُغوِريُّ ِإْمالًء ِفي َشوَّاَل ِمْن َسَنِة َثَماٍن وأربعمائة َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َناِفٍع َأُبو جعفر   َثَنا ُمَحمَّ َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِمْصِريُّ َحدَّ

ِ ْبنُ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ل َحدَّ َثِني َناِفُع ْبُن َيِزيَد َعْن ُزْهَرَة ْبِن َمْعَبٍد المعد   َصاِلٍح، َقاَل َحدَّ
 ُ ِ. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

َ اْخَتاَر َأْصَحاِبي َعَلى اْلَعاَلمِ  يَن ِسَوى النَِّبيِ يَن َواْلُمْرَسِليَن،  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ
َخْيَر  َفَجَعَلُهْم  َوَعِليًّا،  َوُعْثَماَن  َوُعَمَر  َبْكٍر  َأَبا  َأْرَبَعًة:  َأْصَحاِبي  ِمْن  َواْخَتاَر 

 َواْخَتاَر ُأمَِّتي َعَلى َساِئِر اأُلَمِم«   -َوِفي َأْصَحاِبي ُكلُُّهْم َخْيرٌ  -َأْصَحاِبي 

 موضوع  331 91
محمد بن الفرخان بن  
 روزبه الدوري أبو الطيب 

ثنا أبو الحسين أحمد   َثَنا القاضي أبو العالء ُمَحمَّد بن علي الواسطي حد  َحدَّ
ُل اْلُعْكَبِريُّ  َوَأُبو اْلَقاِسِم   -ِبَها  -بن علي بن أيوب بن المعافى بن العباس اْلُمَعدَّ

ِإْسَحاقَ  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأُبو    اْلُحَسْيُن  َثَنا  َحدَّ َقاال:  ِبَبْغَداَد.  بالسوطي  اْلَمْعُروُف 
. وري  الد  روزبه  بن  الفرخان  ْبُن  ُمَحمَُّد   الطَّيِ ِب 

ْبِن   ُمَحمَِّد  ْبُن  اْلَحَسُن  ُمَحمٍَّد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ بلفظه  النسفي  إبراهيم  ابن  ثني  وحد 
ثنا زيد  موسى القافالني بتكريت نبأنا محم د بن الفرخان بن روزبه  وري  حد  الد 

ثنا زيد بن الحباب   ثنا زيد بن أخرم الط ائي حد  ان الكوفي  حد  بن محم د الط ح 
ْبِن   َثْوِر  ْبُن  َزْيُد  َثَنا  ثنا زيد بن محم د بن ثوبان َحدَّ العكلي حد  ثنا  العكلي حد 

ثنا زيد بن ثور بن    -َيِزيدَ  ثنا زيد بن الحباب العكلي حد  َوِفي حديث هناد حد 
ِه َزْيِد  يزي َثَنا َزْيُد ْبُن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َعْن َجدِ  ثنا زيد بن محم د بن ثوبان َحدَّ د حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَراِبيٌّ َوُهَو   ْبِن َحاِرَثَة َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم. َقاَل: َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َفَقاَل: أيكم محم د؟ فقالوا: َصاِحُب اْلَوْجِه    -اَءهُ َأْو َقاَل َعبَ   -َشادٌّ َعَلْيِه ُرْدُنهُ 

  «؟ اأَلْزَهِر. َفَقاَل: ِإْن َيُكْن َنِبيًّا َفَما َمِعي؟ َقاَل: »ِإْن َأْخَبْرُتَك َفَهْل ُتِقرُّ بالشهادة
َأْنَت ُمْؤِمنٌ  ِبَواِدي آلِ   «.وقال أبو العال: »َفَهْل  َنَعْم! َقاَل: »ِإنََّك َمَرْرَت   َقاَل: 

َوِإنََّك َبُصْرَت ِفيِه ِبَوْكِر َحَماَمٍة ِفيِه َفْرَخاِن َلَها،   -َأْو َقاَل ِشْعِب آِل ُفالنٍ   -ُفالنٍ 
َوِإنََّك َأَخْذَت اْلَفْرَخْيِن ِمْن َوْكِرَها، َوَأنَّ اْلَحَماَمَة َأَتْت ِإَلى َوْكِرَها َفَلْم َتَر َفْرَخْيَها  

َفَلمْ  اْلَباِدَيِة  َقاَل  َفَصَفَقْت ِفي  َأْو  ُرْدَنَك.  َلَها  َفَفَتْحَت  َعَلْيَك،  َفَرْفَرَفْت  َغْيَرَك  َتَر   
َفَفَتَح   َعَباَءَك. َناِشَرٌة َجَناَحْيَها، ُمْقِبَلٌة َعَلى َفْرَخْيَها«  ْت ِفيِه، َفَها ِهَي  َفاْنَقضَّ

ِبيُّ َصلَّى َّللاَُّ عليه وسل م.  َفَكاَن َكَما َقاَلُه النَّ   -َأْو َقاَل َعَباَءهُ   -اأَلْعَراِبيُّ ُرْدَنهُ 
ِمْنَها   »َأَتْعَجُبوَن  َفَقاَل:  َفْرَخْيَها.  َعَلى  َوِإْقَباِلَها  ِمْنَها  رسول  أصحاب  فعجب 
ِحيَن  اْلُمْؤِمِن  َعْبِدِه  َعَلى  ِإْقَباال  َوَأَشدُّ  َفَرًحا  َأَشدُّ  وإقبالها على فرخيها؟ فاّلِل 

َرْت   .«َتْوَبِتِه ِمْن َهِذِه ِبَفْرَخْيَها ِ َما َلْم ُتَطيَّْر َفِإَذا ُطيِ  ُثمَّ َقاَل: »اْلُفُروُخ ِفي َأْسِر َّللاَّ
َك َأْو ِحيَلَتَك«  ْت َفاْنُصْب َلَها َفخَّ  َوَفرَّ

محمد بن كثير القرشي   موضوع  339 92
 الكوفي أبو إسحاق 

ْبُن   ُمَحمَُّد  َثَنا  َحدَّ َقاال:   . َعِليٍ  َأِبي  ْبُن  َوَعِليُّ  اْلَفْتِح  َأِبي  ْبُن   ِ َّللاَّ ُعَبْيُد  ثنا  حد 
ثنا عبد هللا بن جعفر الثعلبي. قال على: أبو القاسم: ثم  ِر الحافظ حد  اْلُمَظفَّ
ثنا محم د بن كثير الكوفي    ثنا محم د بن منصور الطوسي حد  اتفقا. قاال: حد 
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. َقاَل: َقاَل   ِ َعْن َعِليٍ  ثنا األعمش عن عدي ابن َثاِبٍت َعْن ِزرٍ  َعْن َعْبِد َّللاَّ حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َلْم َيُقْل َعِليَّ َخْيُر النَّاِس َفَقْد كفر«   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

محمد بن كثير بن   موضوع  340 93
 مروان الفهري 

ثنا   َثَنا أحمد بن علي الكرابيسي  حد  ُن ِباْلَبْصَرِة َقاَل َحدَّ ثنا َعِليُّ ْبُن َحْمَزَة اْلُمَؤذِ  حد 
ِ ْبُن  َثِني َعْبُد َّللاَّ ُد ْبُن َكِثيِر ْبِن َمْرَواَن اْلِفْهِريُّ َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ حامد بن محم د َحدَّ

ِ  َلِهيَعَة اْلِمْصِريُّ َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن   اِر ْبِن َنِشيٍط. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َنْجَدَة َعْن َعمَّ
َ َوَمالِئَكَتُه َوَأْنِبَياَءُه َوُرُسَلُه، َوُكلَّ َما   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْخَتِضُبوا َفِإنَّ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

وَن َعَلى َصاِحِب  َذَرَأ َوَبَرَأ َحتَّى اْلِحيَتاَن ِفي بحارها، والطير في أو كارها، ُيَصلُّ 
 اْلِخَضاِب َحتَّى َيْنُصَل ِخَضاُبُه« 

 موضوع  355 94
محمد بن محمد بن مكي  

القاضي الجرجاني أبو  
 أحمد 

ِد ْبِن مكي بن يوسف الجرجاني   ُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَّ ثنا أبو نعيم َحدَّ حد 
ائغ  ثنا علي بن محم د الص  َثَنا َأُبو َيْحَيى َزَكِريَّا ْبُن َيْحَيى ْبِن   -بجرجان  -حد  َحدَّ

َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس َعْن ُحَمْيٍد َعْن َأَنٍس. َقاَل: َجاَء َعِليٌّ   الحارث الكسائي َحدَّ
  ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه َناَقٌة، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعَلْيِه  ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

النَّاَقُة؟ َهِذِه  »َما  ُعْثَماُن.   «. َوَسلََّم:  َعَلْيَها  َحَمَلِني   َقاَل: 
ْنَيا، َفِإنَّ َمْن َكُثَر َشْيُئُه َكُثَر  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا َعِليُّ اتَِّق الدُّ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

، َوَمِن اْشَتدَّ ِحْرُصُه َكُثَر َهمُُّه َوَنِسَي َربَُّه، ُشُغُلُه، َوَمْن َكُثَر ُشُغُلُه اْشَتدَّ ِحْرُصهُ 
 َفَما َظنَُّك َيا َعِليُّ ِبَمْن َنِسَي َربَُّه؟«  

 موضوع  356 95
محمد بن محمد بن  

أحمد المقرئ الطرازي أبو  
 بكر

ِد ْبِن   ُد ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن َأِبي َنْصٍر ِبَبْغَداَد أنبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ وأنبأنا َأُبو ُعَبْيٍد ُمَحمَّ
ثنا   َزَكِريَّا حد  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  َسِعيٍد اْلَحَسُن  َأُبو  َثَنا  َأْحَمَد ْبن عثمان الطرازي َحدَّ

َثَنا َمْوالي   ان َحدَّ َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  خراش بن عبد هللا الط ح 
ِإَلى   َيْجُلو اْلَبَصَر؛ َوالنََّظُر  ِإَلى اْلَوْجِه اْلَحَسِن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »النََّظُر  َصلَّى َّللاَّ

 اْلَكَلَح « اْلَوْجِه اْلَقِبيِح ُيوِرُث 

 موضوع  357 96
محمد بن محمد بن  

أحمد المقرئ الطرازي أبو  
 بكر

َثَنا َأُبو الطَّيِ ِب اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد العابد بالكوفة   أنبأنا أبو نعيم الحافظ َحدَّ
ْسَكِريُّ  َثَناُه َأُبو َطاِلٍب َيْحَيى ْبُن َعِليٍ  الدَّ . وَحدَّ َثَنا َأُبو َسِعيٍد اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  َحدَّ

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَ  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ   ِبُحْلَواَن َحدَّ ْحَمد ْبن اْلَقاِسِم اْلَعْبِديُّ إمالء َحدَّ
ِل َعْن َأِبيِه َعْن   َثَنا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَّ ثنا بشر بن معاذ َحدَّ ْبِن َزَكِريَّا اْلَبْصِريُّ حد 

َّللاَُّ  َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعبَّاٍس.  اْبِن  َعِن  اْلَجْوَزاِء  َوَسلََّم:  َأِبي  َعَلْيِه   
 اْلَكَلَح« »النََّظُر ِإَلى اْلَوْجِه اْلَحَسِن َيْجُلو اْلَبَصَر؛ َوالنََّظُر ِإَلى اْلَوْجِه اْلَقِبيِح ُيوِرُث  

 موضوع  360 97
محمد بن محمد بن  

أحمد المقرئ الطرازي أبو  
 بكر

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن أحمد   ثنا أبو عبيد محم د بن أبي نصر َحدَّ حد 
َثَنا َأَنٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   ثنا خراش َحدَّ ثنا أبو سعيد العدوي حد  الطرازي حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َضاَق َمْجِلٌس   ِبُمَتَحابِ يَن« َصلَّى َّللاَّ

محمد بن موسى   موضوع  366 98
 يعرف بمموس  القطان،

أحمد   بن  سليمان  ثنا  حد  اأَلْصَبَهاِنيُّ  َشْهَرَياَر  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ثنا  حد 
ثنا محم د بن موسى القط ان، مموس ثنا محم د بن    -ببغداد  -الط براني  حد  حد 

َثَنا   َحدَّ الحمصي  األزدي   ثنا سعيد بن موسى  الحمصي حد  حفص األوصابي 
نْ  َعاِنيُّ َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل  َرَباُح ْبُن َزْيٍد الصَّ
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ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن َداَم َعَلى ِقَراَءِة يس ُكلَّ َلْيَلٍة ُثمَّ َماَت  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َشِهيًدا«َماَت 

 موضوع  367 99
محمد بن منصور بن  
حيان الهاشمي أبو  

 منصور

ثنا جدي   ري  حد  ك  أنبأنا َأُبو َمْنُصوٍر َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليِ  بن عمر الس 
َثَنا َأُبو َنْصٍر ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن حي ان الهاشمي  ا  -َحدَّ ثنا أبو    -قدم حاج  حد 

َثَنا َأُبو َعْمٍرو األُُبلِ يُّ َعْن   َكِثيٍر َعْن َأَنِس ْبِن  بكر محم د ابن قاسم البلخي َحدَّ
ُ َعَلْيِه وسلم: »لمعالجة مالك الموت أشد   َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 بالسيف«. من ألف ضربة 

 موضوع  377 100

محمد بن مزيد بن  
محمود الخزاعي أبو  

لمعروف بابن أبي   بكر،
 األزهر

َثَنا َأُبو  ق اق َحدَّ ثنا عثمان بن أحمد الد  َأْنَبَأَنا َعِلي  ْبن َأْحَمَد ْبن ُعَمر اْلُمْقِرئ حد 
ثنا إسحاق بن محم د النخعي  ار حد  ُد ْبُن َأْحَمَد بن يحيى بن بك  ِ ُمَحمَّ َعْبِد َّللاَّ

َثَنا َمْنُصوُر ْبُن َأِبي اأَلسْ  ثنا أحمد ابن عبد هللا الغداني َحدَّ َوِد َعِن اأَلْعَمِش  حد 
  ُ ِ. َقاَل َقاَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب: َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َأِبي َواِئٍل َعْن َعْبِد َّللاَّ
َفا َوُهَو ُمْقِبٌل َعَلى َشْخٍص ِفي ُصوَرِة اْلِفيِل َوُهَو يلعنه،  َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد الصَّ

ِ؟ َقاَل:فقلت: ومن هذا الذي يل ِ    عنه َرُسوَل َّللاَّ ِجيُم. َفُقْلُت: َوَّللاَّ ْيَطاُن الرَّ َهَذا الشَّ
ِ أَلْقُتَلنََّك. َوأُلِريَحنَّ اأُلمََّة ِمْنَك. َقاَل: َما َهَذا َجَزاِئي ِمْنَك! ُقْلُت: َوَما  َيا َعُدوَّ َّللاَّ

ِ َما أَ  ِ؟ َقاَل: َوَّللاَّ ْبَغَضَك َأَحٌد َقطُّ ِإال َشاَرْكُت َأَباُه ِفي َرِحِم َجَزاُؤَك ِمنِ ي َيا َعُدوَّ َّللاَّ
ِه.  ُأمِ 

 موضوع  378 101

محمد بن مزيد بن  
محمود الخزاعي أبو  

لمعروف بابن أبي   بكر،
 األزهر

ُد ْبُن َمْزَيِد ْبِن   َثَنا ُمَحمَّ ثنا المعافي بن زكريا الجريري َحدَّ َأْخَبَرِني األزهري  حد 
َعْن َأِبي   َعاِمٍر  ْبُن  َسِعيُد  َثَنا  َحدَّ َقاَل  الطُّوِسيُّ  ُمْسِلٍم  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ اأَلْزَهِر 

َقاُبوَس ْبِن َأِبي َظْبَياَن َعْن َأِبيِه عن جده عن جابر بن عبد هللا قال: وأنبأنا  
َعَلْيِه َوَسلََّم وهو  مرة أخرى عن أبيه عن َجاِبٍر َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 

ُ َقاِتَلَك« َقاَل َجاِبٌر:    يفحج بين فخدي اْلُحَسْيِن َوُيَقبِ ُل َزِبيَبَتُه َوَيُقوُل: »َلَعَن َّللاَّ
ِ َوَمْن َقاِتُلُه؟ َقاَل: »َرُجٌل ِمْن ُأمَِّتي ُيْبِغُض ِعْتَرِتي ال َيَناُلُه   َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ

يَراِن َيْرَسُب َتاَرًة َوَيْطُفو ُأْخَرى، َوَأنَّ َجْوَفُه   َشَفاَعِتي، َكَأنِ ي ِبَنْفِسِه َبْيَن َأْطَباِق النِ 
 عق« ليقول عق  

محمد بن مروان بن عبد   موضوع  379 102
 هللا السدي 

ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ز از، َحدَّ ثنا علي بن أحمد الر  اِفِعيُّ َقاَل: حد  الشَّ
ثنا   ثنا عبد الملك بن قريب األصمعي، حد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس ْبِن ُموَسى، حد  َحدَّ

َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن   -سمعت ِمْنُه ِبَبْغَدادَ   -محم د بن مروان
ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى َعَليَّ ِعْنَد  َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َل ِبَها َمِلٌك ُيَبلِ ُغِني، َوُكِفَي ِبَها َأْمَر ُدْنَياُه   َقْبِري َسِمْعُتُه، َوَمْن َصلَّى َعَليَّ َناِئًيا ُوكِ 
 َوآِخَرَتُه، َوُكْنُت َلُه َشِهيًدا، َأْو َشِفيًعا«

محمد بن مجيب الثقفي   موضوع  380 103
 الصائغ الكوفي 

ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِ  بن  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ثنا محم د بن أحمد بن رزق َحدَّ حد 
ثنا عبد   َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد اْلَفاِرِسيُّ حد  ق اق الكوفي  َحدَّ إبراهيم الد 

  - مد بن عبد هللا المعدل الر حمن ابن نافع أبو زياد درخت. وأنبأنا علي بن مح
َثَنا    -واللفظ له ثنا أحمد بن موسى الحمار الكوفي  َحدَّ ثنا دعلج بن أحمد حد  حد 
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ثنا محم د بن مجيب عن وهب   . قاال: حد  اْلَبْغَداِديُّ زِ يُّ  الرُّ  ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه وسلم:  اْلَمكِ يِ  َعْن َعَطاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل َرسُ  وُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َ َأيََّدِني ِبَأْرَبَعِة ُوَزَراَء« ُقْلَنا: َمْن َهُؤالِء اأَلْرَبَعُة اْلُوَزَراُء َيا َرُسوَل َّللاَِّ؟   »ِإنَّ َّللاَّ
َماِء، َواْثَنْيِن ِمْن َأْهِل اأَلْرِض« ُقْلَنا: َمْن َهؤُ  الِء االْثَنْيِن  َقاَل: »اْثَنْيِن ِمْن َأْهِل السَّ

ِمْن َأْهِل السماء؟ قال »جبريل وميكائيل« قلنا: وَمْن َهُؤالِء االْثَنْيِن ِمْن َأْهِل  
ْنَيا؟ َقاَل: »َأُبو َبْكٍر   َوُعَمُر« اأَلْرِض، َأْو ِمْن َأْهِل الدُّ

محمد بن معمر بن   موضوع  384 104
 محمد السامي 

ثنا محم د بن طلحة بن علي   َعِليٍ   حد  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن   ِ ُعَبْيُد َّللاَّ َثَنا  الكت اني  َحدَّ
ِ ْبِن  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُد ْبُن َمْعَمِر ْبِن ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ ثنا محم د بن مخلد َحدَّ المقرئ حد 
ثنا   َثَنا َيْحَيى ْبُن َحْفِص ْبِن َأِخي ِهالٍل الكوفي  حد  ُعَمَر بن عمران السامي َحدَّ

َثَنا ِمْسَعٌر َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن  ي على بن عبيد َحدَّ
يًّا َفَتَواَضَع َلُه ِإَذا َكاَن َيْوَم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َمْن َشاَرَك ِذمِ  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َناٍر َفِقيَل ِلْلُمْسِلِم ُخْض َهَذا اْلَواِدي ِإَلى َذِلَك    اْلِقَياَمِة ُضِرَب ِفيَما َبْيَنُهَما َواٍد ِمنْ 
 اْلَجاِنِب َحتَّى ُتَحاِسَب َشِريَكَك« 

 موضوع  388 105
محمد بن مسلمة بن  

الوليد الطيالسي  
 الواسطي أبو جعفر 

ٍد اْلَعِتيِقيُّ  ٍد   َأْخَبَرِني َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ وَأُبو َطاِهٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن ُمَحمَّ
بن  حمدان  بن  محم د  ثنا  حد  اْلَجِريِريُّ  َزَكِريَّا  ْبُن  اْلُمَعاَفى  َثَنا  َحدَّ َقاال:  اْلَبيِ ُع. 
ثنا يزيد بن هارون حدثنا خالد   ثنا محم د بن سلمة الواسطي  حد  يدالني  حد  الص 

َعَلْيِه  الحذاء عن أبي قالبة عَ   ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل  َعبَّاٍس.  اْبِن  ِن 
َماَء   السَّ َبَلْغُت  َفَلمَّا  ِبيَن،  اْلُمَقرَّ على  المرسلين  َل  َفضَّ َتَعاَلى   َ َّللاَّ »ِإنَّ  َوَسلََّم: 

َعلَ  َفَسلَّْمُت  ُنوٍر  ِمْن  َسِريٍر  َعَلى  ُنوٍر  ِمْن  َمَلٌك  َلِقَيِني  اِبَعَة  َعَليَّ  السَّ َفَردَّ  ْيِه 
ُ ِإَلْيِه ُيَسلِ ُم َعَلْيَك َصِفيِ ي َوَنِبيِ ي َفَلْم َتُقْم ِإَلْيِه! َوِعزَِّتي َوَجالِلي  الَم، َفَأْوَحى َّللاَّ السَّ

 َلَتُقوَمنَّ َفال َتْقُعُد ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة«  

محمد بن محفوظ   موضوع  389 106
 المخرمي أبو جعفر 

ثنا أبو عمر ُعْثَماُن ْبُن  َثَنا القاضي أبو العالء ُمَحمَّد بن علي الواسطي حد  َحدَّ
َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َصاِلِح ْبِن عمر المقرئ   ِد ْبِن َأِبي ِعيَسى اْلُمْقِرُئ َحدَّ ُمَحمَّ

ِميُّ  َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن َمْحُفوٍظ اْلُمَخرِ    - مجلس ابن عفير األنصاري  في    -َحدَّ
بن   سفيان  ثنا  حد  راهويه  بن  إسحاق  ثنا  حد  الهروي   محم د  بن  أحمد  ثنا  حد 
ُ َعَلْيِه   عينية َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

يُق َأقْ  دِ  ُ َتَعاَلى َعَلى َجنَِّة َعَدٍن، َفَقاَل: َوِعزَِّتي َوَسلََّم: »َلمَّا ُوِلَد َأُبو َبْكٍر الصِ  َبَل َّللاَّ
 «  -َيْعِني َأَبا َبْكرٍ  -وجاللي ال يدخلك ِإال َمْن ُيِحبُّ َهَذا اْلَمْوُلودَ 

محمد بن نوح بن سعيد  موضوع  396 107
 بن دينار المؤذن 

ُد ْبُن َعْبِد   ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ثنا محم د بن  َحدَّ الواحد بن محم د بن جعفر حد 
ُد ْبُن ُنوِح ْبِن َسِعيِد ْبِن   َثَنا ُمَحمَّ ثنا محم د بن مخلد بن حفص َحدَّ المظفر حد 
ِه اْبِن   َمِد ْبُن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  َثَنا َعْبُد الصَّ ثني أبي َحدَّ دينار المؤذ ن حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َراِكًبا ِإِذ اْلَتَفَت َفَنَظَر ِإَلى َعبَّاٍس. َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
ِ. َفَقاَل: »َيا َعمَّ النَِّبيِ  ِإنَّ  «.اْلَعبَّاِس َفَقاَل: »َيا َعبَّاُس  َقاَل: َلبَّْيَك َيا َرُسوَل َّللاَّ
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َ اْبَتَدَأ ِبي اإِلْسالَم، َوَسَيْخِتُمُه ِبُغالٍم   ُم لعيسى بن َّللاَّ ِمْن َوَلِدَك َوُهَو الَِّذي َيَتَقدَّ
  «.َمْرَيمَ 

 موضوع  408 108
الخليفة محمد المعتصم  
باّلِل بن هارون الرشيد  

 أبو إسحاق 

ثنا محم د بن يحيى  ث أحمد بن محم د بن عمران حد  أنبأنا باي بن جعفر حد 
ثني   الهدادى حد  حاك  الض  ثنا عبد هللا بن  الغالبي حد  ثنا محم د بن زكريا  حد 

حين    - هشام ابن محمد الكلبي: أنه كان عند المعتصم في أول أيام المأمون 
: أيها األمير إن هللا فذكر قوما بسوء السيرة. فقلت له  -قدم المأمون بغداد 

ي تعالى أمهلهم فطغوا. ِشيُد َعْن َجدِ  َثِني َأِبي الرَّ وحلم عنهم فبغوا. َفَقاَل ِلي: َحدَّ
ِ ْبِن   ِد ْبِن َعِليٍ  َعْن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ اْلَمْهِديُّ َعْن َأِبيِه اْلَمْنُصوِر َعْن َأِبيِه ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَظَر ِإَلى َقْوٍم ِمْن َبِني ُفالٍن َعبَّاٍس َعْن َأِبيِه: َأنَّ ال نَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي }َيَتَبْخَتُروَن في مشيهم َفُعِرَف اْلَغَضُب ِفي َوْجِهِه ُثمَّ َقَرَأ:   َوالشَّ

َجر ِهَي َيا َرُسولَ 60]اإلسراء    {اْلُقْرآنِ  هللا حتى نجتنبها؟    [ َفِقيَل َلُه: َأيُّ الشُّ
َفَقاَل: »َلْيَسْت ِبَشَجَرِة َنَباٍت، ِإنََّما ُهْم َبُنو فالن. إذا ملكوا جاروا وإذا ائتمنوا 
ُ ِمْن َظْهِرَك َيا َعمُّ   َخاُنوا« ُثمَّ َضَرَب ِبَيِدِه َعَلى َظْهِر اْلَعبَّاِس. َقاَل: »َفُيْخِرُج َّللاَّ

 رجال يكون هالكهم على يديه« 

 موضوع  409 109
الخليفة محمد المعتصم  
باّلِل بن هارون الرشيد  

 أبو إسحاق 

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَقاِضي ِباأَلْهَواِز   ثنا أبو نعيم الحافظ َحدَّ . حد 
َثَنا َأِبي َعِن اْلُمْعَتِصِم َعِن   ثنا حمدون بن إسماعيل َحدَّ ثنا محم د بن نعيم حد  حد 

ِشيِد َعِن اْلَمْهِديِ  َعِن اْلَمْنُصوِر عَ  ِد ْبِن َعِليِ  ْبِن َعْبِد  اْلَمْأُموِن َعِن الرَّ ْن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل:  ِ ْبن َعبَّاٍس َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ

َيُلوَمنَّ إِ  َفَيَناُلُه َمْكُروٌه َفال  َيْحَتِجْم ِفيِه  َفِإنَُّه َمْن  َيْوَم اْلَخِميِس  َتْحَتِجُموا  ال  »ال 
 َنْفَسُه« 

 موضوع  410 110
الخليفة محمد المهتدي  
باّلِل بن هارون الواثق 

 باّلِل أبو إسحاق 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن.    أنبأناه محم د بن أحمد بن رزق البز ار َوُمَحمَّ
ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َسْعَداَن   َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن ُعَمَر اْلَقاِضي اْلَحاِفُظ َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َقاال: َحدَّ

ثني  رخسي  حد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَكِريِم ْبِن ُعَبْيِد هللا الس    المهتدي اْلَمْرَوِزيُّ َحدَّ
َثِني َعِليُّ بْ  ِد ْبِن اْلَحَسِن  باّلِل أمير المؤمنين َحدَّ ُن َهاِشِم ْبِن طبراخ َعْن ُمَحمَّ

اْلَفِقيِه َعِن اْبِن َأِبي َلْيَلى َعْن َداُوَد ْبِن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل  
ِ َما َلَنا ِفي َهَذا اأَلْمِر؟ َقاَل: »ِلي النُُّبوَُّة َوَلُكمُ  اْلِخالَفُة،   َقاَل اْلَعبَّاُس: َيا َرُسوَل َّللاَّ

َوِبُكْم   اأَلْمُر  َهَذا  ُيْفَتُح   «.ُيْخَتمُ ِبُكْم 
ُ َعَلْيِه   َهَذا آِخُر َحِديِث اْبِن اْلَفْضِل َوَزاَد اْبُن ِرْزٍق: َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 َأْبَغَضَك َفال َناَلْتُه َشَفاَعِتي«َوَسلََّم ِلْلَعبَّاِس: »َمْن َأَحبََّك َناَلْتُه َشَفاَعِتي، َوَمْن 

محمد بن هارون   موضوع  415 111
 يعرف بالسواق  المقرئ،

ثنا َعْبد َّللاَّ ْبن الحسن ْبن ُسَلْيَمان   ِ الكاتب حد  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن  وَّاِق َحدَّ ُد ْبُن َهاُروَن اْلُمْقِرُئ اْلَمْعُروُف ِبالسَّ َثَنا ُمَحمَّ المقرئ َحدَّ

َثَنا َعْبدُ  اَدُة َقاَل َحدَّ اٍد َسجَّ اِنيُّ َعْن أبي سعيد  َحمَّ ْحَمِن اْلِحمَّ  اْلَحِميِد ْبُن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.   الشامي عن َمْكُحوٍل َعْن َواِثَلَة ْبِن اأَلْسَقِع َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 َقاَل: »َعدُّ اآلي ِفي اْلَفِريَضِة َوالتََّطوُِّع«
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 موضوع  416 112
محمد بن هارون بن 

  إسحاق،عيسى أبو 
 ويعرف بابن بريه 

ثنا عبد العزيز بن جعفر الحرقى ثنا محم د بن الفرج البز از حد  ُد   حد  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
م اك   ثنا ابن الس  ري بن عاصم حد  َثَنا الس  ْبُن َهاُروَن ْبِن ُبَرْيه اْلَهاِشِميُّ َقاَل َحدَّ
َقاِشيِ  ِفي يوم شديد حر  الرَّ َيِزيَد  َعَلى  َدَخْلُت  َقاَل:  اٍز.  الهيثم ابن َجمَّ ثنا  حد 

َنْبكِ  َحتَّى  اْدُخْل  اْدُخِل  َهْيَثُم  َيا  ادخل  َعطََّش  فقال:  َوَقْد  اْلَباِرِد،  اْلَماِء  َعَلى  َي 
ُ َعَلْيِه    َنْفَسُه َأْرَبِعيَن َسَنًة ُثمَّ َقاَل: َثِني َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َحدَّ

 «. عطشانَوَسلََّم. َقاَل: »ُكلُّ من ورد القيامة 

 موضوع  435 113
محمد بن يوسف  

البارودي أبو  اإلسكافي 
 جعفر 

ِد ْبِن   َثَنا ُيوُسُف اْلَقوَّاُس َقاَل ُقِرَئ َعَلى ُمَحمَّ َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن أبي طالب َحدَّ
َأْسَمعُ   -َمْخَلدٍ  اْلَباورِديُّ    -َوَأَنا  ُيوُسَف  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َجْعَفٍر  َأُبو  َثَك  َحدَّ َلُه:  ِقيَل 

ثنا أحمد بن عيسى الخش ِ ْبُن ُيوُسَف  اإِلْسَكاف حد  َثَنا َعْبُد َّللاَّ اب التنيسى َحدَّ
َواِثَلَة   َمْعَداَن[ َعنْ َخاِلِد ]ْبِن  َيِزيَد[ َعنْ َعْن ِإْسَماِعيَل بن عياش َعْن َثْوِر ]ْبِن 

:ِ َّللاَّ ِعْنَد  »اأُلَمَناُء  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  اأَلْسَقِع.    ْبِن 
 ِجْبِريُل. َوَأَنا. َوُمَعاِوَيُة« 

 موضوع  439 114

محمد بن يوسف بن  
يعقوب بن إبراهيم الرقي  

وأبو بكر   -أبو عبد هللا  
-  

وِريُّ  َثِني ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  الصُّ ثنا أبو الحسين بن    -ِمْن ِحْفِظِه مذاكرة   - َحدَّ حد 
ُد ْبُن ُيوُسَف   ثنا ُمَحمَّ قِ يُّ جميع حد  : َوُهَو َمْشُهوٌر    -الرَّ وِريُّ ِ. َقاَل الصُّ َأُبو َعْبِد َّللاَّ

.ِ َّللاَّ َعْبِد  َأُبو  ُكْنَيَتُه  َأنَّ  ثنا  ِعْنَدَنا  حد  الطبراني   أحمد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َثَنا  َحدَّ َقاَل: 
زَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّْهِريِ  َعنْ  َثَنا َعْبُد الرَّ َأَنٍس. َقاَل َقاَل    إسحاق الدبرى َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َجاَء َأْصَحاُب اْلَحِديِث   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َتَعاَلى ِجْبِريَل َأْن َيْأِتَيُهْم َفَيْسَأَلُهْم َوُهَو َأْعَلُم ِبِهْم،  ِبَأْيِديِهُم اْلَمَحاِبُر، َفَيْأُمُر َّللاَّ

ُ َتَعاَلى: اْدُخُلوا فَ  َيُقوُل: َمْن َأْنُتْم؟ َفَيُقوُلوَن: َنْحُن َأْصَحاُب اْلَحِديِث. َفَيُقوُل َّللاَّ
ْنَيا«   اْلَجنََّة َعَلى َما َكاَن ِمْنُكْم، َطاَلَما ُكْنُتْم ُتَصلُّوَن َعَلى َنِبيِ ي ِفي َداِر الدُّ

 موضوع  442 115
محمد بن يحيى بن عبد  

الرزاق البخاري أبو  
 العباس 

ُد  َثَنا ُمَحمَّ ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ثنا على بن أحمد الرزاز َحدَّ حد 
َثَنا ُمَقاِتُل ْبُن ُسَلْيَماَن   ثنا على بن الجعد َحدَّ زَّاِق البخاري حد  ْبُن َيْحَيى ْبِن َعْبِد الرَّ

ِد ْبِن ِس  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل:  َعْن ُمَحمَّ يِريَن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 «.الجنة»ِإنَّ ِفي اْلُقْرآِن ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن اْسًما، َمْن َأْحَصاَها ُكلََّها َدَخَل 

 موضوع  454 116
أحمد بن إبراهيم الحربي  

 أبو عبد هللا 

َثَنا   ثنا على بن عمر الحافظ َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّد األْسِتَواِئيُّ حد 
َثَنا   ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َسِعيِد ْبِن َماِلٍك اْلَماَرْسَتاِنيُّ َحدَّ َأُبو اْلَعبَّاِس َعْبُد َّللاَّ

ِ الحربيَأُبو    -َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيمَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ   -َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ   - َأُبو َجْعَفرٍ   -َحدَّ
ٍد َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي َواِئٍل َعْن ُحَذْيَفَة. َقاَل َقاَل َرُسوُل   عن سيف ابن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه وسلم: »إذا كان سنة خمسين ومائة فخير أوالدكم البنات  ،  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
قلنا: يا رسول هللا   «.فإذا كان سنة ستين ومائة فأمثل الناس يومئذ كل حاذ

َلُه َوَلٌد، َخِفيُف اْلَمُئوَنِة، َوِفي َسَنِة َكَذا َوَكَذا ُخُروُج   من َلْيَس »وما الحاذ؟ قال:  
َأْهِل اْلَمْغِرِب َوُنُزوُلُهْم ِمْصَر، َوَذِلَك ِحيَن َقَتَل َجْيُش َأْهِل اْلَمْغِرِب َأِميَرُهْم، َفَوْيٌل 

ِديِد«.ذَِّريِع، َواْلُجوِع ِلِمْصَر َماَذا َيْلَقى َأْهُلَها ِمَن الذُّلِ  الذَِّليِل، َواْلَقْتِل ال   الشَّ
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أحمد بن إبراهيم بن   موضوع  456 117
 ملحان أبو عبد هللا 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزقٍ  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ   - ِإْمالًء ِفي َسَنِة ست وأربعمائة  - َحدَّ
ثنا وثيمة  ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان حد  ق اق حد  ثنا عثمان بن أحمد الد  حد 

َثَنا َسَلَمُة ْبُن اْلَفْضِل َعِن اْبِن َسْمَعاَن َعِن الزُّ  ْهِريِ  َعْن  بن موسى بن الفرات َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  َأِبيِه َعِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب. َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َساِلٍم َعْن 

 »ِإنَّ ِلُكلِ  َشْيٍء َمْعِدًنا، ومعدن التقوى قلوب العاملين«  

أحمد بن زاهر بن منيع   موضوع  467 118
 العبدي أبو األزهر 

ثنا عبد هللا  ثنا أبو الفضل النيسابوري حد  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا أبو األزهر أحمد بن األزهر. أخبرنا الحسن بن أبي بكر  العب اس حد  بن 
َثَنا َأُبو َبْكر ِإْسَماِعيل ْبن اْلَفْضل   َثَنا َعْبد الصمد ْبن َعِلي  الطستي لفظا َحدَّ َحدَّ

ثنا أحمد بن محم د العبدى أو األزهر. وأخبرني أبو القاسم األزهري ا لبلخي حد 
ثنا الحسن بن محم د ابن اْلَحَسِن ْبِن َصاِلِح   َثَنا علي بن عمر الختلي حد  َحدَّ
ثنا أبو األزهر. أخبرني عبد العزيز بن على  ْبِن َشْيِخ ْبِن ُعَمْيَرَة األسدي حد 

َثَنا َأُبو   َثَنا َأُبو َحاِتٍم   َفْضِل ُمَحمَّدُ الْ الور اق َحدَّ ِ الشيباني بالكوفة َحدَّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ
 . َمكِ يُّ ْبُن َعْبَداَن النَّْيَساُبوِريُّ ِبَنْيَساُبوَر َوَأُبو ِعْمَراَن ُموَسى ْبُن اْلَعبَّاِس اْلُجَوْيِنيُّ

اأَلْزَهِر. ْبُن  َأْحَمُد  اأَلْزَهِر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ ُبَكْيٍر   َقاال:  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ وَأْخَبَرَنا 
َثَنا َأْحَمُد    -واللفظ له  -اْلُمْقِرئُ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن اْلَقِطيِعيُّ َحدَّ َحدَّ

ثنا عبد الرزاق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر  ثنا أبو األزهر حد  ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر حد 
ِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َنَظَر النَِّبيُّ َصلَّى َعنِ  ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ  الزُّْهِريِ  َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ

ٌد ِفي اآلِخَرِة، َوَمْن  ْنَيا، َسيِ  ٌد ِفي الدُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى َعِليٍ  َفَقاَل: »َأْنَت َسيِ  َّللاَّ
ِ، َواْلَوْيُل  َأَحبََّك َفَقْد َأَحبَِّني َوَحبِ  َك َعُدوِ ي َوَعُدوِ ي َعُدوُّ َّللاَّ ِ، َوَعُدوُّ يِبي َحِبيُب َّللاَّ

 ِلَمْن َأْبَغَضَك ِمْن َبْعِدي«  

 موضوع  478 119
أحمد بن جعفر بن سلم  

  جعفر،البغدادي أبو 
 يعرف بالجمال 

  - قراءة   -أخبرنا هن اد بن إبراهيم النسفي   -إجازة   - أخبرنا أبو سعد المالينى
ُد ْبُن ُيوُسَف   َثَنا ُمَحمَّ أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان البخاري َحدَّ
َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر  . َقاال: َحدَّ ْيَباِنيُّ ِ الشَّ ِ ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ْبِن ِرَداٍم َقاَل َحدَّ

ثنا سليمان بن عيسى   َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َروَّاٍد  ْبِن َسْلٍم البغدادي  حد  َحدَّ
َتَمنَّى  َقاَل: »َمْن  َوَسلََّم.  َعَلْيِه   ُ النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعِن  ُعَمَر  اْبِن  َعِن  َناِفٍع  َعْن 

ُ َعَمَلُه َأْرَبِعيَن َسَنًة«   اْلَغالَء َعَلى ُأمَِّتي َلْيَلًة َأْحَبَط َّللاَّ

 موضوع  480 120

أحمد بن جعفر بن  
محمد بن علي الهيثم  
الثعلبي الدوري أبو  

يعرف بابن وجه   علي،
 الشاة 

ار أخبرنا محم د بن المظفر أخبرنا   ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ الن ج  َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ
َثنَ  وِريُّ الثَّْعَلِبيُّ َأُبو َعِليٍ  َحدَّ ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن ِإْبَراِهيَم َأْحَمُد ْبُن َجْعَفٍر الدُّ ا ُمَحمَّ

ٍد   ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
  َعْن َأِبيِه ُموَسى ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َأِبيِه ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه َعِلي ِ 

 ُ . َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبِن اْلُحَسْيِن َعْن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ  َعْن َعِليٍ 
ِ َغْيُر َمْخُلوٍق«    َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلُقْرآِن. َفَقاَل ِلي: »َيا َعِليُّ َكالُم َّللاَّ

أحمد بن الحسن أبو   موضوع  485 121
 حبيش 

َأُبو اْلُحَسْيِن   َثَنا ِعيَسى ْبُن َحاِمِد  اُر َحدَّ ُبَكْيٍر النَّجَّ ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
الحسن أحمد بن  ثنا  بأبى حبيش  - اْلَقاِضي حد  ْبُن    - المعروف  َيْحَيى  َثَنا  َحدَّ
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زَّا َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد الرَّ ِق َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّْهِريِ  َمِعيِن ْبِن َعْوٍن َأُبو زكريا َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َتَعلََّم   َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َعُه ِفي َعْشَرٍة ِمْن َأْهِل َبْيِتِه ُكلٌّ َقْد   ُ اْلَجنََّة، َوَشفَّ أوجبوا  اْلُقْرآَن َوَحِفَظُه َأْدَخَلُه َّللاَّ
 «.النار

 موضوع  489 122
أحمد بن الحسن بن عبد  
الجبار الصوفي أبو عبد 

 هللا

ُد ْبُن    -بسازة   -َأْخَبَرَنا َأُبو نصر َأْحَمد بن إبراهيم المقدسي  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َحدَّ
اِعيُّ  وِفيُّ َقاَل    َجْعَفٍر اْلُفقَّ َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر الصُّ َثَنا  بأرمية َحدَّ

ْيُخ   الشَّ َوَقاَلْت:  َجاِرَيٌة  َفَخَرَجْت  َواْسَتْأَذْنُت،  الزَّْهَراِنيِ   ِبيِع  الرَّ َأِبي  َباَب  َقَصْدُت 
َوَقاَلْت َمْشُغوٌل، َفَجَلْسُت َأْيًضا  َمْشُغوٌل. َفَجَلْسُت َساَعًة ُثمَّ َقَرْعُت َفَخَرَجْت َأْيًضا  

ْيِخ َبْغَداِديٌّ َوُصوِفيٌّ  َساَعًة ُثمَّ اْسَتْأَذْنُت َفَخَرَجْت َوَقاَلْت َمْشُغوٌل، َفُقْلُت ُقوِلي ِللشَّ
َوَصاِحُب حديث! فقال زبد ببرسنان. ُقوِلي اْدُخْل، َفَدَخْلُت، َوَبْيَن َيَدْيِه َجاٌم َفاُلوٌذ  

َمنِ  َثَنا َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل  َفَلقَّ َثَنا الزهري َحدَّ َثِني ُفَلْيٌح َقاَل َحدَّ ي ُلْقَمًة َوَقاَل: َحدَّ
َم َأَخاُه ُلْقَمَة ُحْلَواَء َوَلْم َيُكْن َذِلَك   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َلقَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنُه َسْبِعيَن َبْلَوى في القيامة«   َمَخاَفًة ِمْن َشر ِِه َوال َرَجاءً   ِلَخْيرِِه َصَرَف َّللاَّ

 موضوع  502 123
أحمد بن الحسين البرتي  

 البسطامي 

َثَنا َأُبو   الصفار،أخبرنا عبد هللا بن عثمان    الطناجيري،أخبرني أبو الفرج   َحدَّ
ثنا   ثنا علي ك حد  ثنا أبو ذر البعلبكي حد  اْلِبْرِتيُّ حد  َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن  اْلَحَسِن 
ثنا مروان بن محم د َأْخَبَرَنا َخَلٌف اأَلْشَجِعيُّ َعْن   أحمد بن محم د الهاشمي حد 

ِتِه َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت  ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َمْنُصوِر ْبِن اْلُمْعَتِمِر َعْن أُ  ِه َعْن ِجدَّ مِ 
: »َحْسُبَك َما ِلُمِحبِ َك َحْسَرٌة ِعْنَد   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ِلَعِليٍ  َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َمْوِتِه َوال َوْحَشٌة ِفي َقْبرِِه، َوال َفَزٌع َيْوَم اْلِقَياَمِة«  

 موضوع  490 124
الحسن بن عبد  أحمد بن 

الجبار الصوفي أبو عبد 
 هللا

ثنا أبو القاسم بن   ِد ْبن إسماعيل البز ار حد  َأْخَبَرَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ
ُد ْبُن   ِد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَبزَّاُر َقاَل َسِمْعُت َأَبا الطَّيِ ِب ُمَحمَّ ْوِطيِ  اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ السَّ

وِريَّ َيُقوُل َسِمْعُت َأْحَمدَ  َخاِن الدُّ وِفيَّ َيُقوُل: َلمَّا َمَضْيُت  اْلَفرُّ  ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر الصُّ
َرْأَي  َرْأُيُه  َوَكاَن  اْلَحِديَث،  ِمْنُه  أَلْسَمَع  اْلَبْصَرِة  ِإَلى  الزَّْهَراِنيِ   ِبيِع  الرَّ َأِبي  ِإَلى 

قولي لها  فقلت  حاجة.  على  هو  اْلَجاِرَيُة:  َفَقاَلِت  اْلَباَب  َضَرْبُت  وِفيَِّة،  : الصُّ
َكاَن   ِإَذا  َفَقاَل:  ِإَلْيِه  َفَدَخْلُت  َلُه  اْفَتِحي  َفَقاَل  َحِديٍث!  َصاِحُب  َبْغَداِديٌّ  ُصوِفيٌّ 
وِفيُّ َبْغَداِديًّا صاحب حديث فهو الزبد بالبرسنان، اْدُن َيا ُغالُم، ُثمَّ َناَوَلِني   الصُّ

َثِني ُفَلْيُح ْبُن ُسَلْيَماَن َعِن الزُّْهِريِ  ُلْقَمًة َفاُلوَذ ُثمَّ َقاَل ِلي: ُكْل ُثمَّ َقاَل: اْكُتبْ  : َحدَّ
َعَلْيِه    ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَل  َماِلٍك  ْبِن  َأَنِس  َعِن  َأِبيِه  َعْن  َساِلٍم  َعْن 

َم َأَخاُه اْلُمْسِلَم ُلْقَمًة ُحْلَوى ال َيْرُجو ِبَها َخْيَرُه َوال َيتَّ  ِقي ِبَها َشرَُّه  َوَسلََّم: »َمْن َلقَّ
ُ َمَراَرَة اْلَمْوِقِف َيْوَم اْلِقَياَمِة«   َ َوَقاُه َّللاَّ  ال ُيِريُد ِبَها ِإال َّللاَّ

 موضوع  505 125
أحمد بن حمدان بن  

علي الحيري النيسابوري  
 الزاهد أبو جعفر 

َثِني َأُبو    َأْخَبَرِنيهِ  ُد ْبُن َأْحَمَد بن يعقوب أخبرنا محم د بن نعيم الضبي َحدَّ ُمَحمَّ
َحْمَدانَ  ْبُن  َأْحَمُد  َجْعَفٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ اْلَحاِفُظ  َعِليٍ   ْبُن  اْلُحَسْيُن  اْلَعاِبُد    -َعِليٍ  

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن الْ   -ببغداد  ثنا إسحاق بن َأِبي ِذْئٍب َقاَل َحدَّ ُمْنَكِدِر َقاَل َسِمْعُت  حد 
ُ َعَلْيِه   َعاُء َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِ َيُقوُل: ُعِرَض َهَذا الدُّ َجاِبَر ْبَن َعْبِد َّللاَّ
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َوَسلََّم. َفَقاَل: »َلْو ُدِعي ِبِه َعَلى َشْيٍء َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ِفي َساَعٍة ِمْن  
السْ  اْلُجُمَعِة  َبِديَع  َيْوِم  َيا  َمنَّاُن  َيا  َحنَّاُن  َيا  َأْنَت  ِإال  ِإَله  ال  ِلَصاِحِبه،  ُتِجيَب 

َمَواِت َواأَلْرِض َيا َذا اْلَجالِل َواإِلْكَراِم«   السَّ

 موضوع  506 126
أحمد بن الحجاج بن  
الصلت األسدي أبو  

 العباس 

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدى أخبرنا محم د بن   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
بن سليمان   سعيد  ثنا  حد  لت  الص  بن  اج  الحج  بن  أحمد  ثنا  حد  الدوري  مخلد 

َثَنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة َعْن ُمِغيَرَة َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعمَّا ِر ْبِن َياِسٍر.  َحدَّ
ُهَو   َفِإَذا  اْلِتَفاَتٌة  ِمْنُه  َحاَنْت  ِإْذ  َراِكٌب  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيُّ  َبيَّنَّا  َقاَل: 
َ َفَتَح َهَذا  ِ. َقاَل »ِإنَّ َّللاَّ ِباْلَعبَّاِس! َفَقاَل: »َيا َعبَّاُس« َقاَل َلبَّْيَك َيا َرُسوَل َّللاَّ

َوَسَيْخِتُمُه ِبُغالٍم ِمْن َوَلِدَك َيْمَلُؤَها َعْدال َكَما ُمِلَئْت َجْوًرا، َوُهَو الَِّذي  اأَلْمَر ِبي  
 ُيَصلِ ي ِبِعيَسى«  

أحمد بن الخليل التاجر   موضوع  514 127
 أبو علي 

اْلَماِليِنيُّ  َسْعٍد  َأُبو  َأْخَبَرَنا  ْبِن   -ِقَراَءةً   -.  َغاِنِم  ْبُن  اْلَقاِسُم  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َثَنا  َحدَّ
َوْيِه ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَعاذٍ  َوْيِه   -ِمْن ِحْفِظِه نيسابور   -َحمُّ ي َحمُّ َثِني َجدِ  َقاَل َحدَّ

َثِني َيِزيُد ْبُن َهارُ  ثني أحمد بن خليل البغدادي  َحدَّ وَن  ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن معاذ حد 
ِد ْبُن ِإْسَحاَق َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى   اْلَواِسِطيُّ َعْن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َما ِمْن َزْرٍع َعَلى اأَلْرِض، َوال ثمار على األشجار، ِإال   َّللاَّ

ْحَمِن الرَّ  ِ الرَّ ِحيِم، هذا رزق فالن بن فالن، وهذا َقْوُل  َعَلْيَها َمْكُتوٌب ِبْسِم َّللاَّ
ِ َتَعاَلى ِفي ُمْحَكِم ِكَتاِبِه:   َوما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمها َوال َحبٍَّة ِفي ُظُلماِت  }َّللاَّ

 [ «  59]األنعام  {اأْلَْرِض َوال َرْطٍب َوال ياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتاٍب ُمِبينٍ 

 موضوع  512 128

  -بن أبي األخيل أحمد 
واسمه: خالد بن عمرو  

السلفي  -بن خالد 
 الحمصي أبو عمر 

ثنا   ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ِمْقَسٍم اْلَعطَّاُر حد  . َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا أبي. وأخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا عبد هللا   أبو عمرو أحمد بن خالد حد 

عَ  ْبِن  َخاِلِد  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ ماسى  بن  أي وب  ابن  إبراهيم  خالد  بن  ْبِن  ْمِرو 
َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ  ثنا عبيد هللا بن موسى َحدَّ ثني أبي حد  السلفي الحمصي حد 
ِ ْبِن َمْسُعوٍد. َقاَل: َأَصاَب   َعِن اأَلْعَمِش َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيهِ  ِبْنَت َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َلَها  َفاِطَمَة  َفَقاَل   َوَسلََّم ُصَبْيَح اْلُعْرِس َرْعَدٌة. 
ْنَيا. َوِإنَُّه  ًدا ِفي الدُّ ْجُتِك َسيِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا َفاِطَمُة ِإنِ ي َزوَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

أَ  لما أردت أن أملك لعلى  ِإنِ ي  َفاِطَمُة  َيا  اِلِحيَن.  َلِمَن الصَّ ُ ِفي اآلِخَرِة  َمَر َّللاَّ
َماِء الرَّاِبَعِة َفصف  اْلَمالِئَكة ُصُفوًفا ُثمَّ َخَطَب َعَلْيِهْم ِجْبِريُل   ِجْبِريَل َفَقاَم ِفي السَّ
، ُثمَّ َأَمَر َشَجَر اْلِجَناِن َفَحَمَلِت اْلُحلي َواْلُحَلِل، ُثمَّ َأَمَرَها َفَنَثَرْتُه  َجِك ِمْن َعِليٍ  َفَزوَّ

ِة، َفَمْن َأَخَذ ِمْنُهْم َيْوِمِئٍذ َأْكَثَر ِممَّا َأَخَذ َصاِحُبُه َأْو َأْحَسَن اْفَتَخَر  َعَلى اْلَمالِئكَ 
ِبِه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة«. َقاَلْت أم سلمة: فلقد كانت فاطمة تفخر على النساء 

 حيث أول من خطب عليه ِجْبِريُل. 

أحمد بن رجاء بن عبيدة   موضوع  522 129
 حامد أبو 

َأُبو   ثنا  حد  الواسطي   يعقوب  ْبِن  َعِليِ   ْبن  ُمَحمَّد  اْلَعالِء  َأُبو  اْلَقاِضي  َأْخَبَرَنا 
ثنا أبو حامد   ِد ْبِن اْلَفَرِج اْلَخالُل المقرئ حد  اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

ابن عبيدة  الحج سنة عشر وثالثمائة  -أحمد بن رجاء  َثَنا  َحدَّ   - قدم علينا 
ثنا سويد بن نصر البلخي بن المبارك   ِد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَبْصِريُّ حد  ُد ْبُن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
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َقاَل    ِ َعْبُد َّللاَّ َقاَل  ِإْبَراِهيَم عن علقمة.  َعْن  اٍد  َحمَّ َعْن  الثَّْوِريُّ  ُسْفَياُن  َثَنا  َحدَّ
َوَسلََّم: »َثال  َعَلْيِه   ُ َوَمَلٌك  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِباْلَكْعَبِة،  ٌل  ُمَوكَّ َمَلٌك  َأْمالٍك:  َثُة 

ِباْلَكْعَبِة   ُل  اْلُمَوكَّ ا  َفَأمَّ اأَلْقَصى.  ِباْلَمْسِجِد  ٌل  ُمَوكَّ َوَمَلٌك  َهَذا،  ِبَمْسِجِدي  ٌل  ُمَوكَّ
ا  ِ، َوَأمَّ ِ َخَرَج ِمْن َأَماِن َّللاَّ ُل ِبَمْسِجِدي   َفُيَناِدي ُكلِ  َيْوٍم َمْن َتَرَك َفَراِئَض َّللاَّ اْلُمَوكَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلْم َيِرِد اْلَحْوَض   ٍد َصلَّى َّللاَّ َهَذا فينادى ُكلِ  َيْوٍم َمْن َتَرَك ُسنََّة ُمَحمَّ
ُل ِباْلَمْسِجدِ  ا اْلَمَلُك اْلُمَوكَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأمَّ ٍد َصلَّى َّللاَّ   َوَلْم ُتْدِرْكُه َشَفاَعُة ُمَحمَّ

به  مضروبا  َعَمُلُه  َكاَن  َحَراًما  ُطْعَمُتُه  َكاَن  َمْن  َيْوٍم  ُكلِ   ِفي  َفُيَناِدي  اأَلْقَصى 
 َوْجِهِه« 

أحمد بن أبي روح   موضوع  523 130
 القرشي 

فيما أذن أن نرويه عنه أخبرنا عبد    الماليني  ُمَحمَّد[َأْخَبَرَنا َأُبو َسْعٍد ]َأْحَمد ْبن  
ثنا   ثنا أحمد بن أبي روح حد  ثنا أحمد بن حفص حد  هللا بن عدى الحافظ حد 
يزيد بن هارون َأْخَبَرَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنٍس. َقاَل ِقيَل: َيا َرُسوَل  

ِ َعمَّْن َنْكُتُب اْلِعْلَم؟ َقاَل: »َعْن َعِلي ٍ   َوَسْلَماَن«  َّللاَّ

أحمد بن أبي زهير   موضوع  529 131
 البخاري 

ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُعَمَر اْلَبَجِليُّ َأْخَبَرَنا ُيوُسُف ْبُن ُعَمَر اْلَقوَّاُس  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
  - َوَأْصُلُه ِفي ِكَتاِبي   -َقاَل: ُقِرَئ َعَلى َأْحَمَد ْبِن َأِبي ُزَهْيٍر اْلُبَخاِريُّ َوَأَنا َأْسَمعُ 

َثُكْم َعِليُّ ْبُن إسماع ثنا سليمان  ِقيَل َلُه َحدَّ ثنا أبو معاذ رجاء بن معبد حد  يل حد 
ْبِن   َأَنِس  َعْن  الطَِّويُل  َعيَّاٍش وُحَمْيٌد  َأِبي  ْبُن  َأَباُن  َثَنا  َحدَّ النخعي  بن عمرو 
َ َنَظَر ِفي ُقُلوِب اْلِعَباِد   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ َماِلٍك. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َلْم َيِجْد َقْلًبا َأْتَقى ِمْن َأْصَحاِبي، َوِلَذِلَك اْخَتاَرُهْم َفَجَعَلُهْم َأْصَحاًبا، َفَما اْسَتْحَسُنوا فَ 
ِ َقِبيٌح«  ِ َحَسٌن، َوَما اْسَتْقَبُحوا َفُهَو ِعْنَد َّللاَّ  َفُهَو ِعْنَد َّللاَّ

 موضوع  542 132
أحمد بن سلمان بن  

الحسن الحنبلي أبو بكر  
 النجاد 

َأُبو  َثَنا  اْلُمْقِرُئ أخبرنا محم د بن عبد هللا الحافظ َحدَّ َعِليٍ   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَناُه 
ثنا   العتكي حد  ثنا سهل بن عمران  المذكر حد  ْبِن عمر  َعِليِ   ُد ْبُن  ُمَحمَّ َعِليٍ  

عَ  ُمَجاِهٍد  َعْن  َلْيٍث  َعْن  َسِعيٍد  ْبُن  ُسْفَياُن  َثَنا  َحدَّ عيسى  بن  اْبِن  سليمان  ِن 
ُئُكْم ِبَأَخفِ  النَّاسِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأال ُأَنبِ    - َعبَّاٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

اْلُمَساِرُع ِإَلى اْلَخْيَراِت َماِشًيا    -َيْعِني ِحَساًبا، َيْوَم اْلِقَياَمِة َبْيَن َيَدِي اْلَمِلِك اْلَجبَّارِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْخَبَرِني ِجْبِريُل َأنَّ  َعَلى َقَدَمْيِه حَ  اِفًيا« َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َ َناِظٌر ِإَلى َعْبٍد َيْمِشي َحاِفًيا ِفي َطَلِب اْلَخْيِر«   َّللاَّ

 موضوع  544 133
أحمد بن شبويه بن  
معين الموصلي أبو  

 العباس 

ِد ْبن   ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ أخبرني أحمد بن أبي جعفر القطيعي َحدَّ
اِر ْبِن   َأْحَمُد ْبُن َشبََّوْيِه ْبِن معين ْبِن َبشَّ َأُبو اْلَعبَّاِس  َثَنا  ل َحدَّ َعْبد َّللاَّ المعد 

َما ِعْنِدي َعْنُه َغْيُر َهَذا  وَ   -ِفي َسَنِة ست عشرة وثالثمائة  -ُحَمْيٍد اْلَمْوِصِليُّ 
َثَنا   ثنا يزيد بن هارون َحدَّ َثَنا محم د بن سلمة الواسطي  حد  اْلَحِديِث. َقاَل َحدَّ
  ِ َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َقاَل  اْبِن َعبَّاٍس.  َعِن  َعَطاٍء  َعْن  َأيُّوَب  َعْن  َسَلَمَة  ْبُن  اُد  َحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُحبُّ  َئاِت َكَما َتْأُكُل النَّاُر    َصلَّى َّللاَّ يِ  َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َيْأُكُل السَّ
 اْلَحَطَب«  
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أحمد بن صالح المقرئ   موضوع  545 134
 المصري أبو جعفر 

المؤد ب شاده  ُمَحمَّد  ْبِن  َأْحَمَد  ْبن  ُمَحمَّد  اْلُحَسْيِن  َأُبو    - بأصبهان  -َأْخَبَرَنا 
ِ ْبُن ُمَحمَِّد بن جعفر بن  وأخته ُأمُّ َسَلَمَة   ٍد َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ َأْسَماُء. َقاال: َحدَّ

ثنا محم د بن    -إمالء   -حب ان  ْحَمِن ْبُن َسْلٍم الرازي حد  َثَنا َأُبو َيْحَيى َعْبُد الرَّ َحدَّ
اِج َعْن َعبْ  ثنا أحمد ابن صالح المقرئ َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَحجَّ زَّاِق  غيالن حد  ِد الرَّ

َزوََّج  َلمَّا  َقاَل:  َعبَّاٍس.  اْبِن  َعِن  ُمَجاِهٍد  َعْن  َنِجيٍح  َأِبي  اْبِن  َعِن  َمْعَمٍر  َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفاِطَمَة ِمْن َعِليٍ  َقاَلْت َفاِطَمُة: ْجَتِني    النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ِ َزوَّ َيا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَما َتْرَضْيَن  ِمْن َرُجٍل َفِقيٍر َليْ  َس َلُه َشْيٌء! َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
َ اْخَتاَر ِمْن َأْهِل اأَلْرِض َرُجَلْيِن، َأَحُدُهَما َأُبوِك، َواآلَخُر َزْوُجِك«    َأنَّ َّللاَّ

أحمد بن صالح المقرئ   موضوع  546 135
 المصري أبو جعفر 

ِد ْبِن َعْبِد َّللاَِّ بن زياد   َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا محم د بن الحسين األزرق َحدَّ
الِم ْبُن َصاِلحٍ  َثَنا َعْبُد السَّ ثنا الحسن بن العب اس الرازي َحدَّ َأُبو    -القط ان حد 

ْلتِ  زَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعِن اْبِن َأِبي  - الصَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َنِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد َعِن ابن    َحدَّ
ْجَتِني ِمْن َرُجٍل َلْيَس َلُه َشْيٌء! َقاَل:   ِ َزوَّ عباس. َأنَّ َفاِطَمَة َقاَلْت: َيا َرُسوَل َّللاَّ
َواآلَخُر   َأُبوِك،  َأَحُدُهَما  َرُجَلْيِن،  األرض  أهل  ِمْن  اْخَتاَر   َ َّللاَّ َأنَّ  َتْرِضيَن  »َأَما 

 َبْعُلِك« 

 موضوع  547 136
أحمد بن صالح المقرئ  

 المصري أبو جعفر 

َثَنا    َأْخَبَرِنيهِ  َأُبو اْلَحَسن ُمَحمَّد ْبن َعْبد اْلَواِحِد أخبرنا على بن عمر الحافظ َحدَّ
َثَنا َأْحَمد ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن َزْيد الهشيمى  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَكاِتُب َحدَّ ُمَحمَّ

ز اق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعِن اْبِن َأِبي َنِجيٍح عَ  ثنا عبد الر  ْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس.  حد 
  ِ َيا َرُسوَل َّللاَّ َقاَلْت:  َفاِطَمَة  َعِليًّا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َلمَّا َزوََّج  َقاَل: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأوَ  ْجَتِني ِمْن َعاِئٍل ال َماَل َلُه: َفَقاَل َلَها النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َما    َزوَّ
ُ اطََّلَع على َأْهِل اأَلْرِض َفاْخَتاَر ِمْنُهْم َرُجَلْيِن، َفَجَعَل َأَحَدُهَما   َتْرَضْيَن َأْن َيُكوَن َّللاَّ

 َأَباِك، َواآلَخَر َبْعَلِك« 

أحمد بن صدقة البيع   موضوع  553 137
 أبو علي 

ْبُن   ُعَمُر  َثَنا  ل َحدَّ المعد  أبي على  اْلَبَجِليُّ  أخبرنا على بن  ِإْبَراِهيَم  ْبِن  ُمَحمَِّد 
َقِبيَصَة  ْبِن  َداُوَد  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ البي ع  صدقة  بن  أحمد  على  أبو  ثنا  حد 
َثَنا َقْنَبُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن َقْنَبٍر َمْوَلى َعِليِ  ْبِن   ثنا موسى ابن على َحدَّ األنصاري حد 

ِه َعْن َكْعِب ْبِن َنْوَفٍل َعْن ِبالِل ْبِن َحَماَمَة. َقاَل:  َأِبي َطاِلٍب َعْن َأِبيِه عَ  ْن َجدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َيْوٍم َضاِحًكا ُمْسَتْبِشًرا، َفَقاَم   َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف: َفَقاَل: َما َأْضَحَكَك َيا رَ  ِ؟ َقاَل:ِإَلْيِه َعْبُد الرَّ »ِبَشاَرًة َأَتْتِني  ُسوَل َّللاَّ
ا َأَراَد َأْن ُيَزوِ َج َعِليًّا َفاِطَمَة َأَمَر َمِلًكا َأْن َيُهزَّ َشَجَرَة  َ َلمَّ ِمْن ِعْنِد َربِ ي، َأنَّ َّللاَّ

ُ َمالِئَكًة اْلتَ   -َيْعِني ِصَكاًكا   -ُطوَبى، َفَهزََّها َفَنَثَرْت ِرَقاًقا َقُطوَها، َفِإَذا  َوَأْنَشَأ َّللاَّ
َكاَنِت اْلِقَياَمُة َثاَرِت اْلَمالِئَكُة ِفي اْلَخْلِق َفال َيَرْوَن ُمِحبًّا َلَنا َأْهِل اْلَبْيِت َمْحًضا  
ِإال َدَفُعوا ِإَلْيِه ِمْنَها كتابا: براءة له من النار. من َأِخي َواْبِن َعمِ ي َواْبَنِتي ِفَكاُك  

 النَّاِر« ْن ُأمَِّتي ِمَن ِرَقاِب ِرَجاٍل َوِنَساٍء مِ 
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 موضوع  558 138
أحمد بن عبد هللا بن  
يزيد المكتب الهشيمي  

 أبو جعفر 

اْلَفْتِح   َأُبو  َثَنا  َحدَّ ُب  اْلُمَؤدِ  َجْعَفٍر  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  اِر  اْلَغفَّ َعْبُد  َطاِهٍر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
 ، ْيَرِفيُّ ِ الصَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن أحمد األزدي  الحافظ َحدَّ ُمَحمَّ

ِ ْبِن َيِزيَد َوَعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلبَ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ، َوَجَماَعٌة. َقاُلوا: َحدَّ َلِديُّ
ثنا عبد الرزاق َأْخَبَرَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن َعْبِد   امرى حد  ُب َأُبو جعفر الس  اْلُمَؤدِ 

ْحَمِن ْبِن َبْهَمانَ  ِ ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُخَثْيٍم َعْن َعْبِد الرَّ  َقاَل َسِمْعُت َجاِبَر ْبِن َعْبِد  َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِ َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َوُهَو آِخٌذ ِبَضْبِع َعِليٍ  َيْوَم    - َّللاَّ

َيُقولُ  َوُهَو  َنَصَرُه، -اْلُحَدْيِبَيِة  َمْن  َمْنُصوٌر  اْلَفَجَرِة،  َقاِتُل  اْلَبَرَرِة،  َأِميُر  »َهَذا   :
 ْخُذوٌل َمْن َخَذَلُه«  َمدَّ ِبَها َصْوَتهُ مَ 

أحمد بن عبد هللا شهاب   موضوع  559 139
 العكبري أبو العباس 

ِ ْبن ُمَحمَِّد ْبن َعْبد   َأْخَبَرِني محمود بن عمر العكبري أخبرنا َأُبو طالب َعْبد َّللاَّ
َأنَّ َأْحَمَد ْبَن   - ِفيَما َأَجاَزُه َلَنا -َّللاَّ َأْخَبَرَنا َعمِ ي َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ 

ثنا نعيم ْبُن َساِلِم بْ  ِن َقْنَبٍر َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك.  عيسى المصري حدثهم قال حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َخْيُرُكْم َمْن َلْم َيْتُرْك آِخَرَتُه ِلُدْنَياُه،   َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوال ُدْنَياُه آلِخَرِتِه، َوَلْم َيُكْن َكالًّ َعَلى النَّاِس«  

أحمد بن عبد هللا بن   موضوع  563 140
 الحسين الضرير أبو بكر 

ِد ْبِن َعْبِد َّللاَِّ بن الربيع  ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ   - من أصل الكتابة  -َحدَّ
َثَنا   ارى المقرئ َحدَّ ِد ْبِن قزعة الن ج  ِ ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

ثنا الدقيقي محم د َأُبو َبْكٍر َأْحَمد ْبن َعبْ  رير حد  ِ ْبِن اْلُحَسْين ْبِن علي الض  ِد َّللاَّ
َثَنا ُحَمْيٌد الطَِّويُل َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك.   ثنا يزيد بن هارون َحدَّ بن عبد الملك حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَتاِني ِجْبِريُل َذاَت َيْوٍم َوعَ  َلْيِه َقَباٌء  َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
فقلت: يا جبريل ما    مجليَأْسَوُد َوِعَماَمٌة َسْوَداُء َوُخفٌّ َأْسَوُد َوَمْنَطَقٌة َوَسْيٌف  

َك ِمْن َبْعِدَك، َوَعَلْيِهْم   ُد َهَذا ِزيُّ َبِني َعمِ  هذا الزي َلْم َأَرَك ِفي ِمْثِلِه؟ َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ
اَعُة«    َتُقوُم السَّ

أحمد بن عبد العزيز بن   موضوع  571 141
 حماد المصري أبو بكر 

ُد ْبُن اْلَخِضِر ْبِن زكريا  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن الحسين النعالي، َحدَّ
ثنا إبراهيم  ، حد  ق اق، حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز بن حم اد المصري  الد 

بْ  ُعَمُر  َثَنا  َحدَّ مهدي،  َثَنا  بن  َحدَّ  ، يباني  الش  الحسن  َأُبو  ُصَبْيٍح  ْبِن  َحْفِص  ُن 
اُح، َعْن ِإْسَراِئيَل، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن اْلَحاِرِث، َعْن َعِليٍ  َقاَل: َسِمْعُت   اْلَوضَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل أَلِبي َبْكٍر: »َيا َأَبا َبْكٍر ِإنَّ   َ َأْعَطاِني  َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ
َبْكٍر   َأَبا  َيا  َ َأْعَطاَك  َبَعَثِني، َوِإنَّ َّللاَّ َأْن  َثَواَب َمْن آَمَن ِبي ُمْنُذ َخَلَق آَدَم ِإَلى 

اَعُة  «  ُ ِإَلى َأْن َتُقوَم السَّ  َثَواَب َمْن آَمَن ِبي ُمْنُذ َبَعَثِني َّللاَّ

 موضوع  572 142
أحمد بن عبد العزيز بن  

عبدك  أحمد بن 
 اإلسفراييني أبو عمرو 

َثَنا َأُبو َعْمٍرو َأْحَمُد   ثني يوسف بن عمر، َحدَّ ثني الحسن بن أبي طالب، حد  حد 
ِ ْبُن   -إمالء  -ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز بن أحمد بن عبدك اإلسفراييني   َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
ٍد اْلَمْرَوِزيُّ اْلَعطَّاُر، أخبرنا بشر بن يحيى، أَ  ْخَبَرَنا َأُبو ِعْصَمَة، َعْن َيْحَيى ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه  ِ، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ
الَغال ُيِحبُّ  َتاِجَرَنا  َفِإنَّ  ُمَساِفَرَنا،  َوال  َتاِجَرَنا،  ِفيَنا  ُتِطْع  ال  »اللَُّهمَّ  َء، َوَسلََّم: 

 .  اْلَمَطَر«َوُمَساِفُرَنا َيْكَرُه 
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أحمد بن عبد األعلى   موضوع  581 143
 البغدادي 

اد  ِد الحد  ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ ، أخبرنا محم د -بدمشق  -َأْخَبَرِني َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
  ِ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ، َحدَّ لمي  ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف  بن أحمد بن عثمان بن الوليد الس 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اأَلْعَلى اْلَبْغَداِديُّ  ، َحدَّ - ِبِمْصرَ   -ْبِن بشر بن الن ضر الهروي 
ِ ْبُن اْلُمِغيَرِة، َعِن اْلُمَعلَّى ْبِن ِهالٍل،  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا ُزَهْيُر ْبُن َعبَّاٍد َقاَل: َحدَّ ، َحدَّ

ُ َعْن ِهَشاِم ْبِن عُ  ْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْوِء.   َعَلْيِه َوَسلََّم، ُيَرى ِفي الظُّْلَمِة َكَما ُيَرى ِفي الضَّ

 موضوع  584 144
أحمد بن عيسى بن  

علي بن ماهان الرازي 
 أبو جعفر 

ِد ْبِن ُمْكِرٍم   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر، َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمْكِرُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
ثنا   ، حد  َثَنا َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبِن علي بن ماهان الر ازي  القاضي، َحدَّ

ثنا يحيى بن مغيرة،   َثَنا َجِريٌر، َعِن أبو غسان محم د بن عمرو زنيج، حد  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:   اأَلْعَمِش، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ا ُأْسِرَي ِبي َدَخْلُت اْلَجنََّة َفَناَوَلِني جبريل تفاحة، فانفلقت بنصفين، فخرجت  »َلمَّ

 َطاِلٍب« ا: ِلَمْن َأْنِت؟ َفَقاَلْت ِلَعِليِ  ْبِن َأِبي ِمْنَها َحْوَراُء، َفُقْلُت َلهَ 

 موضوع  587 145
أحمد بن عمر بن عبيد  

 الريحاني 

، َأْخَبَرَنا َأُبو   ب ي  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْعُقوَب، أخبرنا محم د بن نعيم الض  َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
ُعَبْيٍد   ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ افعي،  الش  هارون  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر 

ْيَحاِنيُّ ِبَبْغَدادَ  َتِريِ  َوْهُب ْبُن َوْهٍب اْلُقَرِشيَّ َيُقوُل: ُكْنُت َقاَل: َسِمْعُت َأَبا اْلَبخْ   -الرَّ
ِشيِد، َواْبُنُه اْلَقاِسُم َبْيَن َيَدْيِه، َفُكْنُت ُأْدِمُن النََّظَر ِإَلْيِه ِعْنَد ُدُخوِلي   َأْدُخُل َعَلى الرَّ

ُيِحبُّ َرْأَس اْلُحْمالِن، َوُخُروِجي، َفَقاَل َلُه َبْعُض ُنَدَماِئِه: َما َأَرى َأَبا اْلَبْخَتِريِ  ِإال  
ِإَلى  النََّظَر  ُتْدِمُن  َأَراَك  َقاَل:  َعَلْيِه،  َدَخْلُت  َأْن  ا  َفَلمَّ اْلُمْؤِمِنيَن  َأِميُر  َلُه  َفَفِطَن 
ِ َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َأْن   اْلَقاِسِم ُتِريُد َأْن َتْجَعَل اْنِقَطاَعُه ِإَلْيَك؟ ُقْلُت: ُأِعيُذَك ِباّلِلَّ

اِدَق.  تر  ا ِإْدَماِني النََّظُر ِإَلْيِه َفأَلنَّ َجْعَفَر ْبَن ُمَحمٍَّد الصَّ ، َوَأمَّ ميني بما َلْيَس ِفيَّ
َقاَل  َقاَل:  ِه.  َعْن َجدِ  َأِبيِه،  َعْن  اْلُحَسْيِن،  ْبِن  َعِليِ   ِه  َأِبيِه َعْن َجدِ  َثَنا َعْن  َحدَّ

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  ِإَلى  َرُسوُل  النََّظُر  اْلَبَصِر،  ُقوَِّة  ِفي  َيِزْدَن  »َثالٌث  َم: 
 اْلَحَسِن« اْلُخْضَرِة، َوِإَلى اْلَماِء اْلَجاِري، َوِإَلى اْلَوْجِه 

أحمد بن عثمان بن   موضوع  589 146
 الليث الحفري 

َأْخَبَرِني َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن أحمد بن عمر الغزال، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن  
ثنا   ، حد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن اللَّْيِث اْلَحَفِريُّ ِد ْبِن ِعْمَراَن َأُبو الحسن، َحدَّ ُمَحمَّ

َثَنا ِزَياُد ْبنُ  ،   محم د ابن سماعة القاضي، َحدَّ اْلَحاِرِث، َعْن َأِبي ُجَزيٍ  اْلُقَرِشيِ 
 ُ ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َعْن َأِبيِه. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

َلُه َجَزاَك َّللاَُّ  َفَقاَل  َمْعُروًفا،  َأِخيِه  ِإَلى  َأَحُدُكْم  َوَسلََّم: »ِإَذا اْصَطَنَع  َخْيًرا  َعَلْيِه   
ُ َتَعاَلى: َعْبِدي َأْسَدى ِإَلْيَك َأُخوَك َمْعُروًفا َفَلْم َيُكْن ِعْنَدَك َما ُتَكاِفُئُه   َيُقوُل َّللاَّ

 اْلَجنَُّة« َفَأَحْلُتُه َعَليَّ َواْلَخْيُر ِمنِ ي 

 موضوع  594 147
أحمد بن علي بن عمر  

الرازي األشعري أبو  
 سعيد 

َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُعَمَر ْبِن حبيش   َثَنا  َأْحَمَد ْبِن رزق، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبُن 
ثنا محم د بن عمرو  ، حد  ٍد اْلَبْرَمِكيُّ َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ِعيَسى ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ الر ازي 

البلخي   -بن حجر ِإْبَراِهيمَ   -أو سعيد  ْبُن  َشِقيُق  َثَنا  َعْن   َحدَّ الزَّاِهُد،  اْلَبْلِخيُّ 
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ُ َعَلْيِه  َعبَّاِد ْبِن َكِثيٍر، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َوَسلََّم: »ال َتْجِلُسوا َمَع ُكلِ  َعاِلٍم ِإال َعاِلًما َيْدُعوُكْم ِمَن اْلَخْمِس ِإَلى اْلَخْمِس: 

كِ  ِإَلى اْلَيِقيِن، َوِمَن اْلَعَداَوِة ِإَلى النَِّصيَحِة، َوِمَن اْلِكْبِر ِإَلى التََّواُضِع، ِمَن الشَّ 
َياِء ِإَلى اإِلْخالِص، َوِمَن الرَّْغَبِة ِإَلى   الزُّْهِد« َوِمَن الرِ 

 موضوع  610 148
أحمد بن الفرج بن عبد  
هللا الجشمي المقرئ أبو  

 علي 

َثَنا َأُبو   ، َحدَّ ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحْسُنوَن النَّْرِسيُّ َأْخَبَرِني َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن البختري  ثنا أحمد بن الفرج الجشمي   -إمالء  -َجْعَفٍر ُمَحمَّ حد 

، َعْن جَ  َثَنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد اْلُمَهلَِّبيُّ ْعَفِر بن الزبير، عن القاسم بن  المقرئ، َحدَّ
ُجِل ِإال   ُجُل ِللرَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيُقوُم الرَّ َأِبي ُأَماَمَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 أَلَحٍد« َبِني َهاِشٍم َفِإنَُّهْم ال َيُقوُموَن 

أحمد بن محمد بن أحمد   موضوع  622 149
 البرنسي أبو بكر  

ْبِن   َأْحَمَد  ْبُن   ِ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ َعِليِ  ْبن الحسين المحتسب، َحدَّ ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا 
َثَنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد البرنسي،  َيْعُقوَب المقرئ، َحدَّ
ثنا محم د  ، حد  ثنا يحيى بن يزيد األهوازي  ، حد  ثنا محم د بن نوح العسكري  حد 

، َعْن َأِبي ُعْثَماَن، َعْن َسْلَماَن  بن الز  َثَنا ُسَلْيَماُن التَّْيِميُّ برقان أبو همام، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأَكَل الطِ يَن َفَقْد َأَعاَن َعَلى  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َنْفِسِه« 

أحمد بن محمد بن أحمد   موضوع  623 150
 الطاهري أبو طاهر 

ِد ْبِن َأْحَمَد الطَّاِهِريُّ  َثَنا َأُبو َطاِهٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ  - أخبرنا أبو نعيم الحافظ، َحدَّ
حدثنا عبد هللا بن محمد بن   -َبْغَداِديٌّ َقِدَم َعَلْيَنا َسَنَة ِتْسٍع وأربعين وثالثمائة 
َسِعيُد ْبنُ  ثنا الوركاني، أخبرنا  العزيز، حد  َأنَّ النَِّبيَّ    عبد  َأَنٍس.  َعْن  َمْيَسَرَة، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلَّى َعَلى َحْمَزَة َسْبِعيَن َصالًة.   َصلَّى َّللاَّ

 موضوع  624 151
أحمد بن محمد بن أحمد  
النيسابوري الصبغي أبو  

 نصر 

ٍد اْلَخاللُ  ثنا أبو نصر   -َوَكَتَبُه َعْنُه َأُبو الحسن النعيمي  -َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّ حد 
ِ ْبُن   َثَنا َعْبُد َّللاَّ ِد ْبن َأْحَمد ْبن موسى النيسابوري الصبغي، َحدَّ أحمد ابن ُمَحمَّ

ثنا علي بن محم د بن أحمد البجل ِد ْبِن َعِليٍ  أبو محم د العدل، حد  َثَنا  ُمَحمَّ ي، َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَقاِسِم َأِبي جعفر   َبِعيُّ ُد ْبُن ُيوُسَف ْبِن َثاِبِت ْبِن آَدَم الرَّ ُمَحمَّ
ٍف،  ، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِ  ثنا شقيق ابن ِإْبَراِهيَم، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  قال: حد 

ُ َعَلْيِه  َعْن ِشْمِر ْبِن َعِطيََّة، َعِن اْبِن َمْسعُ  وٍد. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْنَيا َأْصَبَح َساِخًطا َعَلى َربِ ِه، َوَمْن َأْصَبَح  َوَسلََّم: »َمْن َأْصَبَح َمْحُزوًنا َعَلى الدُّ
  َيْشُكو ُمِصيَبًة َنَزَلْت ِبِه َفِإنََّما َيْشُكو َربَُّه، َوَمْن دخل على غني َفَتَضْعَضَع َلهُ 

 هزؤا«َذَهَب ُثُلَثا ِديِنِه، َوَمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن َفَدَخَل النَّاَر َفُهَو ِممَِّن اتََّخَذ آَياِت هللا 

أحمد بن محمد بن أحمد   موضوع  626 152
 البسطامي أبو عباس 

ِ ْبن ُمَحمَّد  ، َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّد َعْبد َّللاَّ أخبرنا القاضي أبو العب اس البسطامي 
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْبن جبلة  ل َقاَل: َحدَّ بن علي ابن زياد المعد 

َثَنا َأُبو ُمْصَعٍب َأْحَمُد ْبُن َأِبي َبْكٍر المدني   ، َحدَّ َثَنا َماِلُك ْبُن  الهروي  ، َحدَّ  الز هري 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َحَمَلُة  َأَنٍس، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْنَيا ُخَلَفاُء اأَلْنِبَياِء، َوِفي اآلِخَرِة ِمَن  َهَداِء« اْلِعْلِم ِفي الدُّ  الشُّ
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أحمد بن محمد بن أحمد   موضوع  627 153
 البزاز أبو الحسين 

أخبرنا أبو الحسين بن إسحاق، َأْخَبَرَنا ِعيَسى ْبُن َعِليِ  ْبِن ِعيَسى اْلَوِزيُر، 
 ، ثنا أبو السكين الط ائي  أخبرنا َأُبو ُعَبْيٍد َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َحْرٍب القاضي، حد 

ثني عبد هللا ابن صالح اليماني، َحدَّ  ، َعْن ُسَلْيَماَن  حد  َثِني َأُبو َهمَّاٍم اْلُقَرِشيُّ
ْبِن اْلُمِغيَرِة، َعْن َقْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َطاُوٍس َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل ِلي 

َوتَ  اْلُقْرآَن  النَّاَس  َعلِ ِم  ُهَرْيَرَة  َأَبا  َوَسلََّم: »َيا  َعَلْيِه   ُ َعلَّْمُه، َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َوَعلِ ِم   اْلَعِتيُق،  اْلَبْيُت  ُيَزاُر  َكَما  َقْبَرَك  اْلَمالِئَكُة  َزاَرِت  َكَذِلَك  َوَأْنَت  ِإْن ُمتَّ  َفِإنََّك 
َراَط َطْرَفَة َعْيٍن  النَّاَس ُسنَِّتي َوِإْن َكِرُهوا َذِلَك، َوِإْن َأْحَبْبَت َأْن ال ُتوَقَف َعَلى الصِ 

ِ َحَدًثا َحتَّى َتْدُخَل الْ   ِبَرْأِيَك« َجنَة، َفال ُتْحِدْث ِفي ِديِن َّللاَّ

 موضوع  631 154

أحمد بن محمد بن  
إبراهيم المقرئ الحمزي  
األنباري الضرير أبو  

 عبد هللا 

َثِني َأُبو َعْبد َّللاَّ َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبِن   ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُبَكْيٍر َقاَل: َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِريُر المقري    - اْلَمْعُروُف ِباْبن َأْبُزون اْلَحْمِزيُّ اأَلْنَباِريُّ   -]ِإْبَراِهيَم ْبِن [ ُموَسى الضَّ

َثَنا َأُبو ُعَمرَ   -َقِدَم َبْغَدادَ  ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَحِليِميُّ َحدَّ ذكر َأنَُّه ِمْن َوَلِد َحِليَمَة   - ُمَحمَّ
ْعِديَِّة ُمْرِضَعِة النَِّبيَّ صل ى هللا عليه وسلم ،   -السَّ ثنا آدم بن ِإَياٍس اْلَعْسَقالِنيُّ حد 

ْن ُمَعاِذ ْبِن  َعِن اْبن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َمْعِن ْبِن اْلَوِليِد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، عَ 
ُنِصَب   اْلِقَياَمِة  َيْوُم  َكاَن  »ِإَذا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:  َجَبٍل. 
َبْكٍر  أَلِبي  َوُنِصَب  اْلَعْرِش،  َأَماَم  ِمْنَبٌر  ِلي  َوُنِصَب  اْلَعْرِش  َأَماَم  ِمْنَبٌر  إِلْبَراِهيَم 

يٍق َبْيَن َخِليٍل  ُكْرِسيٌّ َفَنْجِلُس َعَليْ   َوَحِبيٍب« َها َوُيَناِدي ُمَناٍد َيا َلَك َمْن ِصدِ 

أحمد بن محمد بن   موضوع  641 155
 جوري العكبري أبو الفرج 

َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم الحافظ ِد ْبِن جوري   -لفظا   -َحدَّ َثَنا َأُبو اْلَفَرِج َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
ثنا ميمون    -ببغداد   -العكبري   ِ ْبِن ِمْهَراَن الرملي، حد  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ

النعمان عارم   أبو  ثنا  حد  الكاتب،  أبان  بن  مخلد  مهران بن  الفضل،  بن  بن 
. َقاَل: َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َيُقوُل: َوَّللاَِّ   َثَنا ُقَداَمُة ْبُن النُّْعَماِن، َعِن الزُّْهِري  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ُعْنَواُن   الَِّذي ال ِإَلَه ِإال ُهَو َلَسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

  َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب« َصِحيَفِة اْلُمْؤِمِن ُحبُّ 

 موضوع  644 156
أحمد بن محمد بن  

الحسين السقطي أبو  
 الحسين 

ِبْشٍر   ْبِن  َحاِمِد  ْبُن  َثَنا ِعيَسى  ِإْبَراِهيَم الفقيه، َحدَّ ْبُن  ُعَمُر  َطاِلٍب  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َأُبو   ، َحدَّ قطي  َثَنا َأُبو اْلُحَسْين َأْحَمد ْبُن ُمَحمَّد ْبِن اْلُحَسْيِن الس  اْلَقاِضي، َحدَّ

ث ز اق، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعِن  َزَكِريَّا َيْحَيى ْبُن َمِعيِن ْبِن َعْوٍن، حد  نا أبو بكر عبد الر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ الزُّْهِريِ 

َعُه ِفي َعْشَرٍة ِمْن   ُ الجنة، َوَشفَّ َأْهِل َبْيِتِه ُكلٌّ »َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآَن َوَحِفَظُه َأْدَخَلُه َّللاَّ
 النَّاَر« َقْد َأْوَجَب 

 موضوع  648 157
أحمد بن محمد بن خالد  
بن شيرزاذ البوراني أبو  

 بكر

َثَنا َأُبو َبْكٍر   افعي، َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد بن الحسن الش 
ثنا أحمد بن محم د القاضي    -إمالء  -َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َماِلٍك القطيعي   حد 

ثنا علي بن حميل، َعْن َجِريِر، َعْن َليْ  ثنا االحتياطي، حد  ٍث، َعْن  البوراني، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِفي  ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
يُق،   دِ  َأُبو َبْكٍر الصِ   ،ِ ٌد َرُسوُل َّللاَّ َوَرَقٍة ُمَحمَّ اْلَجنَِّة َشَجَرٌة ِإال َمْكُتوٌب َعَلى ُكلِ  

 لنُّوَرْيِن  «ُعَمُر اْلَفاُروُق، ُعْثَماُن ذي ا
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أحمد بن محمد بن رميح  موضوع  651 158
 النخعي أبو سعيد 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ   - إمالء في سنة ست وأربعمائة  - َحدَّ
محم د  بن  الفضل  ثنا  حد  الحافظ،  النََّسِويُّ  رميح  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا 

ثنا    -بمكة  -الجندي  ز اق، حد  ثنا عبد الر حمن بن محم د بن أخت عبد الر  حد 
ثنا شعبة، عن أبي حمزة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل:   ، حد  توبة بن علوان البصري 

اَمَها َوِجبْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُقدَّ ، َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ِريُل َعْن  َلمَّا ُزفَّْت َفاِطَمُة ِإَلى َعِليٍ 
  َ َّللاَّ ُيَسبِ ُحوَن  َخْلَفَها،  َمَلٍك  َأْلَف  َوَسْبُعوَن  َيَساِرَها  َعْن  َوِميَكاِئيُل  َيِميِنَها، 

ُسوَنُه َحتَّى َطَلَع اْلَفْجُر.   َوُيَقدِ 

أحمد بن محمد بن سعيد   موضوع  656 159
 المروزي 

َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن   َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُعَمُر ْبُن إبراهيم الفقيه، َحدَّ
،    - إمالء  -َحْمَداَن ْبِن َماِلكٍ  ِد ْبِن َسِعيِد ْبِن حازم المروزي  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

ثنا أحمد بن أبي ، حد  ثنا إبراهيم بن عيسى القنطري  ثنا الوليد   حد  الحواري، حد 
ْحَمِن اأَلْعَرُج،   َثَنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن الزُّْهِريِ  َقاَل: َقاَل ِلي َعْبُد الرَّ بن مسلم، َحدَّ
ا ُأْسِرَي ِبي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َلمَّ َثِني َأُبو ُهَرْيَرَة َأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َحدَّ

َماِء اْنَتَهى ِبي ِجْبِريُل ِإَلى ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى، َفَغَمَسِني ِفي النُّوِر َغْمَسًة   ِإَلى السَّ
ُثمَّ َتَنحَّى. َفُقْلُت: َحِبيِبي ِجْبِريُل َأْحَوُج َما ُكْنُت ِإَلْيَك َتَدُعِني َوَتَتَنحَّى؟ َقاَل: َيا  

ُد، ِإنََّك ِفي َمْوِقُف ال َيُكوُن َنِبيٌّ  ٌب، َيِقُف هاهنا، َأْنَت ُمَحمَّ  ُمْرَسٌل، َوال َمَلٌك ُمَقرَّ
ْحَمَن َتَعاَلى   ِ َأْدَنى ِمْن َأْلَقاِب ِإَلى اْلَقْوِس. َفَأَتاِني اْلَمَلُك. َفَقاَل: ِإنَّ الرَّ ِمَن َّللاَّ

ِ، َما َأْعَظَم َّللاََّ  ْحَمَن َيُقوُل ُسْبَحاَن َّللاَّ ، ال ِإَلَه ِإال َّللاَُّ«  ُيَسبِ ُح َنْفَسُه، َفَسِمْعُت الرَّ
ِ، َما ِلَمْن َقاَل َهَكَذا؟ َقاَل ِلي: »َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ال َتْخُرُج   َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ
ُروُحُه ِمْن َجَسِدِه َحتَّى َيَراِني ُأِريِه َمْوِضَعُه ِمَن اْلَجنَِّة َأْو َيَرى َمْنِزَلُه ِمَن اْلَجنَِّة، 

َماِء ِإَلى اأَلْرض، َوال َيُكوُن َشْيٌء إال    َوُتَصلِ ي َعَلْيِه اْلَمالِئَكَة ُصُفوًفا َما َبْيَن السَّ
 َ ُ ِبَقْبرِِه َسْبعيَن َأْلَف َمَلٍك ُيَسبِ ُحوَن َّللاَّ َل َّللاَّ َيْسَتْغِفُر َلُه َتَماَم ُعْمرِِه، َفِإَذا َماَت َوكَّ

َ َوُيَهلِ ُلوَن َّللاََّ  َ، ُكلََّما َفَعُلوا ِمْن َذِلَك َشْيًئا َكاَن َلُه ِفي  َوُيَعظِ ُموَن َّللاَّ  َوُيَكبِ ُروَن َّللاَّ
اُه   َصِحيَفِتِه، َفِإَذا َخَرَج ِمْن َقْبرِِه َخَرَج آِمًنا ُمْطَمِئنًّا ال َيْحُزُنُه اْلَفَزُع اأَلْكَبُر َوَتَتَلقَّ

اِر« اْلَمالِئَكُة َسالٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنعْ   َم ُعْقَبى الدَّ

أحمد بن محمد بن أبي   موضوع  660 160
 شحمة الختلي 

َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصوِر  َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد بن عمر بن بكير المقرئ، َحدَّ
ثنا أبو   ِد ْبِن َأِبي َشْحَمَة الختلي، حد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ْبِن حاتم النوشري، َحدَّ

، َعْن َأَباَن، عَ  وَّاُس، َعْن َأِبي َحْفٍص اْلَعْبِديُّ ْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل  سالم الرَّ
َنَها  ِحيِم َفَحسَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكَتَب ِبْسِم َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َلُه« ُغِفَر 
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أحمد بن محمد بن   موضوع  663 161
 صالح التمار أبو بكر 

َعاِليُّ َقاَل: ُقِرَئ َعَلى َأِبي َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن   ٍد النِ  ُد ْبُن َطْلَحَة ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِد  َثَك َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ اِفِعيُّ َوَأَنا َأْسَمُع ِقيَل َلُه: َحدَّ ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم الشَّ َعْبِد َّللاَّ

ثنا عبد هللا بن رجاء، ْبِن َصاِلٍح الت م ا ثنا محم د بن مسلم بن وارة، حد  ر، حد 
َثَنا ِإْسَراِئيُل، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َحَبِشيِ  ْبِن ُجَناَدَة َقاَل: ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد   َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم ِعَدٌة َفْلَيُقْم. َأِبي َبْكٍر َفَقاَل: َمْن َكاَنْت َلْه ِعْنَد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَدِني   ِ َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل: َيا َخِليَفَة َرُسوِل َّللاَّ
، َفَقاَل: َيا َأَبا اْلَحَسِن ِإنَّ   ِبَثالِث َحَثَياٍت ِمْن َتْمٍر. َقاَل: َفَقال: َأْرِسُلوا ِإَلى َعِليٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَدُه َأْن َيْحِثَي َلُه َثالَث َحَثَياٍت  َهذَ  ا َيْزُعُم َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
وَها َفَوَجُدوَها ِفي   وَها فَعدُّ ِمْن َتْمٍر، َفاْحُثَها َلُه. َقاَل: َفَحَثاَها. َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: ُعدُّ

يُق:   ُكلِ  َحِثيٍَّة ِستِ يَن َتْمَرٍة، دِ  ال َتِزيُد َواِحَدًة َعَلى اأُلْخَرى َقاَل: َفَقاَل َأُبو َبْكٍر الصِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلْيَلَة اْلِهْجَرِة َوَنْحُن   ُ َوَرُسوُله، َقاَل ِلي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َصَدَق َّللاَّ

 َسَواٌء«  َعِليٍ  ِفي اْلَعْدِل  »َكفِ ي َوَكفُّ  َخاِرَجاِن ِمَن اْلَغاِر ُنِريُد اْلَمديَنَة:

 موضوع  668 162
أحمد بن محمد بن عبيد  

هللا التمار المقرئ أبو  
 الحسن 

ُد ْبُن َجْعَفرِ  . اُر،   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َطاِلٍب، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ ْبِن اْلَعبَّاِس النَّجَّ
َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبنُ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِهَشاِم  َحدَّ ِد ْبِن عبيد هللا الت م ار، َحدَّ ُمَحمَّ

َثَنا اأَلْعَمُش، َعنْ   - َأُبو عبد هللا  - َبْهَرامٍ  ْبنِ  ثنا أبو معاوية، َحدَّ َعْمِرو ْبِن  حد 
، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي ُ    َطاِلٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  ُمرََّة، َعْن َأِبي اْلَبْخَتِريِ  َصلَّى َّللاَّ

َ َأْعَطاِني َثَواَب َمْن آَمَن ِبي َعَلْيِه َوَسلََّم أَلِبي ُمْنُذ َخْلِق   َبْكٍر: »َيا َأَبا َبْكٍر ِإنَّ َّللاَّ
اَعُة، َوِإنَّ َّللاََّ  ُ آَدَم ِإَلى َأْن َتُقوَم السَّ َأْعَطاَك َيا َأَبا َبْكٍر َثَواَب َمْن آَمَن ِبي   َّللاَّ

اَعةُ  ي َّللاَُّ ُمْنُذ َبَعَثنِ   « ِإَلى َأْن َتُقوَم السَّ

 موضوع  673 163
أحمد بن محمد بن عمر 

 البزاز 

 ، ْحَمن الزُّْهِري  أخبرنا ابن غالب المقرئ، أخبرنا أبو الفضل ُعَبْيد َّللاَّ ْبن َعْبد الرَّ
ثنا إبراهيم بن   َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر اْلَبزَّاُز، حد  َثَنا  َحدَّ ، َحدَّ سعيد الجوهري 

، َعْن ِعَراِك ْبِن َخاِلِد ْبِن َيِزيَد، َعْن ُعْثَماَن ْبَن َعَطاٍء،   ٍد اأَلَسِديُّ َمْرَواُن ْبُن ُمَحمَّ
 ُ َلمَّا ُعزِ َي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأِبيِه، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:  َعْن 

ِ، َدْفُن اْلَبَناِت  َعَلْيِه َوَسلََّم   اَن َقاَل: »اْلَحْمُد ّلِلَّ َعَلى ُرَقيََّة اْمَرَأِة ُعْثَماَن ابن َعفَّ
 ِمَن اْلُمْكَرَماِت« 

 موضوع  679 164
أحمد بن محمد بن  
محمد البلخي أبو 

 الحسين 

ِد ْبِن محم د  ُد بن َأْحَمد بن رزق، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ اِفِعيُّ ابن ُعَقْيِل ْبِن َأْزَهَر ْبِن ُعَقْيٍل اْلَفِقيُه الشَّ

ثنا مح َثَنا َأُبو َبْدٍر ُشَجاُع  ْبِن علي ابن طرخان، حد  م د بن الخليل البلخي، َحدَّ
، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل  ُكوِنيُّ ْبُن اْلَوِليِد السَّ

ْلَتَها َحتَّى َتْجَعَل ِلَساَنَك ِفي ِفيَها ُكلِ ِه   ِ َماَلَك ِإَذا َجاَءْت َفاِطَمُة َقبَّ َكَأنََّك ُتِريُد  َّللاَّ
َماِء َأْدَخَلِني   ا ُأْسِرَي ِبي ِإَلى السَّ َأْن َتْلَعَقَها َعَسال؟! َقاَل: »َنَعْم َيا َعاِئَشُة، ِإنِ ي َلمَّ
اَحًة َفَأَكْلُتَها، َفَصاَرْت ُنْطَفًة ِفي ُصْلِبي، َفَلمَّا َنَزْلُت   ِجْبِريُل اْلَجنََّة َفَناَوَلِني ِمْنَها ُتفَّ
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 َخِديَجَة َفَفاِطَمُة ِمْن ِتْلَك النُّْطَفِة، َوِهَي َحْوَراُء ِإْنِسيٌَّة، ُكلََّما اْشَتْقُت ِإَلى  َواَقْعتُ 
ْلُتَها«اْلَجنَِّة    َقبَّ

أحمد بن محمد النزلي   موضوع  702 165
 أبو عبد هللا 

َثَنا َأُبو ُعَمَر   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن حماد الواعظ، َحدَّ
اْلَهاِشِميُّ  اْلَعِزيِز  َعْبِد  ْبِن  اْلَقاِسِم  ْبُن  وثالثين    -َحْمَزُة  َثالٍث  َسَنِة  ِفي  ِإْمالًء 

مالك  -وثالثمائة بن  أنس  ولد  بْ   -من  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َّللاَِّ َحدَّ َعْبِد  َصاِحُب    -ُن 
اَمةِ  ثنا هيثم، َعْن ُحَمْيٍد، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى   -الشَّ حد 

َبِني َربِ ي َتَعاَلى َحتَّى َكاَن َبْيِني  َماِء َقرَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلمَّا ُأْسِرَي ِبي ِإَلى السَّ َّللاَّ
َماَت قال: يا حبيبي َوَبْيَنُه َكقَ  َوَعلََّمِني السِ  َأْدَنى،  َبْل  َأْدَنى، ال  َأْو  َقْوَسْيِن  اَب 

، َقاَل: َهْل َغمََّك َأْن َجَعْلُتَك آِخَر النَِّبيِ يَن؟ ُقْلُت: َيا َربِ    ُد، ُقْلُت: َلبَّْيَك يا َربِ  ُمَحمَّ
َتَك َأْن َجَعْلَتهُ  ْم آِخَر اأُلَمِم؟ ُقْلُت: َيا َربِ  ال، َقاَل: ال، َقاَل: َحِبيِبي َفَهْل َغمَّ ُأمَّ

الَم، َوَأْخِبْرُهْم َأنِ ي َجَعْلُتُهْم آِخَر اأُلَمِم أَلْفَضَح اأُلَمِم ِعْنَدُهْم،   َتَك َعنِ ي السَّ َأْبِلْغ ُأمَّ
 األمم«. وال أفضحهم عند 

 موضوع  703 166
أحمد بن محمد النوري  

يعرف بابن   الحسين،أبو 
 البغوي 

ٍد اْلَماِليِنيُّ  ُد ْبُن    -ِقَراَءةً   -َأْخَبَرِني َأُبو َسْعٍد َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ُمَحمَّ
ُد  َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَفْضِل َقاَل: َحدَّ َأْحَمَد ْبِن َفاِرٍس اْلُخُتلِ يُّ َقاَل: َذَكَر ُمَحمَّ

ٍد  ْبنُ  ْهَقاُن َقاَل: ُكْنُت َأْمِشي َمَع َأِبي اْلُحَسْيِن النُّوِريِ  َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِعيَسى الدِ 
؟   َقِطيِ  ِريِ  السَّ ، َفُقْلُت َلُه: َما الَِّذي َتْحَفُظ َعِن السَّ وِفيِ  اْلَمْعُروُف ِباْبِن اْلَبَغِويِ  الصُّ

ِريُّ َعْن َمْعرُ   َفَقاَل: َثَنا السَّ ، َعِن َحدَّ مَّاِك، َعِن الثَّْوِريِ  وٍف اْلَكْرِخيِ  َعِن اْبِن السَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َقَضى أَلِخيِه  اأَلْعَمِش، َعْن َأَنٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َ  ُعْمَرُه« اْلُمْسِلِم َحاَجًة َكاَن َلُه ِمَن اأَلْجِر َكَمْن َخَدَم َّللاَّ

 موضوع  704 167
أحمد بن محمد النوري  

يعرف بابن   الحسين،أبو 
 البغوي 

القطيعي   جعفر  أبي  بن  أحمد  اْلمترفِق أخبرناه  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ  ،
وِفيُّ  الصُّ محم د    - ِبِمْصرَ   -الطََّرُسوِسيُّ  بن  َأْحَمَد  اْلُحَسْيِن  َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل: 

ٍد النُّوِريُّ اْلَبْغَداِديُّ اْلَمْعُروُف  ثنا أبو الحسين َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ المالكي يقول: حد 
، حَ  ثنا معروف الكرخي ِباْلَبَغِويِ  َقِطيُّ َأُبو اْلَحَسِن، حد  َثَنا َسِريُّ ْبُن اْلُمَغلِ ِس السَّ دَّ

، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َأَنٍس َقاَل:   مَّاِك، َعِن الثَّْوِريِ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن السَّ الزاهد، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقَضى أَلِخيِه اْلُمْسِلِم َحاَجًة َكاَن َلُه   َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِمَن اأَلْجِر َكَمْن َحجَّ َواْعَتَمَر  « 

أحمد بن محمد السقطي   موضوع  705 168
 أبو حنش 

ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن يعقوب، أخبرنا أبو جعفر محمد  َثَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ َحدَّ
َقِطيُّ سنة  ٍد َأُبو َحَنٍش السَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ بن أحمد بن حماد بن متيم، َحدَّ

ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، أخبرنا الحسين بن    -تسع وتسعين ومائتين  حد 
َثَنا َدرَّاٍج، َعْن َأِبي اْلَهْيَثِم، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ   موسى،   ثنا ابن لهيعة، َحدَّ حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َشَجَرًة، اْلَوَرَقُة ِمْنَها  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
جَ  َجَرِة َخْيٌل َبَلٌق، ُتَغطِ ي َجِزيَرَة اْلَعَرِب! َأْعَلى الشَّ َرِة ِكْسَوٌة أَلْهِل اْلَجنَِّة، َوَأْسَفَل الشَّ

ٍد َأْخَضَر، َوُلُجُمَها ُدرٌّ َأْبَيُض، ال َتُروُث َوال َتُبوُل، َلَها َأْجِنَحٌة َتِطيُر   سروجها ُزُمرُّ
َجَرةِ  ِ َحْيُث َيَشاُءوَن، َفَيُقوُل َمْن ُدوَن ِتْلَك الشَّ : َيا رب بم نال َهُؤالِء  ِبَأْوِلَياِء َّللاَّ



44 
 

ُ َتَعاَلى: َكاُنوا َيُصوُموَن وأنتم تفطرون، وكانوا ُيَصلُّوَن َوَأْنُتْم  َهَذا؟ َفَيُقوُل َّللاَّ
ُقوَن َوَأْنُتْم َتْبَخُلوَن، َوَكاُنوا ُيَجاِهُدوَن َوَأْنُتْم َتْقُعُدوَن، َمْن  َتَناُموَن، َوَكاُنوا َيَتَصدَّ

اَجٍة ِمْن َحَواِئِج الناس لم تقض له تلك الحجة َحتَّى َيْنُظَر ِإَلى  َتَرَك اْلَحجَّ ِلحَ 
اْلُمَخلِ ِفيَن َقِدُموا، َوَمْن َأْنَفَق ماال فيما يرضى هللا فظن أن ال ُيْخَلُف َعَلْيِه، َلْم  

َ، َوَمْن َتَرَك َمُعوَنَة َأِخيهِ  اْلُمْسِلِم ِفيَما   َيُمْت َحتَّى ُيْنِفَق َأْضَعاَفُه ِفيَما ُيْسِخُط َّللاَّ
 ُيْؤَجُر َعَلْيِه، َلْم َيُمْت َحتَّى ُيْبَتَلى ِبَمُعوَنِة َمْن َيْأَثُم ِفيِه َوال ُيْؤَجُر َعَلْيِه  «

أحمد بن محمود   موضوع  718 169
 األنباري 

، َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َنْصِر ْبِن عبد هللا   َعاِليُّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن النِ 
ثنا أحمد بن محمود األنباري    -نزيل النهروان   -البغدادي  الذارع    - باألنبار   -حد 

َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعنْ  ثنا سويد بن سعيد الحدثاني، َحدَّ  َأِبي َيْحَيى اْلَقتَّاِت،  حد 
ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن  َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َشِهيٌد«َعِشَق َوَكَتَم َوَعفَّ َفَماَت َفُهَو 

أحمد بن المؤمل بن   موضوع  726 170
 أبان 

أبي   ْبُن  اْلَحَسُن  أبو  َأْخَبَرِني  ثنا  العب اس الخز از، حد  ثنا محم د بن  طالب، حد 
 ، ري  ك  ثنا بشر بن محم د الس  ثنا أبي، حد  عبيد ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد ْبِن المؤمل، حد 
، َعْن ُمَحمَِّد  ِد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك اأَلْنَصاِريِ  ثنا علي ابن َأِبي َخِديَجَة، َعْن ُمَحمَّ حد 

: َأنَّ َرُجال ِمَن اأَلْنَصاِر َأَتى النَِّبيَّ  ْبِن اْلُمْنَكِدِر، عَ  ِ اأَلْنَصاِريِ  ْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ِ ِإنَّ َأِخي َحَلَف ِبالطَّالِق َأْن ال ُيَكلِ َمِني،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: يا َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

»َوَكْيفَ  َقاَل:  َمْخَرًجا؟  َلُه  َتِجُد  ِإْن    َفَهْل  َثالًثا  َطاِلٌق  اْمَرَأُتُه  َقاَل  َقاَل:  َحَلَف« 
َكلََّمِني، َقاَل: »َكْيَف َضنَُّها ِبَزْوِجَها؟« َقاَل: َما َأَضنََّها ِبِه. َقاَل: »َكْيَف َضنُُّه 

ُتَها َثالَث ِحَيٍض ثُ  «.ِبَها؟ مَّ َقاَل: َما َأَضنَُّه ِبَها. َقاَل: »َيَدُعَها َحتَّى َتْنَقِضَي ِعدَّ
 َكلِ ْم َأَخاَك، َفْلَيْخُطْبَها ِبَمْهٍر َجِديٍد َوِنَكاٍح َجِديٍد َفَتُكوُن ِعْنَدُه َعَلى َتْطِليَقَتْيِن« 

أحمد بن نصر بن حماد   موضوع  729 171
 البجلي الوراق أبو جعفر 

ثنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن   َأُبو ُعَمَر بن مهدي، حد  َأْخَبَرَنا 
َثَنا ُشْعَبُة َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِزَياٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  ثنا أبي، َحدَّ نصر ابن حماد، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيْتُرُك َّللاَُّ   َأَحًدا َيْوَم اْلُجُمَعِة ِإال َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َلُه« َغَفَر 

 موضوع  736 172
أحمد بن وهب بن عمرو 

بن عثمان الرقي  
 المعيطي أبو العباس 

ثنا مخلد   ٍد ْبِن ُيوُسَف اْلَواِعُظ، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ
ثني أبو  ق اق، حد  العب اس َأْحَمد ْبن وهب ْبن َعْمرو ْبن ُعْثَمان  بن جعفر الد 

ْبن ُمَحمَّد ْبن َخاِلد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن عبد شمس الرقي، 
َثَنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد َعْن   ، َحدَّ قِ يُّ َأُبو َعْمٍرو األسدي  َثَنا َحِكيُم ْبُن َسْيٍف الرَّ َحدَّ

ِد ْبِن اْلَفْضِل، عَ  ْن َعِليِ  ْبِن َزْيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »َمْن َأْسَبَغ اْلُوُضوَء ِفي  َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ِديِد، َكاَن َلُه ِمَن اأَلْجِر ِكْفالِن، َوَمْن َأْسَبغَ  اْلُوُضوَء ِفي اْلَحرِ    اْلَبْرِد الشَّ
ِديِد، َكاَن َلُه ِمَن األجر كفل  « .  الشَّ
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 موضوع  739 173
أحمد بن هارون أبو  

معروف  العباس،
 بشيطان الطاق 

َثَنا َأُبو   ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن ُلْؤُلٍؤ، َحدَّ ، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو بكر البرقاني 
اْلَمْعُروُف بشيطان الطاق  َهاُروَن  ْبُن  َأْحَمُد  ثنا    -بسر من رأى   -اْلَعبَّاِس  حد 

َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعْبد  اص، َحدَّ الحسن بن يزيد الجص 
ِ َقاَل: َقاَل َرُسولُ  ِ ْبن ُمَحمَّد ْبن َعِقيٍل، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ   َّللاَّ

ُزْمَرِتِهْم،  اْلِقَياَمِة ِفي  َيْوَم  َأْعَماِلِهْم ُحِشَر  َعَلى  َقْوًما  َأَحبَّ  َوَسلََّم: »َمْن  َعَلْيِه 
 َفُحوِسَب ِبِحَساِبِهْم، َوِإْن َلْم َيْعَمْل َأْعَماَلُهْم  «

 أحمد بن هشام الحربي  موضوع  740 174

َأْخَبَرِني َأُبو َطاِلٍب ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَفِقيُه، أخبرنا محم د بن العب اس الخز از، 
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َخَلِف ْبِن اْلَمْرُزَبانِ  ِ ْبِن    -ِإَجاَزةً   -َحدَّ ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َثَناُه ُمَحمَّ َوَحدَّ

هشا بن  أحمد  ثني  حد  عنه،  اْلَكاِتُب  َداُوَد  ُحَرْيٍث  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ  ، الحربي  م 
ْحَمِن ْبُن َواِقٍد، َعْن َعْمِرو ْبِن َأْزَهَر،   -َوَلْيَس ِباْلَقْنَطِري ِ   -اْلَمْرَوِزيُّ  َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ

َعْن َأَباٍن، َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللا عليه وسلم: »ال ُتَجاِلُسوا  
 َناَء اْلُمُلوِك، َفِإنَّ اأَلْنُفَس َتْشَتاُق ِإَلْيِهْم َما ال َتْشَتاُق ِإَلى اْلَجَواِري اْلَعَواِتِق  «َأبْ 

 موضوع  742 175

أحمد بن هاشم بن  
محمد الكناني الكوفي  

يعرف   العباس،أبو 
 بالفيدي 

ثنا   الواعظ، حد  أحمد  أخبرنا عمر بن   ، الطََّناِجيِريُّ َعِليٍ   ْبُن  اْلُحَسْيُن  َأْخَبَرِني 
ثنا محم د بن نوح بن حرب،   -إمالء  - أحمد ابن هاشم بن محم د الفيدي حد 

ُد ْبُن ِزَياٍد، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن   َثَنا ُمَحمَّ ثنا مدرار ابن آدم، َحدَّ حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َفَقاَل:  عَ  بَّاٍس َقاَل: َجاَء َرُجٌل َشَكا اْلَوْحَشَة ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ِباللَّْيِل« »اتَِّخْذ َزْوَج َحَماٍم ُيْؤِنْسَك 

 موضوع  753 176
محمد بن داود بن يزيد  
التميمي القنطري أبو 

 جعفر 

اْلَقاِسِم  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ُعْثَماُن  َأْخَبَرَنا   ، القرشي  الملك  َعْبِد  ْبُن  ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا 
ثنا محم د بن داود األكبر،  ثنا عبد هللا بن إسحاق المدائني، حد  ، حد  اأَلَدِميُّ

َثَنا َمْخَلُد ْبُن ُحَسْيٍن، َعْن ِهَشاٍم َعْن مُ  ثنا جبرون بن واقد، َحدَّ َحمٍَّد، َعْن  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َخْيُر  َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
النبيين   إال  واآلخرين  األولين  وخير  اأَلْرِض،  َأْهِل  َوَخْيُر  َمَواِت،  السَّ َأْهِل 

 والمرسلين.« 

محمد بن داود بن علي  موضوع  755 177
 األصبهاني أبو بكر 

َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأيُّوَب ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن َأيُّوَب اْلُقمِ يُّ  ِإْمالًء ِمْن   -َأْخَبَرَنا 
َبْكِر ْبُن    -ِحْفِظهِ  ، وَأُبو ُعَمَر ْبن حيويه، وَأُبو  اْلَمْرُزَباِنيُّ  ِ َأُبو ُعَبْيِد َّللاَّ َثَنا  َحدَّ

ِد ْبِن َعَرَفَة النَّْحِويُّ َشاَذاَن َقاُلوا: َحدَّ  ِ ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ  -َنْفَطَوْيهِ   -َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ
َقاَل: دخلت علي محم د ابن َداُوَد اأَلْصَبَهاِنيِ  ِفي َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه َفُقْلُت:  

مَ  َأْوَرَثِني  َتَعلََّم  َمْن  ُحبُّ  َفَقاَل:  َتِجُدَك؟  َكْيَف  ِمَن  َلُه  َمَنَعَك  َما  َفُقْلُت:  َتَرى،  ا 
االْسِتْمَتاِع ِبِه َمَع اْلُقْدَرِة َعَلْيِه؟ َفَقاَل: االْسِتْمَتاُع َعَلى َوْجَهْيِن؛ َأَحُدُهَما النََّظُر  

ا اللَّذَُّة  اْلُمَباُح، َوالثَّاِني اللَّذَُّة اْلَمْحُظوَرُة. َفَأمَّا النََّظُر اْلُمَباُح َفَأْوَرَثِني َما َتَرى، وَ  َأمَّ
َما. ِمْنَها  َمَنَعِني  َفِإنَُّه   اْلَمْحُظوَرُة، 

َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن َأِبي َيْحَيى  ثنا سويد بن سعيد، َحدَّ َثِني به أبي، حد  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َأنَُّه اْلَقتَّاُت، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َم 

ُ َلُه َوَأْدَخَلُه   اْلَجنََّة« َقاَل: »َمْن َعِشَق َوَكَتَم َوَعفَّ َوَصَبَر َغَفَر َّللاَّ
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محمد بن زياد اليشكري   موضوع  763 178
 الطحان الميموني 

ثنا أبو طلحة  ثنا علي  بن عمر الحافظ، حد  ُد ْبُن َعِليِ  بن الفتح، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا   الخط اب، حد  أبو  ثنا زياد بن يحيى  الكريم، حد  ابن محم د بن عبد  أحمد 
َثَنا َمْيُموُن ْبُن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ    محم د بن زياد، َحدَّ

َعْن   اْلِجنَّ  ُتْلِهي  َفِإنََّها  اْلَمَقاِصيَص  اْلَحَماَم  »اتَِّخُذوا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى 
 ِصْبَياِنُكْم« 

محمد بن زياد اليشكري   موضوع  764 179
 الطحان الميموني 

ق اق،   ُد ْبُن الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا عثمان بن أحمد الد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُد ْبُن ِزَيادٍ  َثَنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍ  َقاَل: َوُمَحمَّ ، َحدَّ ثنا سهل بن أحمد الواسطي    - حد 

ِمْهَرانَ  ْبِن  َمْيُموِن  اْلَحدِ   - َصاِحُب  ُمْنَكُر  َكذَّاٌب،  اْلَحِديِث  َسِمْعُتُه َمْتُروُك  يِث، 
 ُ َثَنا َمْيُموُن ْبُن ِمْهَراَن َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َيُقوُل: َحدَّ

ُنوا مجالس نسائكم   بالمغزل« َعَلْيِه َوَسلََّم: »َزيِ 

 موضوع  767 180

محمد بن زيد بن علي  
بن الحسين بن علي بن 

الهاشمي أبو  أبي طالب 
 عبد هللا 

َثَنا َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن َعِلي  الصيرفي،  َأْخَبَرِني الحسين بن علي  الصيمري، َحدَّ
ُد ْبُن َخَلِف ْبِن حي ان القاضي،  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ثنا محم د بن عمر الحافظ، َحدَّ حد 

َثَنا ِإْسَحاق ْبن ُمَحمَّد ْبن أبان النخعي، َحدَّ  ُد ْبُن ُموَسى ْبِن َعْبِد  َحدَّ َثِني ُمَحمَّ
َزْيِد ْبِن   ُد ْبُن  َأِبيِه َقاَل: ُكْنُت َعَلى َباِب اْلَمْهِديِ  َوُمَحمَّ ، َعْن  ْحَمِن النََّخِعيُّ الرَّ
ِه، َعْن َعِليٍ  َقاَل:   َثِني َأِبي، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ  َعِليٍ  َفَقاَل محم د ابن َزْيٍد: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َبْأَس ِبَبْوِل اْلِحَماِر َوُكلُّ َما ُأِكَل َلْحُمُه« َقاَل رَ   ُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 موضوع  768 181
محمد بن سليمان بن  
علي بن عبد هللا بن  

 العباس الهاشمي 

ُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، أخبرنا محم د بن إسماعيل المستملي،  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
َثَنا َسَلَمُة   َثِني اْلَعبَّاُس ْبُن َأِبي َطاِلٍب، َحدَّ ثنا يحيى بن محم د بن صاعد، َحدَّ حد 

َثَنا َصاِلٌح النَّاِجيُّ َقاَل: ُكْنُت ِعْندَ  ِد ْبِن ُسَلْيَماَن َأِميِر  بن حي ان العتكي، َحدَّ  ُمَحمَّ
اأَلْكَبرِ  ي  َجدِ  َعْن  َأِبي  َثِني  َحدَّ َفَقاَل:  َعبَّاسٍ   -اْلَبْصَرِة  اْبَن  النَِّبيَّ    -َيْعِني  َأنَّ 

ِم َرْأِسِه، َوَمْن َلُه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اْمَسْح َرْأَس اْلَيِتيِم َهَكَذا ِإَلى ُمَقدَّ َصلَّى َّللاَّ
ِر َرْأِسِه«  أَ   ٌب َهَكَذا ِإَلى ُمَؤخَّ

 موضوع  772 182
محمد بن سليمان بن  
هشام الوراق الشطوي  

 أبو علي 

ِ الرَّاِزيُّ   اُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َتمَّ ، َحدَّ َثِني َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَكتَّاِنيُّ ، َحدَّ
ْبُن   ُمَحمَُّد  َجْعَفٍر  َأُبو  َأْخَبَرَنا  ِسَناٍن،  ْبِن  َصاِلِح  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ِإْبَراِهيُم  َأْخَبَرَنا 

َثَنا َوِكيٌع، َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر  ُسَلْيَماَن ْبِن هش ام، َحدَّ
َماِء، َفِصْرُت   ا ُأْسِرَي ِبي ِإَلى السَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلمَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

فَ  اَحٌة،  ُتفَّ ِحْجِري  ِفي  َسَقَط  الرَّاِبَعِة  َماِء  السَّ َفَخَرَج ِإَلى  َفاْنَفَلَقْت  ِبَيِدي،  َأَخْذُتَها 
َأْنِت؟ ِلَمْن  َتَكلَِّمي  َلَها:  َفُقْلُت  ُتَقْهِقُه،  َحْوَراُء   ِمْنَها 

اَن«    َقاَلْت: ِلْلَمْقُتوِل َشِهيًدا ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ

 محمد بن سعيد الطائفي  موضوع  777 183

ُسَلْيَماَن   ْبَن  َخْيَثَمَة  َأنَّ  َيْذُكُر  ورقي   الد  عثمان  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  ِإَليَّ  َكَتَب 
َثَنا َأُبو    -ِقَراَءةً   -ُثمَّ َأْخَبَرِني َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَعِتيِقيُّ   اأَلْطَراُبُلِسيَّ َأْخَبَرُهْم. َحدَّ

ِد ْبِن   اُم ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َخْيَثَمُة   -بدمشق  -َعْبِد هللا الرازي اْلَقاِسِم َتمَّ َحدَّ
وِريُّ  ُد ْبُن َعِليٍ  الصُّ َثِني ُمَحمَّ َقاَل: َقَرْأُت على أبي   -َلْفًظا  -ْبُن ُسَلْيَماَن. وَحدَّ
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، ُقْلُت: َأْخبَ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَبْصِريِ  ِ ْبِن ُمَحمَّ َرُكْم َأُبو عبد هللا الحسين ابن َعْبِد َّللاَّ
َثَنا َأُبو ُعْتَبَة َأْحَمُد ْبُن اْلَفَرِج  ، َحدَّ اْلَحَسِن َخْيَثَمُة ْبُن ُسَلْيَماَن بن حيدرة القرشي 

الطَّاِئِفيُّ  َسِعيٍد  ابن  محم د  ثنا  حد   ، ِفي   -اْلِحَجاِزيُّ وِريُّ  َوالصُّ اْلَعِتيِقيُّ  َزاَد 
اتََّفُقوا،  -َحِديِثِهَما ُثمَّ  اْبِن    ِبَبْغَداَد  َعِن  َعَطاٍء،  َعْن  ُجَرْيٍج،  اْبُن  َثَنا  َحدَّ َقاَل: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَس َعَلى َأْهِل ال ِإَلَه ِإال  َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َوْحَشٌة ِفي ُقُبوِرِهْم، َكَأنِ ي َأْنَظُر ِإَلْيِهْم ِإَذا اْنَفَلَقِت اأَلرْ  ُض َعْنُهْم َيُقوُلوَن ال  َّللاَّ

ُ َوالنَّاُس ُبْهٌم«    ِإَلَه ِإال َّللاَّ

 موضوع  780 184
محمد بن سعيد بن  

محمد المروزي البورقي  
 أبو عبد هللا 

َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن سعيد الفقيه، َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلُحَسْين  
َثَنا محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد   ِعيَسى ْبن حامد بن بشر الرخجي، َحدَّ

ومائتين  وتسعين  تسع  سنة  المروزي  علينا.   -البورقي   قدم 
، َوَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعال ِء ُمَحمَُّد ْبُن علي الواسطي، َأْخَبَرَنا أبو زيد بن عامر الكوفي 

ُد ْبُن َسِعيٍد اْلُبوَرِقيُّ  َثَنا ُمَحمَّ َقِدَم َعَلْيَنا سنة ست وثالثمائة. أخبرنا أبو    -َحدَّ
َثَنا اْلُفَراُت   ، َحدَّ ثنا محم د بن مقاتل الر ازي  حامد أحمد بن محم د السلموني، حد 

اٍد، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد ْبُن َخالِ  ٍد، َعْن ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، َعْن َحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َتَرَك ِدْرَهًما ِمْن َحَراٍم َأْعَتَقُه   ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ

ُ َثَواَب َنِبيٍ  ِمَن اأَلْنِبَياِء،  َّللاَُّ من النار َوَمْن َتَرَك ِدْرَهًما   ِمْن ُشْبَهٍة َأْعَطاُه َّللاَّ
 َوَمْن َتَرَك اْلَكِذَب ال ُتْكَتُب َعَلْيِه َخِطيَئٌة َأيَّاَم َحَياِتِه، َوَدَخَل اْلَجنََّة ِبَغْيِر ِحَساٍب«  

 موضوع  793 185
محمد بن سويد بن  

محمد بن زياد الزيات  
 أبو إسحاق 

َثَنا   ِد ْبِن َأْحَمَد اْلَورَّاُق، َحدَّ ، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم اأَلْزَهِريُّ
ُد ْبُن ُسَوْيدٍ  يَّاتُ   -ُمَحمَّ لت،    -َأُبو ِإْسَحاِق الزَّ اج بن الص  ثنا أحمد بن الحج  حد 

اج األسدي لت بن الحج  ثنا الص  ثنا سلمة بن حفص، حد  ُد ْبُن  حد  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن  ُجَحاَدَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َصلَّى َلْيَلَة اْلَقْدِر اْلِعَشاَء َواْلَفْجَر ِفي َجَماَعٍة َفَقْد َأَخَذ ِمْن َلْيَلِة اْلَقْدِر ِبالنَِّصيِب  

 ِر«  اْلَوافِ 

محمد بن عبد هللا بن  موضوع  822 186
 إبراهيم األشناني أبو بكر 

ِد ْبِن َعْبِد هللا المعدل، َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن َأْحَمَد   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ثنا هشام بن عم ار،   ِ ْبِن إبراهيم، حد  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ قَّاُق، َحدَّ الدَّ

َثَنا َوِكيٌع، َعْن ُشْعَبَة، َعْن مُ  ُ َعَلْيِه  َحدَّ َحاِرٍب، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
الَم. َوَيُقوُل:  َ َيْقَرُأ َعَلْيَك السَّ ُد ِإنَّ َّللاَّ َوَسلََّم َقاَل: »َهَبَط َعَليَّ ِجْبِريُل َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ

 ُحْسَن َوْجِهَك ِمْن َحِبيِبي ِإنِ ي َكَسْوُت ُحْسَن ُيوُسَف ِمْن ُنوِر اْلُكْرِسيِ  َوَكَسْوتُ 
 ُنوِر َعْرِشي، َوَما َخَلْقُت َخْلًقا َأْحَسَن ِمْنَك َيا ُمَحمَُّد«  

محمد بن عبد هللا بن  موضوع  823 187
 إبراهيم األشناني أبو بكر 

َثَنا   َحدَّ الصرصري،  محم د  بن  أحمد  ثنا  ، حد  الن عالي  طلحة  بن  محم د  َأْخَبَرَناُه 
ثنا علي بن الجعد، َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة،  ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم األشناني، حد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّ

َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة،  
الَم   َ َيْقَرُأ َعَلْيَك السَّ ُد ِإنَّ َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َهَبَط َعَليَّ ِجْبِريُل َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ َّللاَّ
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َوَيُقوُل َلَك: َحِبيِبي ِإنِ ي َكَسْوُت ُحْسَن َوْجِه ُيوُسَف ِمْن ُنوِر اْلُكْرِسيِ  َوَكَسْوُت  
 ِهَك ِمْن ُنوِر َعْرِشي، َوَما َخَلْقُت َخْلًقا َأْحَسَن ِمْنَك َيا ُمَحمَُّد« ُحْسَن َوجْ 

محمد بن عبد هللا بن  موضوع  824 188
 إبراهيم األشناني أبو بكر 

ثنا محم د بن    َأْخَبَرِنيهِ  ثنا أحمد بن إبراهيم البز از، حد  ، حد  َأُبو اْلَقاِسِم األزهري 
ُد ْبُن ُحَمْيٍد الرَّاِزيُّ  َثَنا ُمَحمَّ ِبُسرَّ َمْن رأى سنة اثنتين    -عبد هللا األشناني، َحدَّ

َثَنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى َعْن ُسَلْيَماَن الطَِّويِل، َعْن زَ   -وأربعين ومائتين  ْيِد ْبِن  َحدَّ
 ُ ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ِ ْبِن َغاِلٍب، َعْن َعْبِد َّللاَّ َوْهٍب، َعْن َعْبِد َّللاَّ

 ( 822)َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَنْحِوِه. اي بنحو الحديث السابق رقم 

محمد بن عبد هللا بن  موضوع  825 189
 إبراهيم األشناني أبو بكر 

ثنا علي بن الحسن   ، حد  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَُّد ْبُن علي الواسطي 
َّللاَِّ األشناني  َعْبد  ْبن  ُمَحمَّد  َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ حفظه  -الجر احي،  من    -إمالء 

َثَنا َجِريٌر َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلحٍ  ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، َحدَّ ،  حد 
اْلُمْؤِمُن   َصاَفَح  »ِإَذا  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيِ   َعِن  ُهَرْيَرَة،  َأِبي  َعْن 
ِهَما َوَأْحَسِنِهَما ُخُلًقا«    اْلُمْؤِمَن َنَزَلْت َعَلْيِهَما مائة رحمة، تسعة وتسعون أَلَبشِ 

محمد بن عبد هللا بن  موضوع  826 190
 إبراهيم األشناني أبو بكر 

ثنا    أخبرنيه ثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن، حد  الفتح، حد  عبد هللا بن أبي 
ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم اأُلْشَناِنيُّ  ثنا    -ِإْمالًء َسَنِة عشر وثالثمائة  - محم د ابن َعْبِد َّللاَّ حد 

َثَنا ُشْعَبُة َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة،  يحيى بن معين، أخبرنا عبد هللا بن إدريس، َحدَّ
َعبْ  ُ َعْن  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعِن  َعاِزٍب،  ْبِن  اْلَبَراِء  َعِن  َلْيَلى،  َأِبي  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ ِد 

 (825)َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَل َحِديِث اْلَجرَّاِحيِ  َسَواًء. يعني الحيث السابق رقم 

محمد بن عبد هللا بن  موضوع  827 191
 إبراهيم األشناني أبو بكر 

الماليني  َسْعٍد  َأُبو  ْبِن    -قراءة   -َأْخَبَرِني  َخَلِف  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ْبن  بكر  أبو  ثنا  حد 
ِ ْبِن إبراهيم بن ثابت،   َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ِد ْبِن َحيَّاَن الفقيه، َحدَّ ُمَحمَّ

َثَنا َأُبو ُأَساَمَة. ثنا سري بن المغلس، َحدَّ ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُبَكْيٍر   حد  وَأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا محم د  ِد ْبن َعْبد َّللاَّ بن الوتد، حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد َّللاَّ اْلُمْقِرُئ، َحدَّ
َأُبو ُأَساَمَة َعْن   َثَنا  ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، َحدَّ بن عبد هللا األشناني، حد 

، َعْن َأِبي َخاِلدٍ ِمْسَعٍر، َعْن   ْكَسِكيِ  َكَذا َقاَل ِلي َأُبو َسْعٍد َواْبُن ُبَكْيٍر    -ِإْبَراِهيَم السَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمتَِّكًئا   -َمًعا ِ ْبِن َأِبي َأْوَفى َقاَل: َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِهَما    َعَلى َعِليٍ  َوِإَذا َأُبو َبْكٍر َوُعَمرُ  َقْد َأْقَبال. َفَقاَل: »َيا َأَبا اْلَحَسِن َأِحبَُّهَما َفِبُحبِ 
 «. اْلَجنَّةَ َتْدُخُل 

 موضوع  828 192
محمد بن عبد هللا بن 

 إبراهيم األشناني أبو بكر 

َثِنيهِ  ِ ْبُن َأِبي اْلَفْتحِ   َحدَّ َثَنا    -ِمْن كتابه   -ُعَبْيُد َّللاَّ ثنا أبو بكر بن شاذان، َحدَّ حد 
ْبُن  َثَنا َسِريُّ  ْبِن إبراهيم بن ثابت األشناني، َحدَّ  ِ َعْبد َّللاَّ َبْكٍر ُمَحمَّد ْبن  َأُبو 

َقِطيُّ  َثَنا ِإْسَما  -َسَنَة ِإْحَدى وسبعين ومائتين  -ُمَغلِ ٍس السَّ ِعيُل ْبُن ُعَليََّة َعْن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمتَِّكًئا َعَلى  َأيُّوَب َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
اْلَحَسِن   َأَبا  »َيا  َلُه:  َفَقاَل  َأْقَبال  َقْد  َوُعَمُر  َبْكٍر  َأُبو  َوِإَذا  َطاِلٍب  َأِبي  ْبِن  َعِليِ  

 ُهَما، َفِبُحبِ ِهَما َتْدُخُل اْلَجنََّة« . َأِحبَّ 

 موضوع  829 193
محمد بن عبد هللا بن 

 إبراهيم األشناني أبو بكر 
ُد ْبُن اْلَخِضِر ْبِن   َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ُد ْبُن َعِلي  ْبن َيْعُقوب المعدل، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا   ِ ْبِن َثاِبٍت األشناني، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ زكريا بن أبي خزام المقرئ، َحدَّ
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ِ ْبُن ِإْدِريَس ْبِن َيِزيَد  َأُبو َزَكِريَّا َيْحَيى ْبُن َمِعيِن ْبِن َعوْ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ٍن بن زياد َحدَّ
ْحَمِن   اِج َعْن َعْمِرو ْبِن مرة الجملي، َعْن َعْبِد الرَّ ، َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة ْبُن اْلَحجَّ األزدي 

ُ َعَلْيهِ  َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ   ْبِن َأِبي َلْيَلى، َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ِباْلُقْدَرِة   ُمَعلََّقًة  َبْيَضاَء  َياُقوَتٍة  من  ُقبًَّة  ِعلِ يِ يَن  َأْعَلى  ِفي  َبْكٍر  أَلِبي  اتََّخَذ   َ َّللاَّ
ْحَمِة. ِلْلُقبَِّة َأْرَبَعُة آالِف َباٍب، ُكلََّما اْشَتاَق َأُبو َبْكٍر ِإَلى َّللاَِّ  َتْخَتِرُقَها ِرَياُح الرَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ«  انْ   َفَتَح ِمْنَها َباٌب َيْنُظُر ِإَلى َّللاَّ

محمد بن عبد هللا بن  موضوع  830 194
 إبراهيم األشناني أبو بكر 

هللا   عبد  بن  محم د  ثنا  حد  البز از،  إبراهيم  بن  أحمد  ثنا  حد   ، اأَلْزَهِريُّ َأْخَبَرِني 
ثنا شريك عن   ثنا األسود بن عامر، حد  ثنا يحيى بن معين، حد  األشناني، حد 

ِ اأَلَسِدي ِ    - َكَذا َقالَ   -األعمش عن المنهال عن عمرو بن ُعَباَدَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  َعْن ُسَلْيَماَن بْ  ِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َق ِمْنُه، َأْو َجاَهَد ِفي َسِبيِل   »َمْن َجَمَع َماال ِمْن َمْأَثٍم، َفَوَصَل ِبِه َرِحًما َأْو َتَصدَّ
ِ، ُجِمَع َجِميًعا َفَقَذف ِبِه ِفي َجَهنََّم«   َّللاَّ

 موضوع  831 195
محمد بن عبد هللا بن 

 إبراهيم األشناني أبو بكر 

َثَنا َأُبو اْلَفَرِج اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد َّللاَِّ بن محم د  ، َحدَّ َأْخَبَرَناُه محم د بن طلحة الن عالي 
ثنا أح ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم األشناني، حد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ مد  ابن جعفر الحمال، َحدَّ

، َعْن َساِلٍم، َعْن َأِبيِه،  ز اق، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِ  ثنا عبد الر  بن حنبل، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َجَمَع َماال ِمْن َمْأَثٍم َفَأْوَصَل ِبِه َرِحًما   َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َق ِبِه، َأْو َجاَهَد ِفي سَ  ِ، ُجِمَع َجِميُعُه َفُقِذَف ِبِه ِفي َجَهنََّم«َأْو َتَصدَّ  ِبيِل َّللاَّ

محمد بن عبد هللا بن  موضوع  832 196
 إبراهيم األشناني أبو بكر 

ُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَّ ثنا أبو بكر بن شاذان، َحدَّ ٍد اْلَخالُل، حد  َثِني اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل،   ثابت األشناني، حد  ِإْبَراِهيَم بن  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ

اِج، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّ  ثنا وكيع، َعْن ُشْعَبَة، َعِن اْلَحجَّ اٍس، َعِن النَِّبيِ   حد 
ُ َعَلْيِه وسل م قال: »هبط ِجْبِريُل َوَعَلْيِه ِطْنِفَسٌة َوُهَو ُمَتَخلِ ٌل ِبَها، َفُقْلُت:   َصلَّى َّللاَّ
َ َأَمَر اْلَمالِئَكَة َأْن َتَتَخلََّل   ؟ َقاَل: ِإنَّ َّللاَّ َيا ِجْبِريُل َما َنَزْلَت ِإَليَّ ِفي ِمْثِل َهَذا الزِ يِ 

َماِء َكَتَخلُِّل َأِبي َبْكٍر في ِفي ال  «.األرضسَّ

محمد بن عبد هللا بن  موضوع  833 197
 يوسف المهري أبو بكر 

، أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف بن جيان ،  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء الواسطي 
َثَنا   ثنا الحسن بن عرفة، َحدَّ ِ ْبِن ُيوُسَف المهري، حد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ِريُر، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي َسِعيٍد َقاَل: َقاَل   َأُبو ُمَعاِوَيَة الضَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلمَّا عُ  َماِء َما َمَرْرُت ِبَسَماٍء  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِرَج ِبي ِإَلى السَّ
يُق ِمْن َخْلِفي«   دِ  ِ َوَأُبو َبْكٍر الصِ  ٌد َرُسوُل َّللاَّ  ِإال َوَجْدُت ِفيَها َمْكُتوًبا ُمَحمَّ

محمد بن عبد هللا بن  موضوع  834 198
 يوسف المهري أبو بكر 

َأْخَبَرَناُه اْلَحَسُن ْبُن علي   ثنا َما  ، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، حد  الجوهري 
ثنا الحسن   إسماعيل ْبن َحمَّاد ْبن ِإْسَحاق ْبن ِإْسَماِعيل ْبن َحمَّاد بن زيد، حد 
اْبِن   َعِن  ُمَجاِهٍد،  َعْن  اأَلْعَمِش،  َعِن  ِريُر،  ُمَعاِوَيَة الضَّ َأُبو  َثَنا  بن عرفة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َمَرْرُت ِبَسَماٍء ِإال َرَأْيُت  َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
يُق«  دِ  ِ، َأُبو َبْكٍر الصِ  ٌد َرُسوُل َّللاَّ  ِفيَها َمْكُتوًبا ُمَحمَّ
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محمد بن عبد هللا بن  موضوع  835 199
 يوسف المهري أبو بكر 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق البز ار َوَأُبو اْلُحَسْيِن ْبِن   َأْخَبَرَناُه َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ  َوُمَحمَّ
ِد ْبِن   ُد ْبُن ُمَحمَِّد ِبن ُمَحمَّ ِريُّ َوُمَحمَّ كَّ ِ ْبُن َيْحَيى السُّ اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن وَعْبُد َّللاَّ

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ِإْبَراِهيَم ابن َمْخَلٍد. َقالُ  اُر، َحدَّ فَّ ٍد الصَّ َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ وا: َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن   ِ ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلِغَفاِريُّ َعْن َعْبِد الرَّ َثِني َعْبُد َّللاَّ َعَرَفَة َقاَل: َحدَّ

، عَ  ِ  َأْسَلَم، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ  ْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ِبَسَماٍء إال  وجدت   َمَرْرُت  َفَما  َماِء  ِإَلى السَّ َصلَّى َّللاَُّ عليه وسلم: »ُعِرَج ِبي 

يق من  د  ِ َوَأُبو َبْكٍر الص  ٌد َرُسوُل َّللاَّ  «. خلفياسمي ِفيَها َمْكُتوًبا، ُمَحمَّ

محمد بن عبد هللا بن  موضوع  839 200
 محمد الكلوذاني 

َثَنا ُمَحمَّد ْبن   ، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن اْلَعبَّاُس ْبُن ُعَمَر بن العب اس الكلوذاني 
ِ ْبن ُمَحمَّد الكلوذاني   َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن    -بمدينة السالم   -َعْبد َّللاَّ َحدَّ

الثقفي   يزيد  ْبِن  الفرات   -الخطيب َسِعيِد  سلمة    -بحديثة  بن  محم د  ثنا  حد 
، َعْن َأِبيِه، َعْن َجْعَفِر ْبِن   -بهيت  -األموي   ُد ْبُن اْلَقاِسِم اأُلَمِويُّ َثِني ُمَحمَّ َحدَّ

  ُ ٍد، َعْن آَباِئِه، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب. َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُمَحمَّ
ُ َتَعاَلى ِإَلى َداُوَد: َيا َداُوُد ِإنَّ اْلَعْبَد َلَيْأِتي ِباْلَحَسَنِة   َعَلْيهِ  َوَسلََّم َيُقوُل: »َأْوَحى َّللاَّ

الَِّذي   اْلَعْبُد  َهَذا  َوَمْن  َيا َربِ   َداُوُد:  َقاَل  اْلَجنَِّة،  ِبَها ِفي  َفَأْحُكُمُه  اْلِقَياَمِة  َيْوَم 
ْلِقَياَمِة َفَتْحُكُمُه ِبَها ِفي اْلَجنَِّة؟ َقاَل: َعْبٌد ُمْؤِمٌن َسَعى ِفي َيْأِتيَك ِباْلَحَسَنِة َيْوَم ا 

 َحاَجِة َأِخيِه اْلُمْسِلِم َأَحبَّ َقَضاَءَها على يديه قضيت َأْو َلْم ُتْقَض«  

محمد بن عبد هللا بن  موضوع  841 201
 أحمد الجوهري أبو بكر 

َثَنا  َأْخَبَرِني اْلَعِتيِقيُّ  ، َحدَّ ِ ْبِن أحمد الجوهري  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ، َحدَّ
ِريُّ ْبُن   -بدمشق   -َخْيَثَمُة ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْيَدَرَة اْلُقَرِشيُّ  َثَنا َأُبو ُعَبْيَدَة السَّ َحدَّ

ُمَحمَّد    -ِباْلُكوَفةِ   -َيْحَيى بن  َأْحَمد  َبْكر  َأُبو  إبراهيم وأخبرنا  بن  ُمَحمَّد  بن 
ثنا    -بنيسابور    -األشناني العباس محمد بن يعقوب األصم، حد  حدثنا أبو 

ثنا سيف بن عمر عن دليل ْبِن   ثنا سعيد ابن إبراهيم، حد  ري بن يحيى، حد  الس 
َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل:  اْلَعوَّاِم  الزَُّبْيِر ْبِن  ، َعِن  اْلَبِهيِ  َيِزيَد  ُ َداُوَد، َعْن   َصلَّى َّللاَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ ِإنََّك َباَرْكَت أُلمَِّتي ِفي َصَحاَبِتي َفال َتْسِلْبُهُم اْلَبَرَكَة، َوَباَرْكَت 
أَلْصَحاِبي ِفي َأِبي َبْكٍر َفال َتْسِلْبُه اْلَبَرَكَة. َواْجَمْعُهْم َعَلْيِه َوال َتْنُشْر َأْمَرُه َفِإنَُّه 

ْر ُعْثَماَن ْبَن  َلْم يَ  َزْل ُيْؤِثُر َأْمَرَك َعَلى َأْمرِِه، اللَُّهمَّ َوَأِعْن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َوَصبِ 
َعْبَد   َوَوقِ ْر  َسْعًدا،  َوَسلِ ْم  الزَُّبْيَر،  َوَثبِ ِت  ِلَطْلَحَة،  َواْغِفْر  َعَليًّا،  َوَوفِ ْق  اَن،  َعفَّ

ابِ  السَّ ِبي  َوَأْلِحْق  ْحَمِن،  َوالتَّاِبِعيَن  الرَّ َواأَلْنَصاِر  اْلُمَهاِجِريَن  ِمَن  ِليَن  اأَلوَّ ِقيَن 
 َلْفُظ َحِديِث اأَلَصم ِ  «.ِبِإْحَسانٍ 

 موضوع  857 202
إبراهيم بن جعفر بن  

المعروف   الفقيه،محمد 
 بابن المخلص البصري 

ق اق،  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن محمد بن عبد هللا المعدل، أخبرنا عثمان بن أحمد الد 
  ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْهِديِ  ْبِن ِهالٍل اأَلْسِديُّ ، َحدَّ ثنا إبراهيم بن جعفر البصري  حد 

. َوَأْخَبَرَنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، َأْخَبَرَنا عَ  َثِني اْبُن َمْهِديٍ  ْبُد اْلَمِلِك ْبُن اْلَحَسِن  َحدَّ
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َجْعَفٍر اْلَبْصِريُّ اْلَفِقيهُ  ِفي مجلس يوسف    -ْبِن ُيوُسَف المعدل، َحدَّ

ِد ْبِن ِزَياٍد،  -القاضي َثِني َأِبي، َعْن ُمَحمَّ ثنا محم د بن مهدي  بن هالل، َحدَّ حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن   َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
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»َمْن َتَعلََّم َباًبا ِمَن اْلِعْلِم َعِمَل ِبِه َأْو َلْم َيْعَمْل ِبِه َكاَن َأْفَضَل ِمْن َصالِة َأْلِف  
ْن َيْعَمُل ِبِه ِإَلى َيْوِم َرْكَعٍة، َفِإْن ُهَو َعِمَل ِبِه َأْو َعلََّمُه َكاَن َلُه َثَواُبُه َوَثَواُب مَ 

 اْلِقَياَمِة«  

 إبراهيم بن جعفر الفقيه  موضوع  858 203

ثنا أحمد بن محم د الصرصري،  ، حد  ُد ْبُن َطْلَحَة ْبِن محم د الن عالي  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َعِليُّ  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َجْعَفٍر اْلَفِقيُه، َعْن ُسَوْيِد بن سعيد الحدثاني َقاَل: َحدَّ َحدَّ

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن َأِبي َيْحَيى اْلَقتَّاِت، َعْن ُمَجاِهدٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َعِشَق َوَكَتَم َوَعفَّ ُثمَّ َماَت َماَت َشِهيًدا«   َصلَّى َّللاَّ

إبراهيم بن الحسين بن   موضوع  864 204
 داود القطان أبو إسحاق 

ثنا   َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَِّد ْبن َأِبي ُعْثَمان الدقاق، حد 
َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن داود   محم د ابن إسماعيل الور اق، َحدَّ

ط ان ثنا محم د بن خلف المروز   -سنة إحدى عشرة وثالثمائة  -الق  ثنا  حد  ، حد  ي 
ٍد، َعْن َأِبيِه، َعْن  َثَنا ُموَسى ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ، َحدَّ موسى بن إبراهيم المروزي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُخِلْقُت َأَنا َوَهاُروُن ْبُن ِعْمَراَن،  ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َجدِ 

 ْبُن َأِبي َطاِلٍب، ِمْن َطِيَنٍة َواِحَدٍة«  َوَيْحَيى ْبُن َزَكِريَّا، َوَعِليُّ 

 موضوع  865 205
إبراهيم بن الحسين بن  

علي التميمي الخراساني 
 أبو إسحاق 

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبن اْلُحَسْين ْبن َعِلي  ْبن ِإْبَراِهيم  أخبرنا الطناجيري، َحدَّ
التَِّميِميُّ  عمران  بن  موسى  وثمانين    -ْبن  َثَماٍن  َسَنِة  ِفي  ا  َحاجًّ َعَلْيَنا  َقِدَم 

ثنا أبو اْلُحَسْيِن ْبُن َعِليٍ  اْلَفِقيُه الزَّاِهُد ال  -وثالثمائة ثنا   - ِبَها -طَّاْلَقاِنيُّ حد  حد 
َحِبيٍب   ْبِن  اَن  َعفَّ ْبُن  َداُوُد  َثَنا  َحدَّ الهروي،  المجيد  عبد  بن  ياسر  بن  عمار 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َقاَل   َثَنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك َخاِدُم النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ، َحدَّ النَّْيَساُبوِريُّ

ُ َتَعاَلى ُكلَّ َيْوٍم: َأَنا اْلَعِزيُز، َمْن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيُقوُل َّللاَّ
اَرْيِن َفْلُيِطِع اْلَعِزيَز«   َأَراَد ِعزَّ الدَّ

 موضوع  866 206
إبراهيم بن حمد بن  

يوسف الهمذاني التاجر 
 أبو الفضل  

َثِني ِإْبَراِهيُم ْبُن َحْمدٍ  َأْخَبَرَنا َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن الحسين    -بلفظه   -َحدَّ
ثنا موسى بن   -ببخارى   -المراجلي  ثنا خلف بن محم د بن إسماعيل، حد  حد 

َثَنا ِعيَسى ْبُن ُموَسى ُغْنَجاٌر، َعْن ِإْسَماِعيلَ  ثنا نصر بن المغيرة، َحدَّ   أفلح، حد 
  ِ بن أبي زياد، عن أبان بن َعيَّاٍش، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُف ِمَن اْلَعَمِل َأَشدُّ ِمَن   ُ َعَلْيِه وسلم: »َما ُيَتَخوَّ َفِقيَل: يا رسول    اْلَعَمِل«.َصلَّى َّللاَّ
ُجَل ِمْن ُأمَِّتي َيْعمَ  رِ  َفَتْكِتُب اْلَحَفَظُة ِفي هللا فكيف َذاَك؟ َقاَل: »ِإنَّ الرَّ ُل ِفي السِ 

رِ  ِإَلى اْلَعالِنَيِة، َفِإَذا ُأْعِجَب ِبِه ُنِسَخ  َث ِبِه النَّاَس ُيْنَسُخ ِمَن السِ  رِ  َفِإَذا َحدَّ السِ 
َ َوال ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم ِبالْ  َياِء َفَيْبُطُل، َفاتَُّقوا َّللاَّ  ُعْجِب«  ِمَن اْلَعالِنَيِة ِإَلى الرِ 

إبراهيم بن شماس   موضوع  875 207
 السمرقندي أبو إسحاق 

ثنا علي بن عمر الختلي  ، حد  ثنا أبو القاسم َأْخَبَرِني َأُبو اْلَفَرِج الطََّناِجيِريُّ ، حد 
َثَنا   م اس، َحدَّ ثنا إبراهيم بن الش  ثنا داود بن رشيد، حد  عيسى بن سليمان، حد 
، َعْن َسِعيِد ْبِن   َثِني الزُّْهِريُّ ِ َقاَل: َحدَّ َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد، َعِن اْلَحَكِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأَتى  اْلُمَسيِ ِب، َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت: َقاَل َرسُ  وُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َعَليَّ َيْوٌم ال َأْزَداُد ِفيِه ِعْلًما َفال ُبوِرَك ِلي ِفي ُطُلوِع َشْمِس َذِلَك اْلَيْوِم«  
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 موضوع  879 208
إبراهيم بن عبد هللا بن 

محمد المخرمي أبو  
 إسحاق 

َثَنا أبو أحمد عبيد هللا بن العباس   َأْخَبَرَنا علي بن عبد العزيز الط اهري، َحدَّ
ِد ْبِن   ِ ْبن ُمَحمَّ َثَنا إبراهيم بن أيوب المخرمي. َوَأْخَبَرَنا ُعَبْيد َّللاَّ الشطوي، َحدَّ

ار  ِ الن ج  ِد ْبنِ   -واللفظ له  -َعْبد َّللاَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ ُسَلْيَماَن المخرمي،   َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ
ثنا جعفر   َثَنا القواريري، حد  قَّاُق َقاَل: َحدَّ ِ ْبِن َأيُّوَب الدَّ ثنا إبراهيم ابن َعْبِد َّللاَّ حد 
ُ َعَلْيِه   بن سليمان عن َماِلِك ْبِن ِديَناٍر َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َتَعالَ   َ َبْعَد  َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ ِعَباِدي  َعَلى َصوَّاِم  َتْكُتُبوا  اْلَحَفَظِة ال  ِإَلى  ُيوِحي  ى 
 اْلَعْصِر َسيِ َئًة« 

إبراهيم بن هدبة  موضوع  911 209
 الفارسي أبو هذبة 

ِ ْبِن َأِبي العزائم  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاَّ   -بالكوفة -أخبرنا أبو نعيم الحافظ، َحدَّ
َثَنا َأَنِس   ثنا إبراهيم بن هدبة، َحدَّ َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلِخْضُر ْبُن َأَباَن اْلُمْقِرُئ، حد  َحدَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأيَُّما اْمَرَأٍة َخَرَجْت ِمْن ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 
ِ َحتَّى َتْرِجَع ِإَلى َبْيِتَها، َأْو َيْرَضى َعْنَها«    َغْيِر َأْمِر َزْوِجَها َكاَنْت ِفي َسَخِط َّللاَّ

إبراهيم بن هدبة  موضوع  912 210
 الفارسي البصري 

ِ ْبِن َأِبي العزائم  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاَّ   -بالكوفة -أخبرنا أبو نعيم الحافظ، َحدَّ
َثَنا َأَنِس   ثنا إبراهيم بن هدبة، َحدَّ َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلِخْضُر ْبُن َأَباَن اْلُمْقِرُئ، حد  َحدَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِفي َجَهنََّم َبْحًرا َأْسَوَد  ْبِن َماِلٍك.َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 
ُ فيه كل َمْن َأَكَل ِرْزَقُه َوَعَبَد َغْيَرُه«   يِح ُيْغِرُق َّللاَّ  ُمْظِلًما ُمْنِتَن الرِ 

 موضوع  922 211
إسماعيل بن يحيى بن  
عبيد هللا التيمي الكوفي  

 أبو يحيى 

البوسنجي البرقاني، أخبرنا منصور  َبْكٍر  َأُبو  ثنا أحمد بن    - بها  - َأْخَبَرَنا  حد 
َثَنا   َحدَّ َقاَل:  قِ يُّ  الرَّ ِإْسَماِعيَل  ْبُن  اْلَعبَّاُس  َثَنا  َحدَّ الجمال،  نصر  ابن  جعفر 

ِإسْ  َأِبي  َعْن   ، الثَّْوِريِ  ُسْفَياَن  َعْن   ، اْلَبْغَداِديُّ َيْحَيى  ْبُن  َعِن ِإْسَماِعيُل  َحاَق، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َسِمَع ُسوَرَة  اْلَحاِرِث، َعْن َعِليٍ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ًة،  ِ، َوَمْن َقَرَأَها َعَدَلْت ِعْشِريَن َحجَّ يس َعَدَلْت َلُه ِعْشِريَن ِديَناًرا ِفي َسِبيِل َّللاَّ

أَ  َوَشِرَبَها  َكَتَبَها  َوَأْلَف  َوَمْن  َبَرَكٍة،  َوَأْلَف  ُنوٍر،  َوَأْلَف  َيِقيٍن،  َأْلَف  َجْوَفُه  ْدَخَلْت 
 َرْحَمٍة، َوَأْلَف ِرْزٍق، َوَنَزَعْت ِمْنُه ُكلَّ ِغلٍ  َوَداٍء«  

 موضوع  923 212
إسماعيل بن أبي  

إبراهيم بن   -إسماعيل 
 المؤدب  -سليمان 

  ِ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ِ ْبِن َعْبِد هللا الحربي  ْحَمِن ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
ثنا إسماعيل   ِد ْبِن َأِبي ُأَساَمَة، حد  َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن ُمَحمَّ ْبِن ِإْبَراِهيَم الشافعي، َحدَّ

َثَنا   ، َعْن َسِعيِد ْبِن  بن أبي إسماعيل المؤد ب، َحدَّ ُسَلْيَماُن ْبُن َأْرَقَم، َعِن الزُّْهِريِ 
ُ َعَلْيِه وسلم قال: »من الرزقة  اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ُيْمٌن« 

 موضوع  944 213
إسماعي بن إبراهيم بن 
علي بن عروة البندار  

 أبو القاسم 

ِد ْبِن عبد هللا بن زياد القط ان،  َثَنا َأُبو َسْهٍل َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ أخبرنا ابن عروة، َحدَّ
َثَنا ُشْعَبُة َعْن َعْمِرو   ثنا عمر بن يزيد الرفاء، َحدَّ ثنا محم د بن غالب، حد  حد 

ِ ْبِن َمْسُعوٍد. قَ  ِ  ْبِن ُمرََّة، َعْن َشِقيِق ْبن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد َّللاَّ اَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ُفوَن اْلُمْتَرِفيَن َوَيْسَتِخفُّوَن ِباْلَعاِبِديَن،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َباَل َأْقَواٌم ُيَشرِ  َصلَّى َّللاَّ
َوُيْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب، َوَيْكُفُروَن ِبَبْعٍض، َيْسَعْوَن ِفيَما ُيْدَرُك ِبَغْيِر َسْعٍي ِمَن 
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ْزِق اْلَمْقُسوِم، ال َيْسَعْوَن ِفيَما ال ُيْدَرُك  الْ  َقَدِر اْلَمْقُدوِر، َواأَلَجِل اْلَمْكُتوِب، َوالرِ 
ْعِي اْلَمْشُكوِر، َوالتِ َجاَرِة الَِّتي ال َتُبوُر«  ْعِي ِمَن اْلَجَزاِء اْلَمْوُفوِر، َوالسَّ  ِإال ِبالسَّ

 موضوع  945 214
إسماعيل بن علي بن  

الحسين اإلستراباذي أبو  
 سعد 

ُد ْبُن ِإْسَحاَق    -من حفظه  -أخبرنا أبو سعد ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ثنا أبي، َحدَّ حد 
َثَنا ِإْسَماِعيُل    -ببيت المقدس  -الرملي  ثنا أبو الوليد هشام بن عمار، َحدَّ حد 

اِد ْبِن َأْوٍس. ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َبِحيِر ْبِن سعيد، عَ  ْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َشدَّ
ُ َعَلْيِه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َبَكى ُشَعْيٌب النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ ِإَلْيِه: َبَصَرُه، َوَأوْ  ِ َحتَّى َعِمَي، َفَردَّ َّللاَّ َحى ِإَلْيِه: َيا ُشَعْيُب َما  َوَسلََّم ِمْن ُحبِ  َّللاَّ
َهَذا اْلُبَكاُء؟ َأَشْوًقا ِإَلى اْلَجنَِّة َأْم َخْوًفا ِمَن النَّاِر؟ َقاَل: ِإَلِهي َوَسيِ ِدي َأْنَت َتْعَلُم  
َما َأْبِكي َشْوًقا ِإَلى َجنَِّتَك، وال خوفا من النار، ولكني اعتدت ُحبََّك ِبَقْلِبي، َفِإَذا  

ُ ِإَلْيِه َيا ُشَعْيُب ِإْن َيُك َأَنا َنَظْرُت   ِإَلْيَك َفَما ُأَباِلي َما الَِّذي ُيْصَنُع ِبي. َفَأْوَحى َّللاَّ
ا َفَهِنيًئا َلَك ِلَقاِئي، َيا ُشَعْيُب ِلَذِلَك َأْخَدْمُتَك ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن َكِليِمي«   َذِلَك َحقًّ

إسحاق بن نجيح   موضوع  946 215
 أبو صالح  الملطي

ِد ْبِن ُيوُسَف اْلَعالُف، أخبرنا محم د بن عبد هللا الشافعي،  َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن  ثنا يزيد بن مروان، َحدَّ حدثنا عبد هللا بن الحسن بن أحمد، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َنِجيٍح، َعْن َعَطاٍء، َعِن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
اَن«   ِتِه، َوِإنَّ َخِليِلي ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ  »ِإنَّ ِلُكلِ  َنِبيٍ  َخِليال ِمْن ُأمَّ

إسحاق بن نجيح   موضوع  947 216
 الملطي أبو صالح 

ثنا أحمد بن   َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي علي، أخبرنا عبد هللا بن إبراهيم الزينبي، حد 
ِ ْبن َعْبد اْلَعِزيِز   ثنا إسحاق ْبن َعْبد َّللاَّ ثنا سويد بن سعيد، حد  أبي عوف، حد 

ُ َعَلْيِه    ْبن َأِبي َروَّاٍد، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َوَسلََّم: »َمْن َقاَل ِفي ِديِنَنا ِبَرْأِيِه َفاْقُتُلوُه«  

إسحاق بن نجيح   موضوع  948 217
 الملطي أبو صالح 

َأْخَبَرَنا محم د بن علي المقرئ، َأْخَبَرَنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن  
ثنا صالح بن  عبد هللا بن مهران، أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي، حد 
نجيح  بن  ثنا إسحاق  حد  بن سعيد،  ثنا سويد  حد  البغدادي،  علي  أبو  محم د 

ثنا عبد العزيز ابن َأِبي َروَّاٍد،   َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ   الملطي، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َقاَل ِفي ِديِنَنا ِبَرْأِيِه َفاْقُتُلوُه«   َصلَّى َّللاَّ

 موضوع  949 218
إسحاق بن بشر بن  
مقاتل الكاهلي أبو  

 يعقوب 

َخالٍد   ْبِن  ُيوُسَف  ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا   ، اإِلَياِديُّ َعِليٍ   ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
ثنا أبو   ثنا إسحاق بن بشر الكاهلي، حد  ثنا الحارث بن محم د، حد  اْلَعطَّاِر، حد 

َعبْ  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  اْلُمْنَكِدِر،  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  المدائني،  َقاَل معشر  َقاَل:   .ِ ِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه وسلم: »الحجر   ِ ِفي اأَلْرِض، ُيَصاِفُح    األسود َيِمينُ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ

 ِعَباَدُه«.ِبَها  

إدريس بن جعفر بن   موضوع  977 219
 يزيد العطار أبو محمد 

ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن الحكم الواسطي  َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ أخبرنا الحسن بن أبي بكر َحدَّ
ُد  َثَنا ُمَحمَّ ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد َحدَّ ثنا إدريس بن محم د العط ار حد  حد 

ُ َعَلْيِه   ْبُن َعْمٍرو َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  َصلَّى َّللاَّ
 َوَسلََّم: »ِإنَّ َفْضَل اْلَبَنْفِسِج َعَلى َساِئِر اأَلْدَهاِن؛ َكَفْضِلي َعَلى َساِئِر النَّاِس« 
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 موضوع  962 220
إسحاق بن إبراهيم بن  
أبي نافع بن عمرو بن  
 معدي كرب أبو الحسين 

. َوَأْخَبَرَنا اْلَقاِضي    - إجازة  -أخبرنا أبو سعد الماليني ِ ْبُن َعِديٍ  َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ
َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم َعْبد اْلَمِلِك ْبن    - ِقَراَءةً   -َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  اْلَواِسِطيُّ 

ا   -ُمَحمَّد ْبن عدي األستراباذي ثنا عبد هللا ب  -قدم علينا بغداد حاج  ن عدي،  حد 
ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي نافع بن عمرو بن َمْعِدي َكِرَب َخاِل َعْبِد   حد 

ثني أبي ابن ُأَبيُّ َناِفعٍ   -اْلُمطَِّلِب َأُبو اْلُحَسْيِن ببغداد َقاَل: َوُهَو َحيٌّ َوُهَو   -حد 
ثني أبي نافع بن عمرو بن َمْعِدي   -اْبُن مائة سنة واثنتي عشرة سنة  قال: حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل ِلَعاِئَشَة: »َحبٌّ ُيْحَمُل ِمَن  َكرِ  َب َقاَل: ُكْنُت َمَع النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
اِذي  َمْن َشِرَب ِمْنُه َلْم ُتْقَبْل َلُه َصالٌة َأْرَبِعيَن َسَنٍة، َفِإْن َتاَب   اْلِهْنِد ُيَقاُل َلُه الدَّ

ُ َعَلْيِه«    َتاَب َّللاَّ

 موضوع  969 221
إسحاق بن محمد بن  

حمدان المهلبي الخطيب  
 الجنبي أبو إبراهيم 

ِد ْبِن َحْمَدانَ  َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ُمَحمَّ ا  -َأْخَبَرَنا األزهري، َحدَّ َثَنا اْلَوِزيُر    -َقِدَم حاج  َحدَّ
ِ ْبِن َعْبِد اْلَمِجي  ثنا أحمد  َأُبو اْلَفْضِل ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ، حد  َلِميُّ ِد السُّ

ثنا سويد بن نصر، َأْخَبَرَنا ُنوُح ْبُن َأِبي    -أبو الحسن   - بن روح ابن حاتم حد 
َمْرَيَم، َعِن اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى 

ُ َعَلْيِه وسلم: »ِمَن التََّواُضِع َأْن يَ  ُجُل ِمْن ُسْؤِر َأِخيِه، َوَمْن َشِرَب َّللاَّ ْشَرَب الرَّ
ِمْن ُسْؤِر َأِخيِه ُرِفَعْت َلُه َسْبُعوَن َدَرَجًة، َوُمِحَيْت َعْنُه َسْبُعوَن َخِطيَئًة، َوُكِتَب  

 َلُه َسْبُعوَن َحَسَنًة«  

أصرم بن حوشب الكندي  موضوع  984 222
 أبو هشام 

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي أخبرنا محم د بن   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ُقرَُّة ْبُن   ثنا أصرم بن حوشب َحدَّ ثنا عنبس بن إسماعيل حد  مخلد العط ار حد 

اِك َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  حَّ ُ َعَلْيِه  َخاِلٍد َوَغْيُرُه َعِن الضَّ  َصلَّى َّللاَّ
َباُق، َواْلَغاَيُة اْلَجنَُّة، اْلَهاِلُك َمْن َدَخَل النَّاَر، َأَنا   َوَسلََّم: »اْلَيْوَم الرِ َهاُن، َوَغًدا السِ 

ُل َفاألَ  ْبِق. اأَلوَّ ُل، َوَأُبو َبْكٍر الثَّاِني، َوُعَمُر الثَّاِلُث، َوالنَّاُس َبْعُد َعَلى السَّ ُل«  اأَلوَّ  وَّ

 موضوع  991 223
أسيد بن زيد بن نجيح 
الجمال القرشي الكوفي 

 أبو محمد 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَقطَّاُن أخبرنا جعفر بن محم د بن نصير الخالدي  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا أحمد بن على  َثَنا َعْمُرو   -يعنى الخزاز  -حد  ثنا أسيد بن زيد الجمال َحدَّ حد 

َعَليَّ  َدَخَل  َقاَلْت:  َعاِئَشَة.  َعْن  َعْن َمْسُروٍق  َعْن َعاِمٍر  َجاِبٍر  َعْن    ْبُن ِشْمٍر 
ْيُت ُكلَّ َواِحٍد   اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َفَوَهْبُت َلُهَما ِديَناًرا، َوَشَقْقُت ِمْرِطي َبْيَنُهَما َفَردَّ
 ُ ٍة، َفَخَرَجا َمْسُروَرْيِن َفِرَحْيِن َيْضَحَكاِن، َفَلِقَيُهَما َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِمْنُهَما ِبِشقَّ

كَ  َة  َكفَّ َوَسلََّم  ُبْرَدْيِن،  َعَلْيِه  كما  كسا  من  اأَلْعُيِن،  ُقرَُّة  اأَلْعُيِن،  »ُقرَُّة  َفَقاَل  َة  فَّ
ِ َيا   َنا َعاِئَشُة. َقاَل: »َصَدْقُتَما َوَّللاَّ ُ َخْيًرا؟« َقاال: ُأمُّ َوَوَهَب َلُكَما ِديَناًرا َفَجَزاُه َّللاَّ

َوُأمُّ ُكلِ  ُمْؤِمٍن« قا ُكَما  ِ ُأمُّ ، ِهَي َوَّللاَّ َلَما َصَنْعُت وَما  ُبَنيَّ لت عائشة: فو هللا 
ْنَيا َوَما ِفيَها    ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحبُّ ِإَليَّ ِمَن الدُّ  َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 موضوع  995 224
بشر بن غياث بن أبي  

كريمة المريسي أبو عبد  
 الرحمن 

َثَنا   َحدَّ َقاَل  اْلَقْصِريُّ  َعِلي   ْبن  ُمَحمَّد  ْبن  َأْحَمَد  ْبن  َأْحَمد   ِ َعْبِد َّللاَّ َأُبو  َثِني  َحدَّ
َأْحَمَد ْبِن ُسْفَياَن الكوفي  ُد ْبُن  ثنا أحمد بن محم د بن سعيد    -بها  -ُمَحمَّ حد 

َثَنا   ثنا محم د بن عمر الجرجاني َحدَّ ثني الحسن بن على بن بزيع حد  ِبْشُر  حد 
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ْبُن ِغَياٍث َعْن َأِبي ُيوُسَف َعْن َأِبي َحِنيَفَة َعْن َعَطاٍء َعِن اْبِن اْلَبْيَلَماِنيِ  َعْن  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم »اْرَكْب  َأِبيِه َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب. َقاَل: َقاَل ِلي النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

َفِإَذا َوَرْدَت َعَقَبَة َأِفيٍق َوَرِقيَت َعَلْيَها َرَأْيَت اْلَقْوَم    َناَقِتي ُثمَّ اْمِض ِإَلى اْلَيَمِن،
عليكم   َيْقَرُأ   ِ َّللاَّ َرُسوُل  َشَجُر،  َيا  َمَدُر،  َيا  َحَجُر،  َيا  َفُقْل:  ُيِريُدوَنَك.  ُمْقِبِليَن 

قال علي: ففعلت فلما رقيت العقبة قلت: َيا َحَجُر َيا َمَدُر َيا َشَجُر   «.السالم
ُ رَ  الَم َقاَل َواْرَتجَّ اأُلُفُق َفَقاُلوا: َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِ َيْقَرُأ َعَلْيُكُم السَّ ُسوُل َّللاَّ

الُم. َفَلمَّا َسِمَع اْلَقْوُم َنَزُلوا َفَأْقَبُلوا ِإَليَّ ُمْسِلِميَن    َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيَك السَّ

 موضوع  1002 225
أحمد بن محمي  بكر بن 

النساج الواسطي أبو  
 القاسم 

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َبْكُر ْبُن   ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن يعقوب َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعاَلِء ُمَحمَّ
اْلَبْغَداِديُّ  َصاِلٍح  ْبِن  َكِثيِر  ْبِن  َمْحِميِ   ْبِن  ثنا أبو يوسف    -ِبَواِسطٍ   - َأْحَمَد  حد 

َتِحيَّةَ  ابن  الشَّ   - يعقوب  ِباْلَجاِنِب  ست  ِبَبْغَداَد  سنة  الثُّالَثاِء  ُسوِق  ِفي  ْرِقيِ  
ثنا يزيد بن هارون َأْخَبَرَنا ُحَمْيٌد الطَِّويُل َعْن َأَنِس ْبِن   -وثمانين ومائتين  حد 

ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن َصلَّى َأْرَبِعيَن َيْوًما ِفي   َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
اْلَفجْ  َصالِة  ِمَن  َجَماَعِة  َوَبَراَءًة  النَّاِر،  ِمَن  َبَراَءًة  ُأْعِطَي  اآلِخَرِة  َوِعَشاِء  ِر، 

َفاِق«. وَعْن َأَنٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عليه وسلم: »َمْن َأْكَرَم َذا  النِ 
َأْكَرَم ُنوًحا ِفي َقْوِمهِ  َأْكَرَم ُنوًحا ِفي َقْوِمِه، َوَمْن  َفَقْد  َ َعزَّ َشْيَبٍة  َأْكَرَم َّللاَّ َفَقْد   

 َوَجلَّ«. 

 موضوع  1003 226
بكر بن أحمد بن محمي  

النساج الواسطي أبو  
 القاسم 

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َبْكُر ْبُن   ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن يعقوب َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعاَلِء ُمَحمَّ
اْلَبْغَداِديُّ  َصاِلٍح  ْبِن  َكِثيِر  ْبِن  َمْحِميِ   ْبِن  ثنا أبو يوسف    -ِبَواِسطٍ   - َأْحَمَد  حد 

َتِحيَّةَ  ابن  الشَّ   - يعقوب  ِباْلَجاِنِب  ست  ِبَبْغَداَد  سنة  الثُّالَثاِء  ُسوِق  ِفي  ْرِقيِ  
ثنا يزيد بن هارون َأْخَبَرَنا ُحَمْيٌد الطَِّويُل وَعْن َأَنٍس َقاَل:    -وثمانين ومائتين حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى َأْرَبِعيَن َيْوًما ِفي َجَماَعٍة، ُثمَّ  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِل ركعة بفاتحة الكتاب، وقل  انفتل من َصالةِ  اْلَمْغِرِب َفَأَتى ِبَرْكَعَتْيِن، َقَرَأ ِفي َأوَّ

ِمْن  َخَرَج  َأَحٌد.   ُ ُهَو َّللاَّ َوُقْل  اْلِكَتاِب،  ِبَفاِتَحِة  الثَّاِنَيِة  الكافرون، وفي  أيها  يا 
 ُذُنوِبِه َكَما َتْخُرُج اْلَحيَُّة من سلخها« 

 عبد الملك بشران بن   موضوع  1015 227

َمْشِقيُّ  ْحَمِن ْبن ُعْثَماَن الدِ  ثني عبد العزيز    -ِفي ِكَتاِبِه إلينا   -َأْخَبَرَنا َعْبد الرَّ وحد 
وفي  عنه َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َحِبيِب ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك اْلَفِقيَه   -ابن أبي طاهر الص 

اْلَملِ  َثَنا ِبْشَراُن ْبُن َعْبِد  ثنا أبو عبد    -ِبَبْغَدادَ   -ِك اْلَبْغَداِديُّ أخبرنا أخى َحدَّ حد 
اْلَحَسِن   َعِن  َأِبيِه  َعْن  ِضَراٍر  ْبُن   ِ َّللاَّ ُعَبْيُد  َثَنا  َحدَّ جناح  ابن  دهثم  الر حمن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمِن اتََّخَذ ِمْغَفًرا ِلُيَجاِهَد   . َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اْلَبْصِريِ 

ُ َوْجَهُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، بِ  ُ َلُه، َوَمِن اتََّخَذ َبْيَضًة َبيََّض َّللاَّ ِ َغَفَر َّللاَّ ِه ِفي َسِبيِل َّللاَّ
 َوَمِن اتََّخَذ ِدْرًعا َكاَنْت َلُه ِسْتًرا ِمَن النَّاِر َيْوَم اْلِقَياَمِة«  

بريه بن محمد بن بريه  موضوع  1021 228
 البيع أبو القاسم 

ِد ْبِن ُبَرْيٍه  َثِني َأُبو اْلَقاِسِم ُبَرْيُه ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُخو اْلَخالِل ِمْن َأْصِل ِكَتاِبِه. َحدَّ
ار أخبرنا أحمد    -ِبُجْرَجانَ   -اْلَبْغَداِديُّ اْلَبيِ عُ  ف  َثَنا ِإْسَماِعيُل بن محم د الص  َقاَل َحدَّ

ز اق ب ن همام َأْخَبَرَنا َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد َعِن  بن منصور الرمادي أخبرنا عبد الر 
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ِمْن  َلْيَلِتي  َكاَنْت  َقاَلْت:  َعاِئَشَة.  َعْن  َأِبيِه  َعْن  ُعْرَوَة  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  الزُّْهِريِ  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلمَّا َضمَِّني َوِإيَّاُه اْلِفَراُش َنَظْرُت ِإَلى السَّ  َماِء  َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َلُه َحَسَناٌت   ْنَيا َرُجٌل  ِ ِفي َهِذِه الدُّ َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ َفَرَأْيُت النُُّجوَم ُمْشَتِبَكًة، 
َلَحَسَنٌة ِمْن  َوِإنَُّه  َفَقاَل: »َنَعْم« ُقْلُت: َمْن؟ َقاَل: »ُعَمُر،  َماِء؟  ِبَعَدِد ُنُجوِم السَّ

 َحَسَناِت َأِبيِك«  

جعفر بن محمد بن   موضوع  1041 229
 الحسن الفريابي أبو بكر 

ثنا   ثنا محم د بن عبد هللا الشافعي حد  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد بن عمر المقرئ حد 
بن   جعفر  ثنا  حد  األزدي  يحيى  بن  ثنا محم د  حد  الحربي   إسحاق  بن  إبراهيم 

ثنا محم د بن ي ثنا عمرو بن زرارة حد  ثنا  محم د الخراساني  حد  حيى األزدي حد 
َثَنا َأُبو ُجَناَدَة َعِن اأَلْعَمِش   ثنا عمرو بن زرارة َحدَّ جعفر بن محم د الخراساني حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َعْن َخْيَثَمَة َعْن َعِديِ  ْبِن َحاِتٍم. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

لنَّاِس ِإَلى اْلَجنَِّة، َحتَّى ِإَذا َدَنْوا ِمْنَها َواْسَتْنَشُقوا  »ُيْؤَتى َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَناٍس ِمَن ا 
 َراِئَحَتَها« ُثمَّ َذَكَر اْلَحِديَث. 

 جعفر بن محمد الطيار  موضوع  1046 230

حدثنا   قال  الواعظ  أحمد  بن  عمر  حدثنا  الور اق  الحسن  بن  الحسين  أخبرنا 
ِ ْبُن اْلَحَكِم، َقاَل َسِمْعُت َعاِصًما   ي َعْبُد َّللاَّ َثَنا َجدِ  جعفر ابن محم د العط ار َحدَّ

َسِمْعُت    َأَبا َعِليٍ  َيُقوُل َسِمْعُت ُحَمْيًدا الطَِّويَل َقاَل َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َيُقولُ 
َ َيَتَجلَّى أَلْهِل اْلَجنَِّة ِفي ِمْقَداِر   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ َّللاَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ُكلِ  َيْوٍم َعَلى َكِثيِب َكاُفوٍر َأْبَيَض«  

جعفر بن علي بن سهل   موضوع  1047 231
 الدقاق الدوري أبو بكر 

ِ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأيُّوَب   َثَنا َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َطْلَحَة ْبِن ُمَحمَّد اْلُمْقِرئ َحدَّ
ثنا محم د بن زكري ا الغالبي ثنا جعفر بن علي الحافظ حد  ثنا    - بالبصرة  -حد  حد 

اُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َثابِ  ٍت َعْن َأَنٍس. َقاَل: َدَخَل عبيد هللا بن عائشة، َأْخَبَرَنا َحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَلَس ِعْنَدُه، ُثمَّ اْسَتْأَذَن   يُق َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ دِ  َأُبو َبْكٍر الصِ 

َلُه  َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َفَدَخَل، َفَلمَّا َرآُه َأُبو َبْكٍر َتَزْحَزَح َلُه َوَتَزْعَزَع َلُه. َفَقاَل  
َبْكٍر؟ َأَبا  َيا  َهَذا  َفَعْلَت  »ِلَم  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َلُه   «.النَِّبيُّ  ِإْكَراًما  َفَقاَل: 

ِ. َفَقاَل: »ِإنََّما َيْعِرُف اْلَفْضَل أَلْهِل اْلَفْضِل َذُوو اْلَفْضِل«    َوِإْعَظاًما َيا َرُسوَل َّللاَّ

أحمد  الحسن بن  موضوع  1062 232
 الصوفي الحربي 

ُد ْبُن َعِليِ    َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن َعِليٍ  الواسطي، َحدَّ َأْخَبَرَناُه اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ
ِ البرتي  ثنا    -بواسط   -ْبِن َعْبِد َّللاَّ وفي  الحربي  حد  أخبرنا الحسن بن أحمد الص 

َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن َعنْ  ُحَمْيٍد َعْن َأَنٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل    الحسن بن عرفة َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َفْضُل اْلَبَنْفِسِج َعَلى اأَلْدَهاِن، َكَفْضِلي َعَلى َساِئِر   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 النَّاِس«  

 موضوع  1061 233
الحسن بن أحمد بن  

الحسن الصيدالني أبو  
 علي 

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل   مسار َحدَّ ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن ُلْؤُلٍؤ الس  ِ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ
ْيَدالِنيُّ    -ِإْمالءً   -اْلَورَّاقُ  َثِني َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن الصَّ َقاَل َحدَّ

َثِني َأُبو الْ  َفْضِل َبِزيُع ْبُن ُعَبْيِد ْبِن َبِزيٍع اْلَبزَّاُز اْلُمْقِرُئ َقاَل: قرأت َعَلى  َقاَل: َحدَّ
ثم قال: حسبك،   -يعقدها بيده   -ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى اْلَخْمِريُّ َفَأَخَذ علي خمسا

فقلت: زدني َفَقاَل لي: قرأت َعَلى سليم بن ِعيَسى فأخذ َعِلي  خمسا ثم َقاَل  
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ت: زدني َفَقاَل لي: قرأت َعَلى حمزة بن حبيب الزيات فأخذ  لي: حسبك، فقل
َعَلى خمسا َفَقاَل لي: حسبك، فقلت: زدني. َفَقاَل لي: قرأت َعَلى ُسَلْيَمان بن  
مهران األعمش فأخذ َعِلي  خمسا ثم َقاَل لي: حسبك، فقلت: زدني. َفَقاَل لي:  

َل لي: حسبك، فقلت: زدني. قرأت َعَلى َيْحَيى بن وثاب فأخذ َعَلى خمسا ثم َقا 
ْحَمِن السلمي فأخذ علي خمسا ثم قال لي:   َفَقاَل: إني قرأت َعَلى َأِبي َعْبد الرَّ
حسبك فقلت: زدني. فقال لي قرأت َعَلى أمير المؤمنين َعِلي  بن َأِبي طالب 
َفَقاَل   فأخذ َعِلي  خمسا ثم َقاَل لي: حسبك، فقلت: يا أمير المؤمنين زدني، 

ك، هكذا أنزل القرآن خمسا، خمسا، ومن حفظه خمسا خمسا لم  لي: حسب
ينسه، إال سورة األنعام، فإنها نزلت جملة ِفي ألف، يشيعها من كل سماء  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ما قرئت َعَلى عليل   سبعون ملكا حتى أدوها ِإَلى النَِّبي  َصلَّى َّللاَّ

 قط إال شفاه َّللاَّ َعزَّ َوَجلَّ. 

 موضوع  1069 234
الحسن بن بدر بن عبد  

مولى   -محمد هللا ابو 
 الموفق باّلِل 

َأُبو   َأْخَبَرَنا  ف ار  الفرج الطناجيري أخبرنا عبد هللا بن عثمان الص  َأُبو  َأْخَبَرِني 
ٍد اْلَحَسُن ْبُن َأِبي اْلَحَسِن َبْدُر ْبُن َعْبِد َّللاَِّ  َثَنا    -َمْوَلى اْلُمَوفَِّق ِباّلِلَِّ   -ُمَحمَّ َحدَّ

ِد ْبِن على الطحان ثنا محم د بن بشر    -اسطبو   -َأُبو اْلَقاِسِم َأَنُس ْبُن ُمَحمَّ حد 
َثِني ُحَمْيُد ْبُن َحمَّاٍد َعْن ِمْسَعُر ْبُن   ثنا محم د ابن َمْعَمٍر َقاَل: َحدَّ األرطباني حد 
ُ َعَلْيِه   ِ ْبِن ِديَناٍر َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِكَداٍم َعْن َعْبِد َّللاَّ

 المكرمات«.َبَناِت من َوَسلََّم: »َدْفُن الْ 

 موضوع  1075 235
الحسن بن زيد بن  

الحسن الجعفري أبو  
 محمد

ٍد اْلَحَسُن ْبُن َزْيٍد اْلَجْعَفِريُّ قال   َثَنا َأُبو ُمَحمَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َسالُم ْبُن َوْهٍب  ثنا زيد بن المبارك َحدَّ ثنا جعفر بن محم د القالنسي حد  حد 

اٍس َعْن ُعْثَماَن. َأنَُّه َسَأَل  اْلُجْنِديُّ َعِن اْبِن َطاُوٍس َعْن َطاُوٍس َعِن اْبِن َعبَّ 
ِ اأَلْعَظِم،  ِحيِم َفَقاَل: »اْسُم َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بسم هللا الرحم الرَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ اأَلْكَبِر ِإال َكَما َبْيَن َسَواِد العين وبياضها«   َما َبْيَنُه َوَبْيَن اْسِم َّللاَّ

الحسن بن شبيب بن   موضوع  1078 236
 راشد المؤدب أبو علي 

ْسَكِريُّ  َثَنا َأُبو َطاِلٍب َيْحَيى ْبُن َعِليٍ  الدَّ   -أخبرنا أبو بكر بن المقرئ   -لفظا   -َحدَّ
َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن خليد المقرئ بمكة  -بأصبهان ثنا    - َحدَّ حد 

ب  د  َثَنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة َعْن    -األعسر  أبو علي  -الحسن ابن شبيب المؤ  َحدَّ
اِنيِ  َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل    دينار[َأِبي َهاِشٍم ]يحيى ابن   مَّ الرُّ

ُ َعَلْيِه وسلم   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

الحسن بن شبيب بن   موضوع  1079 237
 راشد المؤدب أبو علي 

َكَذِلَك َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  الجوهري  أخبرنا عبد العزيز بن جعفر الخرقى 
َثَنا َخَلُف ْبُن   ثنا الحسن بن شبيب المعلم َحدَّ ثنا الحسين بن إسماعيل حد  حد 

مَّاِنيِ  َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقا  َل: َلمَّا  َخِليَفَة َعْن َأِبي َهاِشٍم الرُّ
َيَتُه، َفاْجَتَمَع ِإَلْيِه َذاَت َيْوٍم َوَلُدُه َوَوَلُد َوَلِدِه،  ُ آَدَم ِإَلى اأَلْرِض َأْكَثَر ُذرِ  َأْهَبَط َّللاَّ
ُثوَن َحْوَلُه َوآَدُم َساِكٌت ال َيَتَكلَُّم َفَقاُلوا: َيا َأَباَنا َما   َوَوَلُد َوَلِد َوَلِدِه َفَجَعُلوا َيَتَحدَّ

تتكلم؟ َلنَ  ال  ساكت  َوَأْنَت  َنَتَكلَُّم  َنْحُن   ا 
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َ َلمَّا َأْهَبَطِني ِمْن ِجَوارِِه ِإَلى اأَلْرِض َعِهَد ِإَليَّ َفَقاَل: »َيا آَدُم   َقاَل: َيا َبِنيَّ ِإنَّ َّللاَّ
 َأِقلَّ اْلَكالَم َحتَّى َتْرِجَع ِإَلى ِجَواِري« 

 موضوع  1081 238
الحسن بن عبد الرحمن  

عباد االحتياطي ابو  بن 
 علي 

ثنا محم د بن عبد هللا  الستورى حد  العزيز بن نصر  القاسم عبد  أبو  أخبرنا 
ْحَمنِ  الرَّ َعْبِد  ْبُن  َحَسُن  َثَنا  َحدَّ الهيثم بن خلف  ثنا  َعِلي ٍ   -الشافعي حد   -َأُبو 

َثَنا َجِريِر َعْن َلْيٍث َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل َقالَ   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَس ِفي اْلَجنَِّة َشَجَرٌة ِإال َعَلى ُكلِ  َوَرَقٍة ِمْنَها َمْكُتوٌب؛ ال ِإَلَه   َّللاَّ
ُذو   ُعْثَماُن  اْلَفاُروُق،  ُعَمُر  يُق،  دِ  الصِ  َبْكٍر  َأُبو   ،ِ َّللاَّ َرُسوُل  ٌد  ُمَحمَّ  ،ُ َّللاَّ ِإال 

 .  النُّوَرْيِن«

الحسن بن عبد هللا بن   موضوع  1084 239
 عمر الكرميني ابو علي 

َثَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن   ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َسْعُدوٍن اْلَبزَّاُز َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَّ
ِ ْبِن ُعَمَر اْلَكْرِميِنيُّ  ثنا أبو حفص أحمد    -َقِدَم َعَلْيَنا ِمْن ُبَخاَرى   -ْبُن َعْبِد َّللاَّ حد 

ثنا أبو عم  ثنا محم د بن  بن أحيد ابن حمدان البخاري  حد  ر قيس بن أنيف حد 
ِ ْبُن اْلُمَباَرِك   َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا عبد هللا بن عيسى الجرجاني َحدَّ تميم الفريابي حد 
أَقْبَل   َقاَل:  َماِلٍك.  ْبِن  َأَنِس  َعْن  اْلَحَسِن  َعِن  َعْوٍن  َعْن  ِكَداٍم  ْبِن  ِمْسَعِر  َعْن 

َعَلْيِه    ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  ُمَعاٍذ  َرُسوُل  ْبُن  َسْعُد  َفاْسَتْقَبَلُه  َتُبوَك،  َغْزَوِة  ِمْن  َوَسلََّم 
، َفَصاَفَحُه النَِّبيُّ ثم قال له: »ما هذا الذي اكتفت َيَداَك؟« َفَقاَل: َيا   اأَلْنَصاِريُّ

َل النَِّبيُّ َصلَّ  ِ َأِضْرُب ِباْلَمرِ  والمسحاة في نفقة ِعَياِلي، َقاَل َفَقبَّ ُ َرُسوَل َّللاَّ ى َّللاَّ
َها النَّاُر   َأَبًدا« َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدُه َفَقاَل: »َهِذِه َيٌد ال َتَمسُّ

 موضوع  1085 240
الحسن بن عمارة بن  
المضرب الكوفي ابو  

 محمد

ار   ف  ل أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  ِد ْبِن َعْبِد هللا المعد  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ِإْسَماِعيُل   ار بن أسود العيذى َحدَّ ثنا بك  ثنا محم د بن عبيد بن عتبة حد  حد 

َفَبَعَث ِإَلْيِه ِبِكْسَوٍة،   ْبُن َأَباَن َقاَل: َبَلَغ اْلَحَسَن ْبَن ُعَماَرَة َأنَّ اأَلْعَمَش َيَقُع ِفيِه.
ا َكاَن َبْعُد َذِلَك َمَدَحُه اأَلْعَمُش، َفِقيَل َلُه: ُكْنَت َتُذمَُّه ُثمَّ َمَدْحَتُه؟ َفَقاَل: ِإنَّ   َفَلمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ  ِ َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َثِني َعْن َعْبِد َّللاَّ َخْيَثَمَة َحدَّ

 ِإَلْيَها« اْلُقُلوَب ُجِبَلْت َعَلى ُحبِ  َمْن َأْحَسَن ِإَلْيَها، َوُبْغِض َمْن َأَساَء 

 موضوع  1093 241
الحسن بن علي بن  

زكريا بن صالح العدوي  
 البصري ابو سعيد 

َثِني َعِلي  ْبن ُمَحمَّد ْبن َنْصر َقاَل: سمعت حمزة ْبن ُيوُسف َيُقول: سألت   حدَّ
الدارقطني َعِن اْلَحَسن بن َعِلي  َأِبي سعيد البصري َفَقاَل: ذا متروك، ُقْلُت: َكاَن 
علي   بن  الحسين  محم د  أبا  سمعت  حمزة:  َوَقاَل  نعم.  َقاَل:  الذئب؟  يسمى 

علي ابن زكريا َأُبو سعيد العدوي أصله بصري الصيمري يقول: الحسن بن  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َيُقوُل َعَلى النَِّبي  ما   سكن بغداد، كذاب َعَلى َرُسول َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
لنا أن خراشا حدثه َعْن أنس بن مالك أحاديث فوق العشرة.   لم يقل، زعم 

ال    -ومما حدث بهوزعم لنا أن عروة بن سعيد حدثه َعِن ابن عون نسخة.  
َعْن شيخ قد سماه لنا َعْن ُشْعَبة َعْن توبة العنبري َعْن أنس  -جزاه َّللاَّ خيرا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم »عليكم بالوجوه المالح، والحدق السود،   رفعه ِإَلى النَِّبي  َصلَّى َّللاَّ
ى وأشياء كثيرة تبين كذبه َعلَ   بالنار«فإن هللا يستحي أن يعذب وجها مليحا  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.   َرُسول َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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 موضوع  1094 242
الحسن بن علي بن  

زكريا بن صالح العدوي  
 البصري ابو سعيد 

َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسم َعْبد َّللاَّ ْبن اْلَحَسن ْبِن    -قراءة  -َأْخَبَرَنا َأُبو َسْعٍد المالينى 
بَّاُح ْبُن َعْبِد  َثَنا الصَّ ثنا الحسن بن علي بن زفر َحدَّ سليمان النخاس المقرئ حد 
َرُسوُل َّللاَِّ   َقاَل  َقاَل  َأَنٍس.  َعْن  العنبري  توبة  ِبْشٍر حدثنا شعبة عن  َأُبو   ِ َّللاَّ

َ َيْسَتِحي َأْن ُيَعذِ َب اْلَوْجَه    َصلَّى هللا عليه وِد، َفِإنَّ َّللاَّ َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم ِباْلَحَدِق السُّ
 ِبالنَّاِر« اْلَحَسَن 

 موضوع  1095 243
الحسن بن علي بن  

زكريا بن صالح العدوي  
 البصري ابو سعيد 

َأْخَبَرَناُه الحسن بن الحسين بن العب اس الن عالي  أخبرنا أحمد بن عبد هللا الذارع  
َوَأْحَمُد ْبُن    ، اْلَقاِسِم اأَلْزَهِريُّ َأُبو  . َوَأْخَبَرِنيِه  َأُبو َسِعيٍد اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  َثَنا  َحدَّ

ُد ْبنُ   اْلُحَسْين ْبن ُموَسى النيسابوري أخبرنا  َعْبِد اْلَواِحِد اْلَوِكيُل َقاال: َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا إبراهيم بن   ثنا الحسن بن صالح البصري  حد  محم د بن طاهر القرشي  حد 
سليمان الزيات حدثنا شعبة عن توبة العنبري َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل  

ُ َعَلْيِه وسلم: »عليكم بالوجوه المال ح، والحدق السود، فإن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 هللا يستحي أن يعذب وجها َمِليًحا ِبالنَّاِر« 

 موضوع  1096 244
الحسن بن علي بن  

زكريا بن صالح العدوي  
 البصري ابو سعيد 

األزهرى  علي    َأْخَبَرَنا  بن  الحسن  ثنا  حد  الحسن  بن  إبراهيم  بن  أحمد  ثنا  حد 
َسِعيٍد   َأِبي  ْبِن  َسِعيِد  ثنا  لهيعة حد  ابن  ثنا  ثنا كامل بن طلحة حد  العدوي  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِفي  اْلَمْقُبِريِ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َماِء   ْنَيا َثَماِنيَن ألف ملك يستغفرون هللا لمن أحب أبا َبْكٍر َوُعَمَر، َوِفي السَّ الدُّ
َماِء الثَّاِنَيِة َثَماُنوَن َأْلَف َمَلٍك َيْلَعُنوَن َمْن أبغض أبا بكر   وعمر« السَّ

 موضوع  1097 245
الحسن بن علي بن  

زكريا بن صالح العدوي  
 ابو سعيد 

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم  ثنا محم د بن العب اس الخزاز َحدَّ َثِني اْلَحَسُن بن أبي طالب حد  َحدَّ
ز اق بن منصور  ثنا عبد الر  اْلَحَسُن ْبُن ِإْدِريَس ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َشاَذاَن القافالئى حد 

َثَنا اْبُن َلِهيَعةَ  ثنا أبو عبد هللا السمرقندي الزاهد َحدَّ َعْن َسِعيِد ْبِن    البندار حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ  َأِبي َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
ْنَيا َثَماِنيَن َأْلَف َمَلٍك َيْسَتْغِفُروَن ِلَمْن َأَحبَّ َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر، َوِفي  َماِء الدُّ ِفي السَّ

َما ِء الثَّاِنَيِة َثَماِنيَن َأْلَف َمَلٍك َيْلَعُنوَن َمْن َأْبَغَض َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر، َوَمْن َأَحبَّ  السَّ
َحاَبِة َفَقْد َبِرَئ ِمَن  َفاِق«َجِميَع الصَّ  النِ 

 موضوع  1098 246
الحسن بن علي بن  

زكريا بن صالح العدوي  
 ابو سعيد 

ِد بن إسحاق المقرئ أخبرنا عمر بن إبراهيم بن كثير  َأْخَبَرَناُه َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ْبُن   ِبيُع  الرَّ َثَنا  ثنا طالوت عن عب اد الجحدري َحدَّ العدوي  حد  ثنا أبو سعيد  حد 

ِزَياٍد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل َقاَل النَّبِ  ِد ْبِن  ُ ُمْسِلٍم اْلُقَرِشيُّ َعْن ُمَحمَّ يُّ َصلَّى َّللاَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِفي السماء الدنيا ثمانين ألف ملك يستغفرون هللا ِلَمْن َأَحبَّ 
َماِء الثَّاِنَيِة َثَماِنيَن َأْلَف َمَلٍك َيْلَعُنوَن َمْن َأْبَغَض َأَبا   َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر، َوِفي السَّ

 َوُعَمَر« َبْكٍر 

الحسن بن علي بن   موضوع  1099 247
 الحسن الوراق 

وَّاِف َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َسْهٍل اإِلَماُم   ثنا أبو علي بن الصَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم حد 
 . والحسن ابن علي بن الخط اب الور اق البغدادي َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد الطََّبَراِنيُّ

َثَنا ُمَحمَُّد ابن ع ثنا يحيى َقاُلوا: َحدَّ ثنا زكري ا بن يحيى حد  ثمان بن أبي شيبة حد 
ثنا أشعث بن َعمِ  َحَسِن ْبِن َصاِلحٍ  ُل َعَلى الحسن  -بن سالم حد    - َوَكاَن ُيَفضَّ

ُ َعَلْيِه وسلم:   َثَنا ِمْسَعٌر َعْن َعِطيََّة َعْن َجاِبٍر. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َحدَّ
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ِ، َعِليٌّ َأُخو َرُسوِل َّللاَِّ، »َمْكُتوٌب َعَلى   ٌد َرُسوُل َّللاَّ ُ ُمَحمَّ َباِب اْلَجنَِّة ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ
َمَواِت َواأَلْرَض ِبَأْلَفْي   «. عامَقْبَل َأْن ُتْخَلُق السَّ

 موضوع  1105 248
الحسن بن عالن الخراط  

 ابو علي 

َثَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن َعالَن   َقَرْأُت ِفي ِكَتاِب َأِبي اْلَقاِسِم ْبِن الثَّالِج ِبَخطِ ِه َحدَّ
َثَنا َيِزيُد  -ِفي اْلَكْرِخ ِإْمالءً  -اْلَخرَّاطُ  ِقيِقيَّ َيُقوُل َحدَّ ِمْن ِحْفِظِه، َقاَل: َسِمْعُت الدَّ

ُ َعَلْيِه  ْبُن َهاُروَن َعْن ُحَمْيٍد الطَِّويلِ   َعْن َأَنٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َمْلُهوٌف« َوَسلََّم: »َأِجيُبوا َصاِحَب اْلَوِليَمِة َفِإنَُّه 

الحسن بن فهد بن حماد   موضوع  1107 249
 ابو علي 

َثَنا َأُبو   َعِليٍ   أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محم د بن أحمد بن الحسن َحدَّ
ثنا إسماعيل بن   ثنا يحيى بن عثمان الحربي  حد  اْلَحَسُن ْبُن َفْهِد ْبِن حم اد حد 
ْحَمِن ْبِن ُسَلْيَماَن َعْن َأِبي َسْعٍد َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ِإْسَحاَق   عياض َعْن َعْبِد الرَّ

اَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َيُقوُل: قَ 
ِه َصلَّْت َعَلْيِه َدَوابُّ اأَلْرِض، َوُنوُن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َمَشى ِإَلى َغِريٍم ِبَحقِ  َّللاَّ

 اْلَماِء، َوُتْكَتُب َلُه ِبُكلِ  ُخْطَوٍة َشَجَرٌة ُتْغَرُس ِفي اْلَجنَِّة، َوَذْنٌب ُيْغَفُر  «

 موضوع  1108 250
الحسن بن قحطبة بن  

شبيب الطائي ابو  
 الحسن 

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد اْلُكَناِسيُّ    - ِباْلُكَوَفةِ   -َأْخَبَرَناُه َأُبو ُنَعْيٍم الحافظ َحدَّ
اْلَقْزِويِنيُّ  َأُبو َعِليٍ   َعِليٍ   ْبُن  ُد  َثَنا ُمَحمَّ ثنا محم د بن هارون الهاشمي َحدَّ حد 

ثنا إسماع َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َقْحَطَبَة ْبِن شبيبحد    - يل ابن ثوبة اْلَقْزِويِنيُّ َقاَل َحدَّ
ْوَلةِ  ِه َعِن اْبِن   -صاحب الدَّ َثِني َأُبو َجْعَفٍر اْلَمْنُصوِر َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  َقاَل َحدَّ

َعَلْيِه وسلم: »اْلجُ   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَل:  ُأِكَل  َعبَّاٍس.  َفِإَذا  َداٌء،  ْبُن 
 ِشَفاٌء« ِباْلَجْوِز َفُهَو 

الحسن بن محمد بن  موضوع  1116 251
 يحيى العلوي ابو محمد 

َثِني   ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَقِطيِعيُّ َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي طالب َحدَّ
اْلَعَلِويُّ اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد بن يحيى ٍد   -صاحب كتاب »النسب«    -َأُبو ُمَحمَّ

ثنا عبد الرزاق بن همام   ثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني حد  َأْخَبَرَنا ُسْفَياَن  حد 
ُ َعَلْيِه   ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر: َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ الثَّْوِريِ  َعْن ُمَحمَّ

 َوَسلََّم: »َعِليٌّ َخْيُر اْلَبَشِر َفَمْن امترى َفَقْد َكَفَر«  

 موضوع  1117 252

الحسن بن محمد بن 
الحسن بن جبير  

الصيرفي المخرمي ابو  
 سعيد 

َأْخَبَرَنا َعبَّاُس ْبُن عمر أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن الحسن بن جبير 
ثنا علي بن حكم  الصيرفي المخرمى حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حد 

أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن أبي ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه. َقاَل َقاَل َرُسوُل    األودى
ُ َعَلْيِه وسل م: »إن هللا ُيَكاِفُئ َمْن َيْسَعى أَلِخيِه اْلُمْؤِمِن ِفي َحَواِئِجِه،  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْم َلَها في نفسه، وولده إلى سبعة أبناء، فال تملوا نعم هللا عليكم. وقد َجَعَلكُ 
 َأْهال، َفِإْن َمَلْلُتُموَها َحَرَمُكْم َفْضَلُه«  

 موضوع  1118 253
الحسن بن موسى بن  

ناصح الخفاف الرسعني  
 ابو سعيد 

ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا  الواسطي  علي  بن  ُمَحمَُّد  اْلَعالِء  َأُبو  اْلَقاِضي  َأْخَبَرَنا 
َثَنا   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخَلِد بن حفص َحدَّ اْلَحاِفُظ َوُعَمُر ْبُن َأْحَمَد اْلَواِعُظ. َقاال: َحدَّ

ثنا    - م من رأس العينقد  -اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى ْبِن َناِصِح ْبِن يزيد الخفاف  حد 
َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم َعْن َأِبي ِإْسَحاَق اْلَفَزاِريُّ   سعيد بن عبد الملك الحراني َحدَّ
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ُ َعَلْيِه   َعِن ابِن ُجَرْيٍج َعْن َعَطاَء َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َخَرَج َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ ِإال َوَسلََّم َوِبالٌل َفَقاَل: »يَ   َثالَث َمرَّاتٍ  َذِلَك«ا ِبالُل اْمِض، َأَبى َّللاَّ

الحسن بن ناصح  موضوع  1125 254
 السراج 

اْلَحاِرِثيُّ  َعِليٍ   ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  ُعَمُر  المكي  -َأْخَبَرَنا  َطاِلٍب  َأِبي  ِباْبِن   - َوُيْعَرُف 
ِد ْبِن َمْخَلدٍ  َثَنا ُيوُسُف ْبُن ُعَمَر اْلَقوَّاُس َقاَل: ُقِرَئ َعَلى ُمَحمَّ   -َوَأَنا َأْسَمعُ   -َحدَّ

َثُكُم اْلَحَسُن ْبُن َناِصٍح ال  َثَنا َعْبُد  ِقيَل َلُه َحدَّ ثنا الحسن بن قتيبة َحدَّ ر اج حد  س 
ْحَمِن ْبِن َساِبٍط َعِن اْبِن َعبَّاٍس   ِ ْبُن ِزَياٍد َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َعْبِد الرَّ َّللاَّ
يكذبون   بقوم  نسمع  حتى  نموت  »ال  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل 

وا َقْوَلُهْم ِمْن َقْوِل النََّصاَرى َفاْبَرْأ  بالقدر، وُيَحم ِ  ُلوَن الذُُّنوَب َعَلى اْلِعَباِد، اْشَتقُّ
ِ ِمْنُهْم«    ِإَلى َّللاَّ

الحسين بن جعفر بن   موضوع  1142 255
 محمد الوزان ابو القاسم 

الواعظ محم د  ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  اْلُحَسْيُن  اْلَقاِسِم  َأُبو  َأْخَبَرَنا  األزهري،    - أخبرني 
ثنا محم د بن كثير   -المعروف بالوز ان  ، حد  ثنا عبد هللا بن محم د البغوي  حد 

ِ ْبنِ  َقِبيٍل، َعْن َعْبِد َّللاَّ َأِبي  َلِهيَعَة َعْن  ِ ْبُن  َثِني َعْبُد َّللاَّ َعْمٍرو.   الفهري، َحدَّ
َأ، َفَقاَل اْلَحْمُد   ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن َعَطَس َوَتَجشَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َعَلى ُكلِ  َحاٍل ِمَن األحوال، ُدِفَع َعْنُه ِبَها َسْبُعوَن َداًء َأْهَوُنَها   اْلُجَذاُم«ّلِلَّ

الحسين بن داود ابو   موضوع  1148 256
 علي, ويلقب: سنيداً 

َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن  
َثَنا اْلَفَرُج  ثنا سنيد بن داود، َحدَّ ثنا عبد الكريم بن الهيثم، حد  زياد القط ان، حد 

َناِفٍع َقاَل: َساَفْرُت َمَع اْبِن ُعَمَر َفَلمَّا    ْبُن ُفَضاَلَة َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َصاِلٍح َعنْ 
َتْيِن َأْو َثالًثا، ُثمَّ ُقْلُت:   َكاَن آِخُر اللَّْيِل َقاَل: َيا َناِفُع، َطَلَعِت اْلَحْمَراُء؟ ُقْلُت: ال َمرَّ

ِ! َنْجمٌ  َساِمٌع ُمِطيٌع!   َقْد َطَلَعْت. َقاَل: ال َمْرَحًبا ِبَها َوال َأْهال! ُقْلُت: ُسْبَحاَن َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِلي   َقاَل: َما ُقْلُت َلَك ِإال َما َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َرُسوُل َّللاَِّ: »ِإنَّ اْلَمالِئَكَة َقاَلْت َيا َربُّ َكْيَف َصْبُرَك َعَلى َبِني آَدَم ِفي اْلَخَطاَيا  

ي اْبَتَلْيُتُهْم َوَعاَفْيُتُكْم، َقاُلوا: َلْو ُكنَّا َمَكاَنُهْم َما َعَصْيَناَك َقاَل:  َوالذُُّنوِب؟ َقاَل: ِإن ِ 
َفاْخَتاُروا َمَلَكْيِن ِمْنُكْم، َفَلْم َيْأُلوا َأْن َيْخَتاُروا، َفاْخَتاُروا َهاُروَت، َوَماُروَت. َفَنَزال  

َبقُ  ُ َتَعاَلى َعَلْيِهَما الشَّ ْهَوةُ ُقلْ   - َفَأْلَقى َّللاَّ َبُق؟ َقاَل: الشَّ َقاَل: َفَنَزال    -ُت: َوَما الشَّ
َفَجاَءِت اْمَرَأٌة ُيَقاُل َلَها الزَّْهَرُة، َفَوَقَعْت ِفي ُقُلوِبِهَما، َفَجَعَل ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما ُيْخِفي 

ي َنْفِسِك  َعْن َصاِحِبِه َما في نفسه، فرجع إليها ُثمَّ َجاَء اآلَخُر َفَقاَل: َهْل َوَقَع فِ 
َما َوَقَع ِفي َقْلِبي؟ َقاَل: َنَعْم، َفَطَلَباَها َنْفَسَها َفَقاَلْت: ال ُأَمِكْنُكَما َحتَّى ُتَعلِ َماِني  
َفَأَبْت   َأْيًضا  َفَأِبَيا. ُثمَّ َسَأالَها  َوَتْهِبَطاِن،  َماِء  ِإَلى السَّ ِبِه  َتْعُرَجاِن  االْسَم الَِّذي 

رت طمسها هللا كوكبا وقطع أجنحتها! ُثمَّ َسَأال التَّْوَبَة ِمْن َفَفَعال، َفَلمَّا استطي
َيْوُم  َكاَن  َفِإَذا  َعَلْيِه،  ُكْنُتَما  َما  ِإَلى  َرَدْدُتُكَما  ِشْئُتَما  ِإْن  َفَقاَل:  َفَخيََّرُهَما  ِهَما  َربِ 

ْنَيا،   ْبُتُكَما ِفي الدُّ ْبُتُكَما، َوِإْن ِشْئُتَما َعذَّ َفِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َرَدْدُتُكَما  اْلِقَياَمِة َعذَّ
َوَيُزوُل.   َيْنَقِطُع  ْنَيا  الدُّ َعَذاَب  ِإنَّ  ِلَصاِحِبِه  َأَحُدُهَما  َفَقاَل  َعَلْيِه.  ُكْنُتَما  َما  ِإَلى 

ُ ِإَلْيِهَما َأِن اْئِتَيا ْنَيا َعَلى َعَذاِب اآلِخَرِة، َفَأْوَحى َّللاَّ َباِبَل َفاْنَطَلَقا    َفاْخَتاَرا َعَذاَب الدُّ
َماِء َواأَلْرِض ُمَعذََّباِن ِإَلى َيْوِم  ِإَلى َباِبَل َفُخِسَف ِبِهَما، َفُهَما َمْنُكوَساِن َبْيَن السَّ

 اْلِقَياَمِة« 
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الحسين بن داود بن  موضوع  1150 257
 معاذ البلخي ابو علي 

َثَنا َأُبو    ثنا يوسف بن عمر القو اس، َحدَّ ل، حد  أخبرني الحسن بن محم د الخال 
ثنا الحسين بن داود    - يعني البلخي   -ُمَقاِتٍل ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن شجاع، حد 

ثنا الفضيل ابن ِعَياٍض َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد َّللاَِّ  ، حد 
ْنَيا، َأِن اْخِدِمي َمْن  ُ ِإَلى الدُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َأْوَحى َّللاَّ َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 َخَدَمِك« َخَدَمِني، َوَأْتِعِبي َمْن 

الحسين بن السكن بن   موضوع  1153 258
 ابي السكن القرشي 

اْلَحَسِن    ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلَفَرِج  َأُبو  َأْخَبَرَنا  علي،  َأِبي  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
ُلْؤُلٍؤ   ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ  ، الطناجيري  الفرج  أبو  وأخبرني  الحي.  الص 

اْلمُ  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُمَحمَُّد  َثَنا  َحدَّ قاال:  َثَنا  اْلَورَّاُق.  َحدَّ  ، يرفي  الص  َأُبو عبيد  َؤمَِّل 
 ، ب ي  ثنا العب اس بن بكار الض  َكِن ِإَماُم َمْسِجِد اْبِن رغبان، حد  اْلُحَسْيُن ْبُن السَّ
ِ ْبِن َأَنٍس َعْن َأَنِس ْبِن   ِه ُثَماَمَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِ ْبُن اْلُمَثنَّى َعْن َعمِ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

ْخُص، ُجْنَداِن من  َماِلٍك أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اْلَغالُء َوالرُّ نَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
جنود هللا، يسمى أحدهما الرغبة، واآلخر الرهبة، فإذا أراد هللا َأْن ُيَغلِ َيُه َقَذَف 

اِر، فرغبوا فيه، فحبسوه، وإذا أراد َأْن يُ  التُّجَّ َقَذَف  الرَّْغَبَة ِفي ُصُدوِر  َرِخَصُه 
اِر فأخرجوه من أيديهم  «   الرَّْهَبَة ِفي ُصُدوِر التُّجَّ

 موضوع  1159 259
الحسين بن عبد هللا بن  

 الحنبلي،احمد الخرقي 
 ابو علي 

، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم،  ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسِم النَّْرِسيُّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو ُعَمَر َحْفُص ْبُن ُعَمَر   ِ الخرقي، َحدَّ َثَنا َأُبو َعِليٍ  اْلُحَسْيُن ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
ِد ْبِن   َثَنا َعْمُرو ْبُن ُجَمْيٍع َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اأَلْنَصاِريُّ َعْن ُمَحمَّ ، َحدَّ وِريُّ الدُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِ  َعْن َأِبيِه عَ  ْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
»ِإنَّ لكل مسيء َتْوَبًة، ِإال َصاِحَب ُسوِء اْلُخُلِق َفِإنَُّه ال َيُتوُب ِمْن َذْنٍب، ِإال َوَقَع  

 ِفي َشرٍ  ِمْنُه« 

الحسين بن علوان بن   موضوع  1162 260
 قدامة الكوفي ابو علي 

ار،   ف  ل، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللا المعد 
َثَنا ِهَشاُم ْبُن  ثنا الحسين بن علوان، َحدَّ ثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، حد  حد 

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم ِإَذا دخل  ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
الغائط، دخلت على أثره فال أرى َشْيًئا، َفَذَكْرُت َذِلَك َلُه َفَقاَل: »َيا َعاِئَشَة َأَما  
َشْيٍء   ِمْن  ِمنَّا  َخَرَج  َفَما  اْلَجنَِّة،  َأْهِل  َأْرَواِح  َعَلى  َنَبَتْت  َأْجَساَدَنا  َأنَّ  َعِلْمِت 

 ابتلعته األرض؟  « 

 موضوع  1170 261
الحسين بن علي بن  

محمد الحلبي ابو 
 العباس 

ٍد  ، أنبأنا َأُبو اْلَعبَّاِس اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ ثنا أبو العالء محم د بن علي  حد 
َثِني    - ببغداد  -الحلبي   المختط، َحدَّ أبو أمية  ثنا  قاسم بن إبراهيم، حد  ثنا  حد 

، َعْن َأَنٍس ْبِن َماِلٍك، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َقاَل: َماِلِك ْبِن َأَنٍس َعِن الزُّْهِري ِ 
يُق َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة َيُقوُل: ِجْئُت ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى   دِ  َثِني َأُبو َبْكٍر الصِ  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَبْيَن َيَدْيِه َتْمٌر، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه َفَردَّ   َعَليَّ َوَناَوَلِني ِمَن التَّْمِر ِمْلَء  َّللاَّ
ِه، َفَعَدْدُتُه َثالًثا َوَسْبِعيَن َتْمَرًة ُثمَّ َمَضْيُت ِمْن ِعْنِدِه ِإَلى َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب  َكفِ 
وبين يديه تمر فسلمت عليه، فرد علي َوَضِحَك ِإَليَّ َوَناَوَلِني ِمَن التَّْمِر ِمْلَء  

ِه، َفَعدَ  ِبي ِمْن َذِلَك، َفُرْحُت ِإَلى  َكفِ  ْدُتُه َفِإَذا ُهَو َثالَث َوَسْبُعوَن َتْمَرًة، َفَكُثَر َتَعجُّ
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ِ ِجْئُتَك َوَبْيَن َيَدْيَك َتْمٌر، َفَناَوْلَتِني   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َك َفَعَدْدُتُه َثالثً  ا َوَسْبِعيَن َتْمَرًة، ُثمَّ َمَضْيُت ِإَلى َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َوَبْيَن ِمْلَء َكفِ 

َذِلَك.  ِمْن  َفَعِجْبُت  َتْمَرًة،  َوَسْبِعيَن  َثالًثا  َفَعَدْدُتُه  ِه  َكفِ  ِمْلَء  َفَناَوَلِني  َتْمٌر  َيَدْيِه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقالَ  َم النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ »يا َأَبا ُهَرْيَرَة َأَما َعِلْمَت َأنَّ َيِدي َوَيَد :َفَتَبسَّ

 َسَواٌء«َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب ِفي اْلَعْدِل 

الحسين بن محمد بن   موضوع  1178 262
 الحسن البزاز ابو القاسم 

ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَبزَّازُ  َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ ثنا ابن بكير، َحدَّ َوَذَكَر    - حد 
ِحْفِظِه ِفي ُسوِق   ِمْن  َأْمَلى   ، ِميَّ اْلُمَخرِ   ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِإْبَراِهيَم  ِبْنِت  َأَباُه اْبَن  َأنَّ 

َثِني َجدُّ َأِبي َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم الثُّالَثاِء َسَنَة َثالٍث َوِستِ يَن  وثالثمائة َقاَل: َحدَّ
ُعَمَر   ْبُن   ِ عبد َّللاَّ ثنا  حد  الفقيه،  المخرمي  َأيُّوَب  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن 

َثَنا َجْعَفُر بْ  . َقاال: َحدَّ ْبِعيُّ اْلَقَواِريِريُّ َوِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَمْرَوِزيُّ ُن ُسَلْيَماَن الضَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َعْن َماِلِك ْبِن ِديَناٍر َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

َ ُيوِحي ِإَلى اْلَحَفَظِة َأْن ال َيْكُتُبوا َعَلى ُصوَّاِم َعِبيِدي َبْعَد اْلَعْصِر   َئًة«»ِإنَّ َّللاَّ  َسيِ 

 موضوع  1182 263

الحسين بن محمد بن  
علي الصيرفي ابو عبد  

المعروف بابن   هللا،
 البزري 

ِ اْلُحَسْيُن ْبن ُمَحمَّد ْبن َعِلي ٍ  َثَنا َأُبو َعْبد َّللاَّ َثِني َأُبو    - ِمْن َلْفِظهِ   -َحدَّ َقاَل: َحدَّ
ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اأَلْزِديُّ اْلَحاِفظُ  ثني أبو    -ِباْنِتَقاِء اْبِن اْلُمَظفَّرِ   -اْلَفْتِح ُمَحمَّ حد 

ثنا نصر بن علي  الجهضمي،   ْبُن َهاُروَن  طلحة الوساوسي، حد  َيِزيُد  َثَنا  َحدَّ
َعِن اْلَعوَّاِم ْبِن حوشب عن سليمان بن أبي سلمة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل:  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َفْضُل اْلَعاِلِم َعَلى َغْيرِِه، َكَفْضِل النَِّبيِ    َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِتِه«   َعَلى ُأمَّ

 موضوع  1183 264
الحسين بن معاذ بن  

حرب األخفش الحجبي  
 ابو عبد هللا 

ثنا أحمد بن   ، حد  افعي  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن القاضي الش  أنبأنا َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ
 ، اْلَحَجِبيُّ اْلَوهَّاِب  َعْبِد  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ َأِخي  ثنا حسين بن معاذ بن  سلمان، حد 

اِد ْبِن َسَلَمَة َعْن ِهَشاِم ْبِن عُ  ثنا شاذ ابن َفيَّاٍض َعْن َحمَّ ْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َناَدى   َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ٍد َصلَّى  ُمَناٍد َيا َمْعَشَر اْلَخالِئِق َطْأِطُئوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى َتُجوَز َفاِطَمُة ِبْنُت ُمَحمَّ

 َلْيِه َوَسلََّم« َّللاَُّ عَ 

 موضوع  1184 265
الحسين بن معاذ بن  

حرب األخفش الحجبي  
 ابو عبد هللا 

ثنا   ، حد  ِ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَبَغِويُّ أنبأنا الحسن بن أبي بكر، أنبأنا َعْبُد َّللاَّ
َثِني   ِبيُع ْبُن َيْحَيى اأَلْشَناِنيُّ َقاَل: َحدَّ َثَنا الرَّ أبو عبد هللا األخفش المستملي، َحدَّ

اُد ْبُن سَ  َثَنا َحمَّ َلَمَة َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  جار لحم اد ابن َسَلَمَة َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُيَناِدي ُمَناٍد َيْوَم   َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ٍد َصلَّى َّللاَّ وا َأْبَصاَرُكْم َحتَّى تمر َفاِطَمُة ِبْنُت ُمَحمَّ    «اْلِقَياَمِة ُغضُّ

حميد بن الربيع   موضوع  1197 266
 السمرقندي ابو الحسن 

أنبأنا الحسن بن الحسين بن العب اس النعالي، أنبأنا َأْحَمُد ْبُن َنْصِر ْبِن َعْبِد 
َمْرَقْنِديُّ  ِبيِع، َأُبو اْلَحَسِن السَّ َثَنا ُحَمْيُد ْبُن الرَّ ِ الذَّاِرُع َقاَل: َحدَّ ِفي ُقَطْيَعَة   -َّللاَّ

ِفي سنة تسعين ومائتين ا  َحاجًّ َقِدَم  ِبيِع،  قت  - الرَّ ثنا  َثَنا  حد  َحدَّ يبة بن سعيد، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرَياِحيَن   َماِلٌك َعْن ُحَمْيٍد َعْن َأَنٍس َقاَل: َأْهَدى ِإَليَّ النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
َساِئَر  َرَدْدَت   ِ َّللاَّ َرُسوَل  يا  َفِقيَل:  اْلَمْرَزْنُجوَش،  َواْخَتاَر   ، َساِئَرُهنَّ َفَردَّ  َشتَّى، 
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َياِحيَن،   َرَأْيُت  الرَّ َماِء،  السَّ ِإَلى  ِبي  ُأْسِرَي  »َلْيَلَة  َفَقاَل:  اْلَمْرَزْنُجوَش؟  َواْخَتْرَت 
 اْلَعْرِش« اْلَمْرَزْنُجوَش َناِبًتا َتْحَت 

حميد بن يونس بن   موضوع  1198 267
 يعقوب الزيات ابو غانم 

ثنا مخلد بن   ٍد بن يوسف الواعظ، حد  ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ أنبأنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَّ
ِريرُ  َثَنا َأُبو َغاِنٍم الضَّ ق اق، َحدَّ ي ات  -جعفر الد  ثنا يوسف    -ُحَمْيُد ْبُن ُيوُنَس الز  حد 

َثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعْقَبةَ  ثنا عمرو بن    -ة َأُخو ُقَبْيَصَة ْبِن عقب  -بن موسى، َحدَّ حد 
َثَنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل   خالد األعشى، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِنْعَم ِمْفَتاُح اْلَحاَجِة، اْلَهِديَُّة َبْيَن   يديها« َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

حبيب بن نصر بن زياد   موضوع  1224 268
 المهلبي ابو احمد 

َثَنا َحِبيُب   ِ ْبُن ُموَسى َأُبو اْلَعبَّاِس اْلَهاِشِميُّ َحدَّ أنبأنا علي  بن أبي علي َعْبُد َّللاَّ
ثنا حليس بن محم د  ثنا محم د بن مهاجر حد  اْلُمَهلَِّبيُّ حد  ِزَياٍد  ْبِن  َنْصِر  ْبُن 

َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبي   -َأْو ُمِغيَرةَ   -الكالبي أنبأنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن َمْنُصورٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسَطَع ُنوٌر ِفي  ِ. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َواِئٍل َعْن َعْبِد َّللاَّ

 اْلَجنَِّة َفِقيَل َما َهَذا؟ َقاَل َهَذا َثْغُر َحْوَراَء َضِحَكْت ِفي َوْجِه زوجها!« 

 موضوع  1201 269
حامد بن احمد بن محمد  

المروزي الزيدي ابو  
 احمد 

  ، ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن اْلَماِلِكيُّ ِ ْبِن ُمَحمٍَّد الطَّْيِبيُّ أنبأنا ِهالُل ْبُن َعْبِد َّللاَّ
 -َوُعَبْيُد هللا بن محم د بن لؤلؤ األمين قالوا: أنبأنا محم د بن إسماعيل الور اق

َثَنا َأُبو َأْحَمَد َحاِمُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن محم د المروزي   -إمالء َثَنا    -قدم علينا  -َحدَّ َحدَّ
َثَنا َأُبو َماِلٍك َسِعيُد  ُد ْبُن َنْصِر ْبِن شيبة الفزاري المروزي، َحدَّ َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ

اٌم َعْن َقَتاَدَة   َثَنا َهمَّ ، َحدَّ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ْبُن ُهَبْيَرَة اْلَعاِمِريُّ
َ َتَعاَلى َيُقوُل ُكلَّ َيْوٍم: َأَنا َربُُّكُم اْلَعِزيُز، َفَمْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

اَرْيِن َفْلُيِطِع اْلَعِزيَز  «   َأَراَد ِعزَّ الدَّ

حمدان بن سعيد   موضوع  1202 270
 البغدادي 

اجي، أنبأنا َأْحَمُد ْبُن   ، أنبأنا محم د بن محم د بن يعقوب الحج  أنبأنا البرقاني 
َثُهْم َعِن اْبِن ُنَمْيٍر   -ِبَبْغَدادَ   -اْلَحَسِن اْلَكْرِخيُّ  َأنَّ َحْمَداَن ْبَن َسِعيٍد اْلَبْغَداِديَّ َحدَّ

ِ َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ َقاَل: َكاَن ِللنَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ُ َتَعاَلى:   ِجلِ  ِلْلُكُتِب }َكاِتٌب ُيَقاُل َلُه ِسِجلٌّ، َفَأْنَزَل َّللاَّ ماَء َكَطيِ  السِ   {َيْوَم َنْطِوي السَّ

 [.104]األنبياء 

 موضوع  1239 271
خالد بن ابي كريمة  
المدائني ابو عبد  

 الرحمن 

يرفي  حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب   أنبأنا أبو سعيد محم د بن موسى الص 
َثِني ُسْفَياُن   ثنا أي وب بن سويد َحدَّ بيع بن سليمان المرادي حد  ثنا الر  األصم حد 

ِ ْبِن ِمْسَورٍ  َبْعِض َوَلِد َجْعَفِر ْبِن َأِبي   -َعْن َخاِلِد ْبِن َأِبي َكِريَمَة َعْن َعْبِد َّللاَّ
ِد ْبِن َعِليِ  ْبِن اْلَحَنِفيَِّة َعْن َأِبيِه. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى   -اِلٍب طَ  َعْن ُمَحمَّ

ِثيَن ِمْن ُأمَِّتي، ال ُتْنِزُلوُهُم اْلَجنََّة َوال النَّاَر   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َذُروا اْلَعاِرِفيَن اْلُمَحدِ  َّللاَّ
ُ الَّذِ   «. القيامةي َيْقِضي ِفيِهْم َيْوَم َحتَّى َيُكوَن َّللاَّ

 موضوع  1264 272
داود بن المحبر بن  

قحذم الطائي البصري  
 ابو سليمان 

الخلدي  أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير  ِرْزٍق  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ثنا عب اد بن   ثنا داود بن المحبر بن قحذم حد  ثنا الحارث بن أبي أسامة حد  حد 
كثير عن ابن ُجَرْيٍج َعْن َعَطاٍء َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة َفَقاَل: َيا ُأمَّ 
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ُجَل َيِقلُّ ِقَياُمُه َوَيْكُثُر ُرَقاُدُه، َوآَخُر َيْكُثُر ِقَياُمُه َوَيِقلُّ ُرَقاُدُه  الْ  ُمْؤِمِنيَن، َأَرَأْيِت الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما سألتني   ِإَلْيِك؟ َقاَلْت َسَأْلُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأيُُّهَما َأَحبُّ 

ِ ِإنََّما َأْسَأُلَك َعْن ِعَباَدِتِهَما؟ فقال:    فقلت  «.فقال: »أحسنهما عقال يا َرُسوَل َّللاَّ
ْنَيا   »يا عائشة، إنما يسأالن َعْن ُعُقوِلِهَما، َفَمْن َكاَن َأْعَقَل َكاَن َأْفَضَل ِفي الدُّ

 َواآلِخَرِة« 

داود بن سليمان   موضوع  1266 273
 الجرجاني ابو سليمان 

ثنا عثمان بن   مي  حد  َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبن اْلَحَسِن ْبن ُمَحمَّد ْبن القاسم المخر 
بن   داود  ثنا  حد  المروزي  َخَلٍف  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ  ِ َّللاَّ َعْبِد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ ق اق  الد  أحمد 

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْمٍرو َعْن َسْعِد ْبِن َطاِرقٍ  َعْن َسَلَمَة ْبِن    سليمان الجرجاني  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْطِعُموا ِنَساَءُكْم ِفي ِنَفاِسِهنَّ   َقْيٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
التَّْمَر، َفِإنَُّه َمْن َكاَن طعامها في نفاسها التمر خرج َوَلُدَها َذِلَك َحِليًما، َفِإنَُّه 

ُ َطَعاًما ُهَو َخْيٌر َلَها ِمَن التَّْمِر    َكاَن َطَعاَم َمْرَيَم ِحينَ  َوَلَدْت ِعيَسى، َوَلْو َعِلَم َّللاَّ
 ِإيَّاُه« َأْطَعَمَها 

 موضوع  1267 274
داود بن صغير بن  

شبيب البخاري ابو عبد  
 الرحمن 

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُبَكْيٍر المقرئ أخبرنا حمزة بن أحمد بن مخلد القطان   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْبُن   َداُوُد  َثَنا  َحدَّ العط ار  ُمَحمَِّد  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن   ِ َّللاَّ ُعَبْيُد  اْلَعبَّاِس  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

ثنا أب   -َسَنَة َثالٍث َوَثالِثيَن ومائتين  -َصِغيرٍ  اِميُّ  حد  و عبد الر حمن النوا الشَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »اْلَتَقى رسول   َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
هللا َوِجْبِريُل ِفي اْلَمأِل اأَلْعَلى، َفَقاَل: َيا ِجْبِريُل َعَلى ُأمَِّتي ِحَساٌب؟ َفَقاَل َنَعْم 

َبْكٍر  َعَلْيِهْم ِحَسابٌ  َيا َأَبا  َلْيَس َعَلْيِه ِحَساٌب، ِقيَل  يَق  دِ  َبْكٍر الصِ  َأَبا  . َما َخال 
ْنَيا«  اْدُخِل اْلَجنََّة، َقاَل: َلْن َأْدُخَلَها َحتَّى ُأْدِخَل َمِعي َمْن َأَحبَِّني ِفي َداِر الدُّ

 موضوع  1275 275
داود بن إبراهيم بن داود  

 البغدادي ابو شيبة 

ُد ْبُن عيسى ْبن عبد العزيز البز از ثنا    - بهمذان  -َأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحمَّ حد 
َثَنا َأُبو َشْيَبَة َداُوُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن داود البغدادي   نزيل   -أبو بكر بن المقرئ َحدَّ

َثَنا    -مصر ثنا إسماعيل بن يحيى َحدَّ ثنا أبو عمرو العالء بن عمرو حد  حد 
ُ َعَلْيِه  ِمسْ  ِعٌر َعْن َعِطيََّة اْلُعوِفيُّ َعْن َأِبي َسِعيٍد. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

رِ  َواْلَياُقوِت،  َوَسلََّم: »ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ِجيَء ِبَكَراِسيٍ  ِمْن َذَهٍب، ُمَكلََّلٍة ِبالدُّ
َواإِلْسَتبْ  ْنُدِس  ِبالسُّ ُيَناِدي َمْفُروَشٍة  ُثمَّ  ُنوٍر،  ِمْن  ِقَباٌب  َعَلْيَها  ُيْضَرُب  ُثمَّ  َرِق، 

ُنوَن؟ َأْيَن َمْن َكاَن َيْشَهُد ِفي ُكلِ  َيْوٍم َوَلْيَلٍة َخْمَس َمرَّاٍت َأنَُّه ال   ُمَناٍد: َأْيَن اْلُمَؤذِ 
ِ؟ َفَيُقوُم اْلُمَؤذ ِ  ُ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل َّللاَّ ُنوَن َوُهْم َأْطَوُل النَّاِس َأْعَناًقا، ِإَلَه ِإال َّللاَّ

ِمْن    ُ َّللاَّ َيْفُرَغ  َحتَّى  اْلِقَباِب  ِتْلَك  َتْحَت  اْلَكَراِسيِ   ِتْلَك  َعَلى  اْجِلُسوا  َلُهْم  َفُيَقاُل 
 َتْحَزُنوَن« ِحَساِب اْلَخالِئِق، َفِإنَُّه ال َخْوَف َعَلْيُكْم َوال َأْنُتْم 

 موضوع  1277 276
بن سليمان بن  داود 

جندل الهمذاني الجملي  
 ابو عيسى 

ِ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َجْعَفٍر اْلَبْرَذِعيُّ َوَعِليُّ ْبُن َأِبي َعِليٍ  اْلَبْصِريُّ   َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ
َثَنا َأُبو ِعيَسى َداوُ   َقاال: ِ ْبِن الشخير َحدَّ ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن  َحدَّ

: َداُوُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َجْنَدِل ْبِن هند الهمذاني  في    -ْبِن ِهْنٍد اْلَجَمِليُّ َوَقاَل َعِليُّ
اتََّفَقا ُثمَّ  َأُبو    -سنة ست عشرة وثالثمائة  َثَنا  َحدَّ َحْرٍب  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ َقاَل: 

ِ. ُمَعاِوَيَة َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُسوَقةَ  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ  َعْن ُمَحمَّ
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ُتْفِلُح   »َكْيَف  اأَلْنَصاِر:  ِمَن  ِلَرُجٍل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل 
ْنَيا َأَحبُّ ِإَلْيَك ِمْن َأْحَنى النَّاِس َعَلْيَك؟  «   َوالدُّ

دينار بن عبد هللا ابو   موضوع  1278 277
 مكيس 

َثَنا َأُبو َعْبِد   َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق أخبرنا أحمد بن كامل القاضي َحدَّ
ِد ْبِن َغاِلبٍ  ِ َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا ِديَناُر بن عبد هللا خادم    -ُغالُم َخِليلٍ   -َّللاَّ َقاَل َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أنس ابن َماِلٍك َعنْ   َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َ الَِّذي ال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم َوَأُتوُب ِإَلْيِه، ُغِفَر   »ِإَذا َقاَل اْلَعْبُد َأْسَتْغِفُر َّللاَّ

 الصف«. له وإن كان موليا في 

دينار بن عبد هللا ابو   موضوع  1279 278
 مكيس 

َثَنا   ْيَرِفيُّ َحدَّ ِد ْبِن َعِليٍ  الصَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َطْلَحَة اْلُمْقِرُئ َأْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ
ِد ْبِن َناِجَيَة َقاَل سمعت دينارا َأَبا ُمَكيٍَّس َيُقوُل: َخَدْمُت َأَنَس   ِ ْبُن ُمَحمَّ َعْبُد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ْبَن مَ  ُث َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ اِلٍك َثالَث ِسِنيَن، َفَسِمْعُتُه ُيَحدِ 
َق ِبِه َلْم َيْقَبْلُه   »َمْن َحَبَس َطَعاًما َأْرَبِعيَن َيْوًما ُثمَّ َأْخَرَجُه َفَطَحَنُه َوَخَبَزُه َوَتَصدَّ

 ِمْنُه«َّللاَُّ 

دهثم بن خلف بن   موضوع  1280 279
 الفضل القرشي الرملي 

َثَنا َمْخَلُد ْبُن   ٍد بن يوسف الواعظ َحدَّ ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَّ
ثنا دهثم بن  َثَنا العب اس بن أحمد بن أبي شحمة حد  قَّاُق. َقاَل: َحدَّ َجْعَفٍر الدَّ

ثنا داود بن الجر اح َحدَّ  َثَنا َأُبو َصاِلٍح اْلَجَزِريُّ َعْن ِضَراِر ْبِن َعْمٍرو  الفضل حد 
ُجِل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصالُة الرَّ . َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعِليٍ 

 ِضْعٍف«َعَلى َصالِة غير المتقلد سبعمائة   -َيْعِني َتْفُضلُ  -ُمَتَقلِ ًدا َسْيَفهُ 

دهثم بن خلف بن   موضوع  1281 280
 الفضل القرشي الرملي 

َثَنا َمْخَلُد ْبُن   ٍد بن يوسف الواعظ َحدَّ ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَّ
ثنا دهثم بن  َثَنا العب اس بن أحمد بن أبي شحمة حد  قَّاُق. َقاَل: َحدَّ َجْعَفٍر الدَّ

َثَنا َأُبو َصاِلٍح اْلَجَزِريُّ عَ  ثنا داود بن الجر اح َحدَّ ْن ِضَراِر ْبِن َعْمٍرو  الفضل حد 
ُجِل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصالُة الرَّ . َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعِليٍ 

َسْيَفهُ  َتْفُضلُ   -ُمَتَقلِ ًدا  سبعمائة    - َيْعِني  المتقلد  غير  َصالِة   ِضْعٍف«َعَلى 
َ ُيَباِهي ِباْلُمَتَقلِ ِد َسْيَفُه َوَسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ َّللاَّ

ِ َمالِئَكَتُه، َوُهْم ُيَصلُّوَن َعَلْيِه َما َداَم   ُمَتَقلِ ُدُه« ِفي َسِبيِل َّللاَّ

زكريا بن حكيم الحبطي   موضوع  1304 281
 الكوفي 

ثنا الحسن بن سعيد   ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن عيسى البلدي  حد  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
َثَنا    -بالموصل  -بن الفضل األدمي   ثنا بشر بن الوليد َحدَّ ثنا عبيد العجل حد  حد 

ِ  َزَكِريَّا ْبُن َحِكيٍم اْلَحَبِطيُّ َعْن َأِبي َرَجاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل َقاَل رَ  ُسوُل َّللاَّ
ْيَطاُن، َوَلِكْن ُقوُلوا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َتُقوُلنَّ َقْوَس ُقَزَح، َفِإنَّ ُقَزَح الشَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ، َوُهَو َأَماٌن أَلْهِل اأَلْرِض ِمَن   اْلَغَرِق« َقْوَس َّللاَّ

 موضوع  1316 282
سليمان بن عمرو بن  

عبد هللا النخعي الكوفي  
 داود ابو 

ثنا إسماعيل   ثنا علي  بن عمر الحافظ، حد  ل، حد  أخبرناه الحسن بن محم د الخال 
ثنا   ثنا سلم بن المغيرة، حد  ثنا عب اد بن الوليد، حد  بن العب اس بن مهران، حد 
ُ َعَلْيِه   أبو داود النََّخِعيُّ َعْن َأِبي َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

َسلََّم َقاَل: »َعَمُل اأَلْبَراِر ِمَن ِرَجاِل ُأمَِّتي اْلِخَياَطُة، وعمل اأَلْبَراِر ِمَن النِ َساِء  وَ 
 اْلِمْغَزُل« 
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سليمان بن الربيع بن   موضوع  1321 283
 سليمان 

ثنا أحمد  َثَنا َأْحَمد ْبن إبراهيم بن شاذان، حد  َأْخَبَرِني اْلَحَسن ْبن َأِبي طالب، َحدَّ
ِبيعِ  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن الرَّ ثني أبو أحمد البربري، َحدَّ   - بن العب اس بن شقير، حد 

ِقيِق سنة أربع وثالثين ومائتين  ِبيُع ْبُن سُ   -ِفي َداِر الرَّ َثَنا َأِبي الرَّ َلْيَماَن َعْن  َحدَّ
َأِبي اْلُمَحبَِّر َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ  َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي ُسْفَياَن اأَلْلَهاِنيِ   
ُجِل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ُمَعاَنَقِة الرَّ اِريِ  َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َتِميٍم الدَّ

َل  َأَخاُه ِإذَ  ِهْم َوَأنَّ َأوَّ ا ُهَو َلِقَيُه؟ َفَقاَل: »َكاَنْت َتِحيََّة َأْهِل اإِليَماِن َوَخاِلَص ُودِ 
 اْلَحِديَث ِبُطوِلهِ  ِإْبَراِهيُم« َوَذَكرَ ِمْن َعاَنَق 

سعيد بن القاسم   موضوع  1335 284
 البغدادي ابو عثمان 

، أخبرنا محم د بن أحمد بن محم د  ْرَبْنِديُّ ٍد الدُّ َأْخَبَرِني َأُبو اْلَوِليِد اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو    -ببخارى   -ابن سليمان الحافظ ثنا محم د بن يوسف بن ردام، َحدَّ حد 

َثَنا َأُبو ُمحَ  ، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ بن سهل بن حفص العجلي  ِريُّ  َسْهٍل ُمَحمَّ ٍد السَّ مَّ
َثَنا   ، َحدَّ َثَنا َأُبو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن اْلَقاِسِم اْلَبْغَداِديُّ ، َحدَّ ْبُن َعبَّاٍد اْلَقْيِسيُّ المروزي 
اِك َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِفي   حَّ ، َعْن ُجَوْيِبٍر َعِن الضَّ ُكوِنيُّ ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي ِزَياٍد السَّ

ِ َتعَ  َ َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب  َقْوِل َّللاَّ اَلى: َوَمْن َيتَِّق َّللاَّ
ِ َفُهَو َحْسُبُه. َقاَل: َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة ِفي اْبٍن ِلَعْوِف ْبِن َماِلٍك   ْل َعَلى َّللاَّ َوَمْن َيَتَوكَّ

، َوَكاَن اْلُمْشِرُكوَن َأَسُروُه وَ  َأْوَثُقوُه َوَأَجاُعوُه، َفَكَتَب ِإَلى َأِبيِه َأِن اْئِت  اأَلْشَجِعيِ 
ا   ِة، َفَلمَّ دَّ يِق َوالشِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْعِلْمُه َما َأَنا ِفيِه ِمَن الضِ  َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل َلُه رسول هللا : »اْكُتْب ِإَلْيِه َوُمْرُه َأْخَبَر َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ، َوَأْن َيُقوَل ِعْنَد َصَباِحِه َوَمَساِئِه:   ِل َعَلى َّللاَّ َلَقْد جاَءُكْم َرُسوٌل  }ِبالتَّْقَوى َوالتََّوكُّ

َفِإْن   َرِحيٌم  َرُؤٌف  ِباْلُمْؤِمِنيَن  َعَلْيُكْم  َعِنتُّْم َحِريٌص  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأْنُفِسُكْم  ِمْن 
ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  ]التوبة   {َتَولَّْوا َفُقْل َحْسِبَي َّللاَُّ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ

ُ َوَثاَقُه، َفَمرَّ ِبَواِديِهُم الَِّذي َتْرَعى 128 ا َوَرَد َعَلْيِه اْلِكَتاُب َقَرَأُه َفَأْطَلَق َّللاَّ [ « َفَلمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل:  ِفيِه ِإِبُلُهْم  َوَغَنُمُهْم َفاْسَتاَقَها، َفَجاَء ِبَها ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َوَثاِقي َفَحالٌل ِهَي َأْم َحَراٌم؟ َقاَل:   ِ ِإنِ ي اْغَتْلُتُهْم َبْعَد َما َأْطَلَق َّللاَّ َيا َرُسوَل َّللاَّ
َ َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا »َبْل ِهَي َحالٌل ِإَذا َنْحُن َخمَّْسَنا ُ: َوَمْن َيتَِّق َّللاَّ « َفَأْنَزَل َّللاَّ

َ باِلُغ َأْمرِِه  ِ َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ َّللاَّ ْل َعَلى َّللاَّ َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب، َوَمْن َيَتَوكَّ
ُ ِلُكلِ  َشْيٍء    -[  3،  2لطالق  َقَدرًا* ]ا   -أي من الشدة والرخاء -َقْد َجَعَل َّللاَّ

. َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َمْن َقَرَأ َهِذِه اآلَيَة ِعْنَد ُسْلَطاٍن ُيَخاُف َغْشُمُه، -َيْعِني َأَجال 
 َذِلَك. َأْو ِعْنَد َمْوٍج ُيَخاُف اْلَغَرُق، َأْو ِعْنَد َسُبٍع، َلْم َيُضرَُّه َشْيٌء ِمْن  

سعيد بن احمد بن سعيد   موضوع  1347 285
 االنماطي ابو الليث 

، أخبرنا علي  بن إبراهيم بن   َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َجْعَفٍر اْلَبْرَذِعيُّ
َأْحَمَد ْبِن سعيد بن   َأُبو اللَّْيِث َسِعيُد ْبُن  َثِني  أحمد ابن أبي غرة العط ار، َحدَّ

  ، األنماطي  معاوية  بن  اأُلْشَناِنيُّ عثمان  َيْحَيى  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َقْنَطَرِة   -َحدَّ ِفي 
َثَنا    -األشنان ثنا عبد هللا بن إدريس األودي، َحدَّ ثنا يحيى بن معين، حد  حد 

ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َعِن اْلَبَراِء َقاَل:   ُشْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبِد الرَّ
ْلُت َعَلى َعْبِدي    َقاَل َرُسولُ  ُ َتَعاَلى َتَفضَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيُقوُل َّللاَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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ِخُروَن   ابََّة َعَلى اْلَحبَِّة، َوَلْوال ذلك الدخرها اْلُمُلوُك َكَما َيدَّ ِبَأْرَبِع ِخَصاٍل؛ َسلَّْطُت الدَّ
َة، َوَأْلَقْيُت النََّتَن عَ  َلى اْلَجَسِد َوَلْوال َذِلَك َما َدَفن َخِليٌل َخِليَلُه َأَبًدا،  الذََّهَب َواْلِفضَّ

ُلوَّ َعَلى اْلُحْزِن َوَلْوال ذلك ال نقطع النَّْسُل، َوَقَضْيُت اأَلَجَل َوَأَطْلُت   َوَسلَّْطُت السُّ
ْنَيا، َوَلْم َيَتَهنَّ ُذو َمِعيَشٍة ِبَمِعي  َشِتِه«  اأَلَمَل، َوَلْوال َذِلَك َلَخِرَبِت الدُّ

سهل بن عبد هللا بن  موضوع  1355 286
 داود البخاري ابو نصر 

َثَنا َأُبو َنْصٍر َسْهُل   َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن يعقوب، َحدَّ
قدم علينا    -ْبُن ُعَبْيِد َّللاَِّ بن داود بن سليمان بن أبان بن عبد هللا البخاري  

َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ   -بغداد  ثنا محم د بن نوح الجنديسابوري، َحدَّ ِد ْبِن ِعيَسى  حد 
ِ ْبُن ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، َعْن َجْعَفٍر   َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا سهل ابن عثمان، َحدَّ النَّاِقُد، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيْأِتي   َعِن اْلَقاِسِم َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 يَها ِمْن َبِني آَدَم َأَحٌد َتْخِفُق َأْبَواُبَها َكَأنََّها َأْبَواُب الموحدين«  َعَلى َجَهنََّم َيْوٌم َما فِ 

 موضوع  1376 287

سويد بن سعيد بن   
سهل بن شهريار، أبو  

محمد الهروي  
ثاني[     ]الحد 

بِ يُّ  ِد ْبِن َأِبي ُعَمَر ْبِن َقْيَصَر الضَّ   - ِبَأْصَبَهانَ   -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ِ ْبِن  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِ ْبِن ُنَسْيٍر، حدثنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ثنا سويد، ح َثَنا اْبُن َأِبي َروَّاٍد سليمان الحضرمي، حد  ثنا ابن أبي الرجال، َحدَّ د 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقاَل   َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِفي ِديِنَنا ِبَرْأِيِه َفاْقُتُلوُه«  

شعيب بن أحمد   موضوع  1381 288
 البغدادي   

ثنا عمر بن إبراهيم  َأْخَبَرَناُه ُمَحمَّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّد ْبن َعِلي  األبنوسي، حد 
ثنا إبراهيم بن   ، حد  اْلَقْرِميِسيِنيُّ َأْحَمَد  ِإْبَراِهيُم ْبُن  َأُبو ِإْسَحاَق  َثَنا  الكتاني، َحدَّ

ثنا شعيب بن أحمد ا  ي َعْبُد اْلَحِميِد  الحسين الدمشقي، حد  َثِني َجدِ  ، َحدَّ لبغدادي 
ْبُن َصاِلٍح َعْن ُبْرٍد َعْن َمْكُحوٍل َعِن اأَلْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل ِلي: »َيا  َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َدَخَل َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ ِباأَلْمِس  َعاِئشَ  ُة اْغِسِلي َهَذْيِن اْلُبْرَدْيِن« َقاَلْت: َفُقْلُت ِبَأِبي َوُأمِ ي َيا َرُسوَل َّللاَّ
 َغَسْلُتُهَما، َفَقاَل ِلي: »َأَما َعِلْمِت َأنَّ الثَّْوَب ُيَسبِ ُح، َفِإَذا اتََّسَخ اْنَقَطَع َتْسِبيُحُه«  

 موضوع  1393 289
  -صالح بن بيان الثقفي

ويعرف   -ويقال العبدي 
 بالساحلي  

الحسين   بن  محمد  الفتح  أبو  َأْخَبَرَنا  ُب،  اْلُمَؤدِ  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  اِر  اْلَغفَّ َعْبُد  َأْخَبَرَنا 
َثِني َجْعَفُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَجاِشٍع اْلُختَِّليُّ  ثنا إسحاق ابن إبراهيم ،  األزدي، َحدَّ حد 

ف ار، ح  َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن َأِبي  الص  ثنا صالح بن بيان األنباري  الثقفي، َحدَّ د 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َسَقى اْلَماَء ِفي  ُعَبْيَدَة َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ِبُكلِ  َشْرَبٍة َيْشَرُبهَ  َفَلُه  ُيْقَدُر َعَلى اْلَماِء،  َأْو َفاِجًرا  -اَمْوِضٍع  َعْشُر   - َبرًّا َكاَن 
َئاٍت ُتَحطُّ َعْنُه، َوِإْن َشِرَبُه  َحَسَناٍت ُتْكَتُب َلُه، َوَعْشُر َدَرَجاٍت ُتْرَفُع َلُه، َوَعْشُر َسيِ 
اْلَعْطَشاُن َفِعْتُق َنَسَمٍة، َفِإْن َشِرَبُه اْلَعْطَشاُن الَِّذي َقْد َهَجَم َعَلى اْلَمْوِت َفِعْتُق 
ِستِ يَن َنَسَمٍة، َوَمْن َسَقى اْلَماَء ِفي َمْوِضٍع ال ُيْقَدُر َعَلى اْلَماِء، َفَكَأنََّما َأْحَيا  
النَّاَس َجِميًعا« ُقْلُت َلُه: َوَما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا. َقاَل: »َأَلْيَس ِإَذا َأْحَيْيَت َنْفًسا  

 لنَّاَس َجِميًعا َفَثَواُبُه اْلَجنَُّة«  َفَثَواُبَك اْلَجنَُّة؟ َوَكَذا َمْن َأْحَيا ا 
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 موضوع  1394 290
  -صالح بن بيان الثقفي

ويعرف   -ويقال العبدي 
 بالساحلي  

ثنا أحمد   ، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، حد  َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  الطََّناِجيِريُّ
ثنا أحمد بن المطهر   َثَنا َصاِلُح ْبُن َبَياٍن  ابن محم د بن شيبة، حد  العبدي، َحدَّ

ُثَك َحتَّى َتْضَمَن ِلي َأْن   َقاَل: َسَأْلُت ُسْفَياَن الثَّْوِريَّ َعْن َحِديٍث َفَقاَل: َلْسُت ُأَحدِ 
َثِني َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل:  َتْخُرَج َعْن َبْغَداَد، َفَضِمْنُت َلُه َفَحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:قَ  »ُتْبَنى َمِديَنٌة َبْيَن ِدْجَلَة َوُدَجْيٍل، َلِهَي َأْسَرُع    اَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
ْخَوِة«    َذَهاًبا ِفي اأَلْرِض ِمَن اْلَوَتِد اْلَحِديِد ِفي اأَلْرِض الرَّ
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صالح بن محمد بن  
نصر بن محمد بن  

عيسى بن موسى بن  
عبد هللا، أبو محمد  

 الترمذي 

ٍد  َأْخَبَرِني ُمَحمَّد ْبن َجْعَفر ْبن عالن الشروطي، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
ِد ْبِن نصر بن محمد بن عيسى بن  ٍد َصاِلُح ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ اْلَخالُل، َحدَّ

ِ ْبِن ُجُموِكيَّ  ا   -اَن ْبِن َشاِذِخ ْبِن عبد هللا الترمذيموسى ابن َعْبِد َّللاَّ  -قدم حاج 
، َعْن َأِبي  ِ التِ ْرِمِذيُّ َثَنا َصاِلُح ْبُن َعْبِد َّللاَّ ثنا القاسم ابن عب اد الترمذي، َحدَّ حد 
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، ، َعِن الزُّْهِريِ   َعاِمٍر َعْن ُنوِح ْبِن َأِبي َمْرَيَم َعْن َيِزيَد اْلَهاِشِميِ 

ْرَهِم،  ُم ِمْقَداُر الدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الدَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
الُة«    ُيْغَسُل َوُتَعاُد ِمْنُه الصَّ
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صدقة بن هبيرة، أبو  

 عبد هللا الموصلي 

َثَنا ُيوُسُف ْبُن ُعَمَر اْلَقوَّاُس َقاَل: ُقِرَئ َعَلى   فأخبرني الحسن بن أبي طالب، َحدَّ
ثنا    -َوَأَنا َأْسَمعُ   -َصَدَقَة ْبِن ُهَبْيَرةَ  ل، حد  َثَك ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب المعد  ِقيَل َلُه َحدَّ

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَعالِء اإِلسْ  َكْنَدَراِنيُّ َعْن َبِقيََّة ْبِن اْلَوِليِد  حفص ابن إبراهيم، َحدَّ
ْرَداِء َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعِن النَِّبيِ    ْرَداِء َعْن َأِبي الدَّ َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد َعْن ُأمِ  الدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َماَت َوُهَو َيُقوُل اْلُقْرآُن َمْخُلوٌق، َلِقَي َّللاََّ   َيْوَم َصلَّى َّللاَّ
 اْلِقَياَمِة َوَوْجُهُه ِإَلى َقَفاُه«  

الصباح بن سهل، أبو   موضوع  1405 293
 سهل المدائني   

الدربندي الوليد  أبو  اْلَحاِفظُ أخبرني  ُسَلْيَماَن  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا   ، -  
ثنا أبو كثير سيف بن حفص،    -ببخارى  ثنا محم د بن نصر بن خلف، حد  حد 

َثَنا   ُد ْبُن ُحَمْيِد ْبِن َفْرَوَة َقاال: َحدَّ َأُبو اْلَحَسِن، َوُمَحمَّ اْلُجَنْيِد  َثِني َعِليُّ ْبُن  َحدَّ
َثَنا َأُبو َسْهٍل اْلَمَداِئِنيُّ ُمَحمَُّد بن س بَّاَح ْبَن َسْهلٍ   -الم، َحدَّ َعْن ِزَياُد    -َيْعِني الصَّ

َلَها   ُيَقاُل  َعطَّاَرًة  ِباْلَمِديَنِة  اْمَرَأٌة  َكاَنِت  َقاَل:  َماِلٍك  ْبِن  َأَنِس  َعْن  َمْيُموٍن،  ْبُن 
اْلُمْؤِمِنيَن َنْفِسي َلِك اْلِفَداُء، ِإنِ ي ُأَزيِ ُن   اْلَحْوالُء َفَجاَءْت ِإَلى َعاِئَشَة َفَقاَلْت: َيا ُأمَّ 

 َنْفِسي ِلَزْوِجي ُكلَّ َلْيَلٍة َحتَّى َكَأنِ ي اْلَعُروُس ُأَزفُّ ِإَلْيِه، َوَذَكَر اْلَحِديَث. 
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الصقر بن عبد الر حمن  

ابن بنت مالك بن  
 مغول، يكنى أبا بهز 

ِد  ِ ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن علي الواسطي، َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ
َيْعَلى. َأُبو  َثَنا  َحدَّ  ، اْلُمَزِنيُّ ُعْثَماَن  ْبُن    ْبِن  اْلَحَسُن  َثَناُه  الجوهري  َوَحدَّ  - َعِليٍ  

، َأْخَبَرَنا َأُبو َيْعَلى َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن    -إمالء أخبرنا محم د بن الن ضر الموصلي 
  ِ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ْحَمِن بن بنت مالك، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْهٍز َصْقُر ْبُن َعْبِد الرَّ اْلُمَثنَّى، َحدَّ

ُ ْبُن ِإْدِريَس َعِن اْلُمْخَتاِر ْبِن   ُفْلُفٍل َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َجاَء النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَخَل ِإَلى ُبْسَتاٍن، َفَأَتى آٍت َفَدقَّ اْلَباَب. َفَقال: »َيا َأَنُس ُقْم َفاْفَتْح 

ْرُه ِباْلِخالَفِة ِمْن َبْعِدي« قَ  ْرُه ِباْلَجنَِّة، َوَبشِ  ِ ُأْعِلُمُه؟  َلُه َوَبشِ  اَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ
َبْعِد    َقاَل: ِمْن  ِباْلِخالَفِة  َوَأْبِشْر  ِباْلَجنَِّة،  َأْبِشْر  ُقْلُت:  َبْكٍر،  َأُبو  َفِإَذا  »َأْعِلْمُه« 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثمَّ َجاَء آٍت َفَدقَّ اْلَباَب َفَقاَل: »َيا َأنَ  ُس ُقْم َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْرُه ِباْلِخالَفِة ِمْن َبْعِد َأِبي َبْكٍر« ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَِّ   ْرُه ِباْلَجنَِّة، َوَبشِ  َفاْفَتْح َلُه َوَبشِ 
ُأْعِلُمُه؟ َقاَل: »َأْعِلْمُه« َفَخَرْجُت َفِإَذا عمر، قال: قلت له: َأْبِشْر ِباْلَجنَِّة، َوَأْبِشْر  

ِد َأِبي َبْكٍر، ُثمَّ َجاَء آٍت َفَدقَّ اْلَباَب َفَقاَل: »ُقْم َيا َأَنُس َفاْفَتْح ِباْلِخالَفِة ِمْن َبعْ 
َوَأنَُّه َمْقُتوٌل« َقاَل: َبْعِد ُعَمَر،  َوِباْلِخالَفِة ِمْن  ِباْلَجنَِّة  ْرُه  َفِإَذا    َلُه، َوَبشِ  َفَخَرْجُت 

ِمْن َبْعِد ُعَمَر، َوَأنََّك َمْقُتوٌل، َقاَل: َفَدَخَل   ُعْثَماُن ُقْلُت: َأْبِشْر ِباْلَجنَِّة، َوِباْلِخالَفةِ 
ِ َما َتَغنَّْيُت َوال   ِ ِلَمْه؟ َوَّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 عثمان«.ذاك يا  َتَمنَّْيُت، َوال َمِسْسُت َذَكِري ِبَيِميِني ُمْنُذ َباَيْعُتَك. َقاَل: »ُهَو 

ضرار بن سهل،  موضوع  1410 295
 الضراري   

  ِ َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ َمْشِقيِ  َقاَل: َحدَّ ْثُت َعْن َعْبِد اْلَوهَّاِب ْبِن اْلَحَسِن الدِ  ُحدِ 
ٍد التَِّميِميُّ اْلُمَعلِ مُ  َثِني  -اْلَمْعُروُف ِباْلَغَباِغِبيِ  َلْفًظا -ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ

رَ  قال:    -ِبَبْغَداَد ِفي َداِر اْلَخَلْنِجيِ يَن، ِفي َرْأِس اْلِجْسرِ   -اِريُّ ِضَراُر ْبُن َسْهٍل الضِ 
ْحَمِن َعْن   َثَنا َأُبو َحْفٍص اأَلبَّاُر ُعَمُر ْبُن َعْبِد الرَّ ثنا الحسن بن عرفة، َحدَّ حد 

ُ ُحَمْيٍد َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل ِلي َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب: َقاَل ِلي َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
ُمِشيًرا،  َوُعَمَر  َواِلًدا،  َبْكٍر  َأَبا  َأتَِّخَذ  َأْن  َأَمَرِني   َ ِإنَّ َّللاَّ َعِليُّ  »َيا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه 
ُ َلُكُم اْلِميَثاَق ِفي ُأمِ   َوُعْثَماَن َسَنًدا، َوَأْنَت َيا َعِليُّ َظِهيًرا، َأْنُتْم َأْرَبَعٌة َقْد َأَخَذ َّللاَّ

ُخَلَفاُء  ا َأْنُتْم   ، َشِقيٌّ ُمَناِفٌق  ِإال  ُيْبِغُضُكْم  َوال   ، َتِقيٌّ ُمْؤِمٌن  ِإال  ُيِحبُُّكْم  ال  ْلِكَتاِب 
ِتي َعَلى ُأمَِّتي«  ِتي، َوَعْقُد ِذمَِّتي َوُحجَّ  ُنُبوَّ
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عبد هللا بن َأْحَمد بن  
ِ ْبن  أفلح ْبن َعْبد َّللاَّ

هللا ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد 
ْحَمن ْبن أبي َبْكر   َعْبد الرَّ
 الصديق، يكنى أبا ُمَحمَّد 

 ِ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا يوسف بن عمر القو اس، َحدَّ َثِني اْلَحَسُن ْبُن أبي طالب، حد  َحدَّ
ثنا هالل   -ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأْفَلَح البكري  يعني ابن العالء    -القاضي أبو محم د، حد 

َثنَ   -بالرقة  ِ اْلَعْبِديُّ َعْن َأِبيِه َعْن ُشْعَبُة َعْن َقَتاَدَة َعْن  َحدَّ ا اْلَخِليُل ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن َيْوِم ُجُمَعٍة، َوال َلْيَلِة   َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َتَعاَلى ِإَلى   ْنَيا َوُهَو ُمتَِّزٌر ِباْلَبَهاِء، ِلَباُسُه اْلَجالُل، ُجُمَعٍة ِإال َوَيطَِّلُع َّللاَّ َداِر الدُّ
ْنَيا َفُيْعِتُق ِماَئَتْي َأْلِف َعِتيٍق  ُمتَِّشٌح ِباْلِكْبِرَياِء، ُمَتَردٍ  ِباْلَعَظَمِة، ُيْشِرُف ِإَلى َداِر الدُّ

ِديَن، ِممَّْن َقِد اْسَتْوَجَب ِمَن   ِ َذِلَك، ُثمَّ ُيَناِدي: ِعَباِدي  ِمَن النَّاِر ِمَن اْلُمَوحِ  َّللاَّ
َهْل َأْجَوُد ِمنِ ي ُجوًدا؟ ِعَباِدي َهْل َأْكَرُم ِمنِ ي َكَرًما؟ ِعَباِدي َهْل َساِئٌل َفُأْعِطَيُه، 
َهْل ِمْن َداٍع َفُأِجيَبُه، َهْل، ُمْسَتْغِفٍر َفَأْغِفَر َلُه، ِعَباِدي اْعَلُموا َأنِ ي َما َخَلْقُت  

َلَها،  اْلَجنَّ  َوَخَلْقُتُكْم  َلُكْم،  اْلَجنََّة  َخَلْقُت  َوِإنََّما  أَلْطِوَيَها،  َنَشْرُتَها  َوال  أُلْخِلَيَها  َة 
ِعَباِدي َفَعالَم َتْعُصوِني، َعَلى اْلَحَسِن ِمْن َبالِئي، َأْم َعَلى اْلَجِميِل ِمْن َنْعَماِئي؟  

ْحَمَة نَ  ْشًرا، َوَأْلَبْسُتُكْم ِمْن َعاِفَيِتي َكَنًفا َوِسْتًرا؟ أليس  َأَلْيَس َقْد َنَشْرُت َعَلْيُكُم الرَّ
قد أضعفت لكم اْلَحَسَناِت ِمَراًرا، َوَأَقْلُتُكُم اْلَعَثَراِت ِصَغاًرا، َوَقْد َخَلْقُتُكْم َأْطَواًرا، َفَما  

 َفال َعْيَن َتَراِني« َلُكْم ال َتْرُجوَن ِلي َوَقاًرا؟ ِعَباِدي ُسْبَحاِني، اْحَتَجْبُت َعْن َخْلِقي  

عبد هللا بن َأْحَمد بن   موضوع  1431 297
الصديق بن ُمَحمَّد بن  

ِ الحنائي ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ ٍد َعْبُد َّللاَّ ، َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّ
المروزي   ا  -الصديق  حاج  علينا  َحْمَدَوْيِه   -قدم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َرَجاٍء  َأُبو  َثَنا  َحدَّ
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داود، أبو ُمَحمَّد  
 اْلَمْرَوِزي  ثم الدندانقاني   

َيِزيَد   َثَنا  َحدَّ عصمة،  أبو  ثنا  حد  إبراهيم،  بن  رقاد  ثنا  حد   ، المروزي  ْنِجيُّ  السِ 
، َعْن أَ  َقاِشيِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ  الرَّ َنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن ِعْنَد ُكلِ  َخْتَمٍة َدْعَوًة ُمْسَتَجاَبًة، َوَشَجَرًة ِفي اْلَجنَِّة، َلْو َأنَّ ُغَراًبا  
 تَّى ُيْدِرَكُه اْلَهَرُم«  َطاَر ِمْن َأْصِلَها َلْم َيْنَتِه ِإَلى َفْرِعَها حَ 

 موضوع  1439 298
عبد َّللاَّ بن بدر، أبو  

ُمَحمَّد األنماكي، يعرف  
 بزريق

َثَنا  ف ار، َحدَّ ، أخبرنا عبد هللا بن عثمان الص  َأْخَبَرِني اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  الطََّناِجيِريُّ
ِ ْبُن َأيُّوَب ْبِن َزاَذاَن   ٍد َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ ِ ْبُن َبْدٍر اْلَمْعُروُف ِبُزَرْيٍق، َحدَّ َعْبُد َّللاَّ

ثنا شيبا ، حد  ، اْلِقَرِبيُّ البصري  ثنا بشر بن عبد الر حمن األنصاري  ن األبلي، حد 
ْبِن َعْمٍرو،   ِ َعْبِد َّللاَّ اْلَعَباِدَلِة  َأِبيِه َعِن  َعْن  ُمَجاِهٍد،  ْبُن  اْلَوهَّاِب  ثني َعْبُد  حد 

ِ ْبِن ُعَمَر َقاُلوا:   ِ ْبِن الزَُّبْيِر، َوَعْبِد َّللاَّ ِ ْبِن َعبَّاٍس، َوَعْبِد َّللاَّ َقاَل َرُسوُل  َوَعْبِد َّللاَّ
ْحَمَة،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَقاصُّ َيْنَتِظُر اْلَمْقَت، َواْلُمْسَتِمُع َيْنَتِظُر الرَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْزَق، َواْلُمْحَتِكُر َيْنَتِظُر اللَّْعَنَة، َوالنَّاِئَحُة َوَمْن َحْوَلَها ِمَن اْمَرَأٍة   َوالتَّاِجُر َيْنَتِظُر الرِ 

ِ َواْلَمالِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن«  ُمسْ   َتِمَعٍة َعَلْيِهْم َلْعَنُة َّللاَّ

 موضوع  1443 299
عبد َّللاَّ ْبن اْلَحَسن ْبن  

َعِليِ  ْبن ُمَحمَّد ْبن زهير،  
 أبو ُمَحمَّد البزاز 

َثَنا َأُبو ]ُمَحمَّد[  َعْبد َّللاَّ ْبن اْلَحَسن ْبن علي  بن محم د  ، َحدَّ َأْخَبَرِني الطََّناِجيِريُّ
اْلَبزَّازُ  ُزَهْيٍر  جامع    -ابن  في  وثالثمائة  وسبعين  َثَماٍن  َسَنِة  ِفي  َلْفِظِه  ِمْن 

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َداُودَ   -المنصور  ثنا  -ِإْمالءً   -َحدَّ عبد الر حمن بن مسلم    حد 
َثَنا ُنَعْيُم ْبُن َقْنَبٍر َقاَل: َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   المقرئ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْو َأنِ ي َأَخْذُت ِبَحْلَقِة َباِب اْلَجنَِّة َما َبَدْأُت ِإال ِبُكْم َيا   َصلَّى َّللاَّ

 «  َبِني َهاِشمٍ 

عبد َّللاَّ بن حماد،  موضوع  1447 300
 القطيعي 

ِ الذ ارع،   ، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َنْصِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعاِليُّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن النِ 
. َقاال: َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن   اٍد اْلَقِطيِعيُّ ِ ْبُن َحمَّ َثَنا َصَدَقُة ْبُن ُموَسى َوَعْبُد َّللاَّ َحدَّ

ثنا َعْبُد الرَّ  َأِبيِه، َعِن َحْنَبٍل، حد  ، َعْن َساِلٍم، َعْن  زَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّْهِريِ 
يِق ِفي  دِ  َخَر أَلِبي َبْكٍر الصِ  َ َتَعاَلى ادَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ َّللاَّ النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

بِ  ُمَعلََّقًة  َبْيَضاَء،  َياُقوَتٍة  ِمْن  ُقبًَّة  ِعلِ يِ يَن  ْحَمِة،  َأْعَلى  الرَّ ِرَياُح  ُقَها  َيَتَخرَّ اْلُقْدَرِة، 
ِ َتَعاَلى ِبال ِحَجاٍب«   ِلْلُقبَِّة َأْرَبَعُة آالِف َباٍب، َيْنُظُر ِإَلى َّللاَّ

عبد َّللاَّ بن حفص بن   موضوع  1450 301
 عمر، أبو ُمَحمَّد الوكيل 

ثنا عبد    -قراءة   -َأْخَبَرَنا َأُبو َسْعٍد اْلَماِليِنيُّ  أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ، حد 
ثنا هشيم بن بشر، َعْن   ثنا سريج بن يونس، حد  هللا ابن حفص الوكيل، حد 
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  َسيَّاٍر، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ 

ُد َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِبي َغْيَر ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِبي ُسْفَياَن، ال َأَراُه  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َأْفَتقِ 
َعاًما َعاًما  - َثَماِنيَن  َسْبِعيَن  َعاًما -َأْو  َثَماِنيَن  َبْعَد  َكاَن  َفِإَذا  َسْبِعيَن    -،  َأْو 

ِ، َقَواِئُمَها  ُيْقِبُل ِإَليَّ َعَلى َناَقٍة ِمَن اْلِمْسِك اأَلْذَفِر، حشوها من َرحْ  -َعاًما  َمِة َّللاَّ
ُد، َفَأُقوُل َأْيَن ُكْنُت ِمْن َثَماِنيَن   ِمَن الزََّبْرَجِد، َفَأُقوُل ُمَعاِوَيُة؟ َفَيُقوُل: َلبَّْيَك َيا ُمَحمَّ
َعاًما، َفَيُقوُل ِفي َرْوَضٍة َتْحَت َعْرِش َربِ ي َعزَّ َوَجلَّ ُيَناِجيِني َوُأَناِجيِه َوُيَحيِ يِني 

ْنَيا«  َوأُ  ا ُكْنَت ُتْشَتُم ِفي َداِر الدُّ يِه، َوَيُقوُل َهَذا ِعَوٌض ِممَّ  َحيِ 
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 موضوع  1454 302

عبد َّللاَّ بن داهر بن  
  -َيْحَيى، أبو سليمان 

  -وقيل: أبو َيْحَيى
 الرازي، يعرف باألحمري  

ثنا أحمد   ، حد  أخبرنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، أخبرنا َعْبد هللا بن إسحاق البغوي 
َثِني أَ  ، َحدَّ ِ ْبُن َداِهِر ْبِن َيْحَيى الر ازي  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ِبي َعِن  بن علي  الخراز، َحدَّ

اأَلْعَمِش َعْن َعَباَيَة اأَلَسِديِ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّه َقاَل: َسِمْعُت َنِبيَّ َّللاَِّ َصلَّى  
ُل َمْن ُيَصاِفُحِني َيْوَم اْلِقَياَمِة«  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو آِخٌذ ِبَيِد َعِليٍ  َيُقوُل: »َهَذا َأوَّ  َّللاَّ

 موضوع  1459 303
عبد هللا بن سليمان بن  

يوسف بن يعقوب،  
 الجارودي  

َأْخَبَرَنا َأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد ْبُن َعِليِ     -ِبَنْيَساُبورَ   -َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َبْكٍر الطِ َراِزيُّ 
بن   هللا  عبد  ثنا  حد  اب،  الخش  عيسى  بن  أحمد  أخبرنا  المقرئ،  َحْسَنَوْيِه  ْبِن 

، َثَنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َيِزيَد ْبِن أبي حبيب. سليمان البغدادي  وأخبرنا علي   َحدَّ
َثَنا   ، َحدَّ ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َماهبزد األصبهاني  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ بن أبي علي البصري 
ثنا عبد هللا بن سليمان ابن ُيوُسَف   محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، حد 

َثَنا َيِزيُد    ْبِن َيْعُقوبَ  ثنا الليث بن سعد، َحدَّ ْبِن اْلَحَكِم ْبِن اْلُمْنِذِر بن الجارود، حد 
َزاَد اْلَباِغْنِديُّ اْلُجَهِنيُّ ثم   -ْبُن َأِبي َحِبيٍب، َعْن َأِبي الحر َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -اتفقا  َماِء  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ : »َلمَّا ُعِرَج ِبي ِإَلى السَّ
اَحًة َفَلمَّا وضعت  اب وقعت   -َدَخْلُت َجنََّة َعْدٍن َفُأْعِطيُت ُتفَّ في يدي    -وقال الخش 

اُب َعْيَنْيَها   -انفقلت َعْن َحْوَراَء َعْيَناَء ُمْرِضَيٍة، َكَأنَّ َأْشَفاَر َعْيِنَها   - َوَقاَل اْلَخشَّ
ال َأْجِنَحِة  ُظْلًما  َمَقاِديُم  اْلَمْقُتوِل  ِلْلَخِليَفِة  َأَنا  َقاَلْت:  َأْنِت؟  ِلَمْن  َفُقْلُت:  نُُّسوِر، 

 ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن«  

عبد َّللاَّ بن السري،  موضوع  1460 304
 المدائني  

سليمان  َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن َبْطَحا المحتسب، أخبرنا أبو 
ثنا  ثنا محم د بن الحسن بن قتيبة، حد  محم د ابن الحسين بن علي  الحراني، حد 

ِريِ  اْلَمَداِئِنيُّ َعْن َأِبي ُعَمَر   أحمد بن مسلم  ِ ْبُن السَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ اْلَحَلِبيُّ َقاَل: َحدَّ
ْعِبيِ  َعِن تميم الداري قال: ُقْلُت َيا َرُسوَل    اْلَبزَّاُز َعْن ُمَجاِلِد َعْن َسِعيٍد َعِن الشَّ

وِم َمِديَنًة ِمْثَل َمِديَنٍة ُيَقاُل َلَها َأْنَطاِكيََّة، َوَما َرَأْيُت َأْكَثَر َمَطًرا  ِ َما َرَأْيُت ِللرُّ َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َنَعْم َوَذِلَك َأنَّ ِفيَها التَّْوَراةُ  ، َوَعَصا  ِمْنَها! َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ُموَسى، َوَرْضَراُض اأَلْلَواِح، َوَماِئَدُة ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد ِفي َغاٍر ِمْن ِغيَراِنَها، َما  
ِمْن َسَحاَبٍة ُتْشِرُف َعَلْيَها ِمْن َوْجٍه ِمَن الوجوه إال فرغت َما ِفيَها ِمَن اْلَبَرَكِة 

وَ  اأَليَّاُم  َتْذَهُب  َوال  اْلَواِدي،  َذِلَك  ِعْتَرِتي ِفي  ِمْن  َرُجٌل  َيْسُكُنَها  َحتَّى  اللََّياِلي  ال 
ْنَيا   اْسُمُه اْسِمي، َواْسُم َأِبيِه اْسُم َأِبي ُيْشِبُه َخْلُقُه َخْلِقي َوُخُلُقُه ُخُلِقي، َيْمألُ الدُّ

 ِقْسًطا َوَعْدال َكَما ُمِلَئْت ُظْلًما َوَجْوًرا« 

َعلي  بن  عبد َّللاَّ بن  موضوع  1463 305
 اْلُحَسْين، أبو بكر الخالل 

َثَنا   ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ َقاال: َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ َوُمَحمَّ
ِ ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن اْلَخالُل، حدثنا    ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد اْلَواِعُظ َقاَل: حدثنا َعْبُد َّللاَّ

َعِن  اْلِغَفاِريُّ  ِإْبَراِهيَم  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ الهاشمي،  هللا  عبد  بن  العزيز  عبد 
ِ َقاَل: َقاَل   ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ المنكدر عن ُمَحمٍَّد َعْن َأِبيِه ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َ َتَعاَلى ُيِحبُّ النَّاِسَك النَِّظيَف«  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ  »ِإنَّ َّللاَّ

 موضوع  1466 306
عبد َّللاَّ بن عمرو بن  

 الحكم، أبو الطيب 
  ، األصبهاني  الر حمن  عبد  بن  ُمَحمَّد  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  اْلَقاِضي  َأْخَبَرَنا 

َثَنا    -بمكة  -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن علي بن فراس المعدل َحدَّ
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َثنَ  ، َحدَّ ِ َجْعَفُر ْبُن ِإْدِريَس القزويني  ِ ْبُن َعْمِرو  َأُبو َعْبِد َّللاَّ ا َأُبو الطَّيِ ِب َعْبُد َّللاَّ
َأْحَمَد ْبِن عامر الطائي،  ِ ْبُن  اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ َأُبو  َثَنا  ، َحدَّ بن الحكم البغدادي 

َثِني أبي َأْحَمُد ْبُن َعاِمرٍ  ِبُسرَّ َمْن رأى، في اليوم الذي مات فيه اْلَحَسُن    -َحدَّ
ثنا أبو الحسن علي بن   - ْبِن َعِليٍ  بن موسى الرضىْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّدِ  حد 

ٍد َعْن َأِبيِه ُمَحمَِّد  ثني أبي ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر َعْن َأِبيِه َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ موسى، حد 
ِليِ   ْبِن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن َعْن َأِبيِه اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َهَبَط َعَليَّ ِجْبِريُل   ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
وَرُة الَِّتي َلْم َأَرَك َهَبْطَت  َوَعَلْيِه ِقَباٌء َأْسَوٌد، َوِعَماَمٌة َسْوَداُء، َفُقْلُت: َما َهِذِه الصُّ

َهِذِه ُصوَرُة اْلُمُلوِك ِمْن َوَلِد اْلَعبَّاِس َعمِ َك، ُقْلُت َوُهْم على َعَليَّ ِفيَها َقطُّ َقاَل:  
اغفر   »اللهم  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  نعم!  جبريل  قال  حق؟ 

َك َزَماٌن ُيِعزُّ  للعب اس ولولده َحْيُث َكاُنوا، َوَأْيَن َكاُنوا، َقاَل ِجْبِريُل َلَيْأِتَينَّ َعَلى ُأمَّتِ 
َواِد، ُقْلُت ِرَئاَسُتُهْم ِممَّْن؟ َقاَل ِمْن َوَلِد اْلَعبَّاِس، َقاَل ُقْلُت   ُ اإِلْسالَم ِبَهَذا السَّ َّللاَّ
َقاَل   اْلَعبَّاِس؟  َوَلُد  َيْمُلُك  َشْيٍء  َوَأيُّ  ُقْلُت  ُخَراَساَن،  َأْهِل  ِمْن  َقاَل  َوَأْتَباُعُهْم؟ 

اأَلْصفَ  ِإَلى َيْمِلُكوَن  ْنَيا  َوالدُّ َواْلِمْنَبَر،  ِريَر،  َوالسَّ َواْلَمَدَر،  َواْلَحَجَر،  َواأَلْخَضَر  َر، 
 اْلَمْنَشِر«. اْلَمْحَشِر، َواْلُمْلُك ِإَلى 

 موضوع  1500 307

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 
َيْعُقوب بن الحارث بن  

الخليل، أبو ُمَحمَّد  
الكالباذي. الفقيه  

البخاري ويعرف بعبد َّللاَّ  
 األستاذ   

َثَنا أبو بكر أحمد بن   ، َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَُّد بن علي الواسطي 
َثَنا َأُبو  ، َحدَّ ِد بن يعقوب بن  محمد بن يعقوب الفارسي  ِ ْبُن ُمَحمَّ ٍد َعْبُد َّللاَّ ُمَحمَّ

الشاذكوني،  سليمان  ثنا  حد   ، األسدي  تمام  بن  خالد  ثنا  حد   ، البخاري  الحارث 
ْحَمِن   اٍن َعِن اْلَحَسِن َعْن َعْبِد الرَّ َثَنا اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َأيَُّما َراٍع اْسُتْرِعَي َرِعيًَّة  ْبِن َسُمَرَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
ِ الَِّتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء«    َفَلْم َيْحَفْظَها ِباأَلَماَنِة َوالنَِّصيَحِة؛ َضاَقْت َعَلْيِه َرْحَمُة َّللاَّ

 موضوع  1503 308

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 
اليسع بن طالب بن  
حرب بن عاصم بن  

فياض بن بشير، أبو  
 القاسم القارئ األنطاكي  

ِد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي، َحدَّ
ثنا الحسن    -ساكن أنطاكية، قدم علينا بغداد  -ْبِن اليسع البغدادي  القاري  حد 

َحِبيٍب  ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  البالسي، َحدَّ بن أحمد ابن إبراهيم بن فيل 
ثنا سويد ابن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن ُحَمْيٍد َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   ُلَوْيٌن، حد 

َماِء، َواْنَتَهْيُت َفَرَأْيُت َربِ ي َعزَّ  َصلَّى هللا عليه وسلم: »َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي ِإَلى السَّ 
َوَجلَّ َبْيِني َوْبَيَنُه ِحَجاٌب َباِرٌز، َفَرَأْيُت ُكلَّ َشْيٍء ِمْنُه، َحتَّى َرَأْيُت َتاًجا َمُخوًصا  

 ِمْن ُلْؤُلٍؤ«  . 

 موضوع  1504 309
عبد َّللاَّ بن موسى بن  

شيبة، أبو ُمَحمَّد  
 اأْلَْنَصاِري   

ثنا أبو القاسم البندنيجي   ِر ْبِن َبْدٍر اْلَفِقيُه، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن اْلُمَظفَّ
َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َوِصيٍف اْلَقطَّانُ -بالبندنيجين– َثنَ   - بالبصرة  -، َحدَّ ا  َحدَّ

ِ ْبُن ُموَسى  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن عبد العزيز البغوي  َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ
ِ النَّْوَفِليُّ   - بالنهروان  -ْبِن َشْيَبةَ  َثَنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِمْن آِل َنْوَفِل ْبِن    -َحدَّ

ِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َصاِلٍح َمْوَلى التَّْوَأَمِة َعْن عَ   -اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ 



74 
 

ُ َأْن َيْخُلَق  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأَراَد َّللاَّ َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َخْلًقا ِلْلِخالَفِة َمَسَح َعَلى َناِصَيِتِه ِبَيِميِنِه«  .

 موضوع  1508 310

عبد َّللاَّ بن مسور بن   
عون بن جعفر بن أبي  

طالب، أبو جعفر 
 الهاشمي 

الزَُّبْيِر   اْلَحَسن علي ْبن ُمَحمَّد ْبن  َأُبو  َثَنا  ز از، َحدَّ الر  َعِليُّ بن أحمد  َأْخَبَرِني 
ثنا    -ِإْمالًء ِفي َصَفٍر ِمْن َسَنِة ثمان وأربعين وثالثمائة   -اْلُكوِفيُّ  إبراهيم بن حد 

َثَنا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن َعْن َخاِلِد ْبِن َأِبي َكِريَمَة َعْن َأِبي َجْعَفرٍ  َوُهَو    -إسحاق، َحدَّ
ِ ْبُن اْلِمْسَوِر َرُجٌل ِمْن َبِني َهاِشٍم َكاَن َيْسُكُن اْلَمَداِئنِ  َقاَل: َأَتْت َفاِطَمَة   -َعْبُد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه   َوَسلََّم َتْسَأُلُه َشْيًئا َفَقاَل: »َأال َأُدلَُّك َعَلى َما هو خير لك  َأَباَها َصلَّى َّللاَّ
َخَلْقَت ُكلَّ   اِئُم  الدَّ  ُ َأْنَت َّللاَّ اللَُّهمَّ  ِفَراِشِك،  ِإَلى  َتْأِويَن  َتُقوِليَن ِحيَن  َسَأْلَت،  ا  ِممَّ

ْرَت ُكلَّ َشْيٍء، وَ  َعِلْمَت ُكلَّ َشْيٍء ِبَغْيِر َتْعِليٍم، َشْيٍء َوَلْم َيْخُلْقُه َمَعَك َخاِلُق، َوَقدَّ
 ال ِإَلَه ِإال َأْنَت َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي ال َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإال أنت«  .

عبد َّللاَّ بن مالك، أبو  موضوع  1511 311
 ُمَحمَّد النحوي 

َحْفٍص   َأُبو  َأْخَبَرَنا  المقرئ،  ُمَحمَُّد بن علي  أبي َأْخَبَرَنا  ْبِن  ُيوُسَف  ْبُن  ُعَمُر 
ِ ْبُن َماِلٍك مؤدب القاسم بن عبيد هللا  ٍد َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ ثنا    - نعيم، َحدَّ حد 

َثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َعِن الزُّْهِريِ  َعْن ُعْرَوَة َعْن   ، َحدَّ علي بن عمرو األنصاري 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِشْعًرا َقطُّ، َوَما َأَتمَّ ِإال    َعاِئَشَة َقاَلْت: َما َقاَل َرُسولُ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َواِحًدا: قَ   َبْيًتا  ُتِحقِ  ِإال  َكاَن  ِلَشْيٍء  ُيَقاُل   ... َفَلَقلََّما  َيُكْن  َتْهَوى  ِبَما   َتَفاَءْل 
َقا« ِلَئال ُيْعِرُبُه َفَيِصيُر ِشْعًرا. َغِريٌب ِجدًّ   ا َلْم َأْكُتْبُه ِإال ِبَهَذا اإِلْسَناِد. َوَلْم َيُقْل »َتحقَّ

عبد الرحمن بن مل، أبو   موضوع  1515 312
 عثمان النهدي   

ِ اْلُحَسْيُن ْبُن علي الصيمري  ثنا علي بن الحسن  أْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد َّللاَّ ، حد 
ثنا يحيى   ثنا أحمد بن زهير، حد  ، حد  ثنا محم د بن الحسين الز عفراني  ، حد  الر ازي 
اُر   َثَنا َعمَّ ، َحدَّ بن عبد الحميد الحمامي، حدثني إسحاق بن منصور األسدي 

 ِفي َمْوِضٍع ْبُن َسْيٍف َعْن َعاِصٍم اأَلْحَوِل َعْن َأِبي ُعْثَماَن َقاَل: ُكنَّا َمَع َجِريرٍ 
َجْيُل؟ قال: ُقْلُت   ُيَقاُل َلُه التُُّلوُل، َفَقاَل لي: َأْيَن ِدْجَلَة؟ ُقْلُت َهِذِه، َقاَل: َفَأْيَن الدُّ
ُقْلُت َهِذِه. َقاَل:   َراَة؟  َفَأْيَن الصُّ ُقْلُت َهِذِه، َقاَل:  َوَأْيَن ُقْطُرُبَل؟ َقاَل:  َهَذا، َقاَل: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: النجا النجا، وارتحل ِبنَ  ا، َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َراِة، َيْجَتِمُع ِفيَها َل َوالصَّ َجْيِل، َوُقْطُربُّ   -ُأَراُه َقالَ   -»ُتْبَنى َمِديَنٌة َبْيَن ِدْجَلَة َوالدُّ

َمُلوَن ِفيَها ِبَأْعَماٍل، َفِإَذا َعِمُلوا  ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد ُتْجَبى ِإَلْيَها َخَزاِئُن اأَلْرِض، َيعْ 
َذِلَك ُخِسَف ِبِهْم، َفَلِهَي َأْسَرُع َذَهاًبا ِفي اأَلْرِض ِمَن اْلِمْرَوِد اْلَحِديِد ُيْضَرُب ِفي 

 ِرْخَوٍة«. َأْرٍض 

 موضوع  1520 313

ْحَمِن ْبن َعْبِد    َعْبد الرَّ
ِ ْبن ُعَمر بن حفص  َّللاَّ
بن عاصم بن عمر بن  
الخطاب، أبو القاسم  
 القرشي ثم العدوي   

َثَنا   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن ُعَمَر ْبن ُبكير اْلُمْقِرئ، َأْخَبَرَنا َأْحَمد ْبن جعفر ْبن سلم، َحدَّ
اٍد اْلَبْربَ  ْحَمِن ُمَحمَّد ْبن ُموَسى ْبن َحمَّ َثَنا َعْبد الرَّ ثنا سعد بن زنبور، َحدَّ ، حد  ِريُّ

ِ ْبن ُعَمر َعْن ُسَهْيٍل َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  َقاَل:    -المعنى واحد  -ْبن َعْبِد َّللاَّ
اِميَّ َفقَ  ُ اْلَبْحَر الشَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكلََّم َّللاَّ اَل: َيا َبْحُر  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َقاَل:   ، َربِ  َيا  َبَلى  َقاَل:  اْلَماِء؟  ِمَن  ِفيَك  َوَأْكَثْرُت  َخْلَقَك،  وأحسنت  أخلقك  ألم 
َوُيَسبِ ُحوِني،  َوَيْحَمُدوِني،  ُيَهلِ ُلوِني،  ِعَباِدي  ِفيَك  ْلُت  َحمَّ ِإَذا  َتْصَنُع  َفَكْيَف 
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ي َجاِعٌل َبْأَسَك ِفي َنَواِحيَك َوَحاِمُلُهْم َعَلى َوُيَكبِ ُروِني؟ َقاَل: ُأْغِرُقُهْم، َقاَل: َفِإن ِ 
، َفَقاَل: َيا َبْحُر َأَلْم َأْخُلْقَك َفَأْحَسْنُت َخْلَقَك   ُ اْلَبْحَر اْلِهْنِديَّ ، َقاَل: ُثمَّ َكلََّم َّللاَّ َيَديَّ

، َقاَل: َفَكْيَف َتْصنَ  ُع ِإَذا َحمَّْلُت ِفيَك  َوَأْكَثْرُت ِفيَك ِمَن اْلَماِء؟ َقاَل: َبَلى َيا َربِ 
َمَعُهْم،   ُأَهلِ ُلَك  َقاَل:  َوُيَكبِ ُروِني؟  َوَيْحَمُدوِني،  َوُيَسبِ ُحوِني،  ُيَهلِ ُلوِني،  ِعَباِدي 
  ُ َفآَتاُه َّللاَّ َقاَل:  َوَبْطِني،  َظْهِري  َبْيَن  َوَأْحِمُلُهْم  َمَعُهْم،  ُرَك  َوُأَكبِ  َمَعُهْم،  َوُأَسبِ ُحَك 

 والط يب«   الحلية والصيد 

 موضوع  1521 314

ْحَمِن ْبن َعْبِد    َعْبد الرَّ
ِ ْبن ُعَمر بن حفص  َّللاَّ
بن عاصم بن عمر بن  
الخطاب، أبو القاسم  
 القرشي ثم العدوي   

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ِإْبَراِهيَم الوكيل، أخبرنا محم د بن المظفر   َأْخَبَرَنا َأُبو ِبْشٍر ُمَحمَّ
َأْحَمُد ْبُن َعْبِد   َثَنا  َثَنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، َحدَّ الحافظ، َحدَّ

َراَوْرِديُّ َعْن ُسَهيْ  َثِني الدَّ ثنا عمي، َحدَّ ْحَمِن ْبِن َوْهٍب، حد  ِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح  الرَّ
 َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ َّللاَّ َأِبيِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن 
َقْد َخَلْقُتَك َوَأْكَثْرُت   ِإنِ ي  َبْحُر  َيا  اِم:  ِلْلَبْحِر الَِّذي ِبالشَّ َفَقاَل  اْلَبْحَرْيِن  َتَعاَلى َكلََّم 

من الماء وحامل فيك عبادي ُيَسبِ ُحوِني َوَيْحَمُدوِني، َوُيَهلِ ُلوِني َوُيَكبِ ُروِني،   فيك
ُ: َفِإنِ ي َأْحِمُلُهْم َعَلى َظْهِرَك َوَأْجَعُل   َفَما َأْنَت َصاِنٌع ِبِهْم؟ َقاَل: ُأْغِرُقُهْم، َفَقاَل َّللاَّ

الَِّذي   ِلْلَبْحِر  َوَقاَل  َنَواِحيَك،  َأْنَت صانع بهم؟  َبْأَسَك ِفي  َفَما  َذِلَك  ِمْثَل  ِباْلَيَمِن 
ُرَك َمَعُهْم، َوَأْحِمُلُهْم ِفي َبْطِني َوَبْيَن  قال: ُأَسبِ ُحَك َوَأْحَمُدَك َوُأَهلِ ُلَك َمَعُهْم، َوُأَكبِ 

ُلَك َعَلى اْلَبْحِر اآلَخِر ِباْلِحْلَيِة َوالطِ ي ُ: َفِإنِ ي ُأَفضِ   «. ِب َأْضالِعي، َقاَل َّللاَّ

 موضوع  1522 315
عبد الرحمن بن مالك  
بن مغول، أبو زكريا 

 اْلُكوِفي    

لُ  َثَنا َعْبُد اْلَخاِلِق ْبُن اْلَحَسِن اْلُمَعدَّ   - ِإْمالءً   -َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن أبي بكر، َحدَّ
ثنا    َقاَل: َثِني َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َأيُّوَب ْبن ِإْسَماِعيل ْبن مالك السقطي، حد  َحدَّ

َعِن   مغول  بن  مالك  بن  الرحمن  عبد  حدثنا   ، األنماطي  معاوية  بن  محم د 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :  اأَلْعَمِش َعْن َأِبي ُسْفَياَن َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 «.»ال ُيْبِغُض َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر ُمْؤِمٌن، َوال ُيِحبُُّهَما ُمَناِفقٌ 

عبد الرحمن بن عفان،  موضوع  1529 316
 أبو بكر الصوفي   

الحن ائي   ُعَبْيِد هللا  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ثنا  َأْخَبَرَنا  ق اق، حد  الد  أحمد  أخبرنا عثمان بن   ،
 ، وفي  ْحَمِن ْبُن َعفَّاٍن الص  َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد الرَّ ، َحدَّ إسحاق ابن إبراهيم الختلي 
ِه َقاَل:  ٍد َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ثنا محم د بن مجيب الصائغ، َحدَّ حد 

ِ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي َرَأْيُت َعَلى اْلَعْرِش َمْكُتوًبا، َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ى َّللاَّ
يُق، ُعَمُر اْلَفاُروُق، ُعْثَماُن ُذو   دِ  ِ، َأُبو َبْكٍر الصِ  ُ، ُمَحمٌَّد َرُسوُل َّللاَّ ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ

 النورين يقتل مظلوما«  . 

 موضوع  1546 317
عبد الرحمن بن محمد 

بن حامد بن متويه، أبو  
 القاسم الزاهد البلخي   

ِد ْبِن حامد بن متويه  ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ ز از، حدثنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّ أخبرني الر 
ثنا مكي بن   -إمالء  -البلخي   ، حد  ٍد اْلَعْوِفيُّ َثَنا َأُبو ِشَهاٍب ُمَعمَُّر ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

ف عن ابن َمْعِقٍل َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن  إبراه يم عن مطر 
ُ َعَلْيِه وسلم َيُقوُل: »َمْن  ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلُمْشِرُكوَن«.َسبَّ اْلَعَرَب َفُأوَلِئَك ُهُم 

عبد الرحمن ْبُن ِإْبَراِهيَم  موضوع  1553 318
ْبن ُمَحمَّد ْبن َيْحَيى بن  

ْحَمِن ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعْبُد الرَّ ، َحدَّ َعاِليُّ ُد ْبُن َطْلَحَة النِ  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْبنِ  َيْحَيى  ْبِن  ِد  ْبِن َحْفٍص    ُمَحمَّ ْبُن ُعَمَر  ُمَحمَُّد  َثَنا  ، َحدَّ النَّْيَساُبوِريُّ َسْخَتَوْيِه 



76 
 

سختويه، أبو اْلَحَسن  
النيسابوري بن أبي  

 إسحاق المزكي 

اأَلْنَصاِريُّ   َجْعَفٍر  ْبِن  َيِزيَد  ْبُن  َخاِلُد  َثَنا  ثنا إسحاق بن إبراهيم، َحدَّ الزَّاِهُد، حد 
ُد ْبُن َأِبي ِذْئٍب َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر   َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ َعِن النَِّبيِ  َصلَّى الكوفي 

َبْعُضُهْم َبْعًضا،   اْلُفَقَهاُء  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َيْأِتي َعَلى ُأمَِّتي َزَماٌن َيْحُسُد  َّللاَّ
 َوَيَغاُر َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض، َكَتَغاُيِر التُُّيوِس َبْعُضَها َعَلى َبْعٍض« . 

 موضوع  1556 319
عبيد هللا بن النعمان،  

أبو عمرو المنقري  
 الدالل   

ثنا عبيد هللا بن   ، أخبرنا محم د بن مخلد العط ار، حد  أخبرنا أبو عمر بن مهدي 
َثِني َمْنُصوُر ْبُن َعْبِد   ثنا ابن أبي رو اد، َحدَّ ثنا سعيد بن سالم، حد  الن عمان، حد 

ِه َصِفيََّة   ْحَمِن، َعْن ُأمِ  ُ َعَلْيِه الرَّ ِبْنِت َشْيَبَة، َعْن َعاِئَشَة: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 َوَسلََّم َتَزوََّج اْمَرَأًة ِمْن ِنَساِئِه، َفَنَثُروا َعَلى َرْأِسِه َتْمَر َعْجَوٍة. 

 موضوع  1558 320

ِ ْبن   عبيد َّللاَّ ْبن َعْبد َّللاَّ
طاهر ْبن الحسين بن  
مصعب بن رزيق، أبو  

 أحمد الخزاعي   

الطِ يِبيُّ  ُمَحمٍَّد  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ِهالُل  ْبُن    -مؤدبي   -َأْخَبَرَنا  ِإْسَماِعيُل  َثَنا  َحدَّ
َّللاَّ  َعْبد  َأُبو  ِلي  َقاَل  َقاَل:  اْلَكاِتُب.  ِزْنِجيٍ   ْبِن  ِد  ُرَشْيٍد  ُمَحمَّ ْبِن   ِ َّللاَّ ُعَبْيِد  ْبن   

ِد ْبِن اْلُفَراِت ِفي َوْقٍت ِمَن اأَلْوَقاِت   اْلَكاِتُب: َحَمَلِني َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ِ ْبن َطاِهر، َوَأْوَصْلُتُه ِإَلْيهِ   وذكر]..  َبرًّا َواِسًعا ِإَلى َأِبي َأْحَمَد ُعَبْيِد َّللاَّ ْبن َعْبد َّللاَّ

ِ ْبن َطاِهر أن َأبا   معه[،قصة وقعت له  فَأْخَبَره َأبو َأْحَمَد ُعَبْيِد َّللاَّ ْبن َعْبد َّللاَّ
ِضيِ  َعْن آَباِئِه. َقاَل: َقاَل   ْلِت اْلَهَرِويُّ ِبُخَراَساَن حدثه َعْن َأِبي اْلَحَسِن الرَّ الصَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْسَرعُ  َعِم« النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ   الذُُّنوِب ُعُقوَبًة ُكْفَراُن النِ 

 موضوع  1559 321

ِ ْبن   عبيد َّللاَّ ْبن َعْبد َّللاَّ
طاهر ْبن الحسين بن  
مصعب بن رزيق، أبو  

 أحمد الخزاعي   

الطِ يِبيُّ  ُمَحمٍَّد  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ِهالُل  ْبُن    -مؤدبي   -َأْخَبَرَنا  ِإْسَماِعيُل  َثَنا  َحدَّ
ُرَشْيٍد   ْبِن   ِ َّللاَّ ُعَبْيِد  ْبن  َّللاَّ  َعْبد  َأُبو  ِلي  َقاَل  َقاَل:  اْلَكاِتُب.  ِزْنِجيٍ   ْبِن  ِد  ُمَحمَّ
ِد ْبِن اْلُفَراِت ِفي َوْقٍت ِمَن اأَلْوَقاِت   اْلَكاِتُب: َحَمَلِني َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

ِ ْبن َطاِهر، َوَأْوَصْلُتُه ِإَلْيِه..]و  َبرًّا َواِسًعا ِإَلى َأِبي َأْحَمَد ُعَبيْ  ِد َّللاَّ ْبن َعْبد َّللاَّ
ِ ْبن َطاِهر أن   ذكر قصة وقعت له معه[, فَأْخَبَره َأبو َأْحَمَد ُعَبْيِد َّللاَّ ْبن َعْبد َّللاَّ
آَباِئِه. َعْن  ِضيِ   الرَّ اْلَحَسِن  َأِبي  َعْن  حدثه  ِبُخَراَساَن  اْلَهَرِويُّ  ْلِت  الصَّ  َأبا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »ُيْؤَتى ِبَعْبٍد َفُيوَقُف َبْيَن َيَدِي   َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َتَعاَلى َفَيْأُمُر ِبِه ِإَلى النَّاِر، َفَيُقوُل َأْي َربِ  ِلَم َأَمْرَت ِبي ِإَلى النَّاِر؟ َفَيُقوُل   َّللاَّ

ي، َفَيُقوُل َأْي رب أنعمت على بكذا فشكرت، وكذا، َفال َيَزاُل  أَلنََّك َلْم َتْشُكْر ِنْعَمتِ 
ُ َتَعاَلى َصَدْقَت َعْبِدي، ِإال َأنََّك َلْم َتْشُكْر  ْكَر، َفَيُقوُل َّللاَّ ُد الشُّ َعَم َوُيَعدِ  ُيْحِصي النِ 

َأْقَبَل ُشْكَر َعْبٍد َعَلى   َمْن َأْنَعْمَت َعَلْيَك ِبَها َعَلى َيَدْيِه، َوَقْد آَلْيُت َعَلى َنْفِسي َأال
 «. ِنْعَمٍة َأْنَعْمُتَها َعَلْيِه َأْو َيْشُكَر َمْن َأْنَعْمُت ِبَها َعَلى َيَدْيهِ 
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عبيد هللا بن لؤلؤ بن  
جعفر بن حمويه بن  

سعد بن نافع بن  
العرباض ابن سارية،  

 السلمي  

َأْخَبَرَنا َأْحَمد ْبن َعِلي  ْبن اْلُحَسْين التوزي، َأْخَبَرَنا الحسن بن الحسين الفقيه  
ِ ْبُن ُلْؤُلٍؤ السلمي  َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم ُعَبْيُد َّللاَّ ْخَبَرَنا َأُبو  أَ   -ببغداد   -الهمذاني، َحدَّ

ِ ْبُن  اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمٍَّد بن جعفر العط ار، أخبرنا َأُبو اْلَقاِسِم ُعَبْيُد َّللاَّ
، أخبرنا عمر بن واصل اِجيُّ َقاَل: َسِمْعُت    -بالبصرة سنة ثالثمائة   -ُلْؤُلٍؤ السَّ

ُد  ِفي َسَنِة ِماَئَتْيِن وَ   -َسْهَل ْبَن َعْبِد َّللاَِّ  َخْمِسيَن ِباْلَبْصَرِة َيُقوُل: َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
 ، ثنا مالك بن دينار، أخبرنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي اْلَحَسِن اْلَبْصِريُّ ْبُن َسوَّاٍر َخاِلي، حد 
يِق َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن   دِ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َلمَّا َحَضَرْت َوَفاُة َأِبي َبْكٍر الصِ 
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ُسوَن ِفي النَّاِس َأْرَبَعٌة؛ اْمَرَأَتاِن، َوَرُجالِن، فأما المرأة  أَ  ِبي َطاِلٍب َيُقوُل: اْلُمَتَفرِ 
ِتَها:   ُ ِفي ِقصَّ َسْت ِفي ُموَسى، َقاَل َّللاَّ ا َتَفرَّ َيا َأَبِت  }األولة فصفرا ِبْنُت ُشَعْيٍب َلمَّ

ُل 26]القصص    {يُّ اأْلَِمينُ اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقوِ  ُجُل اأَلوَّ [ َوالرَّ
ُ َتَعاَلى:   َوقاَل  }اْلَمِلُك اْلَعِزيُز َعَلى َعْهِد ُيوُسَف، َواْلَقْوُم ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن، َقاَل َّللاَّ

  { ِخَذُه َوَلداً الَِّذي اْشَتراُه ِمْن ِمْصَر اِلْمَرَأِتِه َأْكِرِمي َمْثواُه َعسى َأْن َيْنَفَعنا َأْو َنتَّ 
النَِّبيِ   21]يوسف   ِفي  َسْت  َتَفرَّ ا  َلمَّ ُخَوْيِلٍد  ابنة  الثانية فخديجة  المرأة  وأما   ]

 ،ِ ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َمْت ُروِحي ُروَح ُمَحمَّ َها: َقْد َتَنسَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقاَلْت ِلَعمِ  َصلَّى َّللاَّ
ْجِني ِمنْ  ِلَهِذِه اأُلمَِّة َفَزوِ  ا ِإنَُّه َنِبيٌّ  َلمَّ يُق  دِ  َبْكٍر الصِ  َفَأُبو  ُجُل اآلَخُر  َوَأمَّا الرَّ ُه، 

ْسُت ِفي َأْن َأْجَعَل اأَلْمَر ِمْن َبْعِدي ِفي ُعَمَر   َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة َقاَل ِلي: ِإنِ ي َقْد َتَفرَّ
ِ ْبِن اْلَخطَّاِب، َفُقْلُت َلُه: ِإْن َتْجَعْلَها ِفي َغْيرِِه َلْن َنْرَضى ِبِه فَ  َقاَل: َسَرْرَتِني َوَّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفُقْلُت َوَما   نََّك ِفي َنْفِسَك ِبَما َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ أَلُسرَّ
َراِط  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ َعَلى الصِ  ُهَو؟ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َبًة ال َيُجوُزَها َأَحٌد ِإال ِبَجَواٍز ِمْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب« َفَقاَل َعِليٌّ َلُه: َأَفال  َلَعقَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   َك ِفي َنْفِسَك َوِفي ُعَمَر ِبَما َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأُسرُّ

َعِليُّ ال تكتب جوازا لمن سب أبا بكر َوُعَمَر، َفَقاَل: َما ُهَو؟ َفُقْلُت َقاَل ِلي: »َيا  
َدا ُكُهوِل َأْهِل اْلَجنَِّة َبْعَد النَِّبيِ يَن« َقاَل َأَنٌس: َفَلمَّا َأْفَضِت اْلِخالَفُة ِإَلى   َفِإنَُّهَما َسيِ 

ِ َتَعاَلى فِ  : َيا َأَنُس ِإنِ ي َطاَلْعُت مجاري القلم ِمَن َّللاَّ ي اْلَكْوِن، ُعَمَر َقاَل ِلي َعِليٌّ
ِ َوِإَراَدِتِه َخْوًفا ِمْن َأْن   َفَلْم َيُكْن ِلي َأْن َأْرَضى ِبَغْيِر َما َجَرى ِفي َساِبِق ِعْلِم َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَقْد َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ  ،ِ َيُكوَن ِمنِ ي اْعِتَراٌض َعَلى َّللاَّ

 ِبَياِء، َوَأْنَت َيا َعِليُّ َخاَتُم اأَلْوِلَياِء«  . يقول: »َأَنا َخاَتُم اأَلنْ 

 موضوع  1575 323

عبد العزيز بن عمران  
بن عبد العزيز بن عمر  

بن عبد الرحمن بن  
عوف الزهري، ويعرف 

 بابن أبي ثابت األعرج   

َثَنا اْلَقاِضي   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المح ثنا أحمد بن إسماعيل    -إمالء   -املي َأُبو َعْبِد َّللاَّ حد 

ِ َعِن اْلَجِلِد ْبِن  َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ِعْمَراَن َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ ، َحدَّ المدني 
َأيُّوَب َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرََّة َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللا عليه وسلم:  

ا ُ َتَعاَلى ِلْلَجَبِل َطاَرْت ِلَعَظَمِتِه ِستَُّة َأْجُبٍل، َفَوَقَعْت َثالَثٌة ِباْلَمِديَنِة،   »َلمَّ َتَجلَّى َّللاَّ
َوَثالَثٌة ِبَمكََّة، وقع ِباْلَمِديَنِة ُأُحٌد، َوَوْرَقاُن، َوَرْضَوى، َوَوَقَع ِبَمكََّة ُثَبْيٌر، َوِحَراُء، 

 َوَثْوٌر«  .

 موضوع  1583 324

عبد العزيز بن الحارث  
بن أسد بن الليث بن  

سليمان بن األسود بن  
سفيان بن يزيد بن  

أكينة بن عبد هللا، أبو  
 الحسن الت ميمي ي   

َثِني اْلَحَسُن ْبُن ِشَهاٍب،   َثِني أبو القاسم عبد الواحد بن علي اْلُعْكَبِريُّ َقاَل: َحدَّ َحدَّ
َعْن ُعَمَر ْبِن اْلُمْسِلِم َقاَل: َحَضْرُت َمَع َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن اْلَحاِرِث اْلَحْنَبِليِ  َبْعَض  

َأَكاَن ُص  َفْتِح َمكََّة  َفِقيَل: َما  اْلَمَجاِلِس، َفُسِئَل َعْن  َفَقاَل: ُعْنَوًة  َأْو ُعْنَوًة؟  ْلًحا 
و اف، حدثنا   َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن الص  َثَنا  َفَقاَل: َحدَّ ُة ِفي َذِلَك؟  اْلُحجَّ

زَّاِق، َعْن َماِلكٍ  َثَنا َعْبُد الرَّ َثِني أبي، َحدَّ ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ أو    -َعْبُد َّللاَّ
، َعْن َأَنٍس َأنَّ َأْصَحاَب َرُسوِل    -معمر، َقاَل: َعْبُد اْلَواِحِد َأَنا َأُشكُّ  َعِن الزُّْهِريِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْخَتَلُفوا ِفي َفْتِح َمكََّة َأَكاَن ُصْلًحا َأْو َعْنَوًة، َفَسَأُلوا  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: »َكاَن َعْنَوًة«. َقاَل اْبُن اْلُمْسِلِم:   َعْن َذِلَك َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى  َّللاَّ
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ا َخَرْجَنا ِمَن اْلَمْجِلِس ُقْلُت َلُه: َما َهَذا اْلَحِديُث؟ َفَقاَل: َلْيَس ِبَشْيٍء، َوِإنََّما   َفَلمَّ
َة اْلَخْصِم.   َصَنْعُتُه ِفي اْلَحاِل َأْدَفُع ِبِه َعنِ ي ُحجَّ

 موضوع  1608 325
عبد الرحيم بن حبيب بن  

عمر، أبو محم د  
 الخراساني  

  ، ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َجْعَفٍر الن يسابوري  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
حيم بن حبيب   ثنا عبد الر  ، حد  ِد ْبِن َعِليِ  ْبِن رزين الهروي  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َنِجيٍح  ، َحدَّ َلِميُّ َعْن ُأمِ   البغدادي  اْلَمْلِطيُّ َعْن َزْنَكِل ْبِن َعِليٍ  السُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا   ْرَداِء َقاَل َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْرَداِء َعْن َأِبي الدَّ الدَّ

َماِء َواأَلْرِض ِمنْ   َشْيٍء«  .  َكبََّر اْلَعْبُد َسَتَرْت َتْكِبيَرُتُه َما َبْيَن السَّ

عبيد بن القاسم، نسيب   موضوع  1612 326
 سفيان الثوري  

أخبرني محم د بن علي  المقرئ، أخبرنا أبو مسلم بن مهران، أخبرنا عبد المؤمن 
ثنا أحمد بن حنبل،   ثنا أبو علي  صالح بن محم د، حد  بن خلف النسفي، حد 

َثَنا ِهَشاُم ْبُن   ثنا عبيد ابن القاسم، َحدَّ ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: حد 
ا َيِليِه، َوِإَذا ُأِتَي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا ُأِتَي ِبَطعاٍم َأَكَل ِممَّ َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِبالتَّْمِر َجاَلْت َيُدُه؟ 

ُعَبْيُد ْبُن اْلَهْيَثِم ْبِن ُعَبْيِد  موضوع  1615 327
ِ، اأَلْنَماِطيُّ   َّللاَّ

ُد ْبُن َعْبِد   ِل ُمَحمَّ َثَنا َأُبو اْلُمَفضَّ أخبرنا يحيى بن محمد بن الحسين المؤدب، َحدَّ
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َحْفِص ْبِن ُعَمَر اْلَعْسَكِريُّ  ، َحدَّ ْيَباِنيُّ ِ الشَّ :  قال  -بالمصيصة   -َّللاَّ

اْلَبْغَداِديُّ  اأَلْنَماِطيُّ   ِ َّللاَّ ُعَبْيِد  ْبِن  اْلَهْيَثِم  ابن  عبيد  ثنا  ثنا    - ِبَحَلبَ   - حد  حد 
ثنا أبو حمزة ثابت بن َأِبي َصِفيََّة َقاَل: ُكنَّا َمَع  الحسين بن علوان الكلبي، حد 

 َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثمَّ مر َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن ُجُلوًسا ِفي َمْسِجِد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 
ِبَنا َعَصاِفيُر َيِصْحَن، َفَقاَل َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن: َأَتْدُروَن َما َتُقوُل َهِذِه اْلَعَصاِفيُر؟  
ُقْلَنا: ال، َقاَل أما إني ما أقول إني أعلم اْلَغْيَب، َوَلِكْن َسِمْعُت َأِبي َيُقوُل: َسِمْعُت  

ُ َعَلْيِه َأِميَر اْلُمْؤمِ  ِنيَن َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
  َيْوِمَها« َوِإنَّ وإن الطَّْيَر ِإَذا َأْصَبَحْت َسبََّحْت َربََّها، َوَسَأَلْتُه ُقوَت    وسلم يقول:

 َهِذِه ُتَسبِ ُح َربََّها، َوَتْسَأُلُه ُقوَت َيْوِمَها.

عبد الجبار بن أحمد بن   موضوع  1624 328
 عبيد هللا. السمسار  

ثنا محم د بن المظف ر،  ِد ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ النجار قال: حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ
مسار  َثَنا َعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَبْيِد هللا الس  ثنا علي  بن   -ببغداد  -َحدَّ حد 

ثنا عبد هللا بن ل  ثنا زيد بن الحباب، حد  َثَنا َجْعَفُر  المثن ى الطهوي، حد  هيعة، َحدَّ
َعَلْيِه    ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ِعْكِرَمَة  َعْن  َرِبيَعَة  ْبُن 
َوَسلََّم: »َما ِفي اْلِقَياَمِة َراِكٌب َغْيُرَنا َنْحُن َأْرَبَعٌة« َفَقاَم ِإَلْيِه َعمُُّه اْلَعبَّاُس ْبُن  

ا َأَنا َفَعَلى اْلُبَراِق، َوْجُهَها  َعْبِد اْلُمطَّ  ِ؟ َفَقاَل: »َأمَّ ِلِب فقال: من ُهْم َيا َرُسوَل َّللاَّ
وأذناها   ممشوط،   لؤلؤ  من  وعرفها  الفرس،  َكَخدِ   َها  َوَخدُّ اإِلْنَساِن،  َكَوْجِه 

النَّ  ِمْثُل  ُتوِقَداِن  الزَُّهَرِة،  َكْوَكِب  ِمْثُل  َوَعْيَناَها  خضراوان،  ْجَمْيِن زبرجدتان 
َلٌة ُتِضيُء َمرًَّة، َوَتْنِمي   ْمِس َبْلَقاُء ُمَحجَّ اْلُمِضيَئْيِن، َلَها ُشَعاٌع ِمْثُل ُشَعاِع الشَّ
ُر ِمْن َنْحِرَها ِمْثُل اْلُجمَّاِن، ُمْضَطِرَبٌة ِفي اْلَخْلِق، ُأُذُنَها، َذَنُبَها ِمْثُل   ُأْخَرى، َيَتَحدَّ

ْجَلْيِن، َأْظالُفَها َكَأْظالِف اْلَبَقِر ِمْن َزَبْرَجٍد َأْخَضَر، َذَنِب اْلَبَقَرِة، َطِويَلُة   اْلَيَدْيِن َوالرِ 
َحاَبِة، َلَها َنَفٌس َكَنَفِس اآلَدِميِ يَن،   يِح، َوِهَي ِمْثُل السَّ َتِجُد في مسيرها، سيرها َكالرِ 

ْلَبْغِل« َقاَل اْلَعبَّاُس: َوَمْن َيا  َتْسَمُع اْلَكالَم َوَتْفَهُمُه، َوِهَي َفْوَق اْلِحَماِر َوُدوَن ا
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ِ َوُسْقَياَها الَِّتي َعَقَرَها َقْوُمُه« َقاَل   ِ؟ َقاَل: »َوَأِخي َصاِلٌح َعَلى َناَقِة َّللاَّ َرُسوَل َّللاَّ
ِ؟ َقاَل: »َوَعمِ ي َحْمَزُة ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َأَسُد َّللاَِّ  َوَأَسُد    اْلَعبَّاُس: َوَمْن َيا َرُسوَل َّللاَّ

َقاَل:   ِ؟  َّللاَّ َرُسوَل  َيا  َوَمْن  اْلَعبَّاُس:  َقاَل  َناَقِتي«  َعَلى  َهَداِء  الشُّ َسيِ ُد  َرُسوِلِه 
»َوَأِخي َعِليٌّ َعَلى َناَقٍة ِمْن ُنوِق اْلَجنَِّة، ِزَماُمَها ِمْن ُلْؤُلٍؤ َرْطٍب، َعَلْيَها َمْحَمٌل  

َن الدر األبيض، على رأسها َتاٌج ِمْن ُنوٍر، ِلَذِلَك ِمْن َياُقوٍت َأْحَمَر، ُقْضَباُنَها مِ 
التَّاِج َسْبُعوَن ُرْكًنا، َما ِمْن ُرْكٍن ِإال َوِفيِه َياُقوَتٌة َحْمَراُء تضيء للراكب المحث، 
 ،ُ عليه حلتان خضراوان، َوِبَيِدِه ِلَواُء اْلَحْمِد، َوُهَو ُيَناِدي، َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ

ٌب، وَ  ِ، َفَيُقوُل: اْلَخالِئُق َما َهَذا ِإال َنِبيٌّ ُمْرَسٌل، َأْو َمَلٌك ُمَقرَّ ًدا َرُسوُل َّللاَّ َأنَّ ُمَحمَّ
َوال   ُمْرَسٌل،  َنِبيٌّ  َوال  ٌب،  ُمَقرَّ َمَلٌك  َهَذا  َلْيَس  اْلَعْرِش:  ُبْطَناِن  ِمْن  ُمَناٍد  َفُيَناِدي 

َأبِ  ْبُن  َعِليُّ  َهَذا  َعْرٍش،  َوِإَماُم  َحاِمُل  اْلَعاَلِميَن،  َربِ   َرُسوِل  َوِصيُّ  َطاِلٍب  ي 
ِليَن«    اْلُمتَِّقيَن، َوَقاِئُد اْلُغرِ  اْلُمَحجَّ

 موضوع  1638 329
عيسى بن يوسف بن 
عيسى، أبو يحيى بن  

 الطباع  

القاضي، أخبرنا عبد  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلَحَسُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِ  ْبن المنذر  
ثنا محم د بن يوسف بن عيسى بن الطباع،   ، حد  هللا بن إسحاق الخراساني 

َثِني َأِخي ِعيَسى ْبُن ُيوُسفَ  ٍد.   -َأُبو َيْحَيى  - َحدَّ َثِني َحْلَبُس ْبُن ُمَحمَّ َوَأْخَبَرَنا    َحدَّ
ُد ْبُن عمر النرسي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم،   -واللفظ له   -ُمَحمَّ

َثِني ِعيَسى ْبُن ُيوُسَف ْبِن ِعيَسى الطَّبَّاُع،   ثنا عبد هللا بن محم د الكرخي، َحدَّ حد 
َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن ُمغِ  ، َحدَّ ثنا حلبس بن محم د الكلبي البصري  يَرَة َعْن  حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َسَطَع  ِ َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد َّللاَّ
وجه   ِفي  َضِحَكْت  َحْوَراَء  َثْغِر  ِمْن  ُهَو  َفِإَذا  ُرُءوَسُهْم،  َفَرَفُعوا  اْلَجنَِّة  ِفي  ُنوٌر 

 زوجها«. 

محمد بن  عيسى بن  موضوع  1645 330
 عبيد هللا، أبو موسى 

ِ ْبُن َعِديٍ  اْلَحاِفظُ   -قراءة  -َأْخَبَرَنا َأُبو سعد الماليني   - ِبُجْرَجانَ   -َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ
ِ أبو موسى البغدادي   ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ِعيَسى ْبُن ُمَحمَّ ثنا    -بدمشق   -َحدَّ حد 

َثَنا   ُحَمْيٌد الطَِّويُل َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل  الحسين بن إبراهيم البابي، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلمَّا ُعِرَج ِبي َرَأْيُت َعَلى َساِق اْلَعْرِش َمْكُتوًبا ال   النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

، َنَصْرُتُه  ِ، َأيَّْدُتُه ِبَعِليٍ  ُ ُمَحمٌَّد َرُسوُل َّللاَّ  «. ِبَعِلي ٍ ِإَلَه ِإال َّللاَّ

 موضوع  1655 331
ُعَمر ْبن ِإْبَراِهيم ْبن َخاِلِد  

ْحَمن، َأُبو   ْبن َعْبد الرَّ
 حفص، يعرف بالكردي 

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزقٍ  ثنا    -ِإْمالءً   -َحدَّ ق اق، حد  ثنا عثمان بن أحمد الد  حد 
َثَنا َمْرُحوُم  ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد، َحدَّ إسحاق بن إبراهيم بن سنين، حد 

َثَنا َعاِصٌم اأَلْحَوُل َعنْ   َزْيِد ْبِن َثاِبٍت  ْبُن َأْرُطَباَن اْبُن َعمِ  َعْبِد هللا بن عون، َحدَّ
ُل َمْن ُيْعَطى ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه ِمْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأوَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْمِس« ِقيَل: َفَأْيَن َأُبو َبْكٍر؟  َهِذِه اأُلمَِّة، ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َوَلُه ُشَعاٌع َكُشَعاِع الشَّ

 الجنات«. المالئكة إلى َقاَل: »تزفه 

 موضوع  1657 332
ُعَمر ْبن ِإْسَماِعيل بن  

مجالد بن سعيد، 
 الهمداني  

ثنا أبو   َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَفْتِح، َأْخَبَرَنا َعِليُّ بن عمر الدارقطني، حد 
َثَنا   اَرُقْطِنيُّ َوَحدَّ َثَنا ُعَمُر ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُمَجاِلٍد َقاَل الدَّ حامد الحضرمي، َحدَّ

َثنَ  ، َحدَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأَسٍد الهروي  ُد  ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ ِريُّ ْبُن َعاِصٍم َقاال: َحدَّ ا السَّ
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 ُ النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعِن  ْرَداِء  الدَّ َعْن َأِبي  َعَطاٍء  ُجَرْيٍج َعْن  اْبِن  َعِن  ُفَضْيٍل  ْبُن 
 ِفيَها َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َرَأْيُت َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي ِفي اْلَعْرِش َفِريَدًة َخْضَراَء َمْكُتوبٌ 

يقُ  دِ  ِ َأُبو َبْكٍر الصِ  ٌد َرُسوُل َّللاَّ ُ ُمَحمَّ  -َزاَد الطََّبِريُّ   -ِبُنوٍر َأْبَيَض، ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ
 ُعَمُر اْلَفاُروُق«  . 

 موضوع  1661 333

ُعَمر ْبن ُمَحمَّد ْبن  
َوِقْيَل: َعْبِد   -اْلَحَكم
َأُبو َحْفٍص،  -اْلَحَكمِ 

 ِبالنََّساِئي ِ ُيْعَرُف 

ثنا   ثنا محم د بن مخلد، حد  ، أخبرنا علي  بن عمر الحافظ، حد  أخبرني الجوهري 
ثنا   الكلبي، حد  الحسن  بن  ثنا علي   حد   ، الن سائي  الحكم  بن  محم د  ابن  عمر 

َثَنا َماِلُك ْبُن ِمْغَوٍل َعْن َعْوِن ْبِن َأِبي ُجَحْيَفةَ  َعْن َأِبي    يحيى بن ضريس، َحدَّ
  َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسَأْلُت َّللاَّ ُجَحْيَفَة َعْن َعِليٍ  َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َمَك َثالًثا، َفَأَبى َعَليَّ ِإال َتْقِديَم َأِبي   َبْكٍر«.َأْن ُيَقدِ 

 موضوع  1665 334
ُعَمر ْبن َأْحَمد ْبن بشر  

َأُبو الحسين  ْبن السري، 
 المعروف بابن السني 

ِ ْبن حسنويه الكاتب   - بأصبهان  -أخبرنا أبو سعد الحسن ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ
ثنا أبو الحسين عمر  مسار، حد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد ْبِن سعيد الس  َحدَّ

ثنا عبد الحميد بن بيان الس   ، حد  ثنا عبيد  بن أحمد السني البغدادي  ك ري، حد 
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن   بن واقد عن محم د ابن ِعيَسى اْلُهَذِليِ  َعْن ُمَحمَّ
ِ َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َفَقَد ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب اْلَجَراَد، َفَأْرَسَل َراِكًبا َيْضِرُب   َعْبِد َّللاَّ

اِم، َوَراِكًبا َيْضرِ  ُب ِإَلى اْلَيَمِن، وراكبا يضرب إلى العراق، يسأل هل رؤى ِإَلى الشَّ
ِمَن اْلَجَراِد َشْيٌء؟ َفَأَتاُه الرَّاِكُب الَِّذي ِمْن ِقَبِل اْلَيَمِن ِبَكفٍ  ِمْن َجَراٍد َفَأْلَقاُه َبْيَن 

ُ َعَلْيِه وسل م  َيَدْيِه، َفَلمَّا َرآُه ُعَمُر َكبََّر َثالًثا ُثمَّ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
ُل َهِذِه   ، َوَأوَّ يقول: »خلق هللا ألف أمة، فستمائة في البحر، وأربعمائة ِفي اْلَبرِ 

َظاِم ِإَذا    ُقِطَع«. اأُلمَِّة َهالًكا اْلَجَراُد، َفِإَذا َهَلَك اْلَجَراُد َتَتاَبَعِت اأُلَمُم ِمْثُل ِسْلِك النِ 

 ُعَمر ْبن واصل   موضوع  1669 335

َأْخَبَرَنا َأْحَمُد بن علي  المحتسب، َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َحْمَكاَن اْلَفِقيُه، 
ثنا  َلِميُّ   حد  ِ ْبُن ُلْؤُلٍؤ السُّ َثَنا ُعَمُر ْبُن َواِصلٍ   -ببغداد  -َأُبو اْلَقاِسِم ُعَبْيُد َّللاَّ   - َحدَّ
لِ ِبَباِب   ُد   -اْلُمَحوِ  ِ التُّْسَتِريَّ َيُقوُل: َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َقاَل: َسِمْعُت َسْهَل ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ْعِبيِ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى  ْبُن َسوَّاٍر َعْن َداُوَد ْبِن َأِبي ِهْنٍد َعِن الشَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرَأى ِإْبِليَس حَ  َحَنِة ُثمَّ َرآُه َبْعَد َذِلَك َناِحَل اْلِجْسِم ُمَتَغيِ َر َّللاَّ َسَن السَّ

َأْنَحَل ِجْسَمَك َوَغيََّر   الَِّذي  َوَسلََّم: »َما  َعَلْيِه   ُ النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َلُه  َفَقاَل  اللَّْوِن. 
ُأمَّ  َفَقاَل: ِخَصاٌل ِفي  َرَأْيُتَك َأوَّال؟«  َما  َبْعِد  ِمْن  َقاَل: »َوَما  َلْوَنَك  ُمَحمَُّد.  َيا  ِتَك 

الِة ِفي َوْقِتَها آَناَء   ِ، َوَرُجٌل ُيَناِدي ِبالصَّ ِهَي؟« َقاَل: َصِهيُل َفَرٍس ِفي َسِبيِل َّللاَّ
ُمْخِلًصا،    ِ ّلِلَّ َعمَّاٌل  َوِرٌع،  ِة  حَّ ِبالصِ   َ َّللاَّ َخاِئٌف  َوَرُجٌل  ُمْحَتِسًبا،  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل 

ِسَب َكْسًبا ِمْن َحالٍل َفَوَصَل ِبِه َذا َرِحٍم ُمْحَتاًجا، َأْو َذا َفاَقٍة ُمْضَطرًّا، َوَرُجٌل كَ 
َعَلْيِه   َطَلَعْت  َحتَّى   َ َيْذُكُر َّللاَّ َوَمْقَعِدِه  ِمْحَراِبِه  ِفي  َفَجَلَس  ْبَح  الصُّ َصلَّى  َوَرُجٌل 

ِ َراِجًيا، َفِتْلكَ  َحى ّلِلَّ ْمُس، ُثمَّ َصلَّى الضُّ   الَِّتي َفَعَلْت ِبي اأَلَفاِعيلَ الشَّ
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 موضوع  1673 336

ُعَمر ْبن ُمَحمَّد ْبن  
عيسى ْبن سعيد، َأُبو 

حفص الجوهري 
 المعروف بالسذابي 

َثِني َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعِليٍ  األزجي ثنا أحمد بن عبد العزيز الصريفيني، َحدَّ ، حد 
ثنا الحسن بن عرفة،  ِد ْبِن عيسى السذابى، حد  َثَنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
اُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َقَتاَدَة َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن   َثَنا َحمَّ ثنا يزيد بن هارون، َحدَّ حد 

ِ َتَعاَلى َقاَل: »َيُقوُل  َعبَّاٍس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِجْبِريَل َعِن َّللاَّ َّللاَّ
هللا: َأَنا َّللاَُّ ال ِإَلَه ِإال َأَنا َكِلَمِتي، َمْن َقاَلَها َأْدَخْلُتُه َجنَِّتي، َوَمْن َأْدَخْلُتُه َجنَِّتي 

 َفَقْد َأِمَن، َواْلُقْرآُن َكالِمي َوِمنِ ي َخَرَج«  .

 موضوع  1678 337

ُعَمر ْبن َأْحَمد ْبن أبي  
  -واسمه محم د  -معمر

بن حزر بن سهل بن  
الهيثم، أبو بكر األودي  

 الصفار 

َأِبي معمر  ْبُن  َبْكِر  َأُبو  َثِني  َقاَل: َحدَّ اْلُمْقِرُئ  ُعَمَر  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
ثنا عف ان بن مسلم،  ِ الخالل، حد  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ ف ار، َحدَّ الص 

َثَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َثاِبٍت َعْن َأنَ  ِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َحدَّ
َمًة ال َتُروُث َوال   َجًة ُمَلجَّ َماِء َخْيال َمْوُقوَفًة ُمَسرَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َرَأْيُت ِفي السَّ َّللاَّ

ِد اأَلْخَضِر، َتُبوُل َوال َتْعَرُق، ُرُءوُسَها ِمَن اْلَياُقوِت اأَلْحَمِر، َحَواِفُرَها ِمَن الزََّبْرجَ 
َأْبَداُنَها ِمَن اْلِعْقَياِن اأَلْصَفِر، َذَواُت َأْجِنَحٍة، َفُقْلُت ِلَمْن َهِذِه؟ َفَقاَل ِجْبِريُل: َهِذِه 

َ َعَلْيَها َيْوَم اْلِقَياَمةِ   «. ِلُمِحبِ ي َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر َيُزوُروَن َّللاَّ

 موضوع  1681 338
ِإْبَراِهيم بن  ُعَمر ْبن 

أحمد بن أبي غرة  
 العطار 

َثَنا ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْحَمَد ْبِن أبي غرة العط ار  أخو    -َأْخَبَرَنا ابن بكير، َحدَّ
خداش    -المزكيان  بن  محمود  ثنا  حد  اد،  الن ج  الحسين  بن  هارون  ثنا  حد 

َثَنا َيْعُقوُب ْبُن اْلَوِليِد اْلَمَدنِ  يُّ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن الطالقاني، َحدَّ
َفِإنَُّه  ِباْلَعِقيِق  َوَسلََّم: »َتَختَُّموا  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَلْت:  َعاِئَشَة 

 ُمَباَرٌك«. 

 موضوع  1686 339

ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد  
ِ ْبِن حاتم، َأُبو القاسم   َّللاَّ

البزاز يعرف بابن  
 الترمذي  

ِد ْبِن   ، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َجْعَفٍر اْلَخْرِقيُّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثن  ثنا عباس الشكلي، حد  َثَنا َأُبو  َعْبِد هللا الترمذي، حد  ا الحسن بن عرفة، َحدَّ

  ُ ُمَعاِوَيَة َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َقاَل:  ُرَك؟« َقاَل: َبَلى َيا َرُسوَل َّللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَلِبي َبْكٍر: »َيا َأَبا َبْكٍر َأال ُأَبشِ 

ًة«. نَّ هللا يتجلى للخالئق َعامًَّة َوَلَك  »إِ   َخاصَّ

 موضوع  1687 340

ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد  
ِ ْبِن حاتم، َأُبو القاسم   َّللاَّ

البزاز يعرف بابن  
 الترمذي  

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُبَكْيرٍ  ِد ْبِن  َأْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن    -من أصل كتابه   -َأْخَبَرَناُه ُمَحمَّ ُمَحمَّ
  ِ ثنا خالي أبو سعد َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ ِ ْبِن الترمذي البز از، حد  َعْبِد َّللاَّ
َأِبي  َعْن  اأَلْعَمِش  َعِن  ُمَعاِوَيَة  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الحسن بن عرفة،  ثنا  اْلَخالُل، حد 

َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل:  َجاِبٍر  َعْن  َبْكٍر: »َأال الزَُّبْيِر  أَلِبي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ  َصلَّى َّللاَّ
ِ، َقاَل: »إن هللا يتجلى للخالئق عامة ولك   ُرَك؟« َقاَل: َبَلى َيا َرُسوَل َّللاَّ ُأَبشِ 

 «. خاصة

ُعْثَمان ْبن سعيد، َأُبو   موضوع  1703 341
 َعْمرو التمار 

البغدادي   برهان  ْبِن  ُعَمَر  ْبن  اْلُحَسْيِن  ْبُن  اْلَوهَّاِب  َعْبُد  اْلَفَرِج  َأُبو    - َأْخَبَرَنا 
َثَنا َأُبو َعْمٍرو    -بصور ق اق، َحدَّ ِ ْبِن َخَلِف ْبِن بخيت الد  أخبرنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ

َأْحَمُد ْبنُ  َثَنا  اُر، َحدَّ َسَنَة ست   - َمْنُصوٍر اْلَمْرَوِزيُّ َزاجٌ ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد التَّمَّ
ُد ْبُن ُمْصَعٍب اْلَقْرَقَساِنيُّ َعْن ُعَمَر ْبِن ِإْبَراِهيَم   -وخمسين ومائتين  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
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ِ ْبِن َعبَّاٍس   ِه َعْبِد َّللاَّ ْبِن َخاِلٍد اْلُقَرِشيِ  َعْن ِعيَسى ابن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
ِ َواْلَفْتُح، َجاَء اْلَعبَّاُس ِإَلى َعِليٍ  َفَقاَل ُقْم ِبَنا  َقاَل: لَ  ا َنَزَلْت: ِإذا جاَء َنْصُر َّللاَّ مَّ

ُ َعَلْيِه   ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَصاَرا  ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَسلََّم َفَسَأالُه َعْن َذِلَك َفَقالَ  : »َيا َعبَّاُس َيا َعمِ  َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َوَوْحِيِه، َفاْسَمُعوا َلُه ُتْفِلُحوا َوَأِطيُعوا  َ َجَعَل َأَبا َبْكٍر َخِليَفِتي َعَلى ِديِن َّللاَّ ِإنَّ َّللاَّ
ِ َفَرَشدُ   وا. َتْرُشُدوا« َقاَل اْلَعبَّاُس: َفَأَطاُعوُه َوَّللاَّ

ُعْثَمان ْبن سعيد، َأُبو   موضوع  1704 342
 َعْمرو التمار 

َثَنا َأُبو َعْمٍرو ُعْثَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد   َأْخَبَرَناُه ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، َحدَّ
َثَنا ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َخاِلِد  ثنا إسحاق بن إبراهيم الختلي، َحدَّ قَّاُق، حد  ِ الدَّ َّللاَّ

َثَنا ِعيَسى ْبُن عَ  ِ ْبِن اْلَعبَّاِس َعْن َأِبيِه َعْن ْبِن عبد الر حمن، َحدَّ ِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َ َجَعَل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا َعمُّ ِإنَّ َّللاَّ ِه اْلَعبَّاِس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َجدِ 

ِ َوَوْحِيِه، َفَأِطيُعوُه بعدي تهتد   وا واقتدوا به ترشدوا« َأَبا َبْكٍر َخِليَفِتي َعَلى ِديِن َّللاَّ
 قال: َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َفَفَعُلوا َفَرَشُدوا.

 موضوع  1707 343
ُعْثَمان ْبن زكريا ْبن  

 َيْحَيى، المروزي 

ْسَكِريُّ  َأُبو َطاِلٍب َيْحَيى ْبُن َعِليٍ  الدَّ َثَنا  َأْحَمَد َحدَّ ُد ْبُن  َأْحَمَد ُمَحمَّ َأُبو  َثَنا  ، َحدَّ
اْلَمْرَوِزيُّ   -بجرجان  -اْلِغْطِريِفيُّ  َيْحَيى  ْبِن  َزَكِريَّا  ْبُن  ُعْثَماُن  َثَنا    - ببغداد   -َحدَّ

ثنا سويد بن سعيد، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر   ، حد  ثنا محم د بن زكريا المروزي  حد 
اْلَقتَّاُت َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى   َعْن َأِبي َيْحَيى

ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن َعِشَق َفَكَتَم َوَعفَّ َفَماَت َفُهَو   «.َشِهيدٌ َّللاَّ

 موضوع  1708 344

ُعْثَمان ْبن الخطاب ْبن  
َعْبد َّللاَّ ْبن العوام، َأُبو  
َعْمرو البلوي األشج 

المغربي المعروف بأبي  
 الدنيا  

ِد ْبِن َمْرَواَن  َأْحَمد ْبن َعْبِد اأَلْعَلى ْبِن ُمَحمَّ ِ ْبن  اْلَقاِسِم ُعَبْيُد َّللاَّ َأُبو  َثِني  َحدَّ
َثَنا َأُبو اْلَقاِس  قِ يُّ الفقيه، َحدَّ   - ِم ُيوُسُف ْبُن َأْحَمَد ْبِن محم د البغدادي  التمار الرَّ

َث َعِن    -وكان بالرقة يعرف بالبنا، وكان شاهدا بالرقة  فقلت َلُه ِإنَّ اْلُمِفيَد َحدَّ
اأَلَشجِ  َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب؟ َفَقاَل: ِإنَّ اأَلَشجَّ َدَخَل َبْغَداَد َواْجَتَمَع النَّاُس  

ي َداِر ِإْسَحاَق، َوَأْحَدُقوا ِبِه َوَضاَيُقوُه، َوُكْنُت َحاِضَرُه َفَقاَل: ال ُتْؤُذوِني  َعَلْيِه فِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    َفِإنِ ي َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 »ُكلُّ ُمْؤٍذ ِفي النَّاِر«  

 موضوع  1723 345
علي بن إبراهيم بن  

الهيثم بن المهلب، َأُبو 
 الحسن البلدي   

َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ  ق اق، َحدَّ ِ ْبِن َخَلِف ْبِن بخيت الد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا آدم بن   -بعكبرا  -ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن الهيثم بن المهل ب البلدي  حدثني أبي، حد 

َثَنا َلْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َسِمْعُت    أبي إياس العسقالني، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ال َتْضِرُبوا َأْوالَدُكْم َعَلى ُبَكاِئِهْم َفُبَكاُء  َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِبيِ  َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َشَهاَدُة َأْن ال ِإلَ  ٍد الصَّ الُة َعَلى ُمَحمَّ ُ، َوَأْرَبَعَة َأْشُهٍر الصَّ َه ِإال َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأْرَبَعَة َأْشُهٍر ُدَعاٌء ِلَواِلَدْيِه«  .   َصلَّى َّللاَّ

 موضوع  1728 346

َعِليُّ ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن  
َكِن ْبن   ُيوُنَس ْبِن السَّ
صغير، َأُبو القاسم  

 الصفار 

َثَنا َعِليُّ ْبُن ِإْسَماِعيَل   ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلي، َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَبْرَقاِنيُّ
ارُ  فَّ ثنا عنبس بن    -الحافظ األطروش بغدادي من حفظه -َأُبو اْلَقاِسِم الصَّ حد 

اُد ْبُن َسَلَمَة َعْن مَ  َثَنا َحمَّ ثنا مجاشع بن عمرو، َحدَّ َطٍر إسماعيل القزاز، حد 
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ُ َعَلْيِه وسلم:   اْلَورَّاِق َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 «.اْلَبِعيرِ »ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ُيْضَرُب َوْجُهُه ِباْلَبالِء َكَما ُيْضَرُب َوْجُه 

علي ْبن الحسن ْبن   موضوع  1745 347
 سهل، البجلي 

ثنا علي  بن  ثنا سليمان بن أحمد الطبراني، حد  أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حد 
،   -ببغداد   - الحسن ابن سهل البجلي ِ اْلَعطَّاُر اْلَبَجِليُّ َثَنا ُيوُسُف ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ

َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن َلْيٍث َعْن َطاُوٍس   ثنا سليمان ابن عيسى السجزي، َحدَّ حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َساَرْعُتْم ِإَلى   َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 «. اْلُمْنَتِعلِ اْلَخْيِر َفاْمُشوا ُحَفاًة، َفِإنَّ اْلُمْحَتِفي ُيَضاَعُف َأْجُرُه َعَلى 

 موضوع  1749 348
علي ْبن الحسن ْبن  

َأُبو  علي ْبن زكريا، 
 القاسم الوراق الشاعر 

اعر،   ، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ  بن زكريا الش  َأْخَبَرَنا الطَّاِهِريُّ
َثَنا َقَزَعُة  ثنا بشر بن دحية، َحدَّ ، حد  ُد ْبُن َجِريٍر الطََّبِريُّ َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبُن ُسَوْيٍد عَ  ِن اْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 ُموَسى«.َقاَل: »َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر ِمنِ ي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن 

علي ْبن الحسين، َأُبو   موضوع  1755 349
 الحسن السقطي 

َثَنا ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُيوُسَف ْبِن  ُد ْبُن ُعَمَر بن بكير المقرئ، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
، أخبرنا أبو زكريا   َقِطيُّ َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن السَّ نعيم الوكيل، َحدَّ

زَّاقِ  َثَنا َعْبُد الرَّ ، َحدَّ ،  يحيى بن معين ابن عون األنباري  ، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم »َمْن َتَعلََّم   َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ اْلَجنََّة، َوَشفََّعُه ِفي َعْشَرٍة ِمْن َأْهِل َبْيِتِه ُكلٌّ َقدْ   اْسَتْوَجَب  اْلُقْرآَن َوَحِفَظُه َأْدَخَلُه َّللاَّ
 النار«.

 موضوع  1746 350
علي بن الحسن بن  
محمد بن سعيد بن  

 ُعْثَمان، العكبري 

ٍد اْلُكوِفيُّ  َثَنا َأُبو ُحَصْيٍن ِضَياُء ْبُن ُمَحمَّ ُل، َحدَّ   - َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَخالَّ
َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن سعيد    -بها  ثنا الحسين بن مرزوق، َحدَّ حد 

ثنا إبراهيم بن عبد هللا الطرسوسي،   ، حد  َثِني ِبالٌل َخاِدُم  بن عثمان العكبري  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ا اْجَتَمَعِت اْلَيُهوُد على أخي عيسى بن َمْرَيَم ِلَيْقُتُلوهُ  ُ   -ِبَزْعِمِهمْ   -»َلمَّ َأْوَحى َّللاَّ
َأْدِرْك َعْبِدي، َفَهَبَط ِجْبِريُل، َفِإَذا ُهَو ِبَسْطٍر ِفي َجَناِح ِجْبِريَل ِفيِه   ِإَلى ِجْبِريَل َأنْ 

ِ َقاَل ِعيَسى ُقْل، َقاَل َوَما َأُقوُل َيا ِجْبِريُل؟   ُ ُمَحمٌَّد َرُسوُل َّللاَّ َمْكُتوٌب ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ
َمِد  َقاَل: ُقِل اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك ِباْسِمَك الْ  َواِحِد اأَلَحِد، َأْدُعوَك اللَُّهمَّ ِباْسِمَك الصَّ

ْجَت َعنِ ي َما  َأْدُعوَك اللَُّهمَّ ِباْسِمَك اْلَعِظيِم اْلِوْتِر الَِّذي َمأَل اأَلْرَكاَن ُكلََّها ِإال َفرَّ
 ِإَلى ِجْبِريَل  َأْمَسْيُت ِفيِه َوَأْصَبْحُت ِفيِه، َقاَل: َفَدَعا ِبَها ِعيَسى. َقاَل َفَأْوَحى َّللاَُّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى َأْصَحاِبِه   َأِن اْرَفْع ِإَليَّ َعْبِدي« ُثمَّ اْلَتَفَت َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َفَقاَل: »َيا َبِني َهاِشٍم، َيا َبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َيا َبِني َعْبِد َمَناٍف، اْدُعوا َربَُّكْم 

ِلَماِت، َفَوالَِّذي َبَعَثِني ِباْلَحقِ  نبيا ما دعا بها قوم إال واهتز َلُه اْلَعْرُش  ِبَهُؤالِء اْلكَ 
ْبُع َواأَلَرُضوَن  َمَواُت السَّ ْبعُ َوالسَّ  «.السَّ

على ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن   موضوع  1771 351
 الفرج، المكتب 

ِ ْبِن اْلَفَرِج المكتب البرداني َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ   - َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ُقَطْيٌط، َحدَّ
َثَنا َأْحَمُد    -إمالء من حفظه بالبردان  ر اج األصم، َحدَّ ثنا محم د بن محمود الس  حد 

َثَنا َحمَّ  -َأُبو اأَلْشَعِث اْلِعْجِليُّ   -ْبُن اْلِمْقَدامِ  ْخِتَياِنيِ   َحدَّ اُد ْبُن َزْيٍد َعْن َأيُّوب السَّ
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ُ َعَلْيِه  ِد ْبِن ِسيِريَن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن ُمَحمَّ
ِ َثالَثٌة، ِجْبِريُل، َوَأَنا، َوُمَعاِوَيُة«     َوَسلََّم َيُقوُل: »اأُلَمَناُء ِعْنَد َّللاَّ

 موضوع  1778 352
علي ْبن عبدة ْبن قتيبة  
ْبن شريك ْبن حبيب، َأُبو  
 الحسن التميمي المكتب   

َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيلَ  ثنا علي  بن عمر الدارقطني، َحدَّ   - أخبرني األزهري، حد 
ثنا أبو الحسن   -َسَنَة ِستَّ َعْشَرَة وثالثمائة، من كتابه ولم أسمعه إال منه حد 

َثَنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب َعْن ُمحَ  ِد ْبِن  علي  بن عبدة، َحدَّ مَّ
َلَيَتَجلَّى   َ َّللاَّ »ِإنَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:  َجاِبٍر  َعْن  اْلُمْنَكِدِر 

 خاصة«.ِللنَّاِس َعامًَّة، َوَيَتَجلَّى ألبي بكر 

 موضوع  1779 353
علي ْبن عبدة ْبن قتيبة  
ْبن شريك ْبن حبيب، َأُبو  
 الحسن التميمي المكتب   

َثَنا اْلُمَعاَفى ْبُن َزَكِريَّا  ُد ْبُن َعِليٍ  الواسطي، َحدَّ َأْخَبَرَناُه اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ
. وَأْخَبَرَناُه َأُبو طالب ُعَمر ْبن ِإْبَراِهيَم الفقيه، أَ  ْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد  اْلُجَرْيِريُّ

الحضرمي،  هارون  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ َقاال:  اأَلْبَهِريُّ  َصاِلٍح  ْبِن  ُمَحمَّد  ْبن  َّللاَّ 
َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبَدةَ  َثَنا َيْحَيى ْبُن   -اْلُمْكِتَب، ُثمَّ اتََّفَقا   - زَاَد اأَلْبَهِريُّ   -َحدَّ َقاَل: َحدَّ

ُد   -اأَلْبَهِريُّ اْلَقطَّاَن، ُثمَّ اتََّفَقاَزاَد    -َسِعيدٍ  َثِني ُمَحمَّ َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب َقاَل: َحدَّ
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ  -ْبُن اْلُمْنَكِدرِ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد   -َوِفي َحِديِث اْلُمَعاَفى َعْن ُمَحمَّ

ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عَ  َ َيَتَجلَّى ِللنَّاِس َعامًَّة، َّللاَّ َلْيِه وسلم: »إن َّللاَّ
ًة«  .  َوأَلِبي َبْكٍر َخاصَّ

 موضوع  1780 354
علي ْبن عبدة ْبن قتيبة  
ْبن شريك ْبن حبيب، َأُبو  
 الحسن التميمي المكتب   

رَّاجُ  ِ السَّ َعْبِد َّللاَّ ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  اْلَقاِسِم  َأُبو    - بنيسابور  -َأْخَبَرَنا 
ثنا الحسن بن علي    َأْخَبَرَنا َأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َحْسَنَوْيِه المقرئ، حد 

َأبِ  اْبُن  َثَنا  َحدَّ بكير،  أبي  بن  يحيى  ثنا  حد  عف ان،  ْبِن  بن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ِذْئٍب  ي 
َ َيَتَجلَّى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ةً   «. ِلْلُمْؤِمِنيَن َعامًَّة، َوَيَتَجلَّى أَلِبي َبْكٍر َخاصَّ

 موضوع  1789 355
علي ْبن الفتح ْبن 
ُمَحمَّد، َأُبو القاسم 

 القطان 

َثَنا َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعَرَفَة َقاَل: َحدَّ ار، َحدَّ ف  َوِفي   - َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن محم د الص 
َثِني  اِر َحدَّ فَّ ْحَمِن ْبُن َزْيِد    -َحِديِث الصَّ ِ ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلِغَفاِريُّ َعْن َعْبُد الرَّ َعْبُد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْبِن   ِ ْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َأْسَلَم َعْن َأِبيِه َعْن َعْبِد َّللاَّ
 «.اْلَجنَّةِ »ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ِسَراُج َأْهِل 

 موضوع  1794 356

َعِلي  بن ُمَحمَِّد ْبِن َعِلي   
بن ُموَسى ْبُن َجْعَفر ْبِن  

ِد ْبِن َعِلي  ْبِن   ُمَحمَّ
اْلُحَسْين ْبن َعِلي  بن  

أبي طالب، أبو الحسن  
 الهاشمي   

اْلُمْقِرُئ  ِزَياٍد  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا  َأْحَمَد بن رزق،  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ثنا الحسين بن حم اد المقرئ النقاش،   ثنا الحسين بن مروان   -بقزوين  -حد  حد 

ُد ْبُن َيْحَيى اْلُمَعاِذيُّ َقاَل: َقاَل َيْحَيى ْبُن َأْكَثَم ِفي َمْجِلِس   َثِني ُمَحمَّ ، َحدَّ األنباري 
؟ َفَتَعايَ   -َواْلُفَقَهاُء ِبَحْضَرِتهِ   -اْلَواِثقِ  ى الَقْوُم َعِن  َمْن َحَلَق َرْأَس آَدَم ِحيَن َحجَّ

بن   َعِلي   ِإَلى  َفَبَعَث  ِباْلَخَبِر،  ُئُكْم  ُيَنبِ  َمْن  ُأْحِضُرُكْم  َأَنا  اْلَواِثُق:  َفَقاَل  اْلَجَواِب، 
ِد ْبِن َعِلي  بن ُموَسى بن جعفر بن محم د ابن علي بن الحسين بن علي   ُمَحمَّ

ْن حلق رأس آدم؟ فقال: سألتك  بن أبي َطاِلٍب َفُأْحِضَر َفَقاَل: َيا َأَبا اْلَحَسِن مَ 
َأْقَسْمُت عليك لتقولن قال: أما إذ    باّلِل َيا َأْعَفْيَتِني، َقاَل:  َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ِإال 

ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى   ي َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  َثِني َعْن َجدِ  َأَبْيَت َفِإنَّ َأِبي َحدَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : »ُأِمَر ِجْبِريُل َأْن َيْنِزَل ِبَياُقوَتٍة ِمَن اْلَجنَِّة، َفَهَبَط ِبَها َفَمَسَح َّللاَّ
ْعُر ِمْنُه، َفَحْيُث َبَلَغ ُنوُرَها َصاَر   َحَرًما«. ِبَها َرْأَس آَدَم َفَتَناَثَر الشَّ

 موضوع  1813 357
َعِلي  ْبن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيد  

ِ ْبن ِإْبَراِهيم، َأُبو   َّللاَّ
 الحسن الزهري الضرير  

وخ األيلي َعْن َسِعيِد ْبِن ُسَلْيٍم َعْن َعْبِد   وقال لي التنوخي عن شيبان عن فر 
َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  َقاَل:  َماِلٍك  ْبِن  َأَنِس  َعْن  َعَلْيِه  اْلَعِزيِز ابن ُصَهْيٍب   

 اْلِغَناَء«. َوَسلََّم: »َغْسُل اإِلَناِء َوَطَهاَرُة اْلِفَناِء ُيوِرَثاِن 

علي ْبن َيْحَيى ْبن َعْبد   موضوع  1824 358
، البزاز   َّللاَّ

ِ ْبِن َنْصٍر الذارع  ، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َعاِليُّ   - َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن النِ 
ثنا إسماعيل    -بالنهروان  ، حد  ِ البز از البغدادي  َثَنا َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ

َثَنا ِعيَسى ْبُن َجعْ  َفٍر َعْن ُسْفَياُن الثَّْوِريِ  َعْن ِهَشاِم ْبِن  بن الفضل الر ازي، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمَرُض  ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُر ُذُنوَب َثالِثيَن   َسَنًة«. َيْوٍم ُيَكفِ 

علي ْبن ُيوُسف ْبن   موضوع  1825 359
 الدقاق أيوب، 

، أخبرنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي، أخبرنا   أخبرنا الحسن بن علي  الجوهري 
ُغالُم   َغاِلٍب  ْبن  ُمَحمَّد  ْبن  َأْحَمد  َثَنا  َحدَّ ق اق،  الد  أي وب  بن  يوسف  ابن  علي  

َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم َعْن ُمَعاِن ْبِن رفاعة    -الخليل ثنا محمود بن غيالن، َحدَّ حد 
علي  بن زيد َعِن اْلَقاِسِم َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ   عن

 اْلُمَعلِ ِميَن«. َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َتْسَتِشيُروا اْلَحاَكَة َوال 

العباس ْبن إسماعيل ْبن   موضوع  1830 360
 حماد، البغدادي 

اْلَحَسِن   َأُبو  اأَلَذِنيُّ َأْخَبَرَنا  ُبْنَداٍر  ْبِن  اْلُحَسْيِن  ْبُن  َأُبو    -ِبِمْصرَ   -َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ
َثَنا اْلَعبَّاُس ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن   َطاِهٍر اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِفيٍل، َحدَّ

، اٍد اْلَبْغَداِديُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن    َحمَّ اجِ َحدَّ ُد ْبُن    -َمْوَلى َبِني َهاِشمٍ   -اْلَحجَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
 ُ ْحَمِن ْبِن َسِفيَنَة َعْن َأِبيِه َعْن َسِفيَنَة َقاَل: َتَعبََّد َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْبِد الرَّ

 اَر َكاْلِحْلِس اْلَباِلي. َعَلْيِه َوَسلََّم َقْبَل َأْن َيُموَت ِبَشْهَرْيِن، َواْعَتَزَل النِ َساَء َحتَّى َص 

 موضوع  1845 361
عمرو ْبن جميع، َأُبو  

 عثمان   

األدمي سعيد  بن  الحسن  ثنا  حد  المقرئ،  عمر  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  َعِليُّ    - َأْخَبَرَنا 
ثنا أبو إبراهيم الترجماني،   -بالموصل  ثنا محم د بن محمود الصيدالني، حد  حد 

اِك َعِن النَّزَّاِل ْبِن َسْبَرَة َعْن عَ  حَّ َثَنا َعْمُرو ْبُن ُجَمْيٍع َعْن ُجَوْيِبٍر َعِن الضَّ ِليِ   َحدَّ
ُجوا َوال ُتَطلِ ُقوا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتَزوَّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلَعْرُش«.َفِإنَّ الطَّالَق َيْهَتزُّ َلُه 

 موضوع  1859 362

العالء ْبن مسلمة ْبن  
عثمان بن محمد ْبن  
إسحاق، َأُبو سالم  

 الرواس، مولى بني تميم  

َثَنا   َثَنا َجْعَفر ْبن ُمَحمَّد ْبن نصير الخلدي، َحدَّ ز از، َحدَّ َأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد الر 
َثِني اْلَعالُء    -َمْوَلى َمْنُصوِر ْبن اْلَمْهِدي ِ   -اْلَمْنُصوِريُّ ِإْبَراِهيم ْبن َنْصرٍ  َقاَل: َحدَّ

وَّاُس  ِد   -ِمْن َأْهِل ُسوِق َيْحَيى   -ْبُن َمْسَلَمَة َأُبو َساِلٍم الرَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ وَأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْبُن   َأْحَمُد  َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  قَّاِق، أخبرنا علي  بن عمر الختلي، َحدَّ الدَّ ِر  اْلُمَظفَّ ْبِن 

َنْص  ْبِن  َساِلٍم  اْلَقاِسِم  َأُبو  َمْسَلَمَة  ْبُن  اْلَعالُء  َثَنا  َحدَّ  ، الن يسابوري  َزْيٍد  ْبِن  ِر 
  ِ ، َعْن َأَباٍن، َعْن َأَنٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َثَنا َأُبو َحْفٍص اْلَعْبِديُّ وَّاُس، َحدَّ الرَّ

اأَلرْ  ِمَن  ِقْرَطاًسا  َرَفَع  َوَسلََّم: »َمْن  َعَلْيِه   ُ ْحَمِن َصلَّى َّللاَّ الرَّ  ِ ِبْسِم َّللاَّ ِفيِه  ِض 
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ِحيِم ِإْجالال ِ ُثمَّ اتََّفَقا   -الرَّ زَّاُز ّلِلَّ يِقيَن،    -َزاَد الرَّ دِ  ِ ِمَن الصِ  َأْن ُيَداَس، ُكِتَب ِعْنَد َّللاَّ
ز از: مشركين.  َف َعْن َواِلَدْيِه وإن كانا كافرين« وقال الر   َوُخفِ 

 موضوع  1874 363

الحكم ْبن  عصام ْبن 
عيسى ْبن زياد ْبن عبد  

الرحمن، َأُبو عصمة  
 الشيباني العكبري 

َثَنا َصاِلُح ْبُن أحمد   َثَنا َأْحَمد ْبُن ِإْبَراِهيَم، َحدَّ َثِني اْلَحَسن ْبن َأِبي طالب، َحدَّ َحدَّ
عمر   بن  جميع  ثنا  حد   ، العكبري  الحكم  بن  عصام  ثنا  حد  البز از،  يونس  بن 

ثنا سو  ، حد  ْعِبيِ  َعْن َعِليٍ  َقاَل: َقاَل  البصري  ار عن محم د بن ُجَحاَدَة َعِن الشَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْنَت وشيعتك في    الجنة«. َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 موضوع  1892 364
غانم ْبن حميد ْبن يونس  

، َأُبو َبْكر   ْبن عبد َّللاَّ
 الشعيري   

ِ ْبن َعِلي  ْبِن ِعَياٍض اْلَقاِضي َوَأُبو َنْصٍر   -ِبُصورَ   -َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّد َعْبد َّللاَّ
ُد ْبُن    -ِبَصْيَدا   - َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن بن َأْحَمَد اْلَورَّاقُ  َأْحَمَد ْبِن  َقاال: َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ

هللا عبد  ْبِن  ُيوُنَس  ْبِن  ُحَمْيِد  ْبُن  َغاِنُم  َثَنا  َحدَّ الغساني،  بكر    -جميع  أبو 
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعْمِرو    -ببغداد   - الشعيري  ثنا أبو عمارة أحمد بن محم د، َحدَّ حد 

ثن ، حد  ُدوِسيُّ َثَنا  ا  ْبِن َسْيٍف السَّ َمْنُصوُر ْبُن َصَدَقَة َعْن  القاسم بن مطيب، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْبَنِتي  َأِبي َمْعَبٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َ َفَطَمَها   اَها َفاِطَمَة أَلنَّ َّللاَّ َفاِطَمُة َحْوَراُء آَدِميَُّة َلْم َتِحْض، َوَلْم َتْطِمْث، َوِإنََّما َسمَّ

يَها َعِن النَّاِر«  .وَ   ُمِحبِ 

 موضوع  1899 365
الفضل ْبن غانم، َأُبو  

 علي الخزاعي 

َثَنا َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعٍب َعْن   ثنا الفضل بن غانم، َحدَّ ثنا أحمد بن زهير، حد  حد 
ِمْن  َلْيَلِتي  َكاَنْت  َقاَلْت:  َسَلَمَة  ُأمِ   َعْن  اْلُخْدِريِ   َسِعيٍد  َأِبي  َعْن  اْلَعْوِفيِ   َعِطيََّة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَتْتُه َفاِطمَ  ُة َوَمَعَها َعِليٌّ َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َأْنَت َوِشيَعُتَك ِفي اْلَجنَِّة، ِإال َأنَّ   َوَأْصَحاُبَك ِفي اْلَجنَِّة،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم »َأْنَت  َّللاَّ

ُيَجاِوْز َتَراِقَيُهْم،    ِممَّْن ُيِحبَُّك َقْوًما ُيْضَفُزوَن  اإِلْسالَم ِبَأْلِسَنِتِهْم َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن ال
َلُهْم َنَبٌز ُيَسمَّْوَن الرَّاِفَضَة. َفِإَذا َلِقيَتُهْم َفَجاِهْدُهْم َفِإنَُّهْم ُمْشِرُكوَن« َقاَل: ُقْلُت َيا  
ِ َما َعالَمُة َذِلَك ِفيِهْم؟ َقاَل: »َيْتُرُكوَن اْلُجُمَعَة َواْلَجَماَعَة، َوَيْطَعُنوَن   َرُسوَل َّللاَّ

َلِف ِفي ال ِل«. سَّ  اأَلوَّ

 الفرخان ْبن روزبة موضوع  1919 366

َثَنا َأُبو  ثنا يوسف بن عمر القواس، َحدَّ ٍد اْلَخالُل، حد  َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ
َخانِ  ُد ْبُن اْلَفرُّ َخاِن ْبِن ُروَزَبةَ   -َقِدَم علينا  -الطَّيِ ِب ُمَحمَّ َثِني َأِبي اْلَفرُّ َمْوَلى   -َحدَّ

ِل على هللا ثنا الحسن بن عرفة أبو معاو   -اْلُمَتَوكِ  ثنا ُمَحمَُّد حد  ية الضرير، حد 
ْبُن َخاِزٍم َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي َواِئٍل َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  
ِظلِ َك   َتْحَت  َوَأِظلَُّهْم  َأْعَماَرُهْم،  َوَأِطْل  ِلْلُمَعلِ ِميَن  اْغِفْر  »اللَُّهمَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ

َل«  . َفِإنَّ   ُهْم ُيَعلِ ُموَن ِكَتاَبَك اْلُمَنزَّ

 موضوع  1921 367

القاسم بن عمر بن عبد  
هللا بن مالك ْبن أبي  

أيوب األنصاري، يكنى 
 أبا عمرو  

َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلَحَسُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن اْلُمْنِذِر القاضي، َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن  
مَّاكِ   -َأْحَمدَ  السَّ ِباْبِن  َأُبو    -اْلَمْعُروُف  َثِني  َحدَّ َقاَل:  ُسَنْيٍن  ْبُن  ِإْسَحاُق  َثَنا  َحدَّ

ٍد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُسَف  َعْمٍرو. َوَأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبكْ  ٍر، َوُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَّ
اْلَعالُف َقاال: َأْخَبَرَنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي. وأخبرنا أبو بكر  

الواعظ  هارون  بن  أحمد  ابن  طلحة  بن  له   -أحمد  بكر    -واللفظ  أبو  ثنا  حد 
ثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين، َحدَّ  ، حد  افعي  َثَنا َأُبو َعْمٍرو اْلَقاِسُم ْبُن الش 
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َثَنا َداُوُد ْبُن َأِبي ِهْنٍد   ، َحدَّ ُعَمَر ْبِن عبد هللا بن مالك بن أبي أيوب األنصاري 
  ِ ْعِبيُّ َعْن َطاُوٍس َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َثِني َعاِمٌر الشَّ َقاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم: »َأَداُء اْلُحُقوِق، َوِحْفُظ اأَلَماَناِت، ِديِني َوِديُن النبيين ِمْن َصلَّى َّللاَّ
ُقْرَباَنُكُم   َجَعَل  َتَعاَلى   َ َّللاَّ ِإنَّ  اأُلَمِم،  ِمَن  َأَحٌد  ُيْعَط  َلْم  َما  ُأْعِطيُتْم  َوَقْد  َقْبِلي، 

َواإِلَقامَ  ِباأَلَذاِن  اْلَخْمَس  َقْبَلُكْم،  االْسِتْغَفاَر، َوَجَعَل َصالَتُكُم  ُأمٌَّة  ُتَصلِ َها  َوَلْم  ِة، 
َ َعْشَر َمرَّاٍت   َفَحاِفُظوا َعَلى َصَلَواِتُكْم، َوَأيُّ َعْبٍد َصلَّى اْلَفِريَضَة ُثمَّ اْسَتْغَفَر َّللاَّ
    َلْم َيُقْم ِمْن َمَقاِمِه َحتَّى ُتْغَفَر ُلُه ُذُنوُبُه َوَلْو َكاَنْت ِمْثَل َرْمِل عالج وجبال تهامة« 

 موضوع  1923 368

القاسم ْبن هاشم ْبن  
َسِعيد ْبن سعد ْبن َعْبد  

َّللاَّ ْبن سيف ْبن حبيب،  
 السمسار 

ْلِت   ِد ْبن َأْحَمَد ْبِن ُموَسى ْبِن َهاُروَن ْبِن الصَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا   مسار، حد  ثنا القاسم بن هاشم الس  ، أخبرنا محم د بن مخلد، حد  األهوازي 

اْلُمؤْ  َأمِ   َعاِئَشَة  َمْوَلى  ُصَبْيٌح  َثَنا  َحدَّ الرملي،  هللا  عبد  ابن  َقاَل  الصباح  ِمِنيَن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َشِرَب َنِبيًذا   َسِمْعُت َعاِئَشَة َتُقوُل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َحَراٌم«.َفاْقَشَعرَّ ِمْنُه َمْفِرُق َرْأِسِه َفاْلَحْسَوُة ِمْنُه 

ْحَمن   موضوع  1925 369 القاسم ْبن َعْبد الرَّ
 األنباري ْبن زياد، 

مد بن علي  الط ستي ثنا القاسم َأْخَبَرَنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، أخبرنا َعْبد الص  ، حد 
َثَنا ِهَشاُم ْبُن  مسار، َحدَّ ثنا يحيى بن هاشم الس  ، حد  بن عبد الر حمن األنباري 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َنَباُت   ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْعِر ِفي اأَلْنِف َأَماٌن ِمَن   اْلُجَذاِم«. الشَّ

 موضوع  1933 370
القاسم ْبن إبراهيم ْبن   

 َأْحَمد، الملطي  

ثنا أبو الحسن علي    ، حد  أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي 
ِد ْبِن َعِليٍ  اْلَحَلِبيُّ   ٍد اْلَحْرِبيُّ َوَأُبو اْلَعبَّاِس اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ بن عمر ابن ُمَحمَّ

َثَنا َماِلُك بْ  ثنا لوين، َحدَّ َثَنا َقاِسُم ْبُن إبراهيم الملطي، حد  ُن َأَنٍس َعْن  َقاال: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقَرَأ ُثُلَث   َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َقَرَأ  َوَمْن  النُُّبوَِّة  ُثُلَثِي  ُأْعِطَي  اْلُقْرآِن  ُثُلَثِي  َقَرَأ  َوَمْن  النُُّبوَِّة،  ُثُلَث  ُأْعِطَي  اْلَقْرآِن 

ُكلَُّه ُأْعِطَي النُُّبوََّة ُكلََّها، َوُيَقاُل َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اقرأ وارقه بكل آية درجة،   اْلُقْرآنَ 
فيقرأ ويصعد درجة َدَرَجًة َحتَّى ُيْنِجَز َما َمَعُه ِمَن اْلُقْرآِن، ثم يقال له اقبض  

ِفي َيِدِه اْلُيْمَنى اْلُخْلُد، َوِفي فيقبض ِبَيدِه، ُثمَّ ُيَقاُل َلُه َهْل َتْدِري َما ِبَيِدَك؟ َفِإَذا 
 النعيم«. األخرى 

 موضوع  1941 371
قطبة ْبن المفضل ْبن  

إبراهيم، َأُبو إبراهيم  
 األنصاري 

إبراهيم قطبة بن   أبو  ثنا  َزَكِريَّا، حد  ْبُن  اْلُمَعاَفى  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  اأَلْزَهِريُّ  َأْخَبَرِني 
 ، ِد ْبِن َمْسُروٍق الطُّوِسيُّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ المفضل ابن إبراهيم األنصاري 

َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن ِهشَ  ثنا سويد بن سعيد، َحدَّ اِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َعِشَق َفَعفَّ ُثمَّ   َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َشِهيًدا«. َماَت َماَت 

 موضوع  1952 372
، َأُبو    لؤلؤ ْبن عبد َّللاَّ

 ُمَحمَّد القيصري   

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم  ثنا لؤلؤ بن عبد هللا القيصري، َحدَّ َأْخَبَرَنا الط اهري، حد 
وفي   الص  النَِّصيِبيُّ  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن    -بالموصل   - ْبُن  اْلُحَسْيُن   ِ َّللاَّ َعْبِد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

َثِني ِإْسَحاُق ْبُن اْلَحَسِن ْبِن شَ  َثِني ُمَحمَُّد ْبُن ِسَناَن الحنظلي، َحدَّ اٍد َقاَل: َحدَّ دَّ
ُ َعَلْيِه   ِه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ِبْشٍر اْلُقَرِشيُّ َعْن َبْهِز ْبِن َحِكيٍم َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
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و ْبِن َعْبِد َودٍ  َيْوَم اْلَخْنَدِق َوَسلََّم َأنَُّه قال: »لمبارزة على ابن َأِبي َطاِلٍب ِلَعْمرِ 
 َأْفَضُل ِمْن َعَمِل ُأمَِّتي ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة«  . 

موسى بن سهل    موضوع  1955 373
 الراسبي  

َثَنا َأُبو   َأْخَبَرَناُه َأُبو اْلُحَسْيِن َزْيُد ْبُن جعفر بن الحسين العلوي المحم دي، َحدَّ
 ِ َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعِليِ  ْبِن َعِليِ   َعْبِد َّللاَّ ، َحدَّ ُد ْبُن َوْهَباَن الهنائي البصري  ُمَحمَّ

َثِني ُموَسى   -بواسط   -ْبِن َرِزيٍن الخزاعي   َثَنا َأِخي ِدْعِبٌل َقاَل: َحدَّ ثنا أبي، َحدَّ حد 
َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق َعْن َأِبي  َحدَّ   -ِفي ِدْهِليِز ُمَحمَِّد ْبِن ُزَبْيَدةَ   -ْبُن َسْهٍل الرَّاِسِبيُّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِ ْبِن مسعود َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اأَلْحَوِص َعْن َعْبِد َّللاَّ
»َمْن َأَحبَِّني َفْلُيِحبَّ َعِليًّا، َوَمْن َأْبَغَض َعِليًّا َفَقْد َأْبَغَضِني، َوَمْن َأْبَغَضِني َفَقْد  

َ َأْدَخَلُه النار«  .َأْبغَ  َ َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْن َأْبَغَض َّللاَّ  َض َّللاَّ

 موضوع  1956 374
موسى بن نصر، أبو   

 عمران الثقفي   

، أخبرنا محمد بن أحمد  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَوِليِد اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّد ْبن علي البلخي 
ُد ْبُن َمْحُموِد ْبِن ُيوُنَس    -ببخاري   -بن محمد بن سليمان الحافظ  أخبرنا ُمَحمَّ

ثنا موسى بن  ، حد  مرقندي  ثنا إبراهيم بن أبي إبراهيم الس  ْبِن ُمْكَرٍم الوز ان، حد 
َثَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل   ، َحدَّ نصر البغدادي 

ْوَم َثالِثيَن َيْوًما،   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  ُ َعَلى ُأمَِّتي الصَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْفَتَرَض َّللاَّ
َجَرِة َبَقى  ا َأَكَل ِمَن الشَّ َواْفَتَرَض َعَلى َساِئِر األمم أقل وأكثر، وذلك أن آَدَم َلمَّ

ُ َعَلْيِه أَ  ا َتاَب َّللاَّ َمَرُه ِبِصَياِم َثالِثيَن َيْوًما  ]ِفي[  َجْوِفِه ِمْقَداَر َثالِثيَن َيْوًما، َفَلمَّ
، َفاْفَتَرَض علي  وعلى أمتي الصوم ِبالنََّهاِر، َوَما َنْأُكُل ِباللَّْيِل َفَفْضٌل   ِبَلَياِليِهنَّ

 ِمَن َّللاَِّ عز وجل«  . 

موسى بن سليمان، أبو    موضوع  1958 375
 سليمان الجوزجاني  

ِ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم البغوي،  َأْخَبَرَنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، َأْخَبَرَنا َعْبد َّللاَّ
ِ ْبُن اْلَحَسنِ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا أبو سليمان الجوزجاني،   -ُهَو اْلَهاِشِميُّ   -َحدَّ حد 

َثَنا اأَلْعَمُش َعْن ِبْشِر ْبِن  ثنا عمرو بن جميع، َحدَّ َغاِلٍب اأَلَسِديِ  َقاَل: َقِدَم حد 
َوَعْن   ِبالِدِهْم،  َحاِل  َعْن  َفَسَأَلُهْم  َأْنَطاِكيََّة،  ِمْن  ُأَناٌس  َعِليٍ   ْبِن  اْلُحَسْيِن  َعَلى 
َثِني َأِبي  ِسيَرِة َأِميِرِهْم ِفيِهْم، َفَذَكُروا َخْيًرا ِإال َأنَُّهْم َشَكُوا اْلَبْرَد َفَقاَل اْلُحَسْيُن: َحدَّ
َأَذاُنَها   َكُثَر  َبْلَدٍة  َقاَل: »َأيَُّما  َأنَُّه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ ي َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َجدِ 

الِة اْنَكَسَر َبْرُدَها   « .-َأْو َقاَل َقلَّ َبْرُدَها  -ِبالصَّ

 موضوع  1959 376
موسى بن إبراهيم، أبو   

 عمران المروزي  

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزقٍ  َثَنا    -ِإْمالءً   -َحدَّ قَّاُق، َحدَّ َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأْحَمَد الدَّ َحدَّ
  ، ثنا موسى بن إبراهيم المروزي  ، حد  الِم اْلَمْرَوِزيُّ ُد ْبُن َخَلِف ْبن َعْبد السَّ ُمَحمَّ

َثَنا  ُ َعَلْيِه  َحدَّ ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
َمْرَحًبا  َعْدال،  ِباْلَقاِئِليَن  َمْرَحًبا  ُيَؤذِ ُن:  َن  اْلُمَؤذِ  َيْسَمُع  ِحيَن  َقاَل  »َمْن  َوَسلََّم: 

َأْلَفيْ  َلُه   ُ َكَتَب َّللاَّ َوَأْهال،  الِة  َئٍة، ِبالصَّ َأْلِف َسيِ  َأْلَفْي  َعْنُه  َوَمَحا  َأْلِف َحَسَنٍة،   
 َوَرَفَع َلُه َأْلَفْي َأْلِف َدَرَجٍة«  .

 موضوع  1960 377
موسى بن إبراهيم، أبو   

 عمران المروزي  

ثنا أحمد بن   ثنا عمر بن أحمد الواعظ، حد  َثِني اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َطاِلٍب، حد  َحدَّ
ثنا موسى بن إبراهيم  ثنا عمر بن عيسى اآلجري، حد  محم د بن سعيد، حد 

ِد ْبِن ُجَحاَدَة َعْن َأَنٍس    -ببغداد   -المروزي   ْبِرَقاِن َعْن ُمَحمَّ َثَنا َداُوُد ْبُن الزِ  َحدَّ
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ُنوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َقاَل: قَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُيْحَشُر اْلُمَؤذِ  اَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِإَلْيِهُم  َيْنُظُر  ِباأَلَذاِن.  َأْصَواَتُهْم  رافعي  بالل،  مقدمهم  الجنة،  نوق  ِمْن  ُنوٍق 

ف الناس وال يخافون، اْلَجْمُع َفُيَقاُل: َمْن هؤالء؟ فيقال: مؤذنوا أمة محم د، يخا
 «. َيْحَزُنونَ ويحزنون النَّاُس َوال 

موسى بن عيسى،    موضوع  1963 378
 البغدادي  

ِد ْبِن اأَلْزَهِر السمناني َثَنا َأْحَمدُ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َيْعِني   - ، َحدَّ
ٍد الوشاء  َثَنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى اْلَبْغَداِديُّ   -اْبَن ِعيَسى ْبِن ُمَحمَّ ْمَلِة    -َحدَّ ِبالرَّ

َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن َعْن ُحَمْيٌد الطَِّويُل َعْن َأَنِس ْبِن    -َسَنَة خمسين ومائتين  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َبَكى اْلَيِتيُم َوَقَعْت ُدُموُعُه  َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ

ْحَمِن َتَعاَلى، َفَيُقوُل َمْن َأْبَكى َهَذا اْلَيِتيَم الَِّذي َواَرْيُت َواِلَدْيِه َتْحَت   ِفي َكفِ  الرَّ
 اْلَجنَُّة«.الثََّرى؟ َمْن َأْسَكَتُه َفَلُه 

موسى بن نصر بن    موضوع  1968 379
 جرير

اْلَعَلِويُّ  َحْمَزَة  ْبِن  الميمون  بن  القاسم  بن  أحمد  إبراهيم  أبو  ِإَليَّ  ِمْن    -َكَتَب 
َثِني َأُبو نصر علي ْبن هبة َّللاَّ ْبِن َعِليٍ  اْلَبْغَداِديُّ َعْنُه َقاَل: َأْخَبَرَنا    -ِمْصرَ  وَحدَّ

َثَنا ُموَسى ْبُن َنْصِر ْبِن  ِإْبَراِهيُم ْبُن َعِليِ  ابن إبراهيم أ ، َحدَّ بو الفتح البغدادي 
َثَنا َعْبُد    -َجاُرَنا بدرب األعراب  -َجِريرٍ  ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، َحدَّ حد 

ُمَلْيَكَة   َأِبي  اْبَن  َسِمْعُت  َقاَل:  َوْهٍب  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  َبكَّاُر  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  زَّاِق  الرَّ
ِ    َيُقوُل: َّللاَّ َرُسوُل  َفَدَخَل  ُتْسِمُعِني،  اْمَرَأٌة  ِعْنِدي  َكاَنْت  َتُقوُل:  َعاِئَشَة  َسِمْعُت 

َفَضِحَك   ْت،  َفَفرَّ ُعَمُر،  َدَخَل  ُثمَّ  اْلَحاِل،  ِتْلَك  َعَلى  َوِهَي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقالَ  َثُه.   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِ؟ َفَحدَّ  ُعَمُر: َما ُيْضِحُكَك َيا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   َما َسِمَع َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأْسَمَع  َأْخُرُج َحتَّى  َفَقاَل: َوَّللاَِّ ال 
 َفَأَمَرَها َفَأْسَمَعْتُه. 

منصور بن صقير، أبو    موضوع  1972 380
 النضر 

ثنا أبو عب اس   َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن الحسن بن أحمد الحرشي، حد 
ثنا منصور بن  ، حد  وري  ثنا العب اس بن محم د الد  محم د بن يعقوب األصم ، حد 

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َناِفٍع َعِن اْبنِ  َثَنا ُموَسى ْبُن َأْعَيَن َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ ُعَمَر   صقير، َحدَّ
ُجَل َلَيُكوُن ِمْن َأْهِل اْلِجَهاِد، َوِمْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ الرَّ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َياِم، َوِممَّْن َيْأُمُر ِباْلَمْعُروِف، َوَيْنَهى َعِن اْلُمْنَكِر، َوَما ُيْجَزى  الِة َوالصِ  َأْهِل الصَّ

 َرُه ِإال َعَلى َقْدِر عقله«  .َيْوَم اْلِقَياَمِة َأجْ 

 موضوع  1985 381
المظفر بن عاصم بن   

أبي األغر، أبو القاسم 
 العجلي  

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن   َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ، َحدَّ يرفي  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ُمَحمَّد ْبن ُعَبْيِد هللا الص 
َثَنا َأُبو   ، اْلِعْجِليُّ َيْعُقوَب المقرئ، َحدَّ   - القاسم المظفر ْبن عاصم ْبن َأِبي اأَلَغرِ 

َثَنا َمْكَلَبُة ْبُن َمْلَكاَن ِفي    -َقِدَم ِمْن َساَمرَّا َسَنِة إحدى عشرة وثالثمائة َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -َمِديَنِة ُخَواَرْزمَ  َأْرَبًعا َوِعْشِريَن    َوَذَكَر َأنَُّه َغَزا َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:   َغَزاًة َمَع َسَراَياُه، َوِفي آِخِر َغَزاٍة َغزَاَها َمَع النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 َخَرُجوا علينا الكفار في كثرة. 
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 موضوع  1986 382
المظفر بن عاصم بن   

أبي األغر، أبو القاسم 
 العجلي   

ُد   -َوِسَياُق اْلَحِديِث َلهُ   -َوَأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َراِمينَ  َثَنا ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ
َثَنا اْلُمَظفَُّر ْبُن َعاِصٍم   ِد بن معاذ المعروف بابن شاذان المقرئ، َحدَّ ْبُن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   َثَنا َمْكَلَبُة ْبُن َمْلَكاَن َقاَل: َغَزْوُت َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل: َحدَّ
َعَلى   ُهْم  َوَنَزُلوا  اْلَماِء،  َوَبْيَن  َبْيَنُه  َحاُلوا  َحتَّى  َشِديًدا  ِقَتاال  اْلُمْشِرُكوَن  فقاتله 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْطَشاَن َرْجَفاَن َقْد َخَلَع ِثَياَبُه َواتََّزَر اْلَماِء، َفَرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّ  ى َّللاَّ
ِبِرَداٍء َلُه َواْسَتْلَقى َعَلى َظْهرِِه، َفَأَخْذُت ِإَداَوًة ِلي َوَمَضْيُت ِفي َطَلِب اْلَماِء َحتَّى 

رَّاجِ َأَتْيُت َأْرًضا َذاَت َرْمٍل، َفِإَذا َطاِئٌر َيْبَحُث ِفي اأَلرْ   -َأِو اْلَقَبجِ   - ِض ِشْبُه الدُّ
ِبَيِدي  َفَخَرْقُت  َتْنَدى،  َنَداَوٌة  ِفيِه  َفِإَذا  َمْوِضِعِه  ِإَلى  َفَنَظْرُت  َفَطاَر،  ِمْنُه  َفَدَنْوُت 
َوَأْقَبْلُت   اإِلَداَوَة  َوَمأْلُت  ْأُت  َوَتَوضَّ ُرِويُت،  َحتَّى  َفَشِرْبُت  َماٌء  َفَنَبَع  َعِميًقا  َخْرًقا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َفَلمَّا َرآِني َقاَل ِلي: »َيا َمْكَلَبُة َأَمَعَك حَ  تَّى َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َفَقاَل: « ، َفَدَنْوُت ِمْنُه َفَناَوْلُتُه اإِلَداَوَة  َماٌء؟« ُقْلُت: َنَعْم َيا َرُسوَل َّللاَّ »ِإَليَّ ِإَليَّ

الِة، ُثمَّ َقاَل ِلي: »َيا َمْكَلَبُة َضْع َيَدَك  َفَشِرَب َحتَّى َرِوَي، َوتَ  َأ ُوُضوَءُه ِللصَّ َوضَّ
َعَلى ُفَؤاِدي َحتَّى َيْبُرَد« َفَوَضْعُت َيِدي َعَلى ُفَؤاِدِه َحتَّى َبَرَد، ُثمَّ َقاَل ِلي: »َيا  

ْيُت َيِدي َعْن ُفَؤاِدِه َفِإَذا   ُ َلَك َهَذا« َفَنحَّ ِهَي َتْسَطُع ُنوًرا، َفَكاَن  َمْكَلَبُة َعَرَف َّللاَّ
َمْكَلَبُة ُيَواِري َيَدُه ِبالنََّهاِر َكَراَهَة َأْن َتْجَتِمَع النَّاُس َعَلْيِه َفَيَتَأذَّى، َفِإَذا َرآُه َمْن ال  

ُر: َفَلِقيُت َمْكَلَبَة ِباللَّْيِل َفَصاَفحْ َيْعِرُفُه َحِسَب َأنَُّه َأْقَطُع«  . ُتُه َفِإَذا َقاَل َلَنا اْلُمَظفَّ
 َيُدُه َتْسَطُع ُنوًرا. َهَذا آِخُر َحِديِث اْبِن َراِميَن. 
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، َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد  َأْخَبَرِني َأُبو اْلَوِليِد الحسن بن محمد بن علي الدربندي
اْلَحاِفظُ  ُسَلْيَماَن  ْبُن    -ببخاري   -ْبِن  َوَخَلُف  َخَلٍف  ْبِن  َنْصِر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 

َثَنا َأُبو عثمان سعد بن سليمان بن داود الشرعي،  ِد ْبِن ِإْسَماِعيَل َقاال: َحدَّ ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو الطَّيِ ِب َحاتِ  ُل ْبُن َسْلمٍ َحدَّ َثَنا اْلُمَفضَّ ، َحدَّ َلِقيُتُه    - ُم ْبُن َمْنُصوٍر اْلَحْنَظِليُّ

اْبِن   -ِبَبْغَدادَ  َعِن  ُنَباَتَة  ْبِن  اأَلْصَبِغ  َعِن  اأَلَسِديِ   َعَباَيَة  َعْن  اأَلْعَمِش،  َعِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَ  ْيَس ِفي القيامة راكب  َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َأْنَت   َوُأمِ ي  َأِبي  ِفَداَك  َلُه:  َفَقاَل  اْلَعبَّاُس  َفَقاَم َعمُُّه  َقاَل  َأْرَبَعٌة«   َوَنْحُن  َغْيُرَنا 
ِ الَِّتي  ا َأِخي َصاِلٌح َفَعَلى َناَقِة َّللاَّ ِ اْلُبَراِق، َوَأمَّ ا َأَنا َفَعَلى َدابَِّة َّللاَّ َوَمْن؟ َقاَل: »َأمَّ

ِ َوَأَسُد َرُسوِلِه على ناقتي العضباء، وأخي وابن ُعقِ  َرْت، َوَعمِ ي َحْمَزُة َأَسُد َّللاَّ
عمي َوِصْهِري َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َعَلى َناَقٍة ِمْن ُنوِق اْلَجنَِّة ُمَدبََّجُة الظَّْهِر،  

ٍد َأْخَضَر ُمَضبٍَّب ِبالذََّهِب اأَلْحَمِر،   َرْأُسَها ِمَن اْلَكاُفوِر األَْبَيِض، َرْحُلَها ِمْن ُزُمرُّ
ُلْؤُلٍؤ،  ِمْن  َوُعُنُقَها  اأَلْذَفِر،  اْلِمْسِك  ِمَن  َوَقَواِئُمَها  اأَلْشَهِب،  اْلَعْنَبِر  ِمَن  َوَذَنُبَها 

ِ، ِبَيِدِه   ِ، َوَظاِهُرَها َرْحَمُة َّللاَّ ِ، َباِطُنَها َعْفُو َّللاَّ ِلَواُء اْلَحْمِد  َوَعَلْيَها ُقبٌَّة ِمْن ُنوِر َّللاَّ
ٌب َأْو َنِبيٌّ ُمْرَسٌل، َأْو َحاِمُل   َفال َيُمرُّ ِبَمأٍل ِمَن اْلَمالِئَكِة ِإال َقاُلوا: َهَذا َمَلٌك ُمَقرَّ

اْلَعْرشِ  ُلْدَناِن  ِمْن  ُمَناٍد  َفُيَناِدي  اْلَعاَلِميَن.  َربِ   ُبْطَناِن    -َعْرِش  ِمْن  َقاَل  َأْو 
ًبا، َوال َنِبيًّا ُمْرَسال، َوال َحاِمَل َعْرِش َربِ  اْلَعاَلِميَن،  َلْيَس َهَذا مَ  -اْلَعْرشِ  َلًكا ُمَقرَّ

ِليَن   َهَذا َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن، َوِإَماُم اْلُمتَِّقيَن، َوَقاِئُد اْلُغرِ  اْلُمَحجَّ
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قَ  ُه، َوَخاَب َمْن َكذََّبُه. َوَلْو َأنَّ َعاِبًدا َعَبَد ِإَلى ِجَناِن َربِ  اْلَعاَلِميَن، َأْفَلَح َمْن َصدَّ
 َ نِ  اْلَباِلي َلِقَي َّللاَّ ْكِن َواْلَمَقاِم َأْلَف َعاٍم َوَأْلَف َعاٍم َحتَّى َيُكوَن َكالشَّ َ َبْيَن الرُّ َّللاَّ

ُ َعَلى َمْنِخرِِه ِفي َناِر َجَهنََّم.  ٍد َأَكبَُّه َّللاَّ  ُمْبِغًضا آلِل ُمَحمَّ

 موضوع  1990 384
المسيب بن زهير بن   

عمرو، أبو مسلم  
 الضبي  

ثنا محم د  َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّد ْبن َعْبد الواحد، أخبرنا محم د بن الظفر، حد 
َأْخَبَرَنا َسِعيُد ْبُن   َثِني َجْعَفُر ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد َقاَل:  ابن محم د بن سليمان، َحدَّ

يَِّب َعِن اْلَمْنُصوِر َأِبي َجْعَفٍر َعْن  َسْلٍم اْلَباِهِليُّ َعِن اْلُمَسيَِّب ْبِن ُزَهْيِر ْبِن اْلُمسَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اْلَعبَّاُس َوِصيِ ي   ِه َعْن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ  َوَواِرِثي«.َأِبيِه َعْن َجدِ 

المسيب بن زهير بن    موضوع  1992 385
 مسلم، أبو مسلم التاجر 

أبا   َأْخَبَرَنا محمد بن نعيم قال: سمعت  أخبرني محم د بن أحمد بن يعقوب، 
َثَنا اْلُمَسيَُّب ْبُن ُزَهْيٍر التَّاِجُر   ِد ْبِن ُيوُسَف اْلَفِقيُه َيُقوُل: َحدَّ النَّْضِر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا هِ   -بنيسابور  -اْلَبْغَداِديُّ  مسار، َحدَّ ثنا يحيى بن هاشم الس  َشاُم ْبُن ُعْرَوَة  حد 
ْعُر ِفي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »الشَّ َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلُجَذاِم«. اأَلْنِف َأَماٌن ِمَن 

 موضوع  1993 386

المسيب بن محمد بن  
المسيب بن إسحاق بن  
عبد هللا بن إسماعيل  
ابن أبي أويس، أبو  
 عمرو األرغياني   

ْبِن   ُمَحمَِّد  ْبُن  اْلُمَسيَُّب  َعْمٍرو  َأُبو  َثَنا  َحدَّ رزق،  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا 
ا  - المسي ب األرغياني َثَنا    -قدم علينا حاج  ثنا أبي، َحدَّ ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن حد 

َثَنا َكْهَمٌس َعِن اْلَحَسِن   ثنا عثمان بن عمر بن فارس، َحدَّ ، حد  يِصيُّ َرِزيٍن اْلِمصِ 
َمَواِت َوَما   َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللا عليه وسلم: »ُكلُّ َما ِفي السَّ

ِ َواْلُقْرآِن، وذلك أن َكالُمُه ِمْنُه  ِفي اأَلْرِض َوَما َبْيَنُهَما َفُهَو َمخْ  ُلوٌق، َغْيُر َّللاَّ
َبَدَأ َوِإَلْيِه َيُعوُد، َوَسَيِجيُء َأْقَواٌم ِمْن ُأمَِّتي َيُقوُلوَن اْلُقْرآُن َمْخُلوٌق، َفَمْن َقاَلُه  

َساعَ  ِمْن  ِمْنُه  اْمَرَأُتُه  َوُطلِ َقِت  اْلَعِظيِم،   ِ ِباّلِلَّ َكَفَر  َفَقْد  َيْنَبِغي ِمْنُهْم  أَلنَُّه ال  ِتِه، 
 ِلُمْؤِمَنٍة َأْن َتُكوَن َتْحَت َكاِفٍر ِإال َأْن َتُكوَن سبقته بالقول«  

 موضوع  2002 387
المؤمل بن َأْحَمد بن   

إبراهيم بن ذر، َأُبو  
 القاسم الصفار 

ُل ْبُن َأْحَمدَ  َثَنا اْلُمَؤمَّ َثَنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم   -ِمْن َلْفِظهِ   -َحدَّ َقاَل: َحدَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َزَكِريَّا   َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم ْبُن ُبَكْيٍر التَِّميِميُّ َقاَل: َحدَّ اْلَكتَّاِنيُّ َقاَل: َحدَّ

ثنا س ويد بن سعيد بن َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن َأِبي َيْحَيى اْلَقتَّاُت  اْلَخِصيُب قال: حد 
ُ َعَلْيِه وسلم: »من   َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َشِهيًدا«. عشق وعف َوَكَتَم ُثمَّ َماَت َماَت 

 ميسرة بن عبد ربه     موضوع  2013 388

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق َواْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر َقاال: َأْخَبَرَنا َجْعَفُر ْبُن  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
وَعْبُد   يَّاُد  الصَّ ُيوُسَف  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ وَأْخَبَرَنا   . اْلُخْلِديُّ ُنَصْيٍر  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ

اِر ْبُن   ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن  اْلَغفَّ ُب َقاال: َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر اْلُمَؤدِ 
ثنا   ، حد  ِد ْبِن َأِبي ُأَساَمَة التَِّميِميُّ َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن ُمَحمَّ َمْخَلِد ْبِن اْلُمْحِرِم َقاَل: َحدَّ

ثنا ميسرة عن موسى بن جابان َعْن ُلْقَماَن ْبِن َعاِمٍر َقاَل:    داود بن المحبر، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْرَداِء َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ أنه قال: »إن الجاهل ال يكشف  َقاَل َأُبو الدَّ

إال عن سوء، َوِإْن َكاَن َحِصيًفا َظِريًفا ِعْنَد النَّاِس، َواْلَعاِقَل ال يكشف ِإال َعْن  
 ا َمِهيًنا ِعْنَد النَّاِس«  .َفْضٍل، َوِإْن َكاَن َعِييًّ 
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 موضوع  2023 389
مجاعة بن ثابت، وهو:  

اعة   مجاعة بن أبي ُمجَّ
 الخراساني 

ثنا علي   مد بن علي الطستي، حد  َأْخَبَرَنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، أخبرنا َعْبد الص 
ثنا مجاعة بن ثابت الخراساني،   َثَنا اْبُن َلِهيَعَة َعْن  بن حم اد بن السكن، حد  َحدَّ

ا اْشَتَبَكِت اْلَحْرُب َيْوَم ُحَنْيٍن َدَخَل   ِه َقاَل: َلمَّ َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
  ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ ِ َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُجْنُدُب ْبُن َعْبِد َّللاَّ

نَّ َهِذِه اْلَحْرَب َقِد اْشَتَبَكْت َوَلْسَنا َنْدِري َما َيُكوُن َأَفال ُتْخِبُرَنا ِبَأْخَيِر َأْصَحاِبَك  إِ 
ِ َأُبوَك   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِهَي َيا ِهيِه ّلِلَّ ِهْم ِإَلْيَك؟ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َوَأَحبِ 

يُق َيُقوُم ِفي النَّاِس ِمْن َبْعِدي، َوَهَذا َأْنَت اْلَقاِئُد َلَها ِبَأْزمَ  دِ  ِتَها، َهَذا َأُبو َبْكٍر الصِ 
اَن ُهَو   ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َحِبيِبي َيْنِطُق ِباْلَحقِ  َعَلى ِلَساِني، َوَهَذا ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ

 «.اِحِبي حتى تقوم القيامةِمنِ ي َوَأَنا ِمْنُه، َوَهَذا َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َأِخي َوَص 

 موضوع  2026 390
ف بن جمهور بن    ُمَطرِ 

الفضل، َأُبو بكر  
 األشروسني 

ثنا علي بن  ، حد  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َيْعُقوَب اْلَواِسِطيُّ
األشروسني جمهور  بن  ف  مطر  بكر  أبو  ثنا  حد   ، الحربي  علينا    -عمر  قدم 

ا  ثنا   -حاج  ي ات، حد  ثنا إبراهيم بن سليمان الز  ثنا حمدان بن ذي النون، حد  حد 
ل عن محم د بن َعَطاٍء َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى معل ى بن هال 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْغُدوا ِفي َطَلِب اْلِعْلِم، َفِإنَّ اْلُغُدوَّ َبَرَكٌة   َوَنَجاٌح«. َّللاَّ

 موضوع  2027 391
مسرة بن عبد هللا، أبو   

شاكر الخادم، مولى  
 المتوكل على هللا 

َثَنا َمَسرَُّة ْبُن َعْبِد َّللاَِّ  ثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، َحدَّ   - أخبرني األزهري، حد 
ِ ْبُن َعْبِد اْلَكِريِم    -َأُبو َشاِكٍر الخادم مولى المتوكل َأُبو ُزْرَعَة ُعَبْيُد َّللاَّ َثَنا  َحدَّ

َوِماَئَتْينِ   -ِزيُّ الرَّا َوِستِ يَن  َثَماٍن  َسَنَة  حرب،   -ِبالرَّيِ   ْبن  سليمان  ثنا  حد  قال: 
َثَنا َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُصَهْيٍب َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل:   َثَنا حماد ْبن زيد، َحدَّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ّلِلَِّ   َتَعاَلى ِفي ُكلِ  َلْيَلِة ُجُمَعٍة ِماَئَة َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َأْلِف َعِتيٍق ِمَن النَّاِر ِإال َرُجالِن َفِإنَُّهَما َداِخالِن ِفي ُأمَِّتي تستروا بها َوَلْيَس ُهْم  

َع اْلَكَباِئِر  ُمْنُهْم، َفِإنَّ َّللاََّ ال َيْعِتُقُهْم ِفيَمْن َأْعَتَق، َوَذِلَك َأنَُّهْم َلْيُسوا ِمْنُهْم، ُهْم مَ 
ُدوَن َمَع عبدة األوثان مبغض َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر. َوَلْيَس   ِفي َطَبَقِتِهْم، َوَأنَُّهْم ُمَصفَّ

ُثمَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى   -ُهْم َداِخُلوَن ِفي اإِلْسالِم، َوِإنََّما ُهْم َيُهوُد َهِذِه اأُلمَِّة«  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَ  ِ َعَلى ُمْبِغِضي َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َّللاَّ «.ال َلْعَنُة َّللاَّ  َوَعِليٍ 

 موضوع  2029 392
مسعدة بن بكر بن   

يوسف بن ساسان، َأُبو  
 سعيد الفرغاني   

َثَنا َأُبو َسِعيٍد   ثنا يوسف بن عمر القواس، َحدَّ أخبرني الحسن بن أبي طالب، حد 
الفرغاني ْبِن يوسف  َبْكِر  ْبُن  ا   -َمْسَعَدُة  حاج  علينا  بن    -قدم  الحسن  ثنا  حد 

اِميُّ َعِن اْبِن ُعالَثَة َعِن اأَلْوَزاِعيِ  َعِن  َثَنا َعْمُرو ْبُن اْلُحَصْيِن الشَّ سفيان، َحدَّ
ُ ال ْحَمِن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ زُّْهِريِ  َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

 اْلِعْلِم«.َعَلْيِه وسلم قال: »ال َحَسَد َوال َمَلَق ِإال ِفي َطَلِب 

النعمان بن ثابت، أبو   موضوع  2056 393
 حنيفة التيمي   

ِ َأْحَمُد بن   َأْخَبَرِني اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  اْلَواِسِطيُّ َوَأُبو َعْبِد َّللاَّ
أحمد ابن َعِليٍ  اْلَقْصِريُّ َقاال: َأْخَبَرَنا َأُبو َزْيٍد اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِ  ْبِن 

،    -بالكوفة  -اِمٍر اْلِكْنِديُّ عَ  ُد ْبُن َسِعيٍد الدورقي المروزي  ِ ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ
َثَنا ِبْشُر ْبُن َيْحَيى  ثنا سليمان بن َجاِبِر ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن َياِسِر ْبِن َجاِبٍر، َحدَّ حد 
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يَناِني ِ   َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو َعْن َأِبي َسَلَمَة  َقاَل: َأْخَبَرَنا اْلَفْضِل ْبِن ُموَسى السِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ ِفي ُأمَِّتي َرُجال   - َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

و َحِنيَفَة، َيُكوُن ِفي ُأمَِّتي َرُجٌل اْسُمُه النُّْعَماُن َوُكْنَيُتُه َأبُ   -َوِفي َحِديِث اْلَقْصِري ِ 
 ُهَو ِسَراُج ُأمَِّتي، ُهَو ِسَراُج ُأمَِّتي، ُهَو ِسَراُج ُأمَِّتي«  . 

 موضوع  2066 394

وهب بن وهب بن كثير   
بن عبد هللا بن زمعة بن  
األسود بن المط لب ابن  
أسد بن عبد العزى بن  
قصي بن كالب، َأُبو  

 البختري القرشي المديني  

َقاَل    -َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو الطَّيب الطبري َوَأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َرْوٍح النَّْهَرَواِنيُّ 
َثَنا وقال اآل ثنا محم د بن يحيى   -خر أخبرنا الطبري َحدَّ المعافى بن زكريا، حد 

ثنا عمر   َثَنا ُمَحمَّد بن الحسن بن مسعود الزرقي، حد  ثنا وكيع، َحدَّ الصولي، حد 
العقيلي َأُبو سعيد  َثَنا  َحدَّ الناس وشعرائهم  -بن عثمان،    - وكان من ظرفاء 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  قال: لما قدم الرشيد المدينة أعظم أن يرقى منبر النبي َصلَّ  ى َّللاَّ
َثِني جعفر بن ُمَحمَّد عن أبيه  في قباء أسود ومنطقة. فقال َأُبو البختري. َحدَّ

قال: نزل جبريل على النبي َصلَّى هللا عليه وسلم وعليه قباء ومنطقة مخنجرا 
 فيها بخنجر 

 موضوع  2067 395

وهب بن وهب بن كثير   
بن عبد هللا بن زمعة بن  
األسود بن المط لب، َأُبو  

 البختري القرشي المديني   

ثنا محم د بن   َثِني ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد ْبن ُمَحمَّد اآلدمي، حد  أخبرني البرقاني، َحدَّ
َأَبا   َأنَّ  َبَلَغِني  َقاَل:  اِجيُّ  السَّ َزَكِريَّا  َثَنا  َحدَّ اإليادي،  َعَلى علي  َدَخَل  اْلَبْخَتِريِ  

ِشيدِ  ُر اْلَحَماَم، َفَقاَل: َهْل َتْحَفُظ ِفي َهَذا   -َوُهَو َقاضٍ   -الرَّ َوَهاُروُن إذا َذاَك ُيَطيِ 
  ُ َثِني ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َشْيًئا؟ َفَقاَل: َحدَّ

َوَسلَّ  ُقَرْيٍش  َعَلْيِه  ِمْن  َرُجٌل  َأنَُّه  َلْوال  َعنِ ي،  اْخُرْج  َفَقاَل:  اْلَحَماَم.  ُيَطيِ ُر  َكاَن  َم 
 َلَعَزْلُتُه. 

 موضوع  2069 396
وهب بن داود بن   

سليمان، أبو القاسم  
 المخرمي  

المقرئ،  إبراهيم  بن  عمر  ثنا  حد  الفقيه،  ِإْبَراِهيَم  ْبُن  ُعَمُر  َطاِلٍب  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ِريُر،  َثَنا َوْهُب ْبُن َداُوَد ْبِن ُسَلْيَماَن الضَّ ثنا محم د بن جعفر المطيري، َحدَّ حد 

َثَنا َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُصَهْيٍب َعْن أَ  ثنا إسماعيل ابن إبراهيم، َحدَّ َنِس ْبِن َماِلٍك  حد 
ُ َعَلْيِه وسلم َفَقاَل: »َمْن َصلَّى   َقاَل: ُكْنُت َواِقًفا َبْيَن َيَدْي َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َلُه ُذُنوَب َثَماِنيَن َعاًما« َفِقيَل َلُه: َكْيَف  َعَليَّ َيْوَم اْلُجُمَعِة َثَماِنيَن َمرًَّة َغَفَر َّللاَّ

الُة َعَلْيَك   ِ؟ َقاَل: »َتُقوُل اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُمَحمٍَّد َعْبِدَك ونبيك  الصَّ َيا َرُسوَل َّللاَّ
 واحدا«.ورسولك النبي األمي، وتعقد 

 موضوع  2071 397
ان،    الوضاح بن حس 

 األنباري   

، حدثنا أبو العباس محمد بن   َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِريُّ
وري   ثنا العب اس بن محم د الد  ثنا الوضاح بن   -إمالء   -يعقوب األصم، حد  حد 

ِ َعْن َغاِلِب ْبِن ُعَبْيِد هللا   َثَنا َوِزيُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ ، َحدَّ ان األنباري  َعْن َعَطاٍء  حس 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَطى ُمَعاِوَيَة َسْهًما. َفَقاَل:  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلَجنَِّة«. »َهاَك َهَذا َيا ُمَعاِوَيُة، َحتَّى ُتَواِفيِني ِبِه ِفي 

 موضوع  2072 398
ان،    الوضاح بن حس 

 األنباري    

َأُبو   َثَنا  َأْحَمَد بن حم اد الواعظ، َحدَّ َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن  َأُبو اْلُحَسْيِن  َأْخَبَرَناُه 
الهاشمي   العزيز  َعْبِد  ْبِن  اْلَقاِسِم  ْبُن  َحْمَزُة  بن    -إمالء   -ُعَمَر  محم د  ثنا  حد 

ثنا وضاح  ، حد  مي  ان يعني اب  -الخليل المخر  َثَنا َوِزيُر ْبُن َعْبِد َّللاَِّ    -ن حس  َحدَّ
ِ اْلُعَقْيِليُّ َعْن َعَطاٍء َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َأنَّ َرُسوَل   اْلَجَزِريُّ َعْن َغاِلِب ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ
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َفَقاَل: »ُخْذ َهَذا السَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَطى ُمَعاِوَيَة َسْهًما  ْهَم َحتَّى َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 اْلَجنَِّة«. َتْلَقاِني ِبِه ِفي 

 موضوع  2084 399

هارون بن سفيان بن   
راشد، أبو سفيان  

المستملي المعروف  
 ِبمكحلة 

ُسَهْيٍل   ْبِن  ُحَمْيِد  ْبُن  ُمَحمَُّد  َثَنا  َحدَّ اُر،  اْلَحفَّ َجْعَفٍر  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ِهالُل  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَجْعدِ  ، َحدَّ حدثنا هارون    -ِفي َدْرِب اآلُجرِ  نهر طابق  -اْلَمْخَرِميُّ

ِ ْبِن َجَراٍد َقاَل:  المستملي الكبير مكحلة، حدثنا علي ْبُن اأَلْشَدِق َعنْ   َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَفَرٍس َفَرِكَبُه َوَقاَل: »َيْرَكُب َهَذا اْلَفَرَس   ُأِتَي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َأُبو بكر الصديق. َبْعِدي« َفَرِكَبهُ َمْن َيُكوُن اْلَخِليَفَة ِمْن 

 موضوع  2091 400

هارون ْبن َأْحَمد ْبن   
ُمَحمَّد ْبن َخَلف بن  

محمد بن أسلم بن زيد  
بن أْسلم، َأُبو القاسم  

 القطان   

اْلَواِعظُ  اْلُمْذِهِب  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  اْلَحَسُن  َثِني  ِكَتاِبِه   -َحدَّ َأْصِل  ِمْن 
َثِني َأُبو اْلَقاِسِم َهاُروُن ْبنُ   -اْلَعِتيقِ    -  َأْحَمَد اْلَعالُف اْلَمْعُروُف ِباْلَقطَّانِ َقاَل: َحدَّ

َثَنا أبو بكر أحمد بن    -ِإْمالًء من لفظه في سنة أربع وسبعين وثالثمائة َحدَّ
حدثنا    - سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة  -محمد بن إسماعيل األدمي المقرئ 

الزُّْهِريِ  َعْن أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، َأْخَبَرَنا َمْعَمٍر َعِن  
ُ َعَلْيِه   َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َكاَنْت َلْيَلِتي ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َأَلْسُت َأْكَرَم َأْزَواِجَك َعَلْيَك؟   َوَسلََّم، َفَلمَّا َضمَِّني َوِإيَّاُه اْلِفَراُش ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ

َثِني ِجْبِريُل  َقاَل: »َبلَ  ْثِني َعْن َأِبي ِبَفِضيَلٍة. َقاَل: »َحدَّ ى َيا َعاِئَشُة« ُقْلُت: َفَحدِ 
يِق ِمْن َبْيِن اأَلْرَواِح،  دِ  ا َخَلَق اأَلْرَواَح، اْخَتاَر ُروَح َأِبي َبْكٍر الصِ  َ َتَعاَلى َلمَّ َأنَّ َّللاَّ

َن اْلَحَيَواِن، َوَجَعَل َلُه َقْصًرا ِفي اْلَجنَِّة ِمْن  َوَجَعَل ُتَراَبَها ِمَن اْلَجنَِّة، َوَماَءَها مِ 
َ َتَعاَلى آَلى  ِة اْلَبْيَضاِء، َوَأنَّ َّللاَّ ُدرٍَّة َبْيَضاَء، َمَقاِصيُرَها ِفيَها ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ

َئٍة، َوِإنِ ي   ِ َعَلى َنْفِسِه َأْن ال َيْسُلَبُه َحَسَنًة، َوال َيْسَأَلُه َعْن َسيِ  َضِمْنُت َعَلى َّللاَّ
ُ َعَلى َنْفِسِه َأْن ال َيُكوَن ِلي َضِجيًعا ِفي ُحْفَرِتي، َوال َأِنيًسا ِفي   َكَما َضِمَن َّللاَّ
َوْحَدِتي، َوال َخِليَفًة َعَلى ُأمَِّتي ِمْن َبْعِدي ِإال َأُبوِك َيا َعاِئَشُة، َباَيَع َعَلى َذِلَك  

ُت ِخالَفَتُه ِبَراَيٍة َبْيَضاَء، َوُعِقَد ِلَواُؤُه َتْحَت اْلَعْرِش، َقاَل  ِجْبِريُل َوِميَكاِئيُل، َوَعَقدْ 
ُ ِلْلَمالِئَكِة: َرِضيُتْم َما َرِضيُت ِلَعْبِدي؟ َفَكَفى ِبَأِبيِك َفْخًرا َأْن َباَيَع َلُه ِجْبِريُل   َّللاَّ

يسك الشياطين  من  َوَطاِئَفٌة  َماِء  السَّ َوَمالِئَكُة  لم َوِميَكاِئيُل،  فمن  البحر،  نون 
ْلُت َأْنَفُه َوَما َبْيَن َعْيَنْيِه،  بقبل َهَذا َفَلْيَس ِمنِ ي َوَلْسُت ِمْنُه« َقاَلْت َعاِئَشُة: َفَقبَّ
َفَقاَل: »َحْسُبِك َيا َعاِئَشُة. َفَمْن لست بأمه فو هللا َما َأَنا ِبَنِبيِ ِه، َفَمْن َأَراَد َأْن  

ِ َومِ   َعاِئَشُة«. نِ ي َفْلَيَتَبرَّْأ ِمْنِك َيا  َيَتَبرََّأ ِمَن َّللاَّ

 موضوع  2095 401

هشام ْبن ُمَحمَّد ْبن  
َأْحَمد ْبن َعِلي  ْبن  
هشام، أبو محم د  

 السملي 

َثَنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد اْلَكتَّاِنيُّ اْلُمْقِرئُ  َث ِهَشاٌم ِباْلُكوَفِة َقاَل: َحدَّ   - َحدَّ
ِد البغوي، حدثنا علي بن الجعد، َأْخَبَرَنا    -ِبَبْغَدادَ  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َقاَل: َحدَّ

  ، اْلَعاِمِريِ  َأِبي اْلَوقَّاِص  َأِبيِه  َشِريٌك َعْن  ِد ْبِن َعمَّاِر ْبِن َياِسٍر، َعْن  َعْن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َحاِفَظْي َعِليِ    اِر ْبِن َياِسٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعمَّ

 ْبِن َأِبي َطاِلٍب، ْبِن َأِبي َطاِلٍب َلَيْفَخَراِن َعَلى َساِئِر اْلَحَفَظِة ِلَكْيُنوَنِتِهَما َمَع َعِلي ِ 
ِ َتَعاَلى ِبَعَمٍل ُيْسِخُطُه«  .  َوَذِلَك َأنَُّهَما َلْم َيْصَعَدا ِإَلى َّللاَّ
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 موضوع  2096 402

هشام ْبن ُمَحمَّد ْبن  
َأْحَمد ْبن َعِلي  ْبن  
هشام، أبو محم د  

 السملي 

َثَنا عبيد َّللاَّ بن عثمان بن َيْحَيى، حدثنا علي بن محم د  حدثني األزهري، َحدَّ
إبراهيم  بن  محم د  حدثنا  القعنبي،  معاوية  بن  الر حمن  عبد  حدثنا   ، المصري 
َثَنا َشِريُك ْبُن َعْبِد َّللاَِّ َعنِ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَكِم اْلَبَراِجِميُّ َقاَل: َحدَّ  العوفي، َحدَّ

اِر ْبِن َياِسٍر   اِر ْبِن َياِسٍر، َعْن َأِبيِه َعمَّ ِد ْبِن َعمَّ ، َعْن ُمَحمَّ َأِبي اْلَوقَّاِص اْلَعاِمِريِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ حافظه َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب  َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

َفَظِة ِبَكْيُنوَنِتِهَما َمَع َعِليٍ  َوَذِلَك َأنَُّهَما َلْم َيْصَعَدا ِإَلى َلَيْفَتِخَراِن َعَلى َجِميِع اْلحَ 
َ َتَعاَلى« . ِ َتَعاَلى ِبَشْيٍء ِمْنُه ُيْسِخُط َّللاَّ  َّللاَّ

 موضوع  2097 403

هشام ْبن ُمَحمَّد ْبن   
َأْحَمد ْبن َعِلي  ْبن  
هشام، أبو محم د  

    السملي اْلُكوفي  

ِ ْبُن   َثَنا َعْبُد َّللاَّ ق اق، َحدَّ أخبرني َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي ُعْثَمان الد 
ظ، حدثنا محم د  ِإْبَراِهيَم ْبِن َأيُّوَب ْبِن ماسي البز از، حدثنا جعفر بن علي الحاف

َثَنا   ْحَمِن ْبِن ُخَشْيٍش الرؤاسي، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ بن الحسين الكوفي 
اِر   ِد ْبِن َعمَّ اِح، َعْن ُمَحمَّ ، َعْن َشِريٍك، َعْن َأِبي اْلَوضَّ َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَعْوِفيُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ َحاِفَظْي  ْبِن َياِسٍر، َعْن َأِبيِه َأنَُّه   َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َلَيْفَخَراِن َعَلى َجِميِع اْلَحَفَظِة ِلَكْوِنِهَما َمَعُه، َوَذِلَك َأنَُّهَما َلْم  

ِ َتَعاَلى ِبَشْيٍء ُيْسِخُطُه ِمْنُه َقطُّ   « .َيْصَعَدا ِإَلى َّللاَّ

 اْلَهيثم بن عبد الرحمن   موضوع  2099 404

ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبن مخلد البز از قال: حدثنا محم د  ِد ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا   ِحيِم ْبِن ُعَمَر، َحدَّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد الرَّ ابن عمرو بن البختري  الرزاز، َحدَّ

ْحَمنِ  اُر ْبُن َسْيٍف َعْن َعاِصٍم،   -ي جعفرِبَمِديَنِة َأبِ   -اْلَهْيَثُم ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا َعمَّ َحدَّ
ِ َقاَل: ُكْنُت َأِسيُر َمَعُه، َفَلمَّا اْنَتَهْيَنا ِإَلى   َعْن َأِبي ُعْثَماَن، َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُل، َقاَل: َفَضَرَب َبْطَن فَ  َل َقاَل: َأيُّ َقْرَيٍة َهِذِه؟ ُقْلُت: ُقْطُربُّ َرِسِه َحتَّى َوَقَف ُقْطَربُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ُتْبَنى َمِديَنٌة َبْيَن  ِبَها ُثمَّ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َراِة، تجيء ِإَلْيَها َخَزاِئُن اأَلْرِض َوَجَباِبَرُتَها، ُيْخَسُف   َل َوالصَّ َجْيِل َوُقْطُربُّ ِدْجَلَة َوالدُّ

ْخَوِة«. ا، َفَلِهَي َأْسَرُع َهِويًّا ِبَأْهِلَها ِمَن اْلَوَتِد اْلَحِديِد ِفي اأَلْرِض ِبَأْهِلهَ   الرَّ

 موضوع  2105 405

هاشم ْبن َسِعيد ْبن   
سعد ْبن عبد َّللاَّ ْبن  

سيف ْبن حبيب، 
 السمسار 

َثَنا   ، َحدَّ افعي  ُد ْبُن أحمد بن رزق، أخبرنا محمد بن عبد هللا الش  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ي َقاَل:  َثَنا َأِبي َعْن َجدِ  مسار، َحدَّ اْلَقاِسِم ْبِن َهاِشِم ْبِن سعيد الس  ُد ْبُن  ُمَحمَّ

، َعْن سُ  َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َثَنا اْلُحَسْيُن بن علوان، َحدَّ َهْيٍل، َعْن َأِبيِه، َعْن  َحدَّ
َعَلى    َ َوَسلََّم: »َمْن َسمَّى َّللاَّ َعَلْيِه   ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل:  ُهَرْيَرَة  َأِبي 

 ُيْحِدَث«. ُوُضوِئِه َلْم َيَزْل َكاِتَباُه َيْكُتَباِن َلُه اْلَحَسَناِت َحتَّى 

 موضوع  2115 406
الهز بن عبد هللا، أبو   

وقيل:   -عمرو التميمي 
   -التيمي

ْحَمِن ِإْسَماِعيُل ْبُن أحمد بن عبد هللا النيسابوري الحيرى،  َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد الرَّ
، َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم َعْبد اْلَمِلِك ْبن   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَعْبَدِويُّ

َثَنا َأُبو َعْمٍرو ُمَحمَّد ْبن عدي الجرجاني، حدثنا أحمد بن عيسى ا لتنيسي، َحدَّ
َثَنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن َأِبيِه َعْن  ، َحدَّ ِ الت ميمي  البغدادي  الِهُز ْبُن َعْبِد َّللاَّ
َبَعَثِني َرُسوُل َّللاَِّ   َقاَل:  َماِلٍك  ْبُن  َأَنُس  َثَنا  َقاَل: َحدَّ َأِبيِه  َعْن  ُعْرَوَة  ِهَشاِم ْبن 

. َفَقاَل َلهُ َصلَّى َّللاَُّ  َوَأَنا َأْسَمُعُه: »َيا َأَبا    -  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى َأِبي َبْرَزَة اأَلْسَلِميِ 



96 
 

،    َبْرَزَة ِإنَّ َربَّ اْلَعاَلِميَن َتَعاَلى َعِهَد ِإَليَّ ِفي َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َعْهًدا َفَقاَل: َعِليٌّ
يمَ  اِن، َوِإَماُم َأْوِلَياِئي، َوُنوُر َجِميِع َمْن َأَطاَعِني، َيا َأَبا  َراَيُة اْلُهَدى، َوَمَناُر اإلِْ

َبْرَزَة َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َمِعَي َغًدا ِفي اْلِقَياَمِة َعَلى َحْوِضي، َوَصاِحُب ِلَواِئي، 
 َربِ ي«.َوَمِعَي َغًدا َعَلى َمَفاِتيِح َخَزاِئِن َجنَِّة  

 موضوع  2116 407

الِحُق ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن   
ِعْمَراَن ْبِن َأِبي الورد،  

أبو عمر، يعرف  
 بالمقدسي   

ْبِن  ِعْمَراَن  ْبِن  اْلُحَسْيِن  ْبُن  ُعَمَر الِحُق  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الحافظ،  نعيم  أبو  أخبرنا 
ِد ْبِن َأِبي اْلَوْرِد اْلَبْغَداِديُّ    - مائةقدم علينا في سنة أربع وستين وثالث   - ُمَحمَّ

َثَنا َأُبو َسِعيٍد ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَحِكيِم الطائفي  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َطْلَحَة   -بها  -َحدَّ َحدَّ
َثَنا َسِعيُد ْبُن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب َعْن َأِبيِه َعْن  ِد ْبِن مسلم الطائفي، َحدَّ ْبِن ُمَحمَّ

َ ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرسُ  ُ َعَلْيِه وسلم: »ِإنَّ َّللاَّ وُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َتَعاَلى ِإَذا َأَحبَّ ِإْنَفاَذ َأْمٍر َسَلَب ُكلَّ ِذي ُلبٍ  ُلبَُّه«  . 

َيْحَيى ْبن أبي ُسَلْيَمان،    موضوع  2119 408
:  اْلَمدينيُّ

َوَأْخَبَرِني اْلَحَسُن بن علي المقرئ، حدثنا أحمد بن محم د بن يوسف، َأْخَبَرَنا  
ِ ْبُن َرَجاٍء َعْن َيْحَيى  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثِني بنان، َحدَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَمِطيِريُّ َقاَل: َحدَّ ُمَحمَّ

ذُ  َقاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َعَطاٍء  َعْن  ُسَلْيَماَن  أبي  النَِّبيِ   ْبِن  ِعْنَد  وَداُن  السُّ ِكَر 
وَداِن، ِإنََّما اأَلْسَوُد   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: »َدُعوِني ِمَن السُّ  ِلَبْطِنِه َوَفْرِجِه«.َصلَّى َّللاَّ

 موضوع  2129 409
َيْحَيى ْبن اْلُحَسْين،  

المدائني مولى َبني  
 هاشم 

ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم اْلِجَعاِبي ِ    - ِبَخطِ  َيِدهِ   -َقَرْأُت ِفي ِكَتاِب اْلَقاِضي َأِبي َبْكٍر ُمَحمَّ
ْيَمِريُّ  َثَنا َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن َعِلي  الصيرفي، حدث  -قراءة  -ُثمَّ َأْخَبَرَناُه الصَّ نا  َحدَّ

محم د بن عمر بن سل م، حدثني محم د بن هارون بن حميد، حدثنا محم د بن  
المدائني  الحسين  هرزوري، حدثنا يحيى بن  الش  بني هاشم  -مغيرة    - مولى 

ُ َعَلْيِه  َثَنا اْبِن َلِهيَعَة َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َحدَّ
َم: »َثالَثٌة َلْم َيْكُفُروا ِباْلَوْحِي َطْرَفَة َعْيٍن، ُمْؤِمُن آِل َياِسيَن، َوَعِليُّ ْبُن َأِبي َوَسلَّ 

 َطاِلٍب، َوآِسَيُة اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن« . 

َيْحَيى ْبن عنبسة،    موضوع  2132 410
 اْلُقَرِشي    

ُد ْبُن َأِبي اْلَقاِسِم األزرق، َأْخَبَرَنا َأُبو سهل َأْحَمد بن عبد هللا بن   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
 ، زياد القط ان، حدثنا محم د بن غالب بن حرب، حدثنا يحيى بن عنبسة القرشي 

ِ َصلَّ  َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َثَنا ُحَمْيٌد الطَِّويُل َعْن  ُ َعَلْيِه  َحدَّ ى َّللاَّ
 ُعُنِقِه«.َوَسلََّم: »ال َتَزاُل اْلَمالِئَكُة ُتَصلِ ي َعَلى اْلَغاِزي َما َداَم َحَماِئُل َسْيِفِه ِفي  

َيْحَيى ْبن عنبسة،    موضوع  2133 411
 اْلُقَرِشي    

أخبرنا الحسين بن علي بن محمد المعدل، حدثنا عمر بن أحمد بن شاهين، 
 ، يِصيُّ َثَنا ُيوُسُف ْبُن َسِعيِد ْبِن ُمْسِلٍم اْلِمصِ  ، َحدَّ حدثنا أي وب بن يوسف المصري 

ِعيَسى  ابن  يحيى  بن   -حدثنا  يحيى  هو  َوِإنََّما  َشاِهيَن  اْبُن  َرَواُه  َكَذا  ُقْلُت: 
َثَنا    - عنبسة ِ َقاَل:  َحدَّ اٍد َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد َّللاَّ َأُبو َحِنيَفَة َعْن َحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال يجتمع على مؤمن خراج   وعشر«.َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 موضوع  2136 412
َيْحَيى ْبن هاشم ْبن   

كثير ْبن قيس،  

ُد  َثَنا ُمَحمَّ ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ أخبرنا الحسن بن أبي بكر، َحدَّ
َثَنا يَ  اٍر اْلَخيَّاُط َقاال: َحدَّ َثَنا  ْبُن َخَلٍف اْلَمْرَوِزيُّ َوُحَسْيُن ْبُن َبشَّ ْحَيى ْبُن َهاِشٍم َحدَّ

ُ َعَلْيِه   َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن 
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الغساني، َأُبو زكريا  
 السمسار   

َياَضَة ال َتْصُلُح   ِنيَعُة ِإال ِعْنَد ِذي َحَسٍب َوِديٍن، َكَما َأنَّ الرِ  َوَسلََّم: »ال َتْصُلُح الصَّ
 ٍب«. َنِجيِإال ِفي 

يحيى بن شبيب،    موضوع  2143 413
 اليماني   

يرازي   الش  ْبِن علي  ُبْنَداِر  ْبُن  اْلَعِزيِز  َعْبُد  اْلَقاِسِم  َأُبو  َأْخَبَرَنا    -بمكة   -َأْخَبَرَنا 
ِد ْبِن َعْمٍرو اْلِجيِزيُّ  َأُبو اْلُحَسْيِن ُعْثَماُن ْبُن    -بمصر   -َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ

ِري ِ  السَّ ْبُن  ُمَحمَُّد  حدثنا   ، الذََّهِبيُّ ٍد  ،   ُمَحمَّ وري  الد  الر حمن  َعْبِد  ْبِن  َسْهِل  ْبِن 
َثَنا ُحَمْيٌد الطَِّويُل َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل:  حدثنا يحيى بن شبيب اليماني، َحدَّ
ِليَن ِبَأْبَواِب اْلَجَواِمِع  ِ َمالِئَكًة ُمَوكَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ّلِلَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ْوَم اْلُجُمَعِة، َيْسَتْغِفُروَن أَلْصَحاِب اْلَعَماِئِم اْلِبيِض«  .يَ 

 موضوع  2144 414
يحيى بن شبيب،   

 اليماني   

، حدثنا يحيى بن شبيب   ِ اْلَعْسَكِريُّ َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن اْلَفْتِح ْبِن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعِن اأَلْعَمِش َعْن  -بسامرا في زمان المهتدي  -اليماني  َحدَّ

ُ َعَلْيِه وسلم َقاَل: »ِإنَّ   ِفي اْلَجنَِّة َباًبا ُيَقاُل َلُه ُضًحى، َأَنٍس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ِه  َحى َكَما َيِحنُّ اْلَفِصيُل ِإَلى ُأمِ  َحى َحنَّت ِإَلْيِه َصالُة الضُّ َفَمْن َصلَّى َصالَة الضُّ

 الجنة«.َحتَّى إنها لتستقبله حتى تدخله 

يحيى بن شبيب،    موضوع  2145 415
 اليماني   

َثَنا َأُبو   حدثنا َعْبد َّللاَّ    -بلفظه  -اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن النعيميَحدَّ
َثَنا َعِليُّ    -وأبرأ من عهدته   -ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ بن البختري  الحلواني َحدَّ

َثَنا ُسفْ  ِ السامري، حدثنا يحيى بن شبيب اليماني، َحدَّ َياُن  ْبُن اْلَفْتِح ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ  الثَّْوِريِ  َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َحى ال َيْدُخُل ِمْنُه ِإال َمْن َحاَفَظ َعَلى صالة الضحى  «.ِفي اْلَجنَِّة َباًبا ُيَقاُل َلُه الضُّ

َيْحَيى ْبن زكريا ْبن    موضوع  2152 416
 يزيد، َأُبو زكريا الدقاق 

ُد ْبُن ُعَمَر النرسي، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم، حدثنا   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
قَّاقُ  ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم َأُبو   -ِبُسوِق يحيى  -يحيى ابن َزَكِريَّا َأُبو َزَكِريَّا الدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

  ِ امي  َعْبِد َّللاَّ مشقي  َعْن ِهَشاِم ْبِن    -بعبادان  -الش  حدثنا شعيب بن إسحاق الد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال  ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ْغَزَل َوُسوَرَة النُّوِر«  .ُتْسِكُنوُهنَّ اْلُغَرَف، َوال ُتَعلِ ُموُهنَّ اْلِكَتاَبَة، َوَعلِ ُموُهنَّ اْلمِ 

 موضوع  2163 417

َيْحَيى ْبن ُمَحمَّد ْبن   
اْلُحَسْين ْبن ِإْسَحاق ْبن  

براذق، َأُبو البركات  
 المؤدب 

 ، ِ ْبن ُمَحمَّد الكوفي  َثَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ب، َحدَّ ٍد المؤد  َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ُمَحمَّد ْبن ُمَحمَّد ْبن ُسَلْيَمان ْبن الحارث الباغندي، حدثنا علي بن حميد  َحدَّ

َثَنا النَّْضُر ْبُن ُحمَ  ، حدثنا إبراهيم بن المختار، َحدَّ َأِبي ِإْسَحاَق  الر ازي  ْيٍد َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:   َعِن اأَلْصَبِغ َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِباْلَغَداِة   ُسُهْم  ُيَقدِ  َمَلًكا  ِإَلْيِهْم   ُ َّللاَّ َبَعَث  ِإال  َنِبيٍ   اْسُم  ِفيِهُم  َبْيٍت  َأْهِل  في  »َما 

« . َواْلَعِش   يِ 

يعقوب ْبن الوليد، َأُبو    موضوع  2165 418
 يوسف اأْلْزِدي  اْلَمِديِني   

ْلِت   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد ْبِن ُموَسى ْبِن َهاُروَن ْبِن الصَّ
، حدثنا الحسن بن عرفة،  األهوازي، َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلَمِطيِريُّ

َثِني َيْعُقوُب ْبُن اْلَوِليِد اْلَمِديِنيُّ َعِن ا   - ْبِن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن َسْمَعانَ َحدَّ
َرِقيِ ينَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    - َمْوَلى الزُّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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الَة،  »ِإَذا َرَقَد اْلَمْرُء َقْبَل َأْن ُيَصلِ َي اْلَعَتَمَة َوَقَف َعَلْيِه َمَلَكاِن ُيوِقَظاَنُه   َيُقوالِن الصَّ
 ُثمَّ ُيَولِ َياِن َعْنُه َوَيُقوالِن: َرَقَد اْلَخاِسُر َوَأَبى«  .

 موضوع  2173 419
يعقوب ْبن ِإْسَحاق ْبن   

َتحيَّة، َأُبو يوسف  
 الواسطي   

َثَنا   َحدَّ  ، اْلَواِسِطيُّ َمْحِميٍ   ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  َبْكُر  َثَنا  َحدَّ الحافظ،  نعيم  أبو  أخبرنا 
َثَنا َيِزيُد ْبُن    -ِبَبْغَداَد َسَنَة ِستٍ  َوَثَماِنينَ   -َيْعُقوُب ْبُن َتِحيََّة اْلَواِسِطيُّ  َقاَل: َحدَّ

َقاَل: َأَنٍس  َعْن  ُحَمْيٍد  َأْخَبَرَنا  َعَلْيِه َوَسلََّم:    َهاُروَن،   ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْساَلم َكَأنَُّه َقْد َأْكَرَم ُنوًحا ِفي َقْوِمِه، َوَمْن َأْكَرَم ُنوًحا  »َمْن َأْكَرَم َذا ِسنٍ  ِفي اإلِْ

َ َعزَّ   َوَجلَّ«. ِفي َقْوِمِه َفَقْد َأْكَرَم َّللاَّ

 موضوع  2174 420
يعقوب ْبن ِإْسَحاق ْبن   

َتحيَّة، َأُبو يوسف  
 الواسطي   

ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن الحكم  ك ري، أخبرنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا عبد هللا بن يحيى الس 
َعْن   َهاُروَن  ْبُن  َيِزيُد  َثَنا  َحدَّ  ، الواسطي  إسحاق  بن  يعقوب  حدثنا   ، الواسطي 

َأَنٍس َقاَل:   َبْعَد  ُحَمْيٍد َعْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
اْلَمْغِرِب َرْكَعَتْيِن َقْبَل َأْن َيْنِطَق َمَع َأَحٍد، َيُقوُل ِفي اأُلوَلى اْلَحْمُد وُقْل يا َأيَُّها  

ُ أَ اْلكاِفُرونَ  َحٌد ، َخَرَج ِمْن ُذُنوِبِه َكَما ، وفي الركعة الثَّاِنَيُة اْلَحْمُد َوُقْل ُهَو َّللاَّ
 َتْخُرُج اْلَحيَُّة ِمْن سلخها«  . 

 موضوع  2177 421

يعقوب ْبن يوسف ْبن  
خازم ْبن زياد ْبن شريك  
ْبن َعْبد هللا، َأُبو يوسف  

ان   الطحَّ

َثَنا َيْعُقوُب   أخبرنا أحمد بن علي البادا، أخبرنا عبد الباقي بن قانع القاضي، َحدَّ
اُن، حدثنا الحسن بن   َثَنا َبِشيُر ْبُن برند الور اقْبُن ُيوُسَف ْبِن َخاِزٍم الطَّحَّ ، َحدَّ

ْخِتَياِنيِ  َعْن َأِبي ِقالبَ  َة َعْن َأِبي َأيُّوَب  َزاَذاَن َعْن ُعَمَر ْبِن ُصْبٍح َعْن َأيُّوَب السَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسَبَقُه َرُجٌل ِإَلى   اأَلْنَصاِريِ  َأنَّ َرُجال َعَطَس ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َبَدَر اْلَعاِطَس ِإَلى َمَحاِمِد   اْلَحْمِد. َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ ُعوفِ  اِء َّللاَّ َبْيَلِة«. َي ِمْن َوَجِع الدَّ  َوالدُّ

 يوسف بن الغرق    موضوع  2179 422

  - َأْخَبَرَنا َأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن أحمد  -قراءة   -َأْخَبَرَنا َأُبو َسْعٍد اْلَماِليِنيُّ 
ْبُن    -بنيسابور  َعِليُّ  َثَنا  َقاَل: حدثنا محم د بن إسحاق بن خزيمة، َحدَّ ُحْجٍر 

ِسَراٍج. َأِبي  ْبِن  ُسَكْيِن  َعْن  اْلَغِرِق  ْبُن  ُيوُسُف  َثَنا   َحدَّ
، أخبرنا أبو عبيد هللا المرزباني، حدثنا محم د  وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري 
َثَنا ُيوُسُف ْبُن   َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن إشكاب، َحدَّ بن مخلد، َحدَّ

َثَنا ُسَكْيُن بن أبي سراج واْلُمِغيَرِة ْبِن ُسَوْيٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:  الْ  َغِرِق َقاَل: َحدَّ
ُة ِلْحَيِتِه«  . ُ َعَلْيِه وسلم: »ِمْن َسَعاَدِة اْلَمْرِء ِخفَّ  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

أبو الوزير، صاحب    موضوع  2205 423
 ديوان المهدي 

 ، َأْحَمَد ْبِن اْلُحَسْيِن اْلَخَرِقيُّ ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن أحمد الرزاز، َحدَّ
حدثنا    ، الهاشمي  صالح  بن  محم د  حدثنا  حرب،  بن  غالب  بن  محم د  حدثنا 

لت، حدثنا أبو الوزير صاحب ديوان المهدي، َثَنا اْلَمْهِديُّ    مسلمة بن الص  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه  َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ْهِر َيْوَم َنْحٍس  «. َقاَل: »آِخُر َأْرَبَعاَء ِمَن الشَّ  ُمْسَتِمرٍ 

 أبو الخير   موضوع  2207 424
َثَنا ُمَحمَّد ْبن اْلَعبَّاس، َأْخَبَرَنا َأُبو َأيُّوب ُسَلْيَماُن ْبُن ِإْسَحاَق  أخبرنا العتيقي ، َحدَّ

يقول: َكاَن ِفي َدْرِب ُسَلْيَماَن    -غير مرة  -اْلَجالُب قال: سمعت إبراهيم الحربي 
على، وكنا ِإَذا  ْبِن َأِبي َجْعَفٍر َرُجٌل ُيَقاُل َلُه َأُبو اْلَخْيِر، َوُكنَّا َنِجيُء إلى عبد األ
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اْنَصَرْفَنا َيِجيُء َأْصَحاُب اْلَحِديِث َفَيُقوُلوَن َلُه َأْمِل َعَلْيَنا، َفُيْمِلي َعَلْيِهْم َفَيْكُتُبوَن  
َعْنُه. َقاَل: َوُكْنُت َأَنا ِعْنَدُه َأْنَبَل ِمْن َأْن َأُقوَل َلُه َأْمِل َعَلْيَنا، َقاَل: َفَتَنْحَنَح ُثمَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِلُكلِ   َقاَل: َأْخبَ  َرِني َأُبو اْلَبْخَتِريِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َشْيٍء ِخَيَرًة، َوِخَيَرَتُه ِمَن اْلَبْقِل اْلِهْنَدَبا َوِمَن اْلَغَنِم النَّْعَجِة، َوِمْن َبِني آَدَم َأَنا«  

 أبي الخير  موضوع  2208 425

َثَنا ُمَحمَّد ْبن اْلَعبَّاس، َأْخَبَرَنا َأُبو َأيُّوب ُسَلْيَماُن ْبُن ِإْسَحاَق   أخبرنا العتيقي، َحدَّ
يقول: َكاَن ِفي َدْرِب ُسَلْيَماَن    -غير مرة  -اْلَجالُب قال: سمعت إبراهيم الحربي 

ُء إلى عبد األعلى، وكنا ِإَذا  ْبِن َأِبي َجْعَفٍر َرُجٌل ُيَقاُل َلُه َأُبو اْلَخْيِر، َوُكنَّا َنِجي
اْنَصَرْفَنا َيِجيُء َأْصَحاُب اْلَحِديِث َفَيُقوُلوَن َلُه َأْمِل َعَلْيَنا، َفُيْمِلي َعَلْيِهْم َفَيْكُتُبوَن  
 َعْنُه. َقاَل: َوُكْنُت َأَنا ِعْنَدُه َأْنَبَل ِمْن َأْن َأُقوَل َلُه َأْمِل َعَلْيَنا، َقاَل: َفَتَنْحَنَح ُثمَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِلُكلِ    َقاَل: َأْخَبَرِني َأُبو اْلَبْخَتِريِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َشْيٍء ِخَيَرًة، َوِخَيَرَتُه ِمَن اْلَبْقِل اْلِهْنَدَبا َوِمَن اْلَغَنِم النَّْعَجِة، َوِمْن َبِني آَدَم َأَنا« 

ْم َأْسَمْع َأْحَمَد ْبَن َحْنَبٍل ُيَكذِ ُب َأَحًدا ِإال َأَبا اْلَبْخَتِريِ  َهَكَذا. َفِإنِ ي  َقاَل ِإْبَراِهيُم لَ 
َرْأِس   ِإَلى  َوِجْئُت يوما  ِإْبَراِهيُم:  َقاَل  َذاَك اْلَكذَّاُب.  اْلَبْخَتِريِ   َأُبو  َيُقوُل:  َسِمْعُتُه 

 َصِغيَرٍة، َوَجاِرَيٌة َتْنُقُل َعَلْيِه ِبَجرٍَّة، َوالنَّاُس  اْلِجْسِر َفِإَذا ُهَو َيْسِقي اْلَماَء ِمْن َجرَّةٍ 
َحَواَلْيِه َيْنُظُروَن ِإَلْيِه َوَيْشَرُبوَن، َوُهَو َيْسِقي من صعد من الجسر ومن نزل.  

ْم ِإَلْيِه ُأَسلِ ُم َعَلْيِه، َقاَل: َفاْسَتْسَقى َص  ِبيٌّ قال: فقمت ناحية ُأْبِصُر ِإَلْيِه َوَلْم َأَتَقدَّ
يِ َب. َفِكْدُت   ُجِل، ُثمَّ َتَنْحَنَح َواِحَدًة َبَلَغِت السَّ ِبيَّ َقْبَل الرَّ َوَرَجٌل، َقاَل: َفَسَقى الصَّ
يَّاِت َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  ُأْصَعُق َوَأَقُع َعَلى َواِحٍد. ُثمَّ َقاَل: َأْخَبَرِني َأُبو الزَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِبيِ  َغاَرْت  َّللاَّ ُجُل َقْبَل الصَّ ُجُل َفُسِقَي الرَّ ِبيُّ َوالرَّ : »ِإَذا اْسَتْسَقى الصَّ
 اْلَماِء«.َعْيٌن ِمْن ُعُيوِن 

 أبو موسى، البغدادي    موضوع  2209 426

َثَنا   ، َحدَّ َثَنا اْلَحَسُن ْبن َأْحَمَد ْبن ُمَحمَّد اْلَمْحِميُّ الن يسابوري  أخبرني األزهري، َحدَّ
البخاري   اْلَفِقيُه  َسْهٍل  ْبُن  َأْحَمُد  َنْصٍر  خزيمة   -بها   -َأُبو  بن  محم د  حدثنا 

، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حكيم بن  البلخي، حدثنا أبو موسى البغدادي 
َمْشِقيُّ َعْن َمْكُحوٍل َعْن َواِثَلَة ْبِن اأَلْسَقِع  حزا م اأَلْزِديُّ َعِن اْلَعالِء ْبِن َكِثيٍر الدِ 

ُ َعَلْيِه وسلم: »ِمْن َبَرَكِة اْلَمْرَأِة ُبُكوُرَها ِباأُلْنَثى،  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َعزَّ َوجَ  َيَهُب ِلَمْن َيشاُء ِإناثًا َوَيَهُب ِلَمْن َيشاُء  }لَّ ِفي حم:  َأَلْم َتْسَمْع ِبَقْوِل َّللاَّ

 [ َفَبَدَأ ِباإِلَناِث َقْبَل الذُُّكوِر«  .49]الشورى    {الذُُّكورَ 

 أبو مقاتل، الكشي   موضوع  2210 427

َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعِليٍ  اْلُخَزاِعيُّ  اُر، َحدَّ ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَحفَّ   - َأْخَبَرَنا ِهالُل ْبُن ُمَحمَّ
َأُبو ُمَقاِتٍل اْلَكِشيُّ   -ِبَواِسطَ  َثَنا  َأْرَبٍع   -َقاَل: َحدَّ ِبيِع َسَنَة  ِبَبْغَداَد ِفي َقِطيَعِة الرَّ

حدثنا أبو مقاتل السمرقندي، حدثنا مقاتل بن    -َعَلْيَنا َوَسْبِعيَن َوِماَئَتْيِن َقِدَم  
َثَنا اأَلْصَبُغ ْبُن ُنَباَتَة، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َلمَّا َنَزَلْت َعَلى   حي ان، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َك َواْنَحْر }النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ رائيل  [ قال: »يا جب2]الكوثر    {َفَصلِ  ِلَربِ 
َوَجلَّ؟ َعزَّ  َربِ ي  ِبَها  َأَمَرِني  الَِّتي  النَِّحيَرَة  هذا   ما 

الِة«  . ُد ِإنََّها َلْيَسْت ِبَنِحيَرٍة، َوَلِكنََّها َرْفُع اأَلْيِدي ِفي الصَّ  َقاَل: َيا ُمَحمَّ
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موضوع. والشطر 
االول )من تواضع هلل 
رفعه( صح من طرق 

 اخرى.

محمد بن ثمامة بن  
 وكيع السراج أبو بكر 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن األزدي   َقَرْأُت ِفي ِكَتاِب َأِبي اْلَحَسِن ْبِن اْلُفَراِت ِبَخطِ ِه. َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ر اج ببغداد قال نا محم د بن سعيد  ُد ْبُن ُثَماَمَة ْبِن َوِكيٍع الس  قال نا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

َسال ْبُن  َسِعيُد  نا  قال  اْلَعطَّاُر.األيلي  َجْعَفٍر  ٍم  ْبِن  َيْحَيى  ْبُن  َعِليُّ  َوَأْخَبَرَنا 
ُد ْبُن   اأَلْصَبَهاِنيُّ َقاَل نبأنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب اللَّْخِميُّ َقاَل نبأنا ُمَحمَّ

يِصيُّ َقاَل نبأنا سعيد بن سالم العط ار قال نبأن  ا ُسْفَياُن  اْلَحَسِن ْبِن َكْيَساَن اْلِمصِ 
، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعاِبِس ْبِن َرِبيَعَة َقاَل َسِمْعُت ُعَمَر  الثَّْوِريُّ
 ُ ْبَن اْلَخطَّاِب َيُقوُل: َيا َأيَُّها النَّاُس َتَواَضُعوا َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ، َفُهَو ِفي  َعَلْيِه وسلم َيُقوُل: »َمْن َتَواَض  ُ  َوَقاَل: اْنَتِعْش َرَفَعَك َّللاَّ ِ َرَفَعُه َّللاَّ ع ّلِلَّ
ُ  . َوَقاَل: اْخَسْأ   َنْفِسِه َصِغيٌر َوِفي َأْعُيِن النَّاِس َعِظيٌم، َوَمْن َتَكبََّر َخَفَضُه َّللاَّ

َحتَّ  َكِبير،  َنْفِسِه  َوِفي  َصِغيٌر  ِفي أعين هللا  َفُهَو   ،ُ َأْهَوَن  َخَفَضَك َّللاَّ َيُكوَن  ى 
 لفظ حديث ابن كيسان،  «.َعَلْيِهْم ِمْن َكْلٍب 
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موضوع. وقد صح من  
طرق إثبات عصمته  
 صلى هللا عليه وسلم. 

محمد بن الوليد بن أبان  
  وقيل: -أبو عبد هللا  

أبو جعفر مولى بني  
 - هاشم 

َأْخَبَرِني َأُبو َطاِلٍب َمكِ يُّ ْبُن َعِليِ  ْبِن عبد الرزاق الجريري قال ]حدثنا[  إبراهيم 
اْلُمَزكِ ي  يحيى  بن  محمد  َعِليٍ   ِإْمالًء.  -بن  ْبُن  َيْحَيى  َطاِلٍب  َأُبو  َثِني  َوَحدَّ

ْسَكِريُّ  َأْحَمَد بْ   -َلْفًظا   -الدَّ ُد ْبُن  َأْحَمَد ُمَحمَّ َأُبو  َثَنا  اْلَقاِسِم ْبِن اْلِغْطِريِف َحدَّ ِن 
َثَنا  -ِإْمالءً   -اْلَعْبِديُّ  َوْيِه   -وقال إبراهيم  - َقاَل َحدَّ ُد ْبُن َحمُّ أنبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَوِليِد ْبِن َأَباَن اْلَبْغَداِديُّ  ر اج َحدَّ  -زاد إبراهيم: بمكة  - ْبِن َعبَّاٍد الس 
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َصْرَمَة َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ثم اتفقا قا ال َحدَّ

ْلُت َعَلى آَدَم ِبَخْصَلَتْيِن،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُفضِ  ُعَمَر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َوُكنَّ َأْزَواِجي َعْوًنا ِلي، َوَكاَن  َكاَن َشْيَطاِني َكاِفًرا فأعانني هللا عليه حتى أسلم،  

 َشْيَطاُن آَدَم َكاِفًرا َوَكاَنْت َزْوَجُتُه َعْوًنا َلُه َعَلى َخِطيَئِتِه«  

430 647 

موضوع. وقد روي 
قوله صلى هللا عليه  

وسلم ))اْلُعَلَماَء َفِإنَُّهْم  
َوَرَثُة اأَلْنِبَياِء(( من 

طرق يحسن  
 بمجموعها إن شاء هللا 

أحمد بن محمد بن حامد  
 البلخي أبو العباس 

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي أبو العالء الواسطي، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن  
َثَنا َأُبو ِإْسَحاق ِإْبَراِهيم ْبن ُمَحمَّد ْبن عبد    -قدم علينا بغداد  -حامد البلخي  َحدَّ

َثَنا َأُبو ُيوُسَف َيْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق اْلَبْصِريُّ العطار ، َحدَّ   - كيةبأنطا  - هللا البغدادي 
  ، ثنا الفريابي، َأْخَبَرَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  اُك ْبُن َحْجَوَة، حد  حَّ ِ الضَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
 ُ ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْن ُمَحمَّ

ُموا اْلُعَلَماَء َفِإنَُّهْم َوَرَثُة اأَلْنِبَياِء، َفَمْن َأْكَرَمُهْم َفَقْد أكرم هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْكرِ 
 ورسوله«
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أحمد بن الوليد األمي  

 أبو بكر 

َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن إبراهيم األبندوني الجرجاني،  أخبرنا األزهري، َحدَّ
ِ ْبُن ُمْسِلمٍ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَوِليِد اأُلمِ يُّ   -َأْمالُه َعَلْيَنا حفظا  -َحدَّ َحدَّ

ْمَلةِ   -اْلَبْغَداِديُّ  ثنا يحيى بن ه  -ِبالرَّ َقاَل: حد  َعْلَقَمَة  َعْن  ُشْعَبُة  َثَنا  َحدَّ اشم، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال  َفَقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َخَطَبَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب 

اِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤمِ  ٌن، َيْزِني الزَّاِني ِحيَن َيْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيْسِرُق السَّ
اْلُمْؤِمِنيَن   َأِميَر  َيا  َفَقاَل َرُجٌل:  َيْشَرُبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن« .  َوال َيْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن 
َثُكْم   ُنَحدِ  َأْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َيْأُمْرَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َوَلْم  َفُهَو َكاِفٌر؟ َقاَل: ال، 
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َقاَل َرسُ  ِإنََّما  َخِص،  الزَّاِني ِحيَن ِبالرُّ َيْزِني  َوَسلََّم: »ال  َعَلْيِه   ُ وُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َيْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، ِإَذا َقاَل ُهو لي حالل، وال َيْسِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤُمٌن  

ِإَذا َقاَل ُهَو  ِإَذا َقاَل ُهَو ِلي َحالٌل، َوال َيْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن َيْشَرُبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن  
 َحالُل« ِلي 

432 778 

موضوع. وشطره األول  
َدا ُكُهوِل َأْهِل  »َسيِ 

اْلَجنَِّة َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر«  
ورد من طرق يصح  

 بمجموعها  

محمد بن سعيد بن عبد  
هللا الخزاز السوسي أبو  

 عبد هللا 

ِ ْبن َعِلي  ْبِن ِعَياِض ْبِن َأِبي َعِقيٍل اْلَقاِضي    - ِبُصورَ   -َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّد َعْبد َّللاَّ
ثنا   ُد ْبُن َمْخَلٍد، حد  ِ ُمَحمَّ أخبرنا محم د بن أحمد بن جميع، َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ

وسي،   َثَنا َيْحَيى ْبُن  محم د ابن سعيد بن عبد هللا أبو عبد هللا الخز از الس  َحدَّ
يِصيُّ  َثَنا ُحَمْيٌد الطَِّويُل، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك    - َأْصُلُه َبْصِريٌّ   -َعْنَبَسَة اْلِمصِ  َحدَّ

َدا ُكُهوِل َأْهِل اْلَجنَِّة َأُبو َبْكٍر   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسيِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َماِء« َوُعَمُر، َوِإنَّ    َأَبا َبْكٍر ِفي اْلَجنَِّة ِمْثُل الثَُّريَّا ِفي السَّ

433 1193 

موضوع بهذا السياق.  
وقد صح عنه صلى  
هللا عليه وسلم من  

طرق عده قوله  
 »ُعْثَماُن ِفي اْلَجنَِّة«  

حماد بن المبارك  
 البغدادي 

ْبن   َجْعَفُر  اْلَفْضل  َأُبو  ثنا  ِرْزٍق، حد  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُمَحمَُّد  اْلَحَسِن  َأُبو  َأْخَبَرِني 
ْبن   َأْحَمد  ْحَمن  الرَّ َعْبد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ ل،  المعد  ْبِن ميمون  َحاِتِم  ِبْنِت  اْبن  ُمَحمَّد 

ُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ  َثِني ُمَحمَّ ، َحدَّ ثنا  َحمَّاد ْبن سفيان القرشي  ، حد   ْبِن ِنْعَمَة الهاشمي 
اْلَقاِسِم اأَلْزَهِريُّ  َأُبو  َوَأْخَبَرِني  َمْيُموٍن.  ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد َّللاَّ المبارك، َحدَّ حم اد بن 
َثَنا َأُبو  ، َحدَّ ارقطني  َثَنا َعِليُّ بن عمر الد  زَّاُز. َقاال: َحدَّ َوَعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُعَمَر الرَّ

  - اِس ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد ْبن َعْمِرو ْبن َعْبد اْلَخاِلِق اْلَبزَّاُز َواْلَحَسُن ْبُن َرِشيقٍ اْلَعبَّ 
بن    -ِبِمْصرَ  حم اد  ثنا  حد  العكي،  موسى  بن  ُحَمْيِد  ْبُن  اْلُحَسْيُن  َثَنا  َحدَّ َقاال: 

ِ ْبُن َمْيُموٍن اْلَبْغَداِديُّ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا إسماعيل  المبارك البغدادي، َحدَّ  َقاَل: حد 
 ُ ابن ُأَميََّة َعِن اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعَطاٍء َعْن َجاِبٍر َقاَل: َما َصِعَد النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم اْلِمْنَبَر َقطُّ، ِإال َقاَل: »ُعْثَماُن ِفي اْلَجنَِّة « َوَلْم َيُقِل اْبُن ِرْزٍق: َقطُّ. 

434 1314 
موضوع. وقد صح ما  

يتعلق بالشاة من  
 طريق آخر.

زفر بن وهب بن عطاء  
 االصبهاني ابو علي 

ثنا أبو علي    َعاِليُّ أخبرنا أحمد بن نصر الذراع حد  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن النِ 
ا َقِدَم  ]  -زفر ابن وهب بن عطاء األصبهاني   ُد   -َعَلْيَنا[ َحاجًّ َثَنا ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ

]أبو   سنان  بن  صفدي  ثنا  حد  محبر  بن  داود  ثنا  حد  َقاَل  النََّشاِئيُّ  َحْرٍب  ْبُن 
َعنْ معاوية    ] َعَلْيِه    البصري   ُ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل  َقاَل:  َأَنٍس.  َعْن  َقَتاَدَة 

اُة َبَرَكٌة، والبئر بركة، والتنور   بركة«. بركة والقداحة َوَسلََّم: »الشَّ
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عبد المنعم بن إدريس  
بن سنان ابن بنت وهب  
بن منبه، يكنى أبا عبد  

 هللا  

اأَلَدِميُّ   ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا  الحفار،  محم د  ْبُن  ِهالُل  َأْخَبَرَنا 
َثَنا   ثنا عبد المنعم بن إدريس، َحدَّ ثنا محم د بن أحمد بن البراء، حد  ل، حد  المعد 

ُ َعَلْيِه  َكْوَثُر ْبُن َحِكيٍم َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
ُحَفاًة، ُغْرال«   ُعَراًة،  َهاُتُهْم  ُأمَّ َوَلَدْتُهْم  َكَما  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَسلََّم: »ُيْحَشُر النَّاُس 
َفَقاَلْت له عائشة: وا سوأتاه، َيْنُظُر َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض؟! َفَضَرَب َعَلى َمْنِكِبَها  

ُقَحاَفَة، ُشِغَل النَّاُس َيْوَمِئٍذ َعِن النََّظِر، َوَسَمْوا ِبَأْبَصاِرِهْم   وقال: »يا ِبْنَت َأِبي
َماِء، َفُيوَقُفوَن َأْرَبِعيَن َسَنًة ال َيْأُكُلوَن، َوال َيْشَرُبوَن، َوال َيْجِلُسوَن، َوال   ِإَلى السَّ

َماِء، َحتَّى ُيْلجِ  َمُهُم اْلَعَرُق، َفِمْنُهْم َمْن َيْبُلُغ  ُيَكلِ ُموَن، َساِميَن َأْبَصاَرُهْم ِإَلى السَّ
اْلَعَرُق َقَدَمْيِه، َوِمْنُهْم َمْن َيْبُلُغ اْلَعَرُق َساَقْيِه، َوِمْنُهْم َمْن َيْبُلُغ َفِخَذْيِه َوَبْطَنُه، 
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ُ َبْعَد َذِلَك َعَلى اْلِعَباِد، فَ  ُم َّللاَّ َيْأُمُر اْلَمالِئَكَة َوِمْنُهْم َمْن ُيْلِجُمُه اْلَعَرُق، ُثمَّ َيَتَرحَّ
بِ  َعزَّ َوَجلَّ، َحتَّى ُيوَضَع ِفي َأْرٍض َبْيَضاَء َكَأنََّها   ِبيَن َفَيْحِمُلوَن َعْرَش الرَّ اْلُمَقرَّ
ل َيْوٍم َنَظَرْت  ُة، َلْم ُيْسَفْك ِفيَها َدٌم َحَراٌم، َوَلْم ُتْعَمْل ِفيَها َخِطيَئٌة، َوَذِلَك َأوَّ اْلِفضَّ

ِ، ُثمَّ َتُقوُم اْلَمالِئَكُة َحافِ يَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش، ُثمَّ َيْأُمُر ُمَناِدًيا َفُيَناِدي  َعْيٌن ِإلَ  ى َّللاَّ
بصوت يسمعه الثقالن، الجن واألنس، فتشرئب الناس لذلك الصوت، ثم يخرج 

ُف النَّاُس ُكلُُّهُم اْسَمُه، ُثمَّ َيْأُمرُ  ُجُل ِمَن اْلَمْوِقِف، َفُيَعرَّ  ِبَحَسَناِتِه َأْن َتْخُرَج الرَّ
َمَعُه، َفَيْخُرُج بشيء لم ير الناس مثله كثرة، وتعرف النَّاُس ِتْلَك اْلَحَسَناِت َفِإَذا  
ْحَمُن  الرَّ َلُه  َفَيُقوُل  اْلَمَظاِلِم؟  َأْصَحاُب  َأْيَن  َقاَل:  اْلَعاَلِميَن  َيَدْي َربِ   َبْيَن  َوَقَف 

، َوَذِلَك:  َتَعاَلى: َأَظَلْمَت ُفالَن بْ  َيْوَم  }َن ُفالٍن ِفي َيْوِم َكَذا َوَكَذا؟ َفَيُقوُل َنَعْم َيا َربِ 
َيْعَمُلونَ  َوَأْرُجُلُهْم ِبما كاُنوا  َوَأْيِديِهْم  َأْلِسَنُتُهْم  َفِإَذا  24]النور    {َتْشَهُد َعَلْيِهْم   ]

ْن َظَلَمُه، َوَذِلَك َيْوَم ال ِديَنار  َفرغ ِمْن َذِلَك، َفُيْؤَخُذ ِمْن َحَسَناِتِه، َفُيْدَفُع ِإَلى مَ 
  َوال ِدْرَهم، ِإال َأْخٌذ ِمَن اْلَحَسَناِت وتورك من السيئات فإذا لم يبق َحَسَنٌة َقاَل:

َتْعَجُلوا،  َلُهْم ال  َوَبِقيَنا؟ ِقيَل  َباُل َغْيِرَنا اْسَتْوَفْوا ُحُقوَقُهْم  َيا َربََّنا َما  َبِقَي:  َمْن 
ِمْن   َك َفُيْؤَخُذ  ُأمِ  ِإَلى  اْرِجْع  َلُه  ِقيَل  َيْطُلُبُه  َأَحٌد  َيْبَق  َلْم  َفِإَذا  فتورك،  َئاِتِهْم  َسيِ 

ٌب،  َ َسِريُع اْلِحَساِب. َوال َيْبَقى َيْوَمِئٍذ َمَلٌك ُمَقرَّ اْلَهاِوَيِة، َفِإنَُّه ال ُظْلَم اْلَيْوَم، ِإنَّ َّللاَّ
يٌق، َوال ِة    َوال َنِبيٌّ ُمْرَسٌل، َوال ِصدِ  َشِهيٌد، ِإال َظنَّ َأنَُّه َلْن َيْنُجَو ِممَّا َرَأى ِمْن ِشدَّ

 «. اْلِحَساِب 

436 1652 

صدر الحديث موضوع.  
وأما قوله )َ)ِإنَُّه َلُيْغَفُر  
له مد صوته(( فإنه  
صحيح من طرق 

 أخرى.

ُعَمر ْبن حفص، َأُبو  
 حفص العبدي البصري  

ْلِت   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد ْبِن ُموَسى ْبِن َهاُروَن ْبِن الصَّ
َثَنا َأُبو   ثنا العالء بن سالم، َحدَّ ، أخبرنا محم د بن مخلد العط ار، حد  األهوازي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َحْفٍص اْلَعْبِديُّ َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
ْحَمِن َتَعاَلى َعَلى َرْأِس اْلُمَؤذِ ِن َحتَّى َيْفُرَغ ِمْن َأَذاِنِه، َوِإنَُّه َلُيْغَفُر له مد   »َيُد الرَّ

 صوته« 

437 1791 

موضوع بتمام هذا  
اللفظ. والحديث دون 
َر َشْيًئا   قوله ))َأْو َقصَّ

 َأَمْرُت(( متواتر ِممَّا 

علي ْبن قرين ْبن  
بيهس، َأُبو الحسن  

 البصري   

ل، أخبرنا أحمد بن جعفر بن  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َأِبي ُسَلْيَماَن المعد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َعِليُّ ْبُن َقِريٍن   حمدان، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن البراثي، َحدَّ

ثنا عبد هللا بن بشر  َواْلُمْسَتْمِلي مُ  ثنا جارية بن هرم، حد  وَسى ْبُن هرون، حد 
َعَلْيِه    ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  يِق  دِ  الصِ  َبْكٍر  َأِبي  َعْن  َكْبَشَة  َأِبي  َعْن 

ًدا  َر َشْيًئا ِممَّا َأَمْرتُ  -َوَسلََّم: »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ  وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن  َفْلَيَتبَ  -َأْو َقصَّ
 «.النَّارِ 

438 1814 
موضوع. قاله الحافظ  
الخطيب بعد روايته  

 له.

َعِلي  ْبن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيد  
ِ ْبن ِإْبَراِهيم، َأُبو   َّللاَّ

 الحسن الزهري الضرير  

، َأْخَبَرَنا َأُبو َيْعَلى اْلَمْوِصِليُّ َعْن   ثنا علي  بن محم د الز هري  ، حد  َأْخَبَرَنا التَُّنوِخيُّ
وَخ َعْن َسِعيِد ْبِن ُسَلْيٍم َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُصَهْيٍب َعْن َأَنِس ْبِن   َشْيَباَن ْبِن َفرُّ

ُ َعَلْيهِ  ِ َتَعاَلى َمَلًكا ِمْن ِحَجاَرٍة ُيَكنَّى   َماِلٍك َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ ّلِلَّ
 َأَبا ُعَماَرَة«  
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439 1961 

موضوع. وقد صح  
عنه صلى هللا عليه  

وسلم أن أول ما خلق  
 هللا عزوجل القلم. 

ِ ْبُن    موسى بن َعْبُد َّللاَّ
ِ ْبِن   ُموَسى ْبِن َعْبِد َّللاَّ
اْلَحَسن ْبن اْلَحَسن بن  
 علي بن أبي طالب   

ز از، أخبرني َأُبو اْلَفَرِج َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمٍَّد  أخبرني علي بن أحمد الر 
، َأْخَبَرِني َأُبو َجْعَفٍر أَ  ْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن نصر الكاتب المعروف بابن األصبهاني 

حدثني محم د بن الحسن الزرقي، حدثني موسى بن َعْبُد    -ببغداد   -القاضي
َثْتِني َفاِطَمُة ِبْنُت َسِعيِد  ِ ْبن حسن ْبن حسن َقاَل: َحدَّ ِ ْبُن ُموَسى ْبِن َعْبِد َّللاَّ َّللاَّ

اِد ْبِن ُأَميََّة اْلُجَهِنيِ  عَ  ْن َأِبيَها َعْن َزْيِد ْبِن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه َعْن  ْبِن ُعْقَبَة ْبِن َشدَّ
ُ اْلَقَلُم،   ُل َما َخَلَق َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َأوَّ ِه َعْن َعِليٍ  َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َجدِ 

َواَة، َوُهَو َقْوُلُه َتَعاَلى:   َواُة، ُثمَّ َقاَل  1]القلم    {ن َواْلَقَلمِ }ُثمَّ َخَلَق الدَّ [ النُّوُن الدَّ
اَعُة ِمْن َخْلٍق، َأْو َأَجٍل، َأْو ِرْزٍق، َأْو  ِلْلَقَلِم ُخطَّ َما ُهَو َكاِئٌن ِإَلى َأْن َتُقوَم السَّ
اَعُة ِمْن َجنٍَّة، َأْو َناٍر، َوَخَلَق اْلَعْقلَ   َعَمٍل، َأْو َما ُهَو َكاِئٌن ِإَلى َأْن َتُقوَم السَّ

َفاْسَتْنَطَقُه َفَأَجاَبُه، ُثمَّ َقاَل َلُه اْذَهْب َفَذَهَب، ُثمَّ َقاَل َلُه َأْقِبْل َفَأْقَبَل، ُثمَّ اْسَتْنَطَقُه 
َفَأَجاَبُه، ُثمَّ َقاَل: َوِعزَِّتي َوَجالِلي َما َخَلْقُت ِمْن َشْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ ِمْنَك، َوال َأْحَسَن  

ُ  ِمْنَك، َوأَلْجَعَلنَّكَ   ِفيَمْن َأْحَبْبُت، َوأَلْنُقَصنََّك ِممَّْن َأْبَغْضُت« َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
ِ، َوَأْعَمُلُهْم ِبَطاَعِتِه، َوَأْنَقُص الناس   َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْكَمُل النَّاِس َعْقال َأْطَوُعُهْم ّلِلَّ

 عقال أطوعهم للشيطان، وأعملهم بطاعته« . 

440 2004 

موضوع. وقوله صلى 
هللا عليه وسلم »َيا  
اُر َتْقُتُلَك اْلِفَئُة   َعمَّ

اْلَباِغَيُة« قد صح من  
 طرق أخرى 

ْحَمن،    معلى بن َعْبد الرَّ
 الواسطي 

ثنا أحمد بن محم د بن يوسف،  ِ المقرئ، حد  َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
بُ  ِ اْلُمَؤدِ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِبُسرَّ من   -أخبرنا محم د بن جعفر المطيري، َحدَّ

ثنا المعل ى بن عبد الر حمن  -رأى َثَنا َشِريٌك َعْن    -ببغداد  -حد  ُسَلْيَماَن ْبِن َحدَّ
َثَنا ِإْبَراِهيُم َعْن َعْلَقَمَة َواأَلْسَوِد َقاال: َأَتْيَنا َأَبا َأيُّوَب   ِمْهَراَن اأَلْعَمُش َقاَل: َحدَّ
َ َأْكَرَمَك ِبُنُزوِل   يَن، َفُقْلَنا َلُه: َيا َأَبا َأيُّوَب ِإنَّ َّللاَّ اأَلْنَصاِريَّ ِعْنَد ُمْنَصَرِفِه ِمْن ِصفِ 

َلَك َحتَّى ُمَحمَّ  َوِإْكَراًما   ِ ال ِمَن َّللاَّ َناَقِتِه َتَفضُّ َوِبَمِجيِء  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ٍد َصلَّى َّللاَّ
َأَناَخْت ِبَباِبَك ُدوَن النَّاِس، ُثمَّ ِجْئَت ِبَسْيِفَك َعَلى َعاِتِقَك َتْضِرُب ِبِه َأْهَل ال ِإَلَه 

ُ؟ َفَقاَل: َيا َهَذا ِإنَّ ال ُ َعَلْيِه  ِإال َّللاَّ رَّاِئَد ال َيْكِذُب َأْهَلُه، َوَأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
، ِبِقَتاِل النَّاِكِثيَن، َواْلَقاِسِطيَن، َواْلَماِرِقيَن. فأما   َوَسلََّم َأَمَرَنا ِبِقَتاِل َثالَثٍة َمَع َعِليٍ 

ا اْلَقاِسُطوَن َفَهَذا ُمْنَصَرُفَنا  الناكثون فقد قابلناهم َأْهَل اْلَجَمِل َطْلَحَة َوالزَُّبْيرَ  ، َوَأمَّ
ا اْلَماِرُقوَن َفُهْم َأْهُل الطَّْرَفاَواِت، َوَأْهُل    - َيْعِني ُمَعاِوَيَة، َوَعْمًرا  -ِمْن ِعْنِدِهمْ  َوَأمَّ

ُ َما َأْدِري َأْينَ  َعْيَفاِت، َوَأْهُل النَُّخْيالِت، َوَأْهُل النَّْهَرَواَناِت، َوَّللاَّ ُهْم َوَلِكْن ال    السُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل   ُ، َقاَل: َوَسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُبدَّ ِمْن ِقَتاِلِهْم ِإْن َشاَء َّللاَّ
اُر َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة، َوَأْنَت ِإْذ َذاَك َمَع اْلَحقِ  َواْلَحقُّ َمَعَك، َيا   اٍر: »َيا َعمَّ ِلَعمَّ

اَر ْبَن َياِسٍر، ِإْن َرَأْيَت َعِليًّا َقْد َسَلَك َواِدًيا َوَسَلَك النَّاُس َواِدًيا َغْيَرُه َفاْسُلْك  عَ  مَّ
اُر َمْن َتَقلََّد   َمَع َعِليٍ  َفِإنَُّه َلْن ُيْدِلَيَك ِفي َرًدى، َوَلْن ُيْخِرَجَك ِمْن ُهًدى، َيا َعمَّ

ُ َيْوَم القيامة وشاحين من در، َوَمْن َسْيًفا َأَعاَن ِبِه َعِليًّا َعَلى   َعُدوِ ِه َقلََّدُه َّللاَّ
ُ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِوَشاَحْيِن ِمْن َناٍر«    َتَقلََّد َسْيًفا َأَعاَن ِبِه َعُدوَّ َعِليٍ  َعَلْيِه َقلََّدُه َّللاَّ

.ُ ُ، َحْسُبَك َرِحَمَك َّللاَّ  ُقْلَنا: َيا َهَذا َحْسُبَك َرِحَمَك َّللاَّ
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441 2068 

موضوع. إال أن قوله  
وسلم  صلى هللا عليه 

)َوَلْيَس َأَحٌد ِمْن َأْهِل  )
اْلَجنَِّة ِإال َوُهْم جرد  
مرد(( قد ورد من  

وجوه أخرى وهو حديث  
 حسن.

وهب بن حفص بن   
عمرو، َأُبو الوليد  
 البجلي الحراني   

الجريري،   زكريا  بن  المعافى  أخبرنا  األزهري،  بن  أخبرنا  الحسين  ثنا  حد 
الملك بن   ثنا عبد  َحْفٍص، حد  ْبُن  َوْهُب  اْلَحرَّاِنيُّ  اْلَوِليِد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ إسماعيل، 
َثَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد   إبراهيم الجدي، َحدَّ

ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَس َأَحٌد ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة ِإال  َّللاَّ
َأْهِل اْلَجنَِّة ِإال   َأَحٌد ِمْن  َوَلْيَس  ٍد،  ِبَأِبي ُمَحمَّ ُيْكَنى  ِباْسِمِه ِإال آَدَم َفِإنَُّه  ُيْدَعى 

َتُه«  .َوُهْم جرد مرد إال ما كان من ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن، َفِإنَّ ِلْحَيَتُه َتْبلُ   ُغ ُسرَّ

442 376 

الخبر األول المتعلق 
رضي هللا   يعل بقصة 

عنه مع إبليس لعنه  
هللا: موضوع. أما خبر  

ابن عباس الثاني  
»َلَقْد َعَرَض ِلي ِفي  

الة« فإنه ال يصح   الصَّ
من هذا الطريق وهو  

ثابت من طرق 
 أخرى. ِ 

محمد بن مزيد بن  
محمود الخزاعي أبو  

لمعروف بابن أبي   بكر،
 األزهر

َرْوٍح  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  وَأْحَمُد  ْيَرِفيُّ  الصَّ ُعْثَماَن  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن   ِ َّللاَّ ُعَبْيُد  َأْخَبَرِني 
. ُد ْبُن َمْزَيِد ْبِن َأِبي اأَلْزَهِر النَّْهَرَواِنيُّ َثَنا ُمَحمَّ َثَنا المعافي بن زكريا َحدَّ َقاال: َحدَّ

أبي إسرائيل   بن  إسحاق  ثنا  حد  اْبِن  البوسنجي   َعِن  ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  اِج  َحجَّ َثَنا  َحدَّ
  ِ ُجَرْيٍج َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َبْيَنا َنْحُن ِبِفَناِء اْلَكْعَبِة َوَرُسوُل َّللاَّ

ْكَن اْلَيَماِنيَّ  ا َيِلي الرُّ ُثَنا ِإْذ َخَرَج َعَلْيَنا ِممَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَحدِ   َشْيٌء َعِظيٌم َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقاَل:   َكَأْعَظِم َما َيُكوُن ِمَن اْلِفَيَلِة. َقاَل: َفَتَفَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َقاَل َفَقاَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب: َما    -َشكَّ ِإْسَحاقُ   -»ُلِعْنَت« َأْو َقاَل »ُخِزيَت«  
ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل: َهَذا َيا َرُسوَل َّللاَِّ  ؟« َقاَل: َّللاَّ ؟ َقاَل: »َأَوَما َتْعِرُفُه َيا َعِليُّ

َمْوِضِعِه.  َعْن  َفَأَزاَلُه  َوَجَذَبُه  َناِصَيِتِه  َعَلى  َفَقَبَض  ِإَلْيِه  َفَوَثَب  ِإْبِليُس«  »َهَذا 
ِ أقتله؟ َل ِإَلى اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم؟«  قال: »أو ما َعِلْمَت َأنَُّه قَ َوَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ ْد ُأجِ 

  ِ َقاَل َفَتَرَكُه ِمْن َيِدِه، َفَوَقَف َناِحَيًة ُثمَّ قال: مالي ولك يا ابن َأِبي َطاِلٍب! َوَّللاَّ
ُ َتَعاَلى: َوشاِرْكُهْم فِ  ي َما َأْبَغَضَك َأَحٌد ِإال َوَقْد َشاَرْكُت َأَباُه ِفيِه، اْقَرْأ َما َقاَلُه َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل:  اأْلَْمواِل َواأْلَْوالدِ  َثَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُثمَّ َحدَّ
الِة َفَأَخْذُت ِبَحْلِقِه َفَخَنْقُتُه َفِإنِ ي أَلِجُد َبْرَد ِلَساِنِه َعَلى   »َلَقْد َعَرَض ِلي ِفي الصَّ

اِرَيِة َتْنُظُروَن  َظْهِر َكفِ ي، َوَلْوال  ِإَلْيِه«  َدْعَوُة َأِخي ُسَلْيَماَن أَلَرْيُتُكُموُه َمْرُبوًطا ِبالسَّ

443 2211 

موضوع. ونهيه صلى  
هللا عليه وسلم عن  
الغضب ثابت في 

 األحاديث الصحيحة. 

 أبو علي المفلوج  

َقاِنٍع   ْبُن  اْلَباِقي  َعْبُد  اْلُحَسْيِن  َأُبو  َثَنا  َحدَّ رزق،  بن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ِريِ  ْبِن َسْهٍل اْلَبزَّاُز، حدثنا أبو علي المفلوج،   ُد ْبُن السَّ َثَنا ُمَحمَّ اْلَقاِضي، َحدَّ

ِن َعْمٍرو َعْن َأَنِس ْبِن  حدثنا معروف الكرخي  عن بكير ْبِن ُخَنْيٍس َعْن َضرَّاِر بْ 
ِ ُدلَِّني َعَلى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ َماِلٍك. َأنَّ َرُجال َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
ُ ِبِه اْلَجنََّة. َقاَل: »ال َتْغَضْب« َقاَل َفِإْن َلْم َأِطْق َذِلَك َيا َرُسوَل   َعَمٍل ُيْدِخُلِني َّللاَّ

َ ُكلَّ َيْوٍم َبْعَد َصالِة اْلَعْصِر َسْبِعيَن َمرًَّة ُيْغَفُر َلَك ُذُنوُب َّللاَِّ  ؟ َقاَل: »اْسَتْغِفِر َّللاَّ
َسْبِعيَن َعاًما« َقاَل: ِإنَُّه َلْم َيْأِت َعَليَّ َسْبُعوَن َعاًما َفَقاَل: »ُيْغَفُر أَلِبيَك« َقاَل:  

َك« َقاَل: ِإنََّها َماَتْت َوَلْم  ِإنَُّه َماَت َوَلْم َيْأِت َعَلْيِه   َسْبُعوَن َعاًما َقاَل: »ُيْغَفُر أُلمِ 
 «. َوِجيَراِنكَ َيْأِت َعَلْيَها َسْبُعوَن َعاًما. َقاَل: »ُيْغَفُر أَلَقاِرِبَك  

444 850 
ابن  وقالمنكر جدا. 

 الجوزي: موضوع 

إبراهيم بن إسماعيل بن  
أبو    محمد السوطي

 إسحاق 

 ، ِ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم البغوي  َأْخَبَرَنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، َأْخَبَرَنا َعْبد َّللاَّ
. وَأْخَبَرَنا   َثَنا ِبْشُر ْبُن َسْيَحاَن َعْن َحْلَبٍس اْلَكْلِبيِ  ثنا إبراهيم بن إسماعيل، َحدَّ حد 

ُد ْبُن ُموَسى ْبِن الفضل بن َثَنا َأُبو َعْبِد   -واللفظ له  -يسابورَأُبو َسِعيٍد ُمَحمَّ َحدَّ
اأَلْصَبَهاِنيُّ  اُر  فَّ الصَّ َأْحَمَد  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ  ِ ِفي سنة سبع    - َّللاَّ ِإْمالًء 
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وثالثمائة محم د   -وثالثين  ْبِن  ِإْسَماِعيَل  ْبُن  ِإْبَراِهيُم  ِإْسَحاَق  َأُبو  َثَنا  َحدَّ
وطي   ث  -ببغداد   -الس  َثَنا ُسْفَياُن  حد  ، َحدَّ ثنا حلبس الكلبي  نا بشر بن سيحان، حد 

ْحَمِن اأَلْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل  َناِد، َعْن َعْبِد الرَّ ، َعْن َأِبي الزِ  الثَّْوِريُّ
ْجُت اْبَنِتي َوَأَنا ُأِحبُّ َأْن ُتِعيَنِني، قَ  ِ ِإنِ ي َزوَّ اَل: »َما ِعْنِدي  َرُجٌل: َيا َرُسوَل َّللاَّ

َشْيٌء َوَلِكِن اْلَقِني َغًدا ِفي َوْقٍت َتِجيُئِني َوَقْد َأَجْفُت اْلَباَب، َوِجْئِني َمَعَك ِبَقاُروَرٍة 
َواِسَعِة الرَّْأِس َوُعوِد َشَجَرٍة« . َقاَل: َفَجاَء َفَجَعَل َيْسِلُت اْلِعْرَق َعْن ِذَراَعْيِه َحتَّى 

اَل: »ُخْذَها َوْأُمْر َأْهَلَك ِإَذا َأَراَدْت َأْن َتَطيََّب َأْن َتْغِمَس َهَذا اْلُعوَد  َمأَل اْلَقاُروَرَة، قَ 
ًبا َفُسمُّوا  ِفي اْلَقاُروَرِة َفَتَطيََّب ِبِه« َفَكاَنْت ِإَذا َتَطيََّبْت َشمَّ َأْهُل اْلَمِديَنِة ِريًحا َطيِ 

 اْلُمَطيَِّبيَن  

445 372 

اإلمام  منكر جدا. وقال 
أحمد بن حنبل:  

موضوع. وقال ابن  
 معين: ليس له أصل 

محمد بن معاوية بن  
أعين النيسابوري أبو  

 علي 

ثنا سليمان بن  ِ ْبن َأْحَمد ْبن شهريار األصبهاني، حد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
معاوية  بن  محم د  ثنا  حد   ، العكبري  عمرو  بن  خلف  ثنا  حد   ، الط براني   أحمد 

َثَنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َحِبيٍب، َعْن َأِبي اْلَخْيِر   ، َحدَّ الن يسابوري 
  ِ َمْرَثِد ْبِن عبد هللا البزني، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْلُجَهِنيِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن َأْسَلَم َعَلى يَ   اْلَجنَُّة« َدْيِه َرُجٌل َوَجَبْت َلُه َصلَّى َّللاَّ

446 890 
إسناده تالف وقال ابن 
حبان: موضوع. وقال  
 الذهبي: كأنه موضوع. 

إبراهيم بن محمد بن  
 أيوب الصائغ أبو القاسم 

ك ري،  ، أخبرنا علي بن عمر الس  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبُن َعِلي  بن َأِبي الفتح الحربي 
ثنا علي بن أشكاب،   ائغ، حد  ِد ْبِن َأيُّوَب ْبِن بشير الص  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

ْحَمِن ْبُن َيحْ  َثَنا َعْبُد الرَّ ، َحدَّ ثنا عمرو ابن محم د بن الحسن البصري  َيى ْبِن حد 
َسِعيٍد، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى 
ِ ِمْن َأْن َيُقوَل اْلَعْبُد؛ اللَُّهمَّ اْرَحْم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن ُدَعاٍء َأَحبُّ ِإَلى َّللاَّ َّللاَّ

ٍد َرْحَمًة   َعامًَّة«  ُأمََّة ُمَحمَّ

447 1850 

إسناده تالف وقال ابن 
حبان: موضوع، ال  
أصل له من حديث  

 الثقات. 

عمرو ْبن ُمَحمَّد ْبن  
الحسن، الزمن المعروف  

 باألعسم  

ثنا أبو يحيى  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، حد 
ُمَحمَّد  َأُبو  اْلَقاِضي  َثَنا  َوَحدَّ  . اْلَبْصِريُّ الزَِّمُن  ُمَحمٍَّد  ْبُن  َعْمُرو  َثَنا  َحدَّ الن اقد، 

َثَنا    - إمالء  -اْلَحَسن ْبن اْلُحَسْيِن ْبن رامين األستراباذي  َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن  َحدَّ
َثَنا َأُبو   . وأخبرنا البرقاني، أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي، َحدَّ ِإْبَراِهيَم اإِلْسَماِعيِليُّ
ثنا   مسار، حد  الس  الحسين  بنان بن  ثنا  ، حد  اأَلْنَباِريُّ َعَجٍب  ْبُن  َسِعيُد  ُعْثَماَن 

َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبنُ  َعيَّاٍش َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد َعْن    عمرو بن محم د األعسم، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعِن اْلَمَراِجيِح َوَأَمَر  َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ِبَقْطِعَها. هذا لفظ حديث بنان. َوَقاَل َأُبو يحيى: ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َأَمَر ِبَقْطِع اْلَمَراِجيِح.

448 896 

إسناده تالف وقال  
السبكي: هذا الحديث  
منكر ويشبه أن يكون  

 موضوعا. 

إبراهيم بن محمد بن  
كردزاذ المؤدب القاضي  

 أبو إسحاق 

ُكْرَدَزاذَ  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ِإْبَراِهيُم  ِإْسَماِعيَل ْبِن اْلَعبَّاِس  َأْخَبَرَنا  ْبُن  ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا   ،
ْبِن   َكِثيِر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ اْلَجبَّاِر،  َعْبِد  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ اْلَورَّاُق، 

َقِبيٍل، َأِبي  َعْن  َلِهيَعَة،  ْبُن   ِ َعْبُد َّللاَّ َثَنا  َحدَّ  ، اْلِفْهِريُّ ْبِن    َمْرَواَن   ِ َعْبِد َّللاَّ َعْن 
ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن َقَرَأ آَيَة اْلُكْرِسيِ  َلْم   َعْمٍرو. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َتَعاَلى«    َيَتَولَّ َقْبَض َنْفِسِه ِإال َّللاَّ



106 
 

449 1436 

إسناده تالف وقد روي  
من طرق أخرى 

ضعيفة. وقال ابن  
يصح. الجوزي: ال 

 وقال الذهبي: موضوع. 

عبد َّللاَّ ْبُن ِإْبَراِهيَم، أبو  
 ُمَحمَّد البغدادي 

ُد ْبُن أحمد بن رزق، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي،  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ٍد  ِ ْبُن ِإْبَراِهيَم َأُبو ُمَحمَّ َثِني َعْبُد َّللاَّ ر اج، َحدَّ أخبرنا محم د بن إسحاق الثقفي الس 

ثنا داود بن سليمان الجرجاني  العط ار، َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبُن   -ببلخ   - لبغدادي  ا حد 
َمِعيٍن َعْن ِإْبَراِهيَم اْلُقَرِشيِ  َعْن َسِعيِد ْبِن ُشَرْحِبيَل َعْن َزْيِد ْبِن َأِبي َأْوَفى َأِخي 

ِ ْبِن َأِبي َأْوَفى َقاَل: َخَرَج َعَلْيَنا النَِّبيُّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َيْوٍم،   َعْبِد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
إليه وساق   اْجَتَمْعَنا  َوَأْيَن ُفالٌن«  َحتَّى  َفَقاَل: »َأْيَن ُفالٌن،  ِفيَنا  َبَصَرُه  َفَأَداَر 

 حديث المؤاخاة بطوله.

450 933 
منكر. وقال الحاكم  

وابن الجوزي:  
 موضوع.

إسماعيل بن إسحاق بن  
الحصين الرقي أبو  

 محمد

َثَنا ُمَحمَّد ْبن اْلَعبَّاس ْبن َنِجيٍح اْلَبزَّارُ  من   -َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، َحدَّ
ِ ْبُن ُمَعاِوَيَة اْلُجَمِحيُّ   -لفظه َثَنا َعْبُد َّللاَّ قي، َحدَّ ثنا إسماعيل بن إسحاق الر  حد 

ِه َعنْ  ُث َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  َأِبي َغِليِظ ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخَلٍف    َقاَل: سمعت َأِبي ُيَحدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعِليٌّ َيِدي ُصَرٌد، َفَقاَل:   . َقاَل: َرآِني َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اْلُجَمِحيِ 

ُل َطْيٍر َصاَم َعاُشوَراَء«    »َهَذا َأوَّ

451 934 
منكر. وقال الحاكم  

وابن الجوزي:  
 موضوع.

إسحاق بن  إسماعيل بن 
الحصين الرقي أبو  

 محمد

وكيل   - حدثنا بشرى بن عبد هللا الرومي، حدثني عمر بن أحمد بن يوسف  
حدثنا أبو محمد إسماعيل بن إسحاق قال: سمعت عبد هللا بن    -المتقي هلل 

معاوية الجمحي يقول: سمعت أبي، فذكر بإسناده مثله سواء، اي مثل اسناد 
 (933)ومتن الحديث السابق رقم 

452 935 
منكر. وقال الحاكم  

وابن الجوزي:  
 موضوع.

إسماعيل بن إسحاق بن  
الحصين الرقي أبو  

 محمد

َثَنا   ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَتيٍَّم َقاَل: َحدَّ َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم الحافظ، َحدَّ
ُمَعاِوَيَة  ْبَن   ِ َّللاَّ َعْبَد  َسِمْعُت  َقاَل:   . اْلَمْعَمِريُّ ُحَصْيٍن  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  ِإْسَماِعيُل 

ِه، َعْن َأِبي ُأَميََّة َعْنَبَسَة ْبِن أمية  َيُقوُل: َسِمْعُت َأِبي َسِمَع أَ  ُث َعْن َجدِ  َباُه ُيَحدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َيِدي ُصَرًدا   بن خلف الجمحي. َقاَل: َرَأى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُل َطْيٍر َصاَم َعاُشوَراَء«   َفَقاَل: »َهَذا َأوَّ

منكر. وقال الذهبي:  889 453
 أظنه موضوعا. 

إبراهيم بن محمد بن  
 الحسن السامري 

ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم الشافعي،  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، َحدَّ
َثَنا َأُبو َبْدٍر َعبَّاُد ْبُن اْلَولِ  ، َحدَّ اِمِريُّ ِد ْبِن اْلَحَسِن السَّ َثِني ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ يِد  َحدَّ

َثَنا اْلَيَماُن ْبُن َيِزيدَ  ثنا أبو فاطمة، َحدَّ ، حد   - َوَكاَن ِمْن ِخَياِر النَّاسِ   -اْلُغَبِريُّ
ِه ُحَسْيٍن. َقاَل:   ، َعْن َأِبيِه، َعِن َجدِ  ِد ْبِن ِحْمَيَر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  َعْن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوسَ  ِدي اأُلَمِم َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ لََّم: »ِإنَّ َأْصَحاَب اْلَكَباِئِر ِمْن ُمَوحِ 
ُكلِ ِهُم الَِّذيَن َماُتوا َعَلى َكَباِئِرِهْم َغْيَر َناِدِميَن َوال َتاِئِبيَن، َمْن َدَخَل النَّاَر ِمْنُهْم  

ِل ِمْن َجَهنََّم، ال َتْزَرقُّ َأْعُيُنُهْم َوال َتْسَودُّ وُ  ُنوَن،  ِفي اْلَباِب اأَلوَّ ُجوُهُهْم، َوال ُيَقرَّ
  ُ َّللاَّ َم  َحرَّ اْلَقِطَراَن،  ُيَلبَُّسوَن  َوال  اْلَحِميَم،  ُيَجرَُّعوَن  َوال  الِسِل،  ِبالسَّ ُيَغلُّوَن  َوال 
ُجوِد«   َأْجَساَدُهْم َعَلى اْلُخُلوِد ِمْن َأْجِل التَّْوِحيِد، َوصورهم َعَلى النَّاِر ِمْن َأْجِل السُّ

 ِديًثا َطِويال. . َوَذَكَر حَ 

454 1926 

وقال  ضعيف.إسناده 
الدارقطني: حديث غير  
ثابت. وقال أبو حاتم: 

 هذا حديث موضوع. 

القاسم ْبن َأْحَمد ْبن  
ُمَحمَّد، َأُبو ُمَحمَّد  

 الخطابي 

ثنا   َأْخَبَرَنا َعْبد َّللاَّ ْبن َيْحَيى السكري، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد بن عبد هللا بن إبراهيم، حد 
َثَنا اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعَطاٍء   ثنا هوذة بن خليفة، َحدَّ القاسم بن أحمد الخطابي، حد 

ُ َعَلْيِه وَ  ْرَداِء. َقاَل َرآِني النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َسلََّم َوَأَنا َأْمِشي َأَماَم َأِبي َعْن َأِبي الدَّ
ْنَيا   يِق َفَقاَل: »َيا أبا الدرداء، أَتْمِشي َأَماَم َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنَك ِفي الدُّ دِ  َبْكٍر الصِ 
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َأَحدٍ  َعَلى  َغَرَبْت  َوال  ْمُس  الشَّ َطَلَعِت  َما  َواْلُمْرَسِلينَ   -َواآلِخَرِة؟  النَِّبيِ يَن    -َبْعَد 
يِق«.  َأِبي َبْكٍر َأْفَضَل ِمنْ  دِ   الصِ 

إسناده ضعيف.  428 455
 والظاهر انه موضوع 

محمد بن يعقوب  
 البغدادي أبو بكر 

ِد ْبِن   ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ار َحدَّ ِ الن ج  ِد ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ ثنا ُعَبْيُد َّللاَّ حد 
وِريُّ   - َأُبو محم د المخرمى  - ُسَلْيَمانَ  ِل الصُّ اْلُمَؤمِ  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ

ُد ْبُن   َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ثنا سعيد بن يوسف    -بصور   -َيْعُقوَب اْلَبْغَداِديُّ َحدَّ حد 
ثنا المضاء ابن اْلَجاُروِد َعِن اْبِن َأِبي َطْيَبَة َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد   اليمامي حد 
  ُ اأَلْنَصاِريُّ َعْن ُمَحمَِّد بن إبراهيم َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َسلََّم: »اْلُمْفُتوَن َساَدُة اْلُعَلَماِء. َواْلُفَقَهاُء َقاَدٌة. ُأِخَذ َعَلْيِهْم َأَداُء َمَواِثيِق َعَلْيِه وَ 
 «. اْلِعْلِم، َواْلُجُلوُس إليهم بركة والنظر إليهم نور

456 1683 
إسناده ضعيف. وعده  

ابن الجوزي من  
 الموضوعات 

ُعَمر ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن  
هارون، َأُبو  ُمَحمَّد ْبن 

 بكر البزاز 

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد َّللاَِّ بن محم د  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
الباغندي،   سليمان  بن  محمد  بن  محمد  َثَنا  َحدَّ السامري،  البز از  هارون  بن 
بن  صالح  بن  محم د  حدثني  الختلي،  سنين  بن  إبراهيم  ابن  إسحاق  ثنا  حد 

َثِني  النطاح، َحدَّ  ِ ْبن َعبَّاٍس َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن َداُوَد ْبن َعِلي  ْبن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ
َثِني َأُبو ِإْسَماِعيَل   ي َداُوُد ْبِن َعِليٍ  َعْن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَِّ بن عباس َوَحدَّ َجدِ 

َوَكاَن َفاِضال َقاَل: َسِمْعُت َعلِ  َداُوَد ْبِن َعِليٍ   ِ ْبِن َعبَّاٍس  َمْوَلى  يَّ ْبَن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِلْلَعبَّاسِ  ُث ِبِه َعْن َأِبيِه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ - َوَعِليٌّ ِعْنَدهُ   -ُيَحدِ 

 »َيُكوُن اْلُمْلُك ِفي َوَلِدَك« ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلى َعِليٍ  َفَقاَل: »ال َيْمِلُك َأَحٌد ِمْن َوَلِدَك«    :

إسناده ضعيف. وقال  903 457
 الذهبي: موضوع 

إبراهيم بن معاوية بن  
حبلة الباهلي أبو  

 إسحاق 

ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  ِإْسَماِعيُل  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  اْلَغزَّاُل  ُبْرَهاَن  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  اْلُحَسْيُن  َأْخَبَرَنا 
فَّارُ  َثَنا    -ِإْمالءً   -الصَّ ثنا مسلم بن إبراهيم، َحدَّ ثنا إبراهيم بن معاوية، حد  حد 

ُ اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َجْعَفٍر، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس. َقالَ  : َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِماَئَتْي   ُذُنوَب  َلُه   ُ َغَفَر َّللاَّ َمرٍَّة  ِماَئَتْي  َأَحٌد   ُ ُهَو َّللاَّ ُقْل  َقَرَأ  َوَسلََّم: »َمْن  َعَلْيِه 

 َسَنٍة« 

458 1883 

إسناده ضعيف. وقال 
أحمد بن حنبل:  
موضوع وتابعه  

الذهبي. وقال ابن  
 حجر: غريب  

عفيف ْبن سالم، َأُبو  
 عمرو الموصلي   

ثنا   ِحيِم المازني، حدثني أبي، حد  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو َعْمٍرو ُعَفْيُف ْبُن   ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، َحدَّ محم د بن هارون، حد 

، َأْخَبَرَنا اْبُن َلِهيَعَة َعْن َعْبِد َّللاَِّ  ْنَعاِنيِ   َساِلٍم اْلَمْوِصِليُّ  ْبِن ُهَبْيَرَة َعْن َحَنٍش الصَّ
َأَفَحِسْبُتْم َأنَّما  }َقاَل: َمرَّ َعْبُد هللا ابن َمْسُعوٍد. ِبُمَصاٍب. َفَقَرَأ َعَلْيِه ِفي ُأُذِنِه:  

[ قال فبرأ، َفَبَلَغ َذِلَك  115؟ ]المؤمنون  {َخَلْقناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم ِإَلْينا ال ُتْرَجُعونَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْو َأنَّ ال ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ نَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 لزال«. َرُجال ُموِقًنا َقَرَأَها َعَلى َجَبٍل 

459 468 
إسناده ضعيف، وقال 
الذهبي: الظاهر أنه  

 موضوع 

أحمد بن أيوب بن زيد  
 البغدادي 

ثنا موسى بن   َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَفْتِح َأْخَبَرَنا على بن عمر الحافظ حد 
ثنا أحمد بن أي وب البغدادي   ثنا سليمان بن   -بتنيس   -جعفر بن قرين حد  حد 

اُف َعْن َناِفٍع َعِن اْبنِ  َثَنا َأُبو اْلَعالِء اْلَخفَّ اج َحدَّ لت بن الحج  ثنا الص    داود حد 
ًتا َكاَن َلُه ِبُكلِ    َن َميِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكفَّ ُعَمَر. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َشْعَرٍة ِمْنُه َحَسَنًة« 
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460 63 
إسناده ضعيف جدا  
وقال ابن الجوزي  

 موضوع  والدارقطني

محمد بن إسحاق 
 الطيب،النحوي أبو 

 يعرف بابن الوشاء 

َثِني َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد َّللاَِّ   َأْخَبَرِني َأُبو اْلَفَرِج اْلُحَسْين ْبن َعِلي  الطََّناِجيِريُّ َقاَل َحدَّ
َثْتِني ُمْنَيُة  ِ ْبِن َهاُروَن ْبِن اْلَبزَّاِز اأَلْنَباِريُّ ِبَها َقاَل َحدَّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِ ْبُن اْلَكاِتَبُة َجاِرَيُة خَ  َثِني َعْبُد َّللاَّ الَفَة ُأمِ  َوَلِد اْلُمْعَتِمِد ِإْمالًء ِمْن لفظها قالت َحدَّ
ُد ْبُن َيْحَيى  اَن ُمَحمَّ َعْمٍرو اْلَورَّاُق َقاَل نبأنا عمر بن شيبة قال نبأنا َأُبو َغسَّ

ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َحِبيَبَة   َقاَل َأْخَبَرِني َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ِعْمَراَن َعْن ِإْبَراِهيَم ْبنِ 
َعْن َداُوَد ْبِن اْلُحَصْيِن َعِن اأَلْعَرِج َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  
َخاُء َشَجَرٌة ِفي اْلَجنَِّة، َفَمْن َكاَن َسِخيًّا َأَخَذ ِبُغْصٍن ِمْنَها،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »السَّ َّللاَّ

حُّ َشَجَرٌة ِفي النَّاِر، َفَمْن َكاَن َشِحيًحا  َفلَ  ْم َيْتُرْكُه اْلُغْصُن َحتَّى ُيْدِخَلُه اْلَجنََّة؛ َوالشُّ
َأْخَبَرَنا أبو    النَّاَر«.َأَخَذ ِبُغْصٍن ِمْن َأْغَصاِنَها، َفَلْم َيْتُرْكُه اْلُغْصُن َحتَّى ُيْدِخَلُه  

ل نبأنا جعفر بن محم د ابن نصير  الفرج أحمد بن عمرو بن عثمان الغضاري قا 
الخلدي قال نبأنا أحمد بن محمد بن مسروق قال نبأنا أبو محم د عبد هللا ابن  
يحيى  بن  محمد  غسان  أبو  َثِني  َحدَّ َقاَل  شبة  بن  عمر  نبأنا  قال  سعد  أبي 

 بإسناده مثله سواء. 

461 1528 
إسناده ضعيف جدا.  

وقال ابن الجوزي  
 والصغاني: موضوع 

عبد الرحمن بن نافع، 
أبو زياد المخرمي، مولى 
المهدي أمير المؤمنين،  

 يعرف بدرخت 

ثنا محم د  ثنا أحمد بن محم د بن زياد، حد  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، حد  َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
َثَنا َعْبُد ال ْحَمِن ْبُن َناِفعٍ ابن الفضل بن جابر، َحدَّ َثَنا اْلُحَسْيُن   -َأُبو ِزَيادٍ  -رَّ َحدَّ

ْبُن َخاِلٍد َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْعَرَض َعْن َصاِحِب ِبْدَعةٍ    -ا َلُه ِفي َّللاَِّ ُبْغًض   -َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َيْوَم اْلَفَزِع اأَلْكَبِر،  َنُه َّللاَّ ر ِبَصاِحِب ِبْدَعٍة َأمَّ ُ َقْلَبُه أمنا وإيمانا، ومن شه  َمأَل َّللاَّ
َعَلى  َسلََّم  َوَمْن  َدَرَجٍة،  ِماَئَة  اْلَجنَِّة  ِفي   ُ َّللاَّ َرَفَعُه  ِبْدَعٍة  َصاِحَب  َأَهاَن  َوَمْن 

ْو َلِقَيُه ِباْلِبْشِر، َأِو اْسَتْقَبَلُه ِبَما َيُسرُُّه، َفَقِد اْسَتَخفَّ ِبَما َأْنَزَل  َصاِحِب ِبْدَعٍة، أَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  . ُ َعَلى ُمَحمٍَّد« َصلَّى َّللاَّ  َّللاَّ

462 398 
إسناده ضعيف جدا.  
ولوائح الوضع ظاهرة  

 عليه 

محمد بن نهار بن عمار  
بن أبي المحياة التيمي  

 أبو الحسن 

ٍد اْلَقاِضي اْلَحاِفُظ   ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ ثنا محمد بن أحمد بن رزق َحدَّ حد 
ثنا محم د بن نهار بن   ٍد َأُبو عبد هللا الحسنى حد  َثِني َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َقاَل َحدَّ
ثنا محم د بن يزيد الحنفي حدثنا محمد بن فضيل َعْن َلْيٍث َعنْ    أبي الحياة حد 

اْلُمَهاِجِريَن   َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيُّ  َأَمَر  َقاَل:  َعبَّاٍس.  اْبِن  َعِن  ُمَجاِهٍد 
ْيِن، ُثمَّ َأَخَذ ِبَيِد َعِليٍ  َوِبَيِد اْلَعبَّاِس، ُثمَّ َمَشى َبْيَنُهْم،   َواأَلْنَصاَر َأْن َيُصفُّوا َصفَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثمَّ َقاَل َلُه على: مم َضِحْكَت َيا َرُسوَل  ُثمَّ َضِحَك النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ 
ِ؟ َ َتَعاَلى َباَهى ِباْلُمَهاِجِريَن َواأَلْنَصاِر َأْهَل    َّللاَّ َقاَل: »ِإنَّ ِجْبِريَل َأْخَبَرِني َأنَّ َّللاَّ

ْبِع َوَباَهى ِبَك َيا َعِليُّ َوِبَك َيا َعبَّاُس حَ  َمَواِت السَّ  َمَلَة اْلَعْرِش«  السَّ

463 1815 

صدر الحديث صحيح  
من طرق أخرى. وأما  
قوله ))َوِإنَّ هلل له َمَلًكا  

اْسُمُه ُعَماَرة(( إلى  
آخر الحديث فهو  

 موضوع.

َعِلي  ْبن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيد  
ِ ْبن ِإْبَراِهيم، َأُبو   َّللاَّ

 الحسن الزهري الضرير  

ثنا   ار، حد  ف  ثنا عبد هللا بن عثمان الص  َأْخَبَرَناُه اْلَحَسُن بن محم د الخالل، حد 
آَدمَ  ْبِن  ِزَياِد  ْبُن  ُسْفَياُن  َثَنا  َحدَّ الخواص،  علي   بن  عيسى  ابن  َأُبو    -أحمد 

ِد ْبِن    -سهل َثِني َأِبي َعْن ُمَحمَّ ثنا عبد هللا ابن أبي عالج الموصلي، َحدَّ حد 
ْعُر ِباْلَمِديَنِة، َقاَل:   ِه َعْن َعِليٍ  َقاَل: َغال السِ  َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ال نَِّبيِ  صل ى هللا عليه وسل م  َفَذَهَب َأْصَحاُب النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َعَلْيِه   ُ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َلَنا،  َفَسعِ ْر  ْعُر  السِ  َيا َرُسوَل َّللاَِّ َغال  َفَقاُلوا: 
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ُ ُهَو اْلُمْعِطي َوُهَو اْلَماِنُع، َوِإنَّ هلل له َمَلًكا اْسُمُه ُعَماَرُة َعَلى َفَرٍس   َوَسلََّم: »َّللاَّ
َجاَرِة الياقوت، طوله مد البصر، يدور في األمصار، ويوقف ِفي اأَلْسَواِق، ِمْن حِ 

 َفُيَناِدي َأال َلَيْغُل َكَذا َوَكَذا أال ليرخص َكَذا َوَكَذا«  .

464 224 

في إسناده نكرات.  
والشطر األول من  
الحديث حتى قوله  

  - (( ))َحتَّى ُيْدَفَن ِفيَها
  -من غير هذا الطريق

بشواهده بنحوه.  صحيح 
والشطر الثاني ))وإني  

وأبا َبْكٍر َوُعَمُر ُخِلْقَنا ِمْن  
ُتْرَبٍة َواِحَدٍة َوِفيَها  

 ( موضوع «(ُنْدَفنُ 

محمد بن عبد الرحيم  
 البغدادي 

َثِني   َحدَّ َقاَل:  الهروي   أخبرنا محم د بن يوسف  بكر اإلسماعيلي،  أبو  أخبرنا 
َثَنا ُموَسى ْبُن َسْهٍل َأُبو َهاُروَن   ْحَمِن اْلَبْغَداِديُّ بمصر، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد الرَّ ُمَحمَّ

َأبِ  َعْن   ، الثَّْوِريُّ ُسْفَياُن  َثَنا  َحدَّ األزرق،  بن  ثنا إسحاق  حد   ، ِإْسَحاَق  الرَّاِزيُّ ي 
َقاَل   َقاَل:  َمْسُعوٍد  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  َعْن   ، اْلُجَشِميِ  اأَلْحَوِص  َأِبي  َعْن   ، ْيَباِنيُّ الشَّ
ِتِه ِمْن ُتْرَبِتِه الَِّتي   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإال َوِفي ُسرَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُردَّ ِإَلى َأْرَذِل ُعُمرِِه ُردَّ ِإَلى ُتْرَبِتِه الَِّتي ُخِلَق ِمْنَها َحتَّى ُيْدَفَن  َتَولََّد ِمْنَها؛ َفِإَذا  
 ِفيَها؛ وإني وأبا َبْكٍر َوُعَمُر ُخِلْقَنا ِمْن ُتْرَبٍة َواِحَدٍة َوِفيَها ُنْدَفُن«  

465 375 

موضوع بزيادة »َوَلْو 
َكاَن َلُكْنَتُه«. وهو  

صحيح من دونها من 
 هذا الطريق. غير 

محمد بن مزيد بن  
محمود الخزاعي أبو  

لمعروف بابن أبي   بكر،
 األزهر

َثَنا ُيوُسُف ْبُن ُعَمَر اْلَقوَّاُس َواْلُمَعاَفى ْبُن  َما أخبرنيُه َأُبو اْلَقاِسِم اأَلْزَهِريُّ َحدَّ
ثنا ابن أبي األزهر. وأنبأنا الحسن بن علي الجوهري   زكريا الجريري. قالوا: حد 

َثَنا َأُبو ُكَرْيٍب ُمَحمَُّد ح ثنا أبو بكر بن أبي األزهر َحدَّ ثنا أحمد ابن إبراهيم حد  د 
ثنا محم د بن   ثنا أبو أويس حد  ثنا إسماعيل بن صبيح حد  ْبُن اْلَعالِء َقاَل حد 

َجاِبٍر. َثَنا  َحدَّ لِ المنكدر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  »َأَما  َقاَل:   : َعِليٍ 
َتْرَضى َأْن َتُكوَن ِمنِ ي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإال َأنَُّه ال َنِبيَّ َبْعِدي، َوَلْو َكاَن  

 َلُكْنَتُه« ى
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رقم  م
 الحديث 

 نص الحديث  صاحب الترجمة  مرتبة الحديث 
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بقية بن الوليد بن صائد  
الكالعي الحمصي أبو  

 محمد

َثَنا   َأْحَمَد بن فارس َحدَّ ِ ْبُن َجْعَفِر ْبِن  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َأُبو نعيم الحافظ َحدَّ َأْخَبَرَنا 
ْبُن  َبِقيَُّة  َثَنا  ثنا عبد هللا بن صالح َحدَّ َمْسُعوٍد حد  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  ِإْسَماِعيُل 

ِ َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر. َعْن ُعْثَماَن الحوطى َعْن ُعبَ   -ِبَبْغَدادَ   - اْلَوِليدِ  ْيِد َّللاَّ
َفِق فهو   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َغاَب اْلِهالُل َقْبَل الشَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 لليلتين«. لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو  

 ال أصل له.  1610 467
عبد الباقي بن أحمد بن  

عبد هللا، أبو الطيب  
 الخوميني الرازي   

ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن محمود الفقيه ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ أبو   -َأْخَبَرِني اْلُخوِميِنيُّ
َثَنا    -محم د السماك  ثنا محم د بن حميد، َحدَّ ثنا أحمد بن خالد الحروري، حد  حد 

ِ اأَلْشَعِريُّ َيعْ   - َيْعُقوبُ  َعْن َجْعَفٍر َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل َقاَل:    -ِني اْبَن َعْبِد َّللاَّ
َعاِئَشةُ  َوِعْنَدُه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َأِبي َطاِلٍب َعَلى  َفَقاَل    - مر علي  

ِد اْلَعَرِب فَ  ِك َأْن َتْنُظِري ِإَلى َسيِ  اْنُظِري ِإَلى َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب« َلَها: »ِإَذا َسرَّ
ُد   َوَسيِ  اْلُمْسِلِميَن،  ِإَماُم  »َأَنا  َفَقاَل:  اْلَعَرِب؟  َد  َسيِ  َأَلْسَت   ِ َّللاَّ َنِبيَّ  َيا  َفَقاَلْت: 

ِد اْلَعَرِب َفاْنُظِري ِإَلى َعِليِ  ْبِن َأِبي   ِك َأْن َتْنُظِري ِإَلى َسيِ   َطاِلٍب«. اْلُمتَِّقيَن، ِإَذا َسرَّ
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نعيم بن حماد بن  
معاوية بن الحارث بن  

همام بن سلمة بن  
مالك، َأُبو عبد هللا  

الخزاعي األعور الفارض  
 المروزي 

ِد ْبِن َبْكَراَن الفوي  ثنا    -بالبصرة  -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ حد 
ثنا نعيم  ثنا يعقوب بن سفيان، حد  الحسن بن محم د بن عثمان النسوي، حد 

َثَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن َحِريِز ْبِن ُعْثَماَن َعْن َعْبِد الرَّ  ْحَمِن ْبِن  بن حم اد، َحدَّ
َقاَل:   َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيِ   َعِن  َماِلٍك  ْبِن  َعْوِف  َعْن  َأِبيِه  َعْن  ُجَبْيٍر 
»َتْفَتِرُق ُأمَِّتي َعَلى ِبْضٍع َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة، َأْعَظُمَها ِفْتَنًة َعَلى ُأمَِّتي َقْوٌم َيِقيُسوَن  

ُموَن اْلَحالَل« اأُلُموَر ِبَرْأِيِهْم، َفُيحِ   لُّوَن اْلَحَراَم، َوُيَحرِ 
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نعيم بن حماد بن  
معاوية بن الحارث بن  

همام بن سلمة بن  
مالك، َأُبو عبد هللا  

الخزاعي األعور الفارض  
 المروزي  

ثنا أحمد بن سلمان النجاد  ز از، حد  ثنا    - إمالء  -َأْخَبَرَنا علي بن أحمد الر  حد 
ثنا عيسى بن يونس،   ثنا عبد هللا بن جعفر، حد  َثَنا  هالل بن العالء، حد  َحدَّ

ْحَمِن ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر َعْن َأِبيِه َعْن َعْوِف ْبِن   َحِريُز ْبُن ُعْثَماَن َعْن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتْفَتِرُق ُأمَِّتي َعَلى  َماِلٍك اأَلْشَجِعيُّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِفْرَقةً  َوَسْبِعيَن  ِبَرْأِيِهْم  ِبْضٍع  اأُلُموَر  َيِقيُسوَن  َقْوٌم  ُأمَِّتي  َعَلى  ِفْتَنًة  َأْعَظُمَها   ،
ُموَن اْلَحالَل« .  َفَيْسَتِحلُّوَن اْلَحَراَم، َوُيَحرِ 
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نعيم بن حماد بن  
معاوية بن الحارث بن  

همام بن سلمة بن  
مالك، َأُبو عبد هللا  

الخزاعي األعور الفارض  
 المروزي  

ُد  َثَنا ُمَحمَّ وَّاُف، َحدَّ َثِني َأُبو اْلَفْتِح ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّد اْلِمْصِريُّ الصَّ َحدَّ
اِنيُّ  ثنا أبو الحسن موسى ابن ِعيَسى ْبِن ُموَسى ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُجَمْيٍع اْلَغسَّ ، حد 

َيِزيدَ  اْلَعاُقولِ   -ْبِن  اْلَهْيَثِم اْلَقطَّاُن َقاَل: َقاَل ِلي    -ِبَدْيِر  اْلَكِريِم ْبُن  َثَنا َعْبُد  َحدَّ
  ُسَوْيٌد: اْرِو َهَذا اْلَحِديَث َعنِ ي َعْن ِعيَسى ْبِن ُيوُنَس َعْن َحِريِز ْبِن ُعْثَماَن َعنْ 

ْحَمِن ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر َعْن َأِبيِه َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل   َعْبِد الرَّ
َأْعَظُمَها  ِفْرَقًة  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتْفَتِرُق ُأمَِّتي َعَلى ِبْضٍع َوَسْبِعيَن  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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ُموَن َما  ِفْتَنًة َعَلى ُأمَِّتي َقْوٌم َيِقيسُ  ُ، َوُيَحرِ  َم َّللاَّ وَن اأُلُموَر ِبَرْأِيِهْم َفُيِحلُّوَن َما َحرَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ« .  َأَحلَّ َّللاَّ

 ال أصل له  2047 471

نعيم بن حماد بن  
معاوية بن الحارث بن  

همام بن سلمة بن  
مالك، َأُبو عبد هللا  

الخزاعي األعور الفارض  
 المروزي  

اْلَماِليِنيُّ  َسْعٍد  َأُبو  َثِنيهِ   -ِإَجاَزةً   -أْخَبَرِني  َيْحَيى   َوَحدَّ ْبُن  ُمَحمَُّد   ِ َّللاَّ َعْبِد  َأُبو 
َثَنا َعْبُد َّللاَّ ْبن َعِديٍ  اْلَحاِفُظ قال: سمعت جعفر اْلِفْرَياِبيُّ   اْلِكْرَماِنيُّ َعْنُه َقاَل: َحدَّ

ِبيِع َسَنَة ِإْحَدى َوَثالِثيَن، ِبحَ   -َيُقوُل: َأَفاَدِني َأُبو َبْكٍر اأَلْعَينُ  ْضَرِة ِفي َقِطيَعِة الرَّ
َأِبي ُزْرَعَة، َوَجْمٍع َكِثيٍر ِمْن ُرَؤَساِء َأْصَحاِب اْلَحِديِث ِحيَن َأَرْدُت َأْن َأْخُرَج ِإَلى 

َهْل َسِمَع ِعيَسى ْبَن ُيوُنَس؟    -ُسَوْيٍد َوَقاَل ِلي: َوقِ ْفُه، َوَثبِ ْت ِمْنُه َهَذا اْلَحِديثَ 
َثَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن حريز بن عثمان  َفَقِدْمُت َعَلى ُسَوْيٍد، َفَسَأْلُتُه َفقَ  اَل: َحدَّ

ْحَمِن ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر عن أبيه عن عوف ْبِن َماِلٍك َعْن َرُسوِل   َعْن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َتْفَتِرُق َهِذِه اأُلمَُّة ِبْضًعا َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة،   َشرَُّها َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُموَن ِبِه اْلَحاللَ   «. ِفْرَقًة َقْوٌم َيِقيُسوَن الرَّْأَي َيْسَتِحلُّوَن ِبِه اْلَحَراَم، َوُيَحرِ 
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نعيم بن حماد بن  
معاوية بن الحارث بن  

همام بن سلمة بن  
مالك، َأُبو عبد هللا  

الخزاعي األعور الفارض  
 المروزي  

، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْضِل ُمَحمَّد ْبن   ُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َجْعَفٍر اْلَبْرَذِعيُّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَعاِذ ْبِن عبد الكبير  َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد ْبن   َأُبو  َثَنا  همام، َحدَّ

ي أُلمِ ي َأْحَمُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن دهقان القاضي    -بالحدث   -الجشمي َثَنا َجدِ  َحدَّ
َثِني   َثِني َأِبي َقاَل: َحدَّ ، َحدَّ ِبيِعيُّ َثَنا َعْمُرو ْبُن ِعيَسى ْبِن ُيوُنَس السَّ الحدثي، َحدَّ

ْحَمِن ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر اْلَحْضَرِميُّ َعْن  حَ  َحِبيُّ َعْن َعْبِد الرَّ ِريُز ْبُن ُعْثَماَن الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل:   َأِبيِه َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك اأَلْشَجِعيِ  َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

يَن  »َسَتْفَتِرُق ُأمَِّتي َعَلى ِبْضٍع وَ  َسْبِعيَن ِفْرَقًة َشرُّ ِفْرَقًة ِمْنَها َقْوٌم َيِقيُسوَن الدِ 
ُموَن ِبِه الحالل« .   ِبالرَّْأِي، َفُيِحلُّوَن ِبِه اْلَحَراَم َوُيَحرِ 
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نعيم بن حماد بن  
معاوية بن الحارث بن  

همام بن سلمة بن  
مالك، َأُبو عبد هللا  

الخزاعي األعور الفارض  
 المروزي  

َثَنا ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعْثَماَن   ِد ْبِن اْلَحَسِن الحدثي، َحدَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ثنا عبد    -إمالء   -اْلَواِعظُ  الباغندي، حد  َثَنا محمد بن محمد بن سليمان  َحدَّ

َثَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن َحِريِز ْبِن ُعثْ  َماَن  الوهاب بن الضحاك الفرضي، َحدَّ
ْحَمِن ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر َعْن َأِبيِه َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل   َعْن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْفَتَرَقْت َهِذِه اأُلمَُّة َعَلى ِبْضٍع َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة،  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

مَِّتي َقْوٌم َيِقيُسوَن اأُلُموَر ِبَرْأِيِهْم َفُيْخِطُئوَن َفُيِحلُّوَن اْلَحَراَم  وَأْعَظُمَها ِفْتَنًة َعَلى أُ 
ُموَن اْلَحالَل« .  َوُيَحرِ 
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نعيم بن حماد بن  
معاوية بن الحارث بن  

همام بن سلمة بن  
مالك، َأُبو عبد هللا  

الخزاعي األعور الفارض  
 المروزي  

َأْنَبَأَنا َأُبو َسْعٍد الماليني، َأْخَبَرَنا َعْبد َّللاَّ ْبن عدي، أخبرنا عيسى بن أحمد 
َعْبدِ  ْبُن  َأْحَمُد   ِ ُعَبْيِد َّللاَّ َأُبو  َثَنا  ثنا عمي، العدني، َحدَّ ْحَمِن بن وهب، حد  الرَّ  

ْحَمِن ْبِن ُجَبْيِر ْبِن  َثَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُنَفْيٍر َعْن َأِبيِه َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُموَن اْلَحالَل َوَيِقيُسوَن اأُلُموَر »َيُكوُن   ِفي آِخِر الزََّماِن َقْوٌم ُيِحلُّوَن اْلَحَراَم َوُيَحرِ 
 ِبَرْأِيِهْم« 

نعيم بن حماد بن   ال أصل له  2051 475
معاوية بن الحارث بن  

، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُبْنَداٍر اأُلُذِنيُّ    -َأْخَبَرَناُه ُيوُسُف بن رباح البصري 
َثَنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق اْلَعطَّاُر اْلَبْصِريُّ   -ِبِمْصرَ  ثنا محم د   -ِبَأْنَطاِكيَّةَ   -َحدَّ حد 
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همام بن سلمة بن  
مالك، َأُبو عبد هللا  

الخزاعي األعور الفارض  
 المروزي  

َثَنا َحِريُز   ثنا عيسى بن يونس، َحدَّ ْحَمِن بن سالم، حد  ْبُن ُعْثَماَن َعْن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه  َأِبيِه َعْن َعْوٍف َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُنَفْيٍر َعْن  ْبِن  ْبِن ُجَبْيِر 

»َتْفَتِرُق ُأمَِّتي َعَلى َثالٍث َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة، َأْعَظُمَها ِفْتَنًة َعَلى ُأمَِّتي َقْوٌم وسلم:
ُموَن اْلَحالَل« .َيْقتَ   اُسوَن اأُلُموَر ِبَرْأِيِهْم َفُيِحلُّوَن اْلَحَراَم، َوُيَحرِ 
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ال أصل له. قاله اإلمام  
إبراهيم الحربي. وتابعه  

الجوزي فقال: ال   ابن
 يصح

ظفر بن محمد بن خالد  
بن العالء بن ثابت بن  

مالك، أبو نصر الحارثي  
 السراج 

َمِد المقرئ،  ، َأْخَبَرَنا ُعَمر ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد الصَّ ثنا الحسن بن علي  الجوهري  حد 
َثَنا َبْكُر   ر اج، َحدَّ ِد ْبِن َخاِلِد ْبِن العالء بن ثابت بن مالك الس  َثَنا َظَفُر ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

ْمَياِطيُّ  ُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن  َوَأْخَبَرَنا اْلَقاِضي أَ   - ِبِمْصرَ   -ْبُن َسْهٍل الدِ 
ثنا بكر بن  العباس محمد بن يعقوب األصم، حد  أحمد الحرشي، حدثنا أبو 
َثِني َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث،   ثنا شعيب بن يحيى، َحدَّ سهل، حد 

ِع ْبِن َكْعٍب، َعْن َمْسَلَمَة ْبِن َمْخَلٍد َأنَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن ُمَجمِ   َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َقاَل: »َأْعُروا النِ َساَء َيْلَزْمَن اْلِحَجاَل« 

ال أصل له. قاله ابن   2043 477
 معين وغيره 

نعيم بن حماد بن  
معاوية بن الحارث بن  

همام بن سلمة بن  
مالك، َأُبو عبد هللا  

الخزاعي األعور الفارض  
 المروزي 

ْحَمِن   َمْشِقيُّ َيْذُكُر َأنَّ َأَبا اْلَمْيُموِن َعْبد الرَّ َكَتَب إلى  عبد الر حمن بن عمر الدِ 
ُعَمَر   ْبن   ِ َّللاَّ َعْبِد  َأْخَبَرُهْم. ْبن   اْلَبَجِليَّ 

البرقاني  ُعْثَماَن    -قراءة  -وأخبرنا  ْبن  ُمَحمَّد  اْلُحَسْيِن  َأُبو  اْلَقاِضي  َأْخَبَرَنا 
ثنا أبو الميمون البجلي ْحَمن    -بدمشق  -النصيبي، حد  َثَنا َأُبو ُزْرَعَة َعْبد الرَّ َحدَّ

حْ  ثنا نعيم بن حم اد  ْبن َعْمٍرو النَّْصِريُّ َقاَل: ُقْلُت ِلَعْبِد الرَّ َمِن ْبِن ِإْبَراِهيَم: حد 
ْحَمِن ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر   بن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان َعْن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َتْفَتِرُق   عن أبيه عن عوف ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

يَن ِفْرَقًة، َأْعَظُمَها ِفْتَنًة َعَلى ُأمَِّتي َقْوٌم َيِقيُسوَن اأُلُموَر ُأمَِّتي َعَلى ِبْضٍع َوَسْبعِ 
ُموَن اْلَحالَل«   ِبَرْأِيِهْم َفُيِحلُّوَن اْلَحَراَم، َوُيَحرِ 

478 2075 

ال أصل له. قاله اإلمام  
إبراهيم الحربي. وتابعه  

الجوزي فقال: ال   ابن
 يصح

واقد بن أبي شبيل عبيد   
ْحَمن بن   َّللاَّ بن َعْبد الرَّ

واقد، َأُبو الحسين  
 الواقدي الدقاق:

َثَنا بكر بن سهل َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّد اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َأْحَمَد   -ببطن مرو   -َحدَّ
اٍر الن يسابوري   ِد ْبِن محمويه  -بالبصرة -ْبِن َبشَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َحدَّ

ْمَياِطيُّ اْلقُ  َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل الدِ  ، َحدَّ ثنا شعيب بن    -ِبِدْمَياطَ   -َرِشيُّ العسكري  حد 
ِع ْبِن َكْعٍب َعْن   َثَنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث َعْن ُمَجمِ  يحيى، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َأْعُروا النِ َساَء َيْلَزْمَن  َمْسَلَمَة ْبِن َمْخَلٍد َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َجاَل«  .اْلحِ 

479 1887 

إسناده ضعيف. وقال 
اإلمام الحربي: ال أصل  

له. وتابعه ابن  
الجوزي فقال: ال  

 يصح.

عدنان ْبن َأْحَمد ْبن  
طولون، َأُبو معد  

 المصري 

اٍر السابوري  ُد    -بالبصرة  -َوأخبرنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َأْحَمَد ْبِن َبشَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ثنا شعيب بن يحيى،  ثنا بكر بن سهل، حد  ، حد  ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْحَمَوْيِه اْلَعْسَكِريُّ

َثَنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث َعْن مُ  ِع ْبِن َكْعٍب َعْن َمْسَلَمَة َحدَّ َجمِ 
َيْلَزْمَن   النِ َساَء  »َأْعُروا  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  َمْخَلٍد  ْبِن 

 اْلِحَجاَل«. 
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رقم  م
 الحديث 

 نص الحديث  صاحب الترجمة  مرتبة الحديث 

إسحاق محمد بن  باطل  53 480
 السلمي 

َأْحَمَد   ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن   ِ َّللاَّ ُعَبْيُد  نبأنا  َقاَل  ُل  اْلُمَعدَّ َعِليٍ   َأِبي  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
كري بعسكر  ِ ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب ْبِن إسماعيل الس  اْلَحْوَشِبيُّ قال نبأنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ

م قال نبأنا سهل بن بحر قال نبأن ا محم د بن إسحاق السلمي ببغداد قال  مكر 
َناِد َعْن َأِبي َخاِزٍم َعْن َأِبي   نبأنا ابن المبارك عن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َأِبي الزِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِخَياُر ُأمَِّتي ُعَلَماُؤَها، َوِخَياُر  ُهَرْيَرَة َقاَل. َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِلْلَجاِهِل َأْرَبِعيَن َذْنًبا َقْبَل َأْن َيْغِفَر ِلْلَعاِلِم  ُعَلَمائِ  َ َيْغِفُر  َها ُرَحَماُؤَها، َأال َوِإنَّ َّللاَّ
ِحيَم َيِجيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َوإنَّ ُنوَرُه َقْد َأَضاَء َيْمِشي  َذْنًبا َواِحًدا، َأال َوِإنَّ اْلَعاِلَم الرَّ

« ِق َواْلَمْغِرِب َكَما َيْسِري اْلَكْوَكُب ِفيِه َما َبْيَن اْلَمْشرِ  رِ يُّ  الدُّ

 باطل  179 481
محمد بن الحسن بن 
الحسين البغدادي أبو  

 جعفر 

ينوري  قال نبأنا  ُد ْبُن اْلُمَظفَِّر ْبِن َعِليِ  بن حرب المقرئ الد  َأْخَبَرِني َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
ِد ْبِن شنبة القاضي قال نبأنا أبو جعفر محم د بن  ِ ْبُن ُمَحمَّ َأُبو َأْحَمد ُعَبْيد َّللاَّ

نا  الحسن بن الحسين بن عثمان بن حبيب بن زياد بن ضبة البغدادي  قال نبأ
، َعِن  وِسيُّ َأُبو ُشَعْيٍب َقاَل نبأنا ُحَسْيُن ْبُن َأْحَمَد اْلَبْلِخيُّ َصاِلُح ْبُن ِزَياٍد السُّ
ِد ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي   ، َعْن ُمَحمَّ يَناِنيِ  اْلَفْضِل ْبِن ُموَسى السِ 

َّللاَُّ  َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َتْسِبيٌح، ُهَرْيَرَة  اْلَمِريِض  »َأِنيُن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   
َوِصَياُحُه َتْهِليٌل، َوَنَفُسُه َصَدَقٌة، َوَنْوُمُه َعَلى اْلِفَراِش ِعَباَدٌة، َوَتَقلُُّبُه ِمْن َجْنٍب  

ُ ِلَمالِئَكتِ  ِ، َيُقوُل َّللاَّ ِه: اْكُتُبوا ِلَعْبِدي ِإَلى َجْنٍب َكَأنََّما ُيَقاِتُل اْلَعُدوَّ ِفي َسِبيِل َّللاَّ
ِتِه، َفِإَذا َقاَم ُثمَّ َمَشى َكاَن َكَمْن ال ذنب له  «  َأْحَسَن َما َكاَن َيْعَمُل ِفي ِصحَّ

أحمد بن إبراهيم بن عبد   باطل  460 482
 هللا الساجي أبو بكر 

ثنا على بن أحمد   َثَنا َأُبو اْلَفْتِح ُيوُسُف ْبُن ُعَمَر اْلَقوَّاُس حد  أخبرني الساجي َحدَّ
َثِني َأِبي  ثنا عامر بن محم د أبو نصر الكوار البصري  َحدَّ بن الهيثم البز ار حد 

َقاِشيُّ َأَنَس ْبَن مَ  ي. َقاَل: َزاَر َثاِبٌت اْلُبَناِنيُّ َوَيِزيُد الرَّ اِلٍك َفَلْم َيِجَداُه ِفي  َعْن َجدِ 
َبْيِتِه َفَلمَّا َجاَء َأْظَهَر َلُهَما اْلَغَضَب َوَقاَل: َأال ُقْلُتَما ِلي َحتَّى ُكْنُت ُأِعدُّ َلُكَما؟ ُثمَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »الزَّاِئُر َأَخاُه ِفي َبْيِتِه اآلكِ  ُل  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِمْن َطَعاِمِه، َأْرَفُع َدَرَجًة ِمَن اْلُمْطِعِم َلُه« 

الحسين بن علي بن   باطل  1168 483
 محمد النخعي ابو علي 

البرقاني   ثنا  الحسين بن علي  بن حد  أخبرني  بكر اإلسماعيلي،  أبو  أخبرنا   ،
النََّخِعيُّ  البلغم، شيخ كبير   -محم د  َقْد غلب عليه  َوَكاَن  ِبَبْغَداَد،  َعِليٍ     - َأُبو 

ثنا   ثنا سعيد، حد  ثنا مروان بن محم د، حد  ل، حد  ثنا العب اس بن الوليد الخال  حد 
ْلُت  قتادة َعْن َأَنِس اْبِن َماِلٍك. َقالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُفضِ  : َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِة  َجاَعِة َوَكْثَرِة اْلِجَماِع، َوِشدَّ َخاِء، َوالشَّ  اْلَبْطِش« َعَلى النَّاِس ِبَأْرَبٍع: ِبالسَّ

سعيد بن محمد الوراق   باطل  1331 484
 الكوفي ابو الحسن 

ُد بن الحسين ْبِن   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ  َوُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق َوُمَحمَّ
ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن  ِد ِبن ُمَحمَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ ِريُّ َوُمَحمَّ كَّ ِ ْبُن َيْحَيى السُّ اْلَفْضِل وَعْبُد َّللاَّ

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعَرَفَة َمْخَلٍد اْلَبزَّاُز َقاُلوا: َأخْ  ار، َحدَّ ف  ٍد الص  َبَرَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ
ْبِن  َعِليِ   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َطاِهٍر  َأُبو  اْلَورَّاُق. وَأْخَبَرَنا  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  َسِعيُد  َثِني  َقاَل: َحدَّ
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ٍد ْبِن ُيوُسَف اْلَواِعُظ َوِإْبَراِهيُم ْبُن ُعَمَر اْلبَ  ْرَمِكيُّ َقاال: َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر  ُمَحمَّ
َثَنا َسِعيُد ْبُن   ثني أبي، َحدَّ ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل، حد  ْبِن َحْمَداَن، حد 
ِر َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َمْرَيَم الثََّقِفيَّ َيُقوُل: َسِمْعُت   ٍد اْلَورَّاُق، َعْن َعِليِ  ْبِن اْلَحَزوَّ ُمَحمَّ

: »َيا َعمَّ  ُ َعَلْيِه وسلم َيُقوُل ِلَعِليٍ  اَر ْبَن َياِسَر َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َق ِفيَك َوَوْيٌل ِلَمْن َأْبَغَضَك َوَكذََّب ِفيَك«    َعِليُّ ُطوَبى ِلَمْن َأَحبََّك َوَصدَّ

 باطل  1801 485
علي ْبن ُمَحمَّد ْبن  

حفص، يعرف  
 بالجويباري  

رَّاُج.    -إجازة   -أخبرنا أبو سعيد الماليني َثَنا َأُبو اْلَحَسِن محمد بن الحسن السَّ َحدَّ
  - قراءة  -ُثمَّ َأْخَبَرِني َأُبو ِإْبَراِهيَم َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد بن المظف ر العلوي الن يسابوري  

ُد ْبُن   َثِني َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ، َحدَّ
ِد ْبِن َحْفٍص  اْلَحسَ  َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ ِن ْبِن أحمد بن إسماعيل الزاهد المقرئ، َحدَّ

ْحَمِن ْبِن َعْزَوانَ   -ببغداد  -اْلُجَوْيَباِريُّ  ُد ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا ُمَحمَّ َثَنا    - قراد  -َحدَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َماِلٌك َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ

ِ، َفَما ِإْخالُصَها؟   َدَخَل اْلَجنََّة« َقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَّ ُ ُمْخِلًصا  ِإَلَه ِإال َّللاَّ َقاَل ال 
َم   َعَلْيُكْم«.َقاَل: »َتْحِجُزُكْم َعْن ُكلِ  َما ُحرِ 

القاسم ْبن نصر، َأُبو    باطل  1934 486
 الطباخ  ُمَحمَّد 

ثنا علي  بن عمرو الحريري، أخبرنا أبو محم د القاسم بن   َأْخَبَرِني الخالل، حد 
ثنا سليمان بن محم د بن الفضل، أخبرنا أبو    -بسر من رأى  -نصر الطباخ  حد 

َثَنا ِإْسَماِعيُل َعْن ُقرََّة َعْن َعَطاَء َعِن اْبِن َعبَّ  اٍس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى معمر، َحدَّ
ِنيََّتُه  اْلَعْبُد  َفِإَذا َصَدَق  ِباْلَعْرِش،  اِدَقُة ُمَعلََّقٌة  يَُّة الصَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »النِ  َّللاَّ

َك اْلَعْرُش َفُيْغَفُر   َلُه«. َتَحرَّ

487 287 

باطل. وقد صح عنه  
صلى هللا عليه وسلم  
أنه قال ألبي ))إن هللا  
َأَمَرِني َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك  

 اْلُقْرآن(( 

محمد بن علي بن رزق  
 الخالل أبو بكر 

ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ِرْزٍق اْلَخالُل  اُر َقاَل: ُقِرَئ َعَلى َأِبي َبْكٍر ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ِهالٌل اْلَحفَّ
ُد َوَأَنا َأْسَمُع: ِفي َرَجٍب َسَنَة اْثَنَتْيِن وخمسين وثالثمائة. وحَ  َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَّ دَّ

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن َشِريِك ْبِن   وَّاُف. َقاال: َحدَّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن الصَّ
يونس   بن  َّللاَِّ  َعْبِد  ْبُن  َأْحَمُد   ِ َّللاَّ َعْبِد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ اْلَبزَّاُز،  َخاِلٍد  ْبِن  اْلَفْضِل 

َثَنا َهاُروُن ْبُن َكِثيٍر، َعْن َزْيِد ْبِن  اليربوعي،   ، َحدَّ م بن سليم المدائني  ثنا سال  حد 
َأْسَلَم، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن أبي ابن َكْعٍب، َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل َّللاَِّ  

، ِإنَّ ِجْبِريَل َأَمَرنِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا ُأَبيُّ ي َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك اْلُقْرآَن، َوُهَو  َصلَّى َّللاَّ
الَم« َوَذَكَر اْلَحِديَث ِبُطوِلهِ   َيْقَرُأ َعَلْيَك السَّ
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إسناده ضعيف. وقال 
البيهقي: منكر بهذا  

السند. وقال ابن  
الجوزي: ال يصح. 

 وقال الذهبي: باطل. 

أحمد بن عمران بن عبد  
الملك األخنسي أبو عبد  

 هللا

ثنا محم د بن الحسين بن محم د المتوني ثنا إسماعيل أبو  حد  ، أخبرنا جدي، حد 
َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن  سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القط ان، َحدَّ
َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِعْمَراَن اأَلْخَنِسيُّ َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َبْكر بن   ، َحدَّ ِإْسَحاَق اْلُحْلَواِنيُّ

ُث، عَ  ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: عياش جار ابن هارون ُيَحدِ  ْن ُسَلْيَماَن التَّْيِميِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َكاَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُجِمَع َأْهُل اْلَجنَِّة   َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُجُل ِمْن ُصُفوِف َأْهِل النَّاِر ِإلَ  ُجِل ِمْن  صفوفا، وأهل النار صفوفا، َفَيْنُظُر الرَّ ى الرَّ
ْنَيا   الدُّ ِفي  ِإَلْيَك  اْصَطَنْعَت  َيْوَم  َتْذُكُر  َأَما  ُفالُن  َيا  فَيُقوُل  اْلَجنَِّة  َأْهِل  ُصُفوِف 
ْنَيا َمْعُروًفا، َفُيَقاُل   َمْعُروًفا َفَيْأُخُذ ِبَيِدِه فَيُقوُل: اللَُّهمَّ ِإنَّ َهَذا اْصَطَنَع ِإَليَّ ِفي الدُّ

ِ  «َلُه: ُخْذ ِبَيدِ   ِه َأْدِخْلُه اْلَجنََّة ِبَرْحَمِة َّللاَّ
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رقم  م
 الحديث 

 نص الحديث  صاحب الترجمة  مرتبة الحديث 

محمد بن حمزة بن زياد   منكر جدا  218 489
 الطوسي أبو علي 

َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ  َقاَل أنبأنا محم د بن مخلد العط ار قال نبأنا محم د 
ِبيِع َعْن ُعَبْيٍد   بن حمزة بن زياد الطوسي قال نبأنا أبي قال نبأنا َقْيُس ْبُن الرَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  اْلُمْكِتِب َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى   َّللاَّ
َنَم َطِريًقا   َراُط َعَلى َجهَّ ْنَيا َواْلَجنَُّة ِمْن َوَراِئَها، َفِلَذِلَك َصاَر الصِ  »َجَهنَُّم ُتِحيُط ِبالدُّ

 اْلَجنَِّة« ِإَلى 

 منكر جدا  508 490
أحمد بن حامد بن أحمد  

 البلخي أبو حامد 

َثَنا   ثنا محم د بن إسحاق القطيعي َحدَّ ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن أحمد المقرئ حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا محم د بن صالح البلخي   - َأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد ْبُن َحاِمِد ْبِن أحمد البلخي حد 

َسِن اْلَقاِضي َعْن َأِبي  َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلحَ   -َأُبو ُسَلْيَماَن اْلَبْلِخيُّ َوُهَو اْلَجْوَزَجاِنيُّ 
ِ ْبِن َمْسُعوٍد. َقاَل َقاَل   َحِنيَفَة َعْن َحمَّاٍد َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُجُل الْمَرَأِتِه َأْنِت َطاِلٌق ِبَمِشيَئِة  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َقاَل الرَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

أَ   ِ َّللاَِّ َّللاَّ ِبِإَراَدِة  ّلِلَِّ   -ْو  َخاصٌّ  ِهَي  َيَقُع    -اْلَمِشيَئُة  َواإِلَراَدَة  الطَّالُق،  َيَقُع  ال 
 الطَّالُق« 

 منكر جدا  836 491
محمد بن عبد هللا بن 

دينار المعدل الزاهد أبو 
 عبد هللا 

أخبرنا   الواعظ،  أحمد  بن  عمر  ثنا  حد   ، الواسطي  العالء  َأُبو  اْلَقاِضي  َأْخَبَرَنا 
ِ ْبِن ِديَناٍر النَّْيَساُبوِريُّ  ا   -محم د ابن َعْبِد َّللاَّ ِد    -َقِدَم َحاجًّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا ُمَحمَّدُ  ثنا عمر بن إبراهيم، َحدَّ  ْبُن َعبد الرحمن ْبِن َأِبي  ْبِن َنْصٍر اللَّبَّاُد، حد 
ُ َعَلْيِه   ثنا أبو حاتم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ذئب، حد 

 َوَسلََّم: »ُحبُّ َأِبي َبْكٍر َوُشْكُرُه َواِجٌب َعَلى ُأمَِّتي«  

 منكر جدا  1186 492
الحسين بن الوليد  

النيسابوري ابو  القرشي 
 عبد هللا 

أنبأنا أبو عبد    -بنيسابور  -أنبأنا أبو حازم عمر بن َأْحَمد ْبُن ِإْبَراِهيَم العبدوي 
ثنا   ، حد  هللا ابن عبد هللا البوزجاني، أنبأنا محم د بن نصر بن سليمان الهروي 

اْلَوِليِد   ْبُن  اْلُحَسْيُن  َثَنا  َحدَّ ْبُن    -النَّْيَساُبوِريُّ محم د بن يزيد،  َأْحَمُد  َلُه  َوَرَوى 
َحْنَبٍل. َقاَل: َوُهَو َأْوَثُق َمْن ِبُخَراَساَن ِفي َزَماِنِه، َوَكاَن َيْجِزُل اْلَعِطيََّة ِللنَّاِس، 

ى ِعْنِدي َفَقْد َأْكَرَمِني. ُثمَّ ِإَذا تعشوا أخرج   َوَكاَن َصاِحَب َماٍل. َوَيُقوُل: َمْن َتَعشَّ
ثنا إبراهيم ابن َسْعٍد َعْن ِبْشِر اْلَحَنِفيُّ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  إلي هم الصرة. قال: حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َتُسبُّوا أصحابي فإنه يجيء ِفي  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َفال َمِرُضوا  َفِإْن  َأْصَحاِبي  َيُسبُّوَن  َقْوٌم  الزََّماِن  َفال   آِخِر  َماُتوا  َوِإْن  َتُعوُدوُهْم، 

 َعَلْيِهْم« َتْشَهُدوُهْم، َوال ُتَناِكُحوُهْم، َوال َتَواَرُثوُهْم، َوال ُتَسلِ ُموا َعَلْيِهْم َوال ُتَصلُّوا  

 حديد بن حكيم المدائني  منكر جدا  1232 493

ثنا أحمد بن محم د  ثنا علي  بن عمر الحافظ حد  أنبأنا أحمد بن أبي جعفر حد 
ثنا حسين بن أي وب  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن اْلَقَطَواِنيُّ حد  َثَنا ُمَحمَّ بن سعيد َحدَّ

أب أنبأنا  قال  أبيه  اْلَمَداِئِنيُّ عن  َحِكيٍم  ْبِن  َحِديِد  ْبُن  َعِليُّ  َثِني  َحدَّ و  الخثعمي 
ِه اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َرَأى َرُسوُل   الجحاف أخبرني داود ابن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
ُ ِإَلْيِه:  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبِني ُأَميََّة َعَلى ِمْنَبرِِه َفَساَءُه َذِلَك، َفَأْوَحى َّللاَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َزَلْت: ِإنَّا َأْنَزْلناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر. َوما َأْدراَك َما َلْيَلُة  ِإنََّما ُهَو ُمْلٌك ُيِصيُبوَنُه، َونَ 
 اْلَقْدِر. َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهرٍ 
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سليمان بن مهران   منكر جدا  1317 494
 المدائني ابو سفيان 

 ، افعي  ُد ْبُن َعْبِد هللا الش  ِد ْبِن ُيوُسَف اْلَعالُف، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَّ
ِمْهَرانَ  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َثَنا  َحدَّ روح،  بن  هللا  عبد  ثنا  اْلَمَداِئِنيُّ    -حد  ُسْفَياَن  َأُبو 

رير سنة أربع ومائتين  َثَنا َسالٌم َعْن أَ   -الض  َأَنِس ْبِن َماِلٍك  َحدَّ ِبي ِبْشٍر َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى:   ِلُكلِ  باٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء }َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َوُجْزٌء َغَفُلوا  44]الحجر    {َمْقُسومٌ  وا ِفي َّللاَّ ِ، َوُجْزٌء َشكُّ [ َقاَل: »ُجْزٌء َأْشَرُكوا ِباّلِلَّ
 َعِن َّللاَِّ« 

 منكر جدا  1322 495

سليمان بن داود بن  
بشر المنقري البصري  

يعرف   ايوب،ابو 
 بالشاذكوني 

، أخبرنا عبد َّللاَّ ْبن ُعْثَمان الصفار،   َأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن اْلَماِلِكيُّ
ُد ْبُن عمران بن موسى الصيرفي، حدثنا َعْبد َّللاَّ ْبن علي  ْبن َعْبد   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ

اَذُكوِنيُّ َعْن َيْحَيى ْبِن  َشْيئً   -َوُقْلُت َلهُ   -َّللاَّ اْلَمِديِنيِ  َقاَل: َسِمْعُت َأِبي ا َرَواُه الشَّ
َسِعيٍد َعْن ُسْفَياُن، َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َقاَل: َقاَل َرُسوُل  
َواْلَخَناِزيِر،   اْلِقَرَدِة  ُصوَرِة  ِفي  أميه  بني  »أريت  وسلم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ 

  : ]اْلَقْدرِ {ِ ِإنَّا َأْنَزْلناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدر}ْنَبِري، َفُشقَّ على ذلك، فأنزلت:  َيْصَعُدوَن مِ 
1  »] 
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منكر جدا. وشطره  
األول »ِإنَّ َأَمنَّ النَّاِس  
َعَليَّ ِفي ُصْحَبِتِه َوَذاِت  
َيِدِه َأُبو بكر الصديق«  
 ثابت في الصحيحين. 

أحمد بن محمد بن  
 العالء 

عمر  بن  علي  ثنا  حد  الواسطي،  علي  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلَعالِء  َأُبو  اْلَقاِضي  َأْخَبَرَنا 
َثَنا ُيوُسُف ْبُن ُعَمر اْلَقوَّاُس.   الدارقطني. وأخبرني الحسن بن أبي طالب، َحدَّ

ِد ْبِن العالء  ِ ْبِن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ ثني   َقاال: َحدَّ الكاتب، حد 
ثنا عمر بن إبراهيم   - يعرف بالكردي  -عمي أحمد بن محم د ابن العالء، حد 

ثنا محم د بن عبد الر حمن ابن اْلُمِغيَرِة ْبِن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن   حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: » ِإنَّ َأَمنَّ النَّاِس َعَليَّ  َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َعَلى  َواِجٌب  َوِحْفُظُه  وشكره  فحبه  الصديق،  بكر  َأُبو  َيِدِه  َوَذاِت  ُصْحَبِتِه  ِفي 
 ُأمَِّتي«

منكر جدا. وقال ابن  2065 497
 حبان: باطل 

الوليد بن الفضل، َأُبو  
 ُمَحمَّد العنزي  

ق اق، أخبرنا محم د  ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن َأِبي طاهر الد  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ اْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َمْيِك،   الدُّ َأِبي  ْبِن  ِهَشاِم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ  ، اِفِعيُّ الشَّ ِإْبَراِهيَم  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ ابن 

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِزَياٍد َسَبال  ُد ْبُن َخَلٍف اْلَمْرَوِزيُّ  َحدَّ َثِني ُمَحمَّ : َوَحدَّ اِفِعيُّ ُن. َقاَل الشَّ
َثَنا اْلَوِليُد ْبُن اْلَفْضِل اْلَعَنِزيُّ َقاال: َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد الزُّْهِريُّ َعْن   َقاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِبْشِر اْلَحَنِفيُّ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرسُ  وُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َ َتَعاَلى اْخَتاَرِني، َواْخَتاَر َأْصَحاِبي، َفَجَعَلُهْم َأْصَهاِري، َوَجَعَلُهْم َأْنَصاِري،  »ِإنَّ َّللاَّ
وإنه سيجيء في آخر الزمان قوم ينقصونهم، َأال َفال ُتَناِكُحوُهْم، َأال َوال َتْنِكُحوا 

 ال َوال ُتَصلُّوا َمَعُهْم، َأال َوال ُتَصلُّوا َعَلْيِهْم، َعَلْيِهْم َحلَِّت اللَّْعَنُة«  .ِإَلْيِهْم، أَ 
498 34 

 

 

 

إسناده ضعيف جدا  
 ومتنه منكر جدا 

الحسين بن علي بن أبي  
 طالب 

محمد بن عبد هللا بن إبراهيم   َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ِمَياٍح السكري قال نا
ِ ْبُن   اد المسمعي قال نا أبو نعيم قال نا َعْبُد َّللاَّ الشافعي قال نا محم د بن شد 
َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت َعْن َأِبيِه َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيِر َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َأْوَحى 

َّللاَُّ  َصلَّى  ُمَحمَّد  ِإَلى  َتَعاَلى   ُ َزَكِريَّا  َّللاَّ ْبِن  ِبَيْحَيى  َقَتْلُت  َقْد  إني  وسل م:  َعَلْيِه   
 .َسْبِعيَن َأْلًفا، َوِإنِ ي َقاِتٌل ِباْبِن اْبَنِتَك َسْبِعيَن َأْلًفا، َوَسْبِعيَن ألفا
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رقم  م
 الحديث 

 نص الحديث  صاحب الترجمة  مرتبة الحديث 

 إسناده تالف  133 499
إسماعيل بن  محمد بن 

موسى الرازي المكتب  
 أبو الحسين 

ز از قال أنبأنا محم د بن إسماعيل الر ازي  قال نبأنا َأُبو  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد الر 
َرْيِس قال أنبأنا هوذة قال نبأنا اْبُن   ُد ْبُن َأيُّوَب ْبِن َيْحَيى ْبِن الضُّ ِ ُمَحمَّ َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُجَرْيٍج َعْن َعَطاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َقاَل َرُسو  ُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َوُأوِحَي ِإَليَّ هَذا اْلُقْرآُن أِلُْنِذَرُكْم ِبِه }ُثمَّ َقَرأ:    َشاَفْهُتُه«.»َمْن َبَلَغُه اْلُقْرآُن َفَكَأنََّما  

 [.19]األنعام   {َوَمْن َبَلغَ 

 محمد بن أبان المخرمي إسناده تالف  144 500

َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َغاِلٍب قال أنبأنا أبو بكر اإلسماعيلي قال نبأنا أحمد  
مي  قال: نبأنا داود   عدي إمالء قال نبأنا محم د بن أبان المخر  ابن حفص الس 
ٍد، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعنِ   بن مهران قال نبأنا َسْيُف ْبُن ُمَحمَّ

ُلُكْم واردة َعَلى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َأوَّ ، َعْن َسْلَماَن، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ اأَلَغرِ 
ُلُكْم ِإْسالًما َعِليُّ ْبُن َأِبي   َطاِلٍب«. اْلَحْوِض، َأوَّ

 إسناده تالف  145 501
محمد بن أسد بن علي  

الكاتب المقري أبو  
 الحسن 

اُد َقاَل ُقِرَئ َعَلى َأِبي  َأْحَمُد ْبُن َسْلَماَن النَّجَّ َأَسٍد قال أنبأنا  ُد ْبُن  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َجْعَفٍر َأْحَمَد ْبِن اْلَخِليِل اْلُبْرُجالِنيُّ َوَأَنا أسمع قال نبأنا محم د بن عمر الواقدي  

ِ  قال أنبأنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َسْبَرَة، َعْن َخالِ  ِد ْبِن َرَباٍح، َعِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ْبِن َحْنَطٍب، َعِن اْبِن َمْرَسا َقاَل َسِمْعُت اْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َيُقوُل: َكَسا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَبْيَت اْلِحَبَراِت.   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

محمد بن عبد هللا بن  إسناده تالف  161 502
 جعفر الراشدي أبو جعفر 

َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن اْلَعبَّاِس النعالي قال أنبأنا َأْحَمُد ْبُن َنْصِر ْبِن  
ِ الذَّاِرُع قال نبأنا أبو جعفر محمد بن جعفر الراشدي قال نبأنا عبد   َعْبِد َّللاَّ

ِ، َعْن َناِفٍع، األعلى بن حم اد النرسي قال   نبأنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد، َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ
َيْرُموا  َأْن  اإِلِبِل  ِلُرَعاِة  َص  َرخَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيَّ  َأنَّ  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 

 ِباللَّْيِل، 

 إسناده تالف  184 503
محمد بن الحسن بن 
محمد المقرئ النقاش  

 أبو بكر 

َأْخَبَرِني َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعْثَماَن البز از بعكبرا قال: نبأنا َأُبو َبْكٍر  
َمِد   الصَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ نبأنا  قال:  إمالء  النقاش  ِزَياٍد  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ

اِد ْبِن ُسفْ  يَصِة، َوَأْحَمُد ْبُن َحمَّ ِد ْبِن  اْلُمْقِرُئ ِباْلِمصِ  َياَن اْلَقاِضي، َوَأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َوَنْصُر ْبُن َمْنُصوٍر  ِبَهَراَة،  ِإْدِريَس اأَلْنَصاِريُّ  َواْلُحَسْيُن ْبُن  ِبَطَبِرْسَتاَن،  ِهَشاٍم 

ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُقَتْيبَ  َة النَّْحِويُّ ِبِحْمَص، َوِإْسَماِعيُل ْبُن ِقيَراٍط ِبِدَمْشَق، َوُمَحمَّ
ْمَلِة، َوَأْحَمُد ْبُن َأِبي ُموَسى َواْلَفْضُل ْبُن ُمَحمٍَّد اأَلْنَطاِكيَّاِن ِبَأْنَطاِكيََّة، َوُمَحمَُّد   ِبالرَّ
ْبُن أي وب القال  ِبَطَبِريََّة، َوَيْحَيى ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَقاِضي ِبِحْمَص َقاُلوا: نبأنا كثير  

 ِإْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعن  بن عبيد قال: نبأنا َبِقيَُّة، َعنْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْن َيْدُعوَن َمْن  َأِبيِه، َعْن عائشة قالت: َقَرَأ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َثَنا كثير قال:  -ُدوِنِه ِإال ُأْنَثى  نبأنا    ِإال َنْصَر ْبَن َمْنُصوٍر َقاَل ِفي َحِديِثِه: َحدَّ
 َبِقيَُّة، َواْلُمَعاَفى، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش. 
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 إسناده تالف  284 504
محمد بن علي بن  

الحسين البزاز التخاري  
 أبو بكر 

َثِني   ، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحاِفُظ َقاَل: َحدَّ َأْخَبَرِني ُمَحمَّد ْبن َعْبد اْلَمِلِك اْلُقَرِشي 
ثنا العب اس   ثنا أبو يحيى جعفر بن هاشم، حد  أبو عيسى التخاري البز از، حد 

، َعِن الزُّ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَجْعِد اْلُقَرِشيُّ ار، َحدَّ ْهِريِ  َوَعِليِ  ْبِن َزْيِد ْبِن ُجْدَعاَن  بن بك 
ُ َعَلْيِه   َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
وسلم: »من جاءه أجله وهو يطلب العلم ليحيى بن اإِلْسالَم َلْم َيْفُضْلُه النَِّبيُّوَن  

 ِبَدَرَجٍة« ِإال 

 إسناده تالف  319 505
محمد بن الفضل بن  

عطية المروزي أبو عبد  
 هللا

َثَنا   - بأصبهان  -أنبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن َأْحَمد ْبن يحيى العط ار  َحدَّ
ثنا   ثنا أبو يزيد القراطيسي، حد  ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ إمالء، حد 

َثَنا َعْمُرو ثنا محم د بن الفضل بن عطي ة، َحدَّ ْبُن ِديَناٍر،   أسد بن موسى، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َتُسبُّوا   ِ. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ َمْن َسبَُّهْم«   َأْصَحاِبي، َلَعَن َّللاَّ

 إسناده تالف  320 506
محمد بن الفضل بن  

عطية المروزي أبو عبد  
 هللا

َثَنا   ِد ْبِن ِإْبَراِهيم ْبن مخلد البز از، َحدَّ أنبأنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ِبن ُمَحمَّ
زَّازُ  ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَبْخَتِريِ  الرَّ ُد ْبُن ُعَبْيِد ْبِن َأِبي   -إمالء  -ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ثن ثنا عبد هللا بن عون، حد  ثني  اأَلَسِد، حد  ا محم د بن الفضل بن عطي ة، حد 
ثنا محم د   -واللفظ له   -أبي. وأنبأناه أبو منصور محم د بن شعيب الروياني حد 

َثَنا َعبَّاُد ْبُن َيْعُقوَب   ، َحدَّ ثنا عبد هللا بن سليمان األزدي  بن العب اس الخاز، حد 
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضلِ  ، َحدَّ ، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َأُبو َسِعيٍد اأَلْسِديُّ

ُ َعَلْيِه وسلم: »إن الناس   ِ َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
 يكثرون وأصحابي َيُقلُّوَن، َفال َتُسبُّوُهْم، َفَمْن َسبَُّهْم َفَعَلْيِه َلْعَنُة َّللاَِّ« 

 إسناده تالف  321 507
محمد بن الفضل بن  

عطية المروزي أبو عبد  
 هللا

ُد ْبُن اْلَعبَّاِس   َثَنا ُمَحمَّ أنبأناه َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر المقرئ، َحدَّ
ثنا م ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي اْلُمَثنَّى، حد  َثَنا ُمَحمَّ حم د بن  ْبِن اْلَفْضِل ِباْلَمْوِصِل، َحدَّ

، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر،  ُد ْبُن اْلَفْضِل اْلُخَراَساِنيُّ َثِني ُمَحمَّ القاسم األسدي، َحدَّ
َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا عليه وسلم: »إن النَّاَس َيْكُثُروَن  

ُ َمْن َسبَّ َأْصَحاِبي« َوَأْصَحاِبي َيِقلُّوَن، َوال َتُسبُّوا َأْصَحاِبي، َلَعَن   َّللاَّ

محمد بن الفضل بن   إسناده تالف  322 508
 العباس أبو جعفر 

َثَنا َأُبو   ُد ْبُن اْلَحَسِن اْلَيْقِطيِنيُّ َقاَل َحدَّ ثنا عبد هللا بن على القرشي  أنا ُمَحمَّ حد 
َثَنا   ثنا أحمد بن عيسى الخشاب َحدَّ جعفر محم د بن الفضل البغدادي  بحلب حد 

ْحَمِن اْلَجَزِريُّ َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعنْ  ِ ْبُن َعْبِد الرَّ ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم َعْن   َعْبُد َّللاَّ
ِد ْبِن ِزَياٍد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا عليه َوَسلََّم: »َأَما  ُمَحمَّ
ِحَماٍر«   َرْأَس  َرْأَسُه   ُ َّللاَّ َل  ُيَحوِ  َأْن  َساِجٌد  َواإِلَماُم  َرْأَسُه  َيْرَفُع  الَِّذي   َيْخَشى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوِبِإْسَناِدهِ   َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ؟ َقاَل: »اْلُجوُع« َفَبَكْيُت. َقاَل:   وهو ُيَصلِ ي َجاِلًسا. ُقْلُت: َما َأَصاَبَك َيا َرُسوَل َّللاَّ

َة اْلُجوِع ال ُتِصيُب اْلَجاِئَع إذا احتسب في الدار    »ال َتْبِك يا أبي ُهَرْيَرَة َفِإنَّ ِشدَّ
ْنَيا«    الدُّ
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 إسناده تالف  371 509
محمد بن ميمون  

الزعفراني الكوفي أبو  
 النضر 

ثنا إسماعيل بن علي الخطبي ثنا الحسن بن أبي بكر حد  ُد ْبُن    حد  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ثنا محم د بن ميمون   ثنا عبد الر حمن بن صالح حد  ْحَمِن حد  اْلُحَسْيِن ْبِن َعْبِد الرَّ

ثنا أبو الورقاء فائد ]بن عبد   اْبِن َأِبي َأْوَفى. َقاَل:    العزيز[ َعنِ الز عفراني  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَماءٍ  َفَغَسَل َيَدْيِه َثالًثا، ُثمَّ َمْضَمَض َثالًثا، ُثمَّ   ُأِتَي النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 َغَسَل َوْجَهُه َثالًثا، َوَيَدْيِه َثالًثا، َوَمَسَح ِبَرْأِسِه َوُأُذَنْيِه، َوَغَسَل ِرْجَلْيِه.

 إسناده تالف  417 510
محمد بن هارون بن 
مجمع المصيصي أبو  

 الحسن 

أبو   ثنا  حد  ق اق  الد  أحمد  بن  ثنا عثمان  حد  القط ان  الحسين  بن  محم د  ثنا  حد 
اِميُّ   َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن السَّ ثنا الربيع بن سليمان َحدَّ الحسن ابن مجمع حد 

َصلَّى  َعْن َماِلٍك َعْن َرِبيَعَة َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َأنَّ النَِّبيَّ  
َأ ُغْرَفًة ُغْرَفًة َوَقاَل: »ال َيْقَبُل َّللاَُّ َصالًة ِإال  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَوضَّ  «. ِبهِ َّللاَّ

 إسناده تالف  448 511

محمد بن يونس بن  
موسى القرشي السامي  

  العباس،البصري أبو 
 المعروف بالكديمي 

ِد  ْبِن ُمَحمَّ َجْعَفِر  ْبُن  ُمَحمَُّد  َبْكٍر  َأُبو  أنبأنا  ْبُن أحمد بن رزق،  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
اْلَفَرِج   َأُبو  اْلَقاِضي  . وأنبأناه  ثنا محم د بن يونس القرشي  األدمي  القاري، حد 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن الحسن الشافعي، أنبأنا أحمد بن يوسف بن خالد، َحدَّ  َثَنا  ُمَحمَّ
ز از وسياق الحديث   . َوَأْخَبَرِنيِه َعِليُّ بن أحمد بن الر  ُد ْبُن ُيوُنَس اْلُكَدْيِميُّ ُمَحمَّ

ُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد بن أبي هاشم َثَنا َأُبو ُعَمَر ُمَحمَّ ُد   -إمالء  -له. َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا َشاُص  -ِإمالءً  -ْبُن ُيوُنَس ْبِن ُموَسى    - َونة ْبِن ُعَبْيٍد َأُبو ُمَحمٍَّد اْلَيَماِميُّ َحدَّ

َثِني   ُمْنِصَرًفا ِمْن َعَدٍن، َسَنِة َعْشٍر َوِماَئَتْيِن، ِبَقْرَيٍة ُيَقاُل َلَها اْلَجْرَدَة. َقاَل: َحدَّ
، َعْن َأِبيِه، َعنْ  ِض ْبِن ُمَعْيِقيٍب اْلَيَماِميُّ ِ ْبِن ُمَعرَّ ُض ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِه َقاَل:    ُمَعرِ  َجدِ 

ُ َعَلْيِه   َة اْلَوَداِع، َفَدَخْلُت َداًرا ِبَمكََّة، َفَرَأْيُت ِفيَها َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َحَجْجُت َحجَّ
َوَسِمْعُت ِمْنُه َعَجًبا، َجاَءُه َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَيَماَمِة   -َوْجُهُه ِمْثُل َداَرِة اْلَقَمرِ   - َوَسلَّمَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِبُغالٍم يَ  ُه ِفي ِخْرَقٍة، َفَقاَل َلُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْوَم ُوِلَد َوَقْد َلفَّ
  ُ ِ. َقاَل: »َصَدْقَت َباَرَك َّللاَّ : ُثمَّ  ِفيَك« َقالَ »َيا ُغالُم َمْن َأَنا« َقاَل: َأْنَت َرُسوُل َّللاَّ

يِه ُمَباَرَك   . َقاَل: َقاَل َأِبي: َفُكنَّا ُنَسمِ   اليمامة.ِإنَّ اْلُغالَم َلْم َيَتَكلَّْم َبْعَدَها َحتَّى َشبَّ

أحمد بن حبيب بن عبيد   إسناده تالف  507 512
 النهرواني أبو بكر 

الواحد   َعْبد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ  ِ َّللاَّ َعْبِد  َأُبو  َأْحَمَد َأْخَبَرَنا  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
ْبِن  اْلَورَّاُق. ُعَمَر  ْبُن  ُعْثَماُن  َثَنا  َحدَّ اْلُمْقِرُئ  ُبَكْيٍر  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ وَأْخَبَرَنا 

رَّاُج. َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َحِبيٍب َخِفيٍف الدَّ بن    زاد الدراج: ابن عبيد  -َقاال: َحدَّ
َثَنا َأُبو َأيُّوَب َأْحَمُد    -في سنة ثمان وثالثمائة  -النهرواني  -ثم قاال    -كثير َحدَّ

رَّاُج َوَمْنِزُلُه بجسر النهروان َمِد ْبِن َعِليٍ  اأَلْنَصاِريُّ اْلَمَدِنيُّ َزاَد الدَّ   - ْبُن َعْبِد الصَّ
ثنا عصمة بن محم د األنصاري  المدني  َحدَّ  َثَنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة ثم اتفقا قاال: حد 

ُ َعَلْيِه  َثَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َصاِلٍح َمْوَلى التَّْوَأَمِة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َقاَل َحدَّ
َمَواِت    -َوَسلََّم َيْوًما َوَنْحُن ِعْنَدُه ُجُلوٌس  ا َفِرَغ ِمْن َخْلِق السَّ َ َلمَّ َفَقاَل: »ِإنَّ َّللاَّ

يده على فيه، شاخص  َواألَ  َفَأْعَطاُه إسرافيل فهو واضع  وَر،  الصُّ َخَلَق  ْرِض 
 ببصره ِإَلى اْلَعْرِش، َيْنَتِظُر َمَتى ُيْؤَمُر« 

 إسناده تالف  519 513
أحمد بن الخطاب بن  

 الهيثم
ثنا   ِد ْبِن َعاِئٍذ اْلَخالُل حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ ثنا ُعَبْيُد َّللاَّ َثِني اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َطاِلٍب حد  َحدَّ
هللا   عبد  بن  محم د  ثنا  حد  بكر  بن  داود  ثنا  حد  الهيثم  بن  الخط اب  بن  أحمد 
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ِ ْبِن َأِبي اأَلْسَوِد َعنْ  َثَنا َعْنَبَسُة َعْن َعْبِد َّللاَّ  َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل:  األنصاري  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا اْسَتَجدَّ َثْوًبا َلِبَسُه َيْوَم اْلُجُمَعِة.   َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 إسناده تالف  565 514
أحمد بن عبد هللا بن  

أحمد القزاز المروزي أبو  
 العباس 

ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن يعقوب حدثنا أبو العباس أحمد  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ
َقاَل َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب    -َقِدَم َعَلْيَنا َبْغَداَد ِلْلَحج ِ   -بن عبد هللا ْبِن اْلَمْرَوِزيِ  اْلَقزَّازُ 

ِد ْبِن َعْمِرو بْ  ثنا أحمد َأِبي ِبْشٍر َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِن ُمْصَعِب ْبِن بشر المروزي  حد 
َثَنا   ثنا معاذ بن خالد َحدَّ إبراهيم بن شماس حد  ثنا  السكرى حد  بن إسماعيل 
ِإْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن َعْن َعِليِ  ْبِن اْلَعالِء َأِخي َأِبي َعْمِرو ْبِن اْلَعالِء َعْن َعَطاٍء  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى الظُّْهَر َفَسَجَد َسْجَدَتِي  َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ النَِّبيَّ   َصلَّى َّللاَّ
ْهوِ   السَّ

أحمد بن عيسى الخراز   إسناده تالف  583 515
 الصوفي أبو سعيد 

ثنا علي   َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ، أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عمر القواس، حد 
 ، وفي  ثنا أبو سعيد أحمد بن عيسى الخر از البغدادي  الص  ، حد  بن محم د المصري 
َثَنا َجاِبُر ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن َيْحَيى ْبِن سعيد،   أخبرنا عبد هللا بن إبراهيم الغفاري، َحدَّ
َعَلْيِه    ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَلْت:  َعاِئَشَة.  َعْن  ِإْبَراِهيَم،  ابن  عن محم د 

 ُخُلًقا« َوَسلََّم: »ُسوُء اْلُخُلِق ُشْؤٌم، َوِشَراُرُكْم َأْسَوُؤُكْم 

أحمد بن عاصم   إسناده تالف  605 516
 البغدادي 

، أخبرنا أبو عمرو بن   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَبْيٍد ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  الن يسابوري 
اْلَقاِضي  اْلِبْرِتيُّ  ِعيَسى  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  ْبُن  اْلَعبَّاُس  َأْخَبَرَنا    - حمدان، 

َثَنا َبِشيُر ْبنُ   -ببغداد  ، َحدَّ ثنا أحمد بن عاصم البغدادي  َأُبو َصْيِفيٍ     -َمْيُمونٍ   حد 
ُ َعَلْيِه    -اْلُخَراَساِنيُّ  َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َ، َوَأَطاَع َمَواِلَيهُ  ُل َساِبٍق ِإَلى اْلَجنَِّة َعْبٌد َأَطاَع َّللاَّ َدهُ   -َوَسلََّم: »َأوَّ   - َأْو َقاَل َسيِ 
  َأُبو َصْيِفي ٍ « َشكَّ 

أحمد بن غالب بن   إسناده تالف  608 517
 األجلح أبو العباس 

ِ ْبن َعِلي  ْبِن ِعَياٍض بن أبي عقيل القاضي    - بصور  -َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّد َعْبد َّللاَّ
، َأْخَبَرَنا َأُبو   اِنيُّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُجَمْيٍع اْلَغسَّ ُد ْبُن َمْخَلٍد َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ ِ ُمَحمَّ َعْبِد َّللاَّ

الم   - ببغداد  -اْلَعطَّارُ  الس  عبد  ْبِن  اأَلْجَلِح  ْبِن  َغاِلِب  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  أبو    -َحدَّ
ِ ْبِن    -العب اس َثَنا ِعيَسى ْبِن َعْبِد َّللاَّ ثنا محم د بن يحيى بن الضريس، َحدَّ حد 

ِ ْبِن ُعَمَر، َعْن َأِبيِه، َعْن ُعَمَر ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، حَ  َثِني َأِبي َعْبِد َّللاَّ دَّ
ِه َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب. َقاَل: ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسَأْلُت   َجدِ  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َ ِفيَك َخْمًسا َفَأْعَطاِني َأْرَبًعا َوَمَنَعِني َواِحَدًة، َسَأْلُتُه َفأَ  ُل  َّللاَّ ْعَطاِني ِفيَك َأنََّك َأوَّ
َمْن َتْنَشقُّ اأَلْرُض َعْنُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأْنَت َمِعي َمَعَك ِلَواُء اْلَحْمِد، َوَأْنَت َتْحِمُلُه، 

 َبْعِدي«َوَأْعَطاِني َأنََّك َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَن ِمْن 

 إسناده تالف  667 518
أحمد بن محمد بن عبد  

عبد الصمد  هللا بن 
 الهاشمي أبو عبد هللا 

اْلَحَسِن   ْبِن  َسْلَماَن  ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا   ،ِ ِباّلِلَّ اْلُمْهَتِدي  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبِد  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ُد ْبُن ُنَعْيٍم اْلُمْجِمُر،  َثَنا ُمَحمَّ ثنا الواقدي، َحدَّ ثنا أحمد بن الخليل، حد  اْلَفِقيُه، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب   َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َوَيْجِلُس َجْلَسَتْيِن.  -َيْعِني ُخْطَبَتْينِ  -َيْوَم اْلُجُمَعةِ 
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 إسناده تالف  723 519
أحمد بن محمويه بن  

 أبي سلمة المدائني 

ُعَمَر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ِبْشٍر  َوَأُبو  اُوِديُّ  الدَّ َبْكر ُمَحمَّد ْبن ُعَمر  َأُبو  اْلَقاِضي  َأْخَبَرَنا 
ِ ْبُن  ٍد َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ اْلَوِكيُل َقاال: َأْخَبَرَنا محم د بن المظفر الحافظ، َحدَّ

ح ل،  الخال  بن محم د  الحسن  وأخبرني  ق اق.  الد  المظفر، َيِزيَد  بن  محم د  ثنا  د 
ثنا أحمد بن علي بن فضالة،   ق اق، حد  ِد ْبِن َيِزيَد الد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
ثنا منصور بن عم ار،   ، حد  َأْحَمُد ْبُن َمْحَمَوْيِه ْبِن َأِبي َسَلَمَة المدائني  َثَنا  َحدَّ

ثني معروف َواِثَلَة ْبَن اأَلْسَقِع َيُقوُل: َسِمْعُت    َقاَل: َسِمْعتُ   -َأُبو اْلَخطَّابِ   -حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَتى اْمَرَأًة ِمْن ِنَساِئِه،   ُأمَّ َسَلَمَة َتُقوُل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َلْيِك بالسكينة َغمََّض َعْيَنْيِه َوَقنََّع َرْأَسُه. َزاَد اْلَخالُل: َوَقاَل ِللَِّتي َتُكوُن َتْحَتُه: »عَ 
 والوقار«. 

 محمد بن روح العكبري  إسناده تالف  762 520

َثَنا ُعْثَماُن   ثنا علي  بن عمر الحافظ، َحدَّ ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَفْتِح، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُد ْبُن َرْوٍح اْلُعْكَبِريُّ  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ِريُّ كَّ َوَكاَن    -ِبُعْكَبَرا   -ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َبْكٍر السُّ

 - َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل ِإَذا َخَرَج ِإَلى ُعْكَبَرا َيْنِزُل َعَلْيهِ َصِديًقا أَلْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َوَكاَن  
َثَنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَداٍم، َعْن َيِزيَد اْلَفِقيِر،  مسار، َحدَّ َثَنا َيْحَيى ْبُن َهاِشٍم الس  َقاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:   »َتَعاَهُدوا ِنَعاَلُكْم ِعْنَد َأْبَواِب  َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 اْلَمَساِجِد« 

محمد بن سليمان بن   إسناده تالف  774 521
 سهل بن زريق 

ثنا محم د بن   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، أخبرنا مكرم بن أحمد القاضي، حد 
ْبُن َحْفٍص    -سنة ثمان وسبعين ومائتين  -سليمان بن زريق َمْهِديُّ  َثَنا  َحدَّ

ِ ْبِن ُعَمَر، َعْن محم د بن المنادي،   َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد َّللاَّ وِفيُّ َقاَل: َحدَّ َعْن الصُّ
ْيبَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َغيِ ُروا الشَّ  َتَقلَُّبوُه َسَواًدا«    -َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 إسناده تالف  785 522

محمد بن سهل بن عبد  
محمد   وقيل: -الرحمن 

  -بن سهل بن الحسن 
 العطار أبو عبد هللا 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َأْحَمَد بن عبد هللا بن بكير، أخبرنا   َأْخَبَرِني َأُبو َطاِلٍب ُمَحمَّ
ثنا مضارب   ثنا محم د بن سهل بن الحسين العط ار، حد  مخلد ابن جعفر، حد 

ثنا الفريابي  ثنا أبي، حد  ، حد  َثَنا ِإْبَراِهيُم   -د بن يوسفمحم    -بن نزيل الكلبي  َحدَّ
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة   ِد ِبن َعْجالَن، َعِن الزُّْهِريِ  ْبُن َأْدَهَم، َعْن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »المؤمن يسير المؤونة«    َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 إسناده تالف  810 523
طريف الحنفي  محمد بن 

 المؤدب 

َقَرْأُت ِفي َأْصِل ِكَتاِب َأِبي َبْكٍر اْلَبْرَقاِنيِ  ِبَخطِ ِه: َأْمَلى َعَلْيَنا اْلَقاِضي أبو محم د  
ُد ْبُن    بن اأَلْكَفاِني ِ  َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن اْلَحَسن المقرئ، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ

بُ  اْلُمَؤدِ  اْلَحَنِفيُّ  عيسى   -َطِريٍف  نهر  شط  إبراهيم،   -َعَلى  بن  أحمد  ثنا  حد 
ِد ْبِن اْلُمْنَتِشِر، َعنْ  َثَنا َأُبو ُزَهْيٍر، َعْن َأِبي َحِنيَفَة، َعْن ُمَحمَّ َأِبيِه، َعْن َحِبيِب    َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قرأ: َفال   }ْبِن َساِلٍم، َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْلمِ   [ قال ابن المنتشر: منتصبة السين.35]محمد . {َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّ

إبراهيم بن سعيد   إسناده تالف  873 524
 الجوهري أبو إسحاق 

َأْخَبَرَنا َأْحَمد ْبن َأِبي َجْعَفٍر القطيعي، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد ْبن  
يباني   الش  ثنا    -بالكوفة  -همام  ، حد  ْعَراِنيُّ الشَّ ُسْفَياَن  َأِبي  ْبُن   ِ َعْبُد َّللاَّ َثَنا  َحدَّ

َثَنا يَ  ، َحدَّ ْحَمِن إبراهيم بن سعيد الجوهري  َثَنا َعْبُد الرَّ اٍن َقاَل: َحدَّ ْحَيى ْبُن َحسَّ
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َثَنا   َثَنا َيْحَيى ْبُن سعيد القط ان، َحدَّ َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َقاَل: َحدَّ ، َحدَّ ْبُن مهدي 
ِ َقاَل: لَ  ا َنَزَلْت  ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ مَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم هذه اآلية:  ُروُه َوُتَوقِ ُروهُ }َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ  { َوُتَعزِ 

 إسناده تالف  883 525
إبراهيم بن علي بن  

الحسين بن سيبخت أبو  
 الفتح 

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن سيبخت   - َأْخَبَرَنا َعْبُد الملك بن عمر، َحدَّ
ثنا أبو نصر    -أبو الفتح البغدادي بمصر  ، حد  ثنا عبد هللا بن محم د البغوي  حد 

ِ اأَلَصمُّ، َعْن َعَطاِء ْبِن َأبِ  َثَنا ُعْقَبُة ْبُن َعْبِد َّللاَّ ي َرَباٍح، َعْن َأِبي  الت م ار، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن النََّظِر ِفي   النُُّجوِم. ُهَرْيَرَة َقاَل: َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

إبراهيم بن محمد بن   إسناده تالف  897 526
 عمر العلوي أبو طاهر 

، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْضِل ُمَحمَّد   َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن عمر العلوي 
 ، ُد ْبُن َهاُروَن ْبِن حميد الحضرمي  ، َأْخَبَرَنا َأُبو َحاِمٍد ُمَحمَّ يباني  ْبن َعْبد َّللاَّ الش 

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن النَّطَّا  ثنا المنذر بن زياد  َحدَّ ، حد  ِح َأُبو عبد هللا البصري 
ِ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن اْلَحَسِن ْبن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعْن   َثَنا َعْبُد َّللاَّ الطائي، َحدَّ

ُ َعلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َأْجَرى َّللاَّ ِه، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ى  َأِبيِه، َعْن َجدِ 
ْنَيا َواآلِخَرِة«  ُ َعْنُه َكْرَب الدُّ  َيَدْيِه َفَرًجا ِلُمْسِلٍم َفرََّج َّللاَّ

إسماعيل بن سيار بن   إسناده تالف  925 527
 مهدي الصائغ أبو زيد 

ار،   ف  ل، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن عبد هللا المعد 
ثنا عبد القدوس َعْن َمْكُحوٍل،   ثنا أبي، حد  ائغ، حد  أخبرنا زيد بن إسماعيل الص 

َقطْ  »ال  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيِ   َعِن  ُأَماَمَة،  َأِبي  َزَمِن َعْن  ِفي  َع 
 اْلَمَجاِع« 

إسماعيل بن خالد بن   إسناده تالف  927 528
 سليمان المروزي 

ِد ْبِن َجْعَفٍر   ل، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد بن عبد هللا المعد 
ثنا يعلى  ثنا إسماعيل بن خالد، حد  ، أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حد  اْلَجْوِزيُّ

ِ ْبُن َجَراٍد. َقاَل: َقاَل َأُبو   َثَنا َعْبُد َّللاَّ ِ، َهْل  بن األشدق، َحدَّ ْرَداِء: َيا َرُسوَل َّللاَّ الدَّ
َث َكَذَب«  اْلُمْؤِمُن؟َيْكِذُب  ِ َوال ِباْلَيْوِم اآلِخِر َمْن ِإَذا َحدَّ  َقاَل: »ال ُيْؤِمُن ِباّلِلَّ

 إسناده تالف  928 529
  -إسماعيل بن أسد  

وهو إسماعيل بن أبي  
 أبو إسحاق  -الحارث 

اُر، َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبِن َعيَّاٍش   ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَحفَّ َأْخَبَرَنا ِهالُل ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ُموَسى ْبُن َداُوَد، َعِن اْلَقاِسِم   ثنا إسماعيل بن أبي الحارث، َحدَّ اْلَقطَّاُن، حد 

  ِ ِ ْبِن ُعَمَر، َعْن َعْبِد َّللاَّ ، َعْن َأِبيِه، َعْن ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْحَمِن اأَلْنَصاِريِ  ْبِن َعْبِد الرَّ
َيْقِضي   »ال  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   . اْلُخْدِريِ  َسِعيٍد  َأِبي 

 اْلَقاِضي ِإال َوُهَو َشْبَعاُن َريَّاُن«  

بن   إسحاق بن ديمهر إسناده تالف  963 530
 محمد التوزي أبو يعقوب 

، حدثنا َأُبو َيْعُقوَب   َثَنا علي بن عمر الحربي  أخبرني أبو القاسم األزهري، َحدَّ
ثنا عبد القدوس   ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حد  ، حد  ِزيُّ ِإْسَحاُق ْبُن ديمهَر التَّوَّ

 النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ بن حبيب الكالعي، حدثنا ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َقالَ 
َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا ِإْخَواِني َتَناَصُحوا ِفي اْلِعْلِم، َوال َيْكُتُم َبْعُضُكْم َبْعًضا، فإن خيانة  

 َماِلِه«. الرجل ِفي ِعْلِمِه َأَشدُّ ِمْن ِخَياَنِتِه ِفي 

جعفر بن عبد الواحد بن   إسناده تالف  1025 531
 جعفر العباسي 

ِد   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر اْلَحَسُن ْبُن عثمان ْبن أحمد الواعظ أخبرنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا   َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َهاُروَن اْلَبْرِديِجيُّ َحدَّ ْبِن َأْحَمَد ْبِن الحكم الواسطي َحدَّ

َثَنا َأُبو َبْكٍر اْلُهَذِليُّ َعِن    َجْعَفُر ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد َقاَل: َقاَل َلَنا َأُبو الُل َحدَّ َعتَّاٍب الدَّ
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  ِ ِه َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلَمْنُصوِر َأِبي َجْعَفٍر َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن َأْنَعَم َعَلى َأِخيِه ِنْعَمًة َفَلْم َيْشُكْرَها َفدَ  َ َعَلْيِه  َصلَّى َّللاَّ َعا َّللاَّ

 اْسُتِجيَب َلُه«  . 

الحسين بن عبيد هللا   إسناده تالف  1155 532
 العجلي ابو علي 

ِ ْبن حسنويه الكاتب بأصبهان،   َأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد اْلَحَسُن ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ
َثِني َأُبو اْلَعبَّاِس اْلَفْضُل   ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن سالم، َحدَّ ثنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ حد 
َأُبو   َثَنا  َحدَّ  ، اْلعجِليُّ  ِ َّللاَّ ُعَبْيِد  ْبُن  اْلُحَسْيُن  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  اْلَهاِشِميُّ  َصاِلٍح  ْبُن 

ِ ْبِن َمْسُعوٍد: ُكْنَت َمَع ُمَعاِوَيَة َعِن اأَلْعَمِش عَ  ْن َأِبي َواِئٍل. َقاَل: ُقْلُت لَعْبِد َّللاَّ
 النَِّبيِ  َلْيَلَة اْلِجنِ  ِحيَن َأَتاُهْم َفَقَرَأ َعَلْيِهُم اْلُقْرآَن؟ َقاَل: َنَعْم. 

الحسين بن علوان بن   إسناده تالف  1163 533
 قدامة الكوفي ابو علي 

ثنا إسحاق بن  ، حد  افعي  ُد ْبُن ُعَمَر النرسي، أخبرنا أبو بكر الش  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا ُحَسْيُن ْبُن ُعْلَواَن َعْن ِهَشاِم ْبِن   ثنا أبو إبراهيم الترجماني، َحدَّ الحسن، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َسْبٌع َلْم َيُكْن َرُسوُل َّللاَِّ َص  لَّى َّللاَّ
َواُك،  َيْتُرُكُهنَّ ِفي َسَفٍر َوال َحَضٍر: اْلَقاُروَرُة، َواْلِمْشُط، َواْلِمْرآُة، َواْلَمْكَحَلُة، َوالسِ 
َعْن   َأِبي  َثِني  َحدَّ َقاَل:  َباُلُه؟  َما  اْلِمْدَرى  ِلِهَشاٍم:  ُقْلُت  َواْلِمْدَرى.  اِن،  َواْلَمَقصَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَنْت َلُه َوْفَرٌة ِإَلى َشْحَمِة ُأُذِنِه، َعاِئَشَة   َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُكَها ِباْلِمْدَرى.  َفَكاَن ُيَحرِ 

خالد بن القاسم المدائني   إسناده تالف  1242 534
 ابو الهيثم 

خالد   بن  يوسف  بن  أحمد  أنبأنا  اإِلَياِديُّ  َعِليٍ   ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرِني 
َثَنا َلْيُث   ثنا خالد بن القاسم َحدَّ ثنا الحارث بن محم د الت ميمي  حد  النصيبي حد 

ِ ْبِن َأِبي َفْرَوَة َعْن ُموَسى بن وردا ن عن نابل  ْبُن َسْعٍد َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َقاَل   صاحب العب اس َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيهِ  ُ َوْحَدُه ال َشِريَك    -َيْعِني ُروَحهُ   -ِحيَن َيْسَتْيِقُظ َوَقْد َردَّ َّللاَّ ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ
ُ ُذُنوَبُه    َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد،  ِبَيِدِه اْلَخْيُر، َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر، َغَفَر َّللاَّ

 َوِإْن كانت مثل زبد البحر« 

 إسناده تالف  1289 535
الربيع بن يونس ابو  

الفضل صاحب المنصور  
 وموالة 

ثنا عبد هللا بن  ٍد الحنائي حد  ِ ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
ثنا عبد  ثنا محم د بن الحسن بن سهل حد  محم د ابن جعفر بن شاذان البز از حد 

َثِني َأُبو َجْعَفٍر اْلَمْنُصورُ  بيع الحاجب َحدَّ ثنا الر   َعْن  هللا بن عامر الت ميمي  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا   ِه. َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِه َعْن َأِبي َجدِ  َأِبيِه َعْن َجدِ 
َلْيَلَة اْلُجُمَعِة،  ْيُف َخَرَج  َوِإَذا َجاَء الصَّ َلْيَلَة اْلُجُمَعِة.  اْلَبْيَت  َدَخَل  َتاُء  َجاَء الشِ 

َ َوَصلَّى َرْكَعَتْيِن، َوَكَسا اْلَخِلَق.َوِإَذا َلِبَس َثْوًبا َجِديدً   ا َحِمَد َّللاَّ

 إسناده تالف  1293 536
رشيد الخوارزمي مولى 

 المنصور 

َثَنا َأْحَمُد    -بأصبهان  -َأْخَبَرِني َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّد ْبن جعفر اليزدي  َحدَّ
ْبِن مطر  ِإْبَراِهيَم  ْبُن  اْلَحَسِن َعِليُّ  َأُبو  َثَنا  اْلَمْلَحِميُّ َحدَّ ِد ْبِن ُموَسى  ُمَحمَّ ْبُن 

َثِني َأِبي َقاَل: ُكْنُت َيْوًما ِعْنَد اْلَمْهِديِ     -ببغداد   -السكري  ثنا داود بن رشيد َحدَّ حد 
ي َعْن َأِبيِه َعْن َفَذَكَر َعِليُّ ْبُن َأبِ  َثِني َأِبي َعْن َجدِ  : َحدَّ ي َطاِلٍب َفَقاَل اْلَمْهِديُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َأْصَحاُبُه َحافِ يَن   اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا َعِليُّ  ِبِه، ِإْذ َدَخَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َفَقاَل َلُه النَّ  ِبيُّ َصلَّى َّللاَّ
ُدُهْم. : َأْي َسيِ   ِإنََّك َعْبَقِريُُّهْم« َقاَل اْلَمْهِديُّ

 إسناده تالف  1367 537
  ويقال: -سالم بن سلم 

التميمي  -ابن سليم  
 الطويل ابو عبد هللا 

ثنا أحمد بن جعفر   ِ ْبِن أحمد المقرئ، حد  َأْخَبَرِني َأُبو اْلَفَرِج اْلُحَسْيُن ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ثنا خلف بن هشام،   -إمالء  -القطيعي  ثنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ، حد  حد 

َثَنا َسالٌم الطَِّويُل اْلُخَراَساِنيُّ َعْن َزْيٍد اْلَعِميِ  َعْن ُمَعاِوَيَة بْ  ِن ُقرََّة َعْن َمْعِقِل  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ َّللاََّ ال َيْأَذُن ِلَشْيٍء ِمْن  ْبِن َيَساٍر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ْوِت اْلَحَسِن ِباْلُقْرآِن«   ِنيَن، َوالصَّ  َأْهِل اأَلْرِض ِإال أَلَذاِن اْلُمَؤذِ 

 إسناده تالف  1399 538

حرب بن  صالح بن 
خالد، أبو معمر، مولى 

ُسَلْيَمان ْبن َعِلي  ْبن  
 َعْبد َّللاَّ ْبن العباس 

ُد ْبُن اْلَفَرِج ْبِن َعِليٍ  اْلَبزَّاُز، أخبرنا عبد هللا بن إبراهيم الزبيبي،  َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو َمْعَمٍر َصاِلُح ْبُن  ْحَمِن ْبِن َمْرُزوٍق البزوري، َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ

َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى َقاَل:    -ي ِ َمْوَلى ُسَلْيَماَن ْبِن َعِليٍ  اْلَهاِشمِ   -َحْرٍب  َقاَل: َحدَّ
ِ ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن ُصَهْيٍب َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ   َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ال َيْدُخُل اْلَجنََّة ِإال َمْن َقاَل ِباْلمَ  اِل َهَكَذا َوَهَكَذا، َصلَّى َّللاَّ
 ُيْمَنًة َوُيْسَرى« 

الصلت بن مسعود   إسناده تالف  1407 539
 الجحدري   

ق اق  ثنا عثمان بن أحمد الد  ثنا أبو    -إمالء  -أخبرنا هالل بن الحف ار، حد  حد 
َثَنا   ثنا الصلت بن مسعود الجحدري، َحدَّ ، حد  عبد هللا محم د بن خلف المروزي 
اٍر، َعنْ  َثَنا ِزَياُد ْبُن َمْيُموَن َأُبو َعمَّ   اْلُمَعلَّى ْبُن َراِشٍد َأُبو اْلَيَماِن اْلَقوَّاُس، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاِعٌد ِفي َمأٍل ِمْن  َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َبْيَنَما َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َما الَِّذي َأْضَحَككَ   -َأْو َبَكى  -َأْصَحاِبِه ِإْذ َضِحكَ    - َفَقاَل َلُه َأْصَحاُبُه: َيا َنِبيَّ َّللاَّ

ِه َقاَل: »َعِجْبُت ِمْن    -َأْو َأْبَكاكَ  َرُجٍل َيِجيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة ُمَتَعلِ ًقا ِبَرُجٍل ِإَلى َربِ 
َأَخاَك   َأْعِط  َتَعاَلى  بُّ  َلُه الرَّ ي ِمْن َهَذا، َقاَل: َفَيُقوُل  َفَيُقوُل َيا َربُّ ُخْذ ِلي َحقِ 

بُّ َزَعَم َأُخوكَ   َهَذا َأنَُّه  حقه، فيقول يا رب وهللا مالي َحَسَنٌة، َقاَل: َفَيُقوُل َلُه الرَّ
َئاِتي َفاْحِمْلَها َعَلْيِه، َفَيُقوُل    َلْيَس َلُه َحَسَنٌة، َقاَل: َفَيُقوُل يا رب َفُخْذ ِمْن َسيِ 

بُّ اْرَفْع َطْرَفَك َفاْنُظْر، َقاَل: َفَيْرَفُع َطْرَفُه َفَيْنُظُر َفُيْفَتُح َلُه َأْبَواُب اْلِجَناِن، َفَيَرى  الرَّ
، َواْلَياُقوِت، َوالذََّهِب َقاَل: َفَيُقوُل َيا رب لمن هذا؟ ألبي ِفيَها ُقُصوًرا مِ  رِ  َن الدُّ

بُّ َتَعاَلى هذا لمن أعطى  مالك هذا، أو ألبي ُمْصَطًفى َهَذا؟ َقاَل: َفَيُقوُل َلُه الرَّ
بُّ َتَعاَلى  ثمنه، َفَيُقوُل َوَمْن ِعْنَدُه َثَمُن َهَذا، َأْو َمْن َيْقِدُر؟ َقاَل: َفَيُقوُل َلُه ا  لرَّ

ُهَو ِعْنَدَك َوَأْنَت َتْقِدُر َعَلْيِه َفَيُقوُل: َيا َربُّ َوَما ُهَو؟ َقاَل: َتْعُفو َعْن َأِخيَك َهَذا،  
َقاَل: َفَيُقوُل َيا َربُّ َعَفْوُت، َيا َربُّ َعَفْوُت، َيا َربُّ َعَفْوُت َعْنُه َثالًثا، َقاَل: َفَيُقوُل  

بُّ ُخْذ ِبَيِدهِ    َقاَل: َفَيْأُخُذ ِبَيِدِه ُثمَّ َيْنَطِلَقاِن َجِميًعا َحتَّى َيْدُخال اْلَجنََّة«  الرَّ

 إسناده تالف  1525 540
عبد الرحمن بن َأْحَمد  

بن عطية، أبو سليمان  
 العنسي الداراني   

َقاَل: َسِمْعُت َأَبا اْلَعبَّاِس    -ِقَراَءةً   -َأْخَبَرِني َأُبو َسْعٍد َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَماِليِنيُّ 
َد ْبَن ُعَمَر ْبِن اْلَفْضِل   ِ ُمَحمَّ ِد ْبِن َثاِبٍت َيُقوُل: َسِمْعُت َأَبا َعْبِد َّللاَّ َأْحَمَد ابن ُمَحمَّ

ا اْلَحَسِن َعِليَّ ْبَن ِعيَسى ْبِن َفْيُروَز اْلَكْلَوَذاِنيَّ َيُقوُل:  ْبِن َغاِلٍب َيُقوُل: َسِمْعُت َأبَ 
اَراِنيَّ يقول: سمعت   َسِمْعُت َأْحَمَد ابن َأِبي اْلَحَواِريِ  َيُقول: َسِمْعُت َأَبا ُسَلْيَماَن الدَّ

ِبيِع الزَّاِهَد َيُقوُل: َسِمْعُت ِإْبَراِهيَم بْ  َن َأْدَهَم َيُقوُل: علي بن الحسن ابن َأِبي الرَّ
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َسِمْعُت اْبَن َعْجالَن َيْذُكُر َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأَنٍس. 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى َقْبَل الظُّْهِر َأْرَبًعا، ُغِفَر   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِلَك«. ذَ َلُه ُذُنوُبُه َيْوَمُه 

عبد الرحمن بن اْلَحَسن،   إسناده تالف  1549 541
 أبو القاسم السرخسي 

َأْحَمَد عن فرقد السبخي،  ْبُن  ُمِغيُث  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  ُجَمْيٍع  ْبُن  ِإْسَماِعيُل  َثِني  َحدَّ
َعْن   اأَلْنَدُلِسيِ   ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن  َمْخَلِد  َعْن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َثِني  َحدَّ

َلِهيِ  َعْن َجْعَفرٍ  ِد ْبِن َعَطاٍء الدَّ َثَنا َثاِبٌت َعْن    - ي اْبَن ُسَلْيَمانَ َيْعنِ   - ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيْأِتي َعَلى النَّاِس   َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْمَعِة، َزَماٌن َيُحجُّ َأْغِنَياُء ُأمَِّتي ِللنُّْزَهِة، َوَأْوَساُطُهْم ِللتِ َجاَرِة، َوُقرَّاُؤُهمْ  َياِء َوالسُّ  ِللرِ 
 َوُفَقَراُؤُهْم ِلْلَمْسَأَلِة« . 

 إسناده تالف  1563 542
عبيد هللا بن عبد الصمد  
المهتدي باّلِل، أبو عبد  

 هللا الهاشمي 

ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن يعقوب، أخبرنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ
َمِد   ِ ْبُن َعْبِد الصَّ ِ ُعَبْيُد َّللاَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ْبُن اْلَخِضِر ْبِن َأِبي خزام المقرئ، َحدَّ

َثَنا َأْحَمُد ْبن   ثنا    -بمصر  -َيْحَيى ْبن َخاِلِد ْبن َحيَّاَن الرقى ْبِن اْلُمْهَتِدي، َحدَّ حد 
َثَنا َسِعيُد ْبُن ُهَشْيِم ْبِن َبِشيٍر، َعْن َأِبيِه، َعْن َكْوَثرٍ  َوُهَو    -إبراهيم بن خرزاذ، َحدَّ

َحِكيمٍ  َعَلْيِه    -اْبُن   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَل:  ُعَمَر.  اْبِن  َعِن  َناِفٍع،  َعْن 
ُل َيْوٍم َنَظَرْت ِفيِه َعْيٌن ِإَلى َّللاَِّ عز وَ   وجل«. َسلََّم: »َيْوُم اْلِقَياَمِة َأوَّ

 إسناده تالف  1590 543

عبد الوهاب بن أبي  
واسم أبي   -عصمة

بن   -عصمة: عصام 
الحكم ابن عيسى بن  
زياد الشيباني، وكنية  

عبد الوهاب: أبو صالح  
 العكبري 

َثَنا َأُبو َطاِلٍب َيْحَيى ْبُن َعِليِ  ْبِن الطيب الدسكري  أخبرنا أبو بكر    -بحلوان  -َحدَّ
المقرئ  ْبِن   -بأصبهان   -بن  ِعْصَمَة  َأِبي  ْبُن  اْلَوهَّاِب  َعْبُد  َصاِلٍح  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

ثنا النضر بن   - ِبُعْكَبَرا َسَنَة َخْمٍس وثالثمائة  -اْلَحَكِم اْلُعْكَبِريُّ  ثنا   حد  طاهر، حد 
َأ   عبيد هللا بن عكراش، ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَوضَّ َثِني َأِبي َقاَل: َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َحدَّ

الَة ِإال ِبِه«  َمرًَّة َمرَّةً  ُ الصَّ  ، َوَقاَل: »َهَذا ُوُضوٌء ال َيْقَبُل َّللاَّ

 إسناده تالف  1591 544

عبد الوهاب بن أبي  
واسم أبي   -عصمة

بن   -عصمة: عصام 
الحكم ابن عيسى بن  
زياد الشيباني، وكنية  

عبد الوهاب: أبو صالح  
 العكبري 

َثَنا َأُبو َطاِلٍب َيْحَيى ْبُن َعِليِ  ْبِن الطيب الدسكري  أخبرنا أبو بكر    -بحلوان  -َحدَّ
المقرئ  ْبِن   -بأصبهان   -بن  ِعْصَمَة  َأِبي  ْبُن  اْلَوهَّاِب  َعْبُد  َصاِلٍح  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

ثنا النضر بن   - ِبُعْكَبَرا َسَنَة َخْمٍس وثالثمائة  -اْلَحَكِم اْلُعْكَبِريُّ  ثنا   حد  طاهر، حد 
َأ  عبيد هللا بن عكراش، ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَوضَّ َثِني َأِبي َقاَل: َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َحدَّ

َتْيِن َوَقاَل: »َهَذا َوَسٌط ِمَن اْلُوُضوِء«  َتْيِن َمرَّ  َمرَّ

عثمان بن عبد الر حمن،   إسناده تالف  1694 545
 أبو عمر الزهري  

َثَنا َأُبو الطَّيِ ِب َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَحَسِن بن    -إمالء  -َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفظُ  َحدَّ
األدالئي  ُعَمَر    -بالكوفة   -علي   َأُبو  َثَنا  َحدَّ جبريل،  بن  فرح  بن  أحمد  ثنا  حد 

ْحَمِن اْلَوقَّاِصيُّ َعِن الزُّْهِريِ  َحْفُص ْبُن ُعَمَر اْلُمْقِرئُ  َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه وسلم: »ِإنَّ َأَحبَّ   َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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ي ُيْحِيي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِ   َما َيُقوُل اْلَعْبُد ِإَذا اْسَتْيَقَظ ِمْن َنْوِمِه، ُسْبَحاَن الَّذِ 
 َشْيٍء َقِديٌر«  . 

 إسناده تالف  1739 546
علي ْبن الحسن ْبن  
بشير ْبن هارون،  

 الترمذي 

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، أخبرنا محم د بن  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا علي  بن   ثنا  مخلد العط ار، حد  الحسن بن هارون، أخبرنا شداد بن حكيم، حد 

  ِ ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ عب اد ابن َكِثيٍر َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
ُ َأْكَبُر، َراِفًعا ِبَها َصْوتَ  ُ، َوَّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقاَل ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ ُه ِفي َصلَّى َّللاَّ

ُ َلُه ِرْضَواَنُه اأَلْكَبَر  ُ َلُه ِبَها ِرْضَواَنُه اأَلْكَبَر، َوَمْن َكَتَب َّللاَّ ِ َكَتَب َّللاَّ َسِبيِل َّللاَّ
ُ َعَلْيِهْم َأْجَمِعيَن« .  َجَمَع َبْيَنُه َوَبْيَن ِإْبَراِهيَم َوُمَحمٍَّد َواْلُمْرَسِليَن، َصلَّى َّللاَّ

علي ْبن الحسين، َأُبو   تالف إسناده  1754 547
 الحسن البزاز 

َمْشِقيُّ  الدِ  ُعْثَماَن  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  بن  محمد  َأُبو  إلينا  -َأْخَبَرَنا  ِكَتاِبِه    - ِفي 
، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن َأُبو اْلَحَسِن اْلَبزَّازُ    - أخبرنا خيثمة بن سليمان القرشي 

ِ ْبُن َأِبي ثنا عبد َّللاَّ ثنا سعيد بن سالم، حد  ُحَمْيٍد َعْن َأِبي   بسر من رأى حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْعَتمُّوا   اْلَمِليِح َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِحْلًما«. َتْزَداُدوا 

 إسناده تالف  1807 548
  ، علي  ْبن ُمَحمَّد ْبن علي 

 َأُبو اْلَحَسن الدالل 

ُد ْبُن َنْصِر ْبِن َأْحَمَد ْبِن محمد  ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرِني اْلَحَسُن بن علي  الجوهري 
ثنا الربيع بن  ل، حد  ال  ثنا أبو الحسن علي  بن محم د الد  ل، حد  بن مكرم المعد 

اِهِريُّ َعْن َثْوِر ْبِن   َثَنا َأُبو َبْكٍر الدَّ ثنا أسد بن موسى، َحدَّ َيِزيَد َعْن  سليمان، حد 
ُ َعَلْيِه   ِ ْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َخاِلِد ْبِن اْلُمَهاِجِر َعْن َعْبِد َّللاَّ
َتْطُلُب َما يطغيك يا ابن آَدَم ال  َوَأْنَت  َيْكِفيَك،  َوَسلََّم: »َيا ابن آَدَم ِعْنَدَك َما 

َبُع، يا ابن آَدَم ِإَذا َأْصَبْحَت َصِحيًحا ِفي ِجْسِمَك ِعْنَدَك  ِبَقِليٍل َتْقَنُع، َوال ِبَكِثيٍر َتشْ 
ْنَيا اْلَعَفاُء« .  ُقوُت َيْوِمَك َفَعَلى الدُّ

عمرو ْبن عبيد ْبن باب،  إسناده تالف  1843 549
 َأُبو عثمان   

 ، ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَحِكيِميُّ ل، حدثَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن مخلد المعد 
ثنا عمرو بن عاصم، حدثني جدي عبيد هللا بن   ثنا محم د بن يونس، حد  حد 

: َيا َأَبا َبْكٍر، ِإنَّ َعْمرَ  ْخِتَياِنيِ  َث  الوازع ابن َثْوٍر َقاَل أَليُّوَب السَّ و ْبَن ُعَبْيٍد َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَنَت َحتَّى َماَت،   َعِن اْلَحَسِن َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َقاِشيِ  َعْن َأَنٍس؟ َقاَل َأيُّوُب: َكَذَب َعْمٌرو َعَلى اْلَحَسِن.  ُث ِبِه َعْن َيِزيَد الرَّ  َوُيَحدِ 

 إسناده تالف  1856 550

عمرو ْبن إسحاق ْبن  
إبراهيم ْبن َأْحَمد ْبن  
السكن، َأُبو ُمَحمَّد  
 القرشي يعرف بمرس 

َثَنا   ق اق، َحدَّ ٍد َأُبو القاسم بن أبي عثمان الد  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ
َثِني َعْمُرو ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيمَ  ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَورَّاُق َقاَل: َحدَّ  - َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

ثنا سهل بن شاذويه البخا -أبو محم د البخاري   ثنا عمرو بن محم د حد  ، حد  ري 
ِد ْبِن اْلَفْضِل ْبِن   َثَنا ِعيَسى ْبُن ُموَسى َعْن ُمَحمَّ بن الحسين، حدثني أبي، َحدَّ
ُ َعَلْيِه  َعِطيََّة َعْن ُكْرِز ْبِن َوَبَرَة َعْن َطاُوٍس َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ْكِن اْلَيمَ  َمَواِت َواأَلْرَض، َوَسلََّم: »َعَلى الرُّ ُ السَّ ٌل ِبِه ُمْنُذ َخَلَق َّللاَّ اِنيِ  َمَلٌك ُمَوكَّ
ْنيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقنا َعذاَب }َفِإَذا َمَرْرُتْم ِبِه َفُقوُلوا:   َربَّنا آِتنا ِفي الدُّ

 [ َفِإنَُّه َيُقوُل آِميَن آِميَن«  .201]البقرة   {ِ النَّار
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عمران ْبن سوار ْبن  إسناده تالف  1867 551
 الحق، الالحقي 

َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َنْصٍر  َأُبو  َأْخَبَرَنا  الخالل،  َأُخو  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  اْلُحَسْيُن  َأْخَبَرَنا 
ُعَمَر   َأُبو  َأْخَبرِني   ، ْبِن اإِلْسَماِعيِليُّ ِد  ُمَحمَّ ْبِن  اْلَفْضِل  ْبِن  اْلَعبَّاِس  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ
،    - بجرجان  -ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْزَهَر الت ميمي  الخزاز ثنا عمران بن سوار البغدادي  حد 

َأِبيِه   ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن َعْن  َثَنا ُمَحمَّ ثنا عثمان بن عبد الر حمن، َحدَّ حد 
َقا  َعِليٍ   َأِخي َعْن  َأْنَت  َعِليُّ  »َيا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َل: 

 َوَصاِحِبي َوَرِفيِقي ِفي اْلَجنَِّة«  .

 إسناده تالف  1868 552
عمران ْبن موسى ْبن  
يعقوب، َأُبو موسى 

 الفرغاني 

ثنا علي  بن   ، حد  َعِليٍ  َأِبي  ْبُن  َعِليُّ  َأُبو ُموَسى َأْخَبَرَنا  َثَنا  َحدَّ الحربي،  عمر 
ا   -ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن يعقوب مد    -قدم علينا من خراسان حاج  ثنا عبد الص  حد 

َناِفٍع   ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا النضر بن سلمة المكي، َحدَّ بن الفضل البلخي، حد 
ِ ْبِن اْلَعالِء اأَلْنَصا ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن  اْلَمَدِنيُّ َعْن َعْبِد َّللاَّ ِريِ  َعْن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َعْبِد َّللاَِّ عن عمر بن الخط اب، َقاَل: َدَخْلُت َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
: َلُهنَّ َفَقاَل  النِ َساِء  ِإَلى  َفَعَدَل  ُيَؤذِ ُن،  َواْلُمَؤذِ ُن   اْلَمْسِجَد 

ِ  »ُقْلَن ِمثْ  َل َما َيُقوُل، َفِإنَّ َلُكنَّ ِبُكلِ  َحْرٍف َأْلَفْي َحَسَنٍة« َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ
ْعُف يا ابن  َجاِل؟ َقاَل »َلُهُم الضِ   اْلَخطَّاِب«. َهَذا ِللنِ َساِء، َفَما ِللرِ 

 إسناده تالف  1902 553
الفضل ْبن السكين بن  
سحيت، َأُبو العباس  

 القطيعي يعرف بالسندي   

ِد ْبِن َعِليٍ  النَّاِقُد،  َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
سحيت   بن  الفضل  ثنا  حد  مي،  الُمَخرِ  َأيُّوب  ْبن  َّللاَّ  َعْبد  ْبن  ِإْبَراِهيم  َثَنا  َحدَّ

َثَنا اْلَمْسعُ  ثنا صالح بن بيان، َحدَّ ْحَمِن القطيعي، حد  وِديُّ َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ
ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  َعْن َأِبيِه َعْن َعْبِد َّللاَّ

.ِ َفَقاَل ِلي    َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس، َفَسلَّْمُت َوَجَلْسُت، َفُقْلَت: ال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال ِباّلِلَّ
ُقْلُت: ِبَتْفِسيِرَها؟«  ُأْخِبُرَك  »َأال  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى   النَِّبيُّ 

ِ، َوال ُقوََّة   ِ، ِإال ِبِعْصَمِة َّللاَّ ِ، َفَقاَل: »ال َحْوَل َعْن َمْعِصَيِة َّللاَّ َبَلى َيا َرُسوَل َّللاَّ
ِبَعْوِن َّللاَِّ«   ِإال   ِ َوَقاَل ِلي: »َهَكَذا أخبرني بها  َعَلى َطاَعِة َّللاَّ َمْنِكَبيَّ  َوَضَرَب 

 «. جبريل يا ابن ُأمِ  َعْبدٍ 

الفضل ْبن العباس ْبن   إسناده تالف  1906 554
 إبراهيم، َأُبو العباس 

، َأْخَبَرَنا   قي  ِ ْبن َأْحَمد ْبِن َعْبِد االعلى الر  ِ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم ُعَبْيُد َّللاَّ َعْبُد َّللاَّ
ِد ْبِن ِإْسَحاَق    -بالموصل   -ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َسْهٍل الصواف َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

ثنا   ثنا هانئ بن يحيى، حد  ، حد  البغدادي  العب اس  الفضل بن  ثنا  ، حد  اْلَحَلِبيُّ
ِ َصلَّ  ُ َعَلْيِه  يزيد بن عياض، أخبرنا أبو الز بير، عن جابر. َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ى َّللاَّ

 َسَنٌة«. َوَسلََّم: »ُيْسَتْأَنى ِباْلِجَراَحاِت 

 إسناده تالف  1912 555

الفضل ْبن العباس ْبن  
علي ْبن الحارث ْبن  
محمود، َأُبو العباس 

 الهروي 

ِ ْبِن   وَأْخَبَرَنا َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد اْلَعِتيِقيُّ  َقاَل: َسِمْعُت اْلُحَسْيَن ْبَن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ُبَكْيٍر اْلَحاِفُظ َيُقوُل: َسِمْعُت َأَبا اْلَعبَّاِس اْلَفْضَل ْبَن َعِليِ  ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َمْحُموٍد  

اٍن ِعيَسى  -سنة اثنتين وأربعين وثالثمائة  -الهروي   ْبَن َيُقوُل َسِمْعُت َأَبا َحسَّ
ِ اْلُعْثَماِنيَّ  َيُقوُل َذَهَب ِبي َأِبي ِإَلى اْلَبْصَرِة ِإَلى َبِني َسْهٍم ِإَلى  -ِبَهَراةَ  -َعْبِد َّللاَّ

اْمَرَأٍة يقال لها آمنة ابنة أنس ابن َماِلٍك. َفَسِمْعُت َأِبي َيُقوُل َلَها َيا آِمَنُة! َماِلٌك  
ِ  ِممَّْن؟ َقاَلْت: ِمن َبِني َضْمَضٍم، ُثمَّ   َقاَلْت: َسِمْعُت َأِبي َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »أَلْشَفَعنَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِلَمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه َجَناُح   َصلَّى َّللاَّ
 َبُعوَضٍة إيمان« 

 إسناده تالف  1946 556

كعب ْبن عمرو ْبن   
جعفر ْبن َأْحَمد ْبن  
ُمَحمَّد، َأُبو النضر  

 البلخي 

َثَنا َكْعُب ْبُن َعْمِرو ْبِن َجْعَفٍر اْلَبْلِخيُّ  َثَنا َأُبو    - إمالء  -حدثني التنوخي، َحدَّ َحدَّ
،   -بالموصل   -َجاِبٍر َعْرُس ْبُن َفْهٍد اْلَمْوِصِليُّ  ثنا الحسن بن عرفة العبدي  حد 

حدثني يزيد ابن َهاُروَن اْلَواِسِطيُّ َعْن ُحَمْيٍد الطَِّويِل َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل  
َنا ِستُّ ِخَصاٍل َثالٌث ِفي   َنا َفِإنَّ ِفي الزِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإيَّاُكْم َوالزِ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ا اللَّ  ْنَيا َوَثالٌث ِفي اآلِخَرِة، َفَأمَّ ْنَيا َفَذَهاُب ُنوِر اْلَوْجِه، َواْنِقَطاُع  الدُّ َواِتي ِفي َداِر الدُّ
، َوُسوُء اْلِحَساِب،   بِ  ا اللََّواِتي ِفي اآلِخَرِة َفَغَضُب الرَّ ْزِق، َوُسْرَعُة اْلَفَناِء، َوَأمَّ الرِ 

. »  ُ  َواْلُحُلوُل ِفي النَّاِر، ِإال َأْن َيَشاَء َّللاَّ

ليث ْبن سعد ْبن عبد   إسناده تالف  1947 557
 الرحمن، َأُبو الحارث  

، أخبرنا أحمد   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَّد ْبن اْلُحَسْيِن ْبن َأِبي ُسَلْيَماَن الحر اني 
 ، َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس ْبِن موسى القرشي  بن جعفر بن حمدان، َحدَّ

َثَنا ا  يَّاِن اْلَيْشُكِريُّ َحدَّ َثَنا    -َوَأَفاَدَنا َهَذا َعْنُه َأُبو َعاِصمٍ   -ْلَحَكُم ْبُن الرَّ َقاَل: َحدَّ
النَِّبيَّ   َسِمْعُت  َقاَل:  َأِبيِه  َعْن  اْلِفْهِريُّ  ْبُن َحْوَشٍب  َيِزيُد  َثِني  َلْيُث ْبُن سعد، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َلْو َكا  َن ُجَرْيٌج الرَّاِهُب َفِقيًها َعاِلًما َلَعِلَم َأنَّ ِإَجاَبَة َصلَّى َّللاَّ
ِه، َأْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة َربِ ِه« .   ُأمِ 

 إسناده تالف  1964 558
موسى بن خاقان، أبو   

 عمران النحوي  

زَّاُز َقاَل: ُقِرَئ َعَلى أبي عمر وعثمان بن محم د بن   َأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد الرَّ
َقِطيُّ  ٍد   -َوَأَنا َأْسَمعُ   -بشر ابن ِزَياِد ْبِن َسَنَقَة السَّ َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ

َثَنا ُموَسى ْبُن َخاَقانَ  َجاُر َأِبي    - َأُبو ِعْمَراَن النَّْحِويُّ اْلَمْعُروُف بعبيد العجل، َحدَّ
ثنا خارجة بن مصعب عن يزيد    -َخْيَثَمةَ  ، حد  َثَنا َسْلُم ْبُن سالم البلخي  َقاَل: َحدَّ

  ِ بن أسلم عن عطاء ابن َيَساٍر َعْن َعاِئَشَة ُأمِ  اْلُمْؤِمِنيَن َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َوُقْرِب َصلَّى  َوُقُنوِطِهْم،  اْلِعَباِد  ِإَياِس  ِمْن  َلَيْضَحُك   َ َّللاَّ »إن   :

ِ ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِ ي َأَو َيْضَحُك َربَُّنا   ْحَمِة َلُهْم« َقاَلْت َعاِئَشُة: ُقْلُت َيا َرُسوَل َّللاَّ الرَّ
ٍد ِبَيِدِه ِإنَُّه َلَيْضحَ   ُك«  َتَعاَلى؟ َقاَل: »َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

 إسناده تالف  1998 559
مقاتل بن سليمان بن   

بشر، أبو الحسن  
 البلخي   

ٍد اْلَمتُّوِثيُّ  ، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمَّ
ثنا شبابة   ، حد  ثنا عبد هللا بن روح المدائني  بن عبد هللا بن زياد القط ان، حد 
اِك َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاُلوا ِللنَِّبيِ  َصلَّى   حَّ َثَنا ُمَقاِتٌل َعِن الضَّ بن سوار، َحدَّ

ِ ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َيا َرُسوَل َّللاَّ ِإَلْيِه  َّللاَّ َوُنْنِهي  َبْعَدَك َرُجال َنْعِرُفُه  ْسَتْخِلْف َعَلْيَنا 
َأْمَرَنا، َفِإنَّا ال َنْدِري َما َيُكوُن َبْعَدَك. َفَقاَل: »ِإِن اْسَتْعَمْلُت َعَلْيُكْم َرُجال َفَأَمَرُكْم 

ِ َفَعَصْيُتُموُه َكاَن َمْعِصَيُتُه َمْعِصَيِتي، َوَمْعِصيَ  ِ َعزَّ َوَجلَّ، ِبَطاَعِة َّللاَّ ِتي َمْعِصَيُة َّللاَّ
ُة َعَليَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَلِكْن   ِ َفَأَطْعُتُموُه َكاَنْت َلُكُم اْلُحجَّ َوِإْن َأَمَرُكْم ِبَمْعِصَيِة َّللاَّ

ِ َعزَّ   َوَجلَّ«. َأِكُلُكْم ِإَلى َّللاَّ

 إسناده تالف  2012 560
المطهر بن ُمَحمَّد بن   

إبراهيم، َأُبو عبد هللا  

زكريا   ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  َأْحَمُد  اْلَعبَّاِس  َأُبو  َأْخَبَرَنا   ، اللََّحاِفيُّ  ِ َعْبِد َّللاَّ َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ثنا سهل بن شاذويه  -بدمشق   -النسوي  ثنا خلف بن محم د الخيام، حد  ، حد 

ِ اْلَعَتِكيِ  َعْن  َثَنا ِعيَسى ْبُن ُموَسى َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ ثنا نصر بن الحسين، َحدَّ حد 
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الشيرازي الصوفي  
 المعروف باللحافي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلُمَواَقَعِة  َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر َقاَل: َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َقْبَل اْلُمالَعَبِة.

 إسناده تالف  2054 561

نوح ْبن خلف ْبن ُمَحمَّد   
ْبن الخصيب بن نوح  
عيسى بن يرمق بن  
مالك بن غوث، َأُبو  

 عيسى البجلي 

ثنا أبو مسلم  ثنا نوح بن خلف البجلي، حد  ُد ْبُن َأْحَمد بن رزق، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا حماد َعِن اْلَكْلِبيِ  َعْن َأِبي َصاِلٍح َعِن ابْ  ثنا حجاج، َحدَّ ِن عب اس  الكجي، حد 

أن الوليد بن عتبة قال لعلي بن أبي طالب: ألست أبسط منك لسانا، وأحد  
َأَفَمْن كاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن كاَن  }منك سنانا، وأمأل منك حشوا؟ فأنزل هللا تعالى:  

 [. 18]السجدة  {َ فاِسقًا ال َيْسَتُوون 

 إسناده تالف  2077 562

واصل بن حمزة بن   
َعلي  بن َأْحَمد بن نصر،  

وِفي   َأُبو اْلَقاِسم الصُّ
 الُبَخاِري:

أخبرنا أبو سهل عبد    -ِفي َسَنِة َخْمِسيَن وأربعمائة   -َأْخَبَرَنا َواِصُل ْبُن َحْمَزةَ 
ثنا خلف    -ببخارى   -الكريم ابن َعْبد الرحمن ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن سليمان حد 

ثنا أبو عبد هللا محم د بن أبي حاتم بن  بن محم د ابن إسماعيل الخيام، حد 
ثنا أبي، أَ  عن    -ُهَو ابن هاشم   -ْخَبَرَنا ِعيَسى ْبُن ُموَسى َعِن اْلَحَسنِ نعيم، حد 

َثَنا َلْيٌث َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح َعْن َجاِبِر َقاَل:  يحيى بن أبي اْلَعالِء َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َغَزاٍة َلُه، َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل   ُ  َقِدَم النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم: »َقِدْمُتْم َخْيَر َمْقَدٍم، َوَقِدْمُتْم ِمَن اْلِجَهاِد اأَلْصَغِر ِإَلى اْلِجَهاِد اأَلْكَبِر«  
ِ؟ َقاَل: ُمَجاَهَدُة اْلَعْبِد هواه  «. . َقاُلوا: َوَما اْلِجَهاُد اأَلْكَبُر َيا َرُسوَل َّللاَّ

 إسناده تالف  2083 563
هارون ْبن َعْبد هللا ْبن   

ُسَلْيَمان، والد أبي حامد  
 الحضرمي 

ُد  َثَنا َأُبو َحاِمٍد ُمَحمَّ ُد ْبُن َعِلي  ْبِن اْلَفْضِل اْلَبيِ ِع، َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ َأْخَبَرَنا الت نوخي 
، حدثنا أبي هارون بن عبد هللا، حدثنا أ  صرم بن حوشب، ْبُن َهاُروَن اْلَحْضَرِميُّ

ْحَمِن َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر َقاَل: َبَعَثِني  َأُبو َعْبِد الرَّ ِزَياُد ْبُن َسْعٍد  َثَنا  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َحاَجٍة َوُهَو ُيَصلِ ي، َفَأَشاَر ِإَليَّ َما َصَنْعَت؟   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 . وأومأ هشام بيده كيف صنع

 إسناده تالف  2106 564

هبة هللا ْبن علي  ْبن   
ُمَحمَّد ْبن الطيب ْبن  

الحاز، أبو الفتح  
 القرشي الكوفي  

ُد ْبن َجْعَفِر ْبن   َأُبو اْلَحَسن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا  اْلَفْتِح،  َأُبو  ِ ْبُن َعِليٍ   َأْخَبَرَنا ِهَبُة َّللاَّ
الن حوي   الت يمي   ْبِن   -بالكوفة  -محم د  اْلَقاِسِم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ  ِ َعْبِد َّللاَّ َأُبو  َأْخَبَرَنا 

ُد ْبُن اْلَفْضِل َعْن َأِبيِه َعْن   زكري ا المحاربي، حدثنا عب اد بن يعقوب، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْن  َتْعَتِرَي َعَطاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُة َأَحًدا ِمْن ُأمَِّتي ِإال ِخَياَرَها  «. اْلِحدَّ

 إسناده تالف  2142 565

يحيى بن محمد بن   
شاكر، خال َأْحَمُد ْبُن  

اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر  
وِفيُّ   الصُّ

َأْحَمُد بن عمر بن روح النهرواني ِد ْبِن    -بها   -َأْخَبَرَنا  َأْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ
ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  َيْحَيى  َخاِلي  َثَنا  َحدَّ  ، وفي  الص  هللا  عبد  أبو  حدثنا   ، ْيَرِفيُّ الصَّ َعِليٍ  
َيْحَيى  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ طالب،  أبي  بن  الحسن  َوَأْخَبَرَنا   . وِفيُّ الصُّ

َثنَ  ، َحدَّ َثَنا  اْلَعَطِشيُّ ، حدثنا خالي، َحدَّ وِفيُّ ا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر الصُّ
َعْن   اِنيُّ  مَّ الرُّ َهاِشٍم  َأُبو  َثَنا  َقاَل: َحدَّ َخاِلٍد  ْبِن  ُعْلَواَن َعْن َعْمِرو  اْلُحَسْيُن ْبُن 

ُدوا  َزاَذاَن َعْن َسْلَماَن َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َعوِ 
َ َلْم ُيَعلِ ْمُكُم االْسِتْغَفاَر ِإال َوُهَو ُيِريُد َأْن َيْغِفَر َلُكْم«   َأْلِسَنَتُكُم االْسِتْغَفاَر، َفِإنَّ َّللاَّ

. 
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 إسناده تالف  2175 566
يعقوب ْبن ِإْسَحاق ْبن   

َتحيَّة، َأُبو يوسف  
 الواسطي 

َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن َعْن ُحَمْيٍد  ك ري، أخبرنا جعفر، حدثنا يعقوب، َحدَّ أخبرنا الس 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى َأْرَبِعيَن َصَباًحا   َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َبَراَءًة ِمَن النَّاِر َصال َبَراَءَتْيِن:   ُ َأْعَطاُه َّللاَّ اْلَفْجِر َوِعَشاَء اآلِخَرِة ِفي َجَماَعٍة  َة 
َفاِق«. َوَبَراَءًة ِمَن   النِ 

يوسف ْبن ُموَسى ْبن    إسناده تالف  2189 567
 ِإْسَحاق، األصبهاني 

ُغْنَدٌر   َثَنا  َحدَّ الحافظ،  نعيم  أبو  بن    -اْلَبْغَداِديُّ َأْخَبَرَنا  َجْعَفِر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َوُهَو 
الور اق حدثنا    -الحسين   ، اأَلْصَبَهاِنيُّ ِإْسَحاَق  ْبِن  ُموَسى  ْبُن  ُيوُسُف  َثَنا  َحدَّ

، حدثنا محم د بن الفضيل   هارون بن سليمان، حدثنا عبد هللا بن داود الواسطي 
ِد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيِ  َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل:  ْبِن َعِطيََّة َعْن ُكْرِز ْبِن َوَبَرَة َعْن مُ  َحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   ُلِعَنِت اْلَقَدِريَُّة َعَلى ِلَساِن َسْبِعيَن َنِبيًّا ِمْنُهْم َنِبيَُّنا َصلَّى َّللاَّ

 أبو خالد، السقاء   إسناده تالف  2203 568

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن   َيْعُقوَب، أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت  َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
أبا الفضل الحسن بن يعقوب المعدل َيُقوُل: َسِمْعُت َأَبا َأْحَمَد ُمَحمََّد ْبَن َعْبِد  
َماِلٍك   ْبَن  َأَنَس  َسِمْعُت  َيُقوُل:  اَء  قَّ السَّ َخاِلٍد  َأَبا  َسِمْعُت  َيُقوُل:  اْلَفرَّاَء  اْلَوهَّاِب 

ُ َعَلْيِه وسلم يقولَيُقوُل: َسِمْعتُ  َفَقاَل:  - َوَنَظَر ِإَلى َطْيرٍ   - َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َجِر، َوَتْأُكُل الثََّمَر« َقاَل: َوَذَكَر اْلَحِديَث.   »ُطوَبى َلِك َيا َطْيُر َتْأِوي ِإَلى الشَّ

 إسناده تالف  2190 569
يوسف بن محمد بن   

علي، أبو يعقوب  
 المؤدب 

َثَنا َأْحَمد ْبن اْلَفَرج ْبن َمْنُصوٍر  ِ المقرئ، َحدَّ َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
اْلُمْكِتبُ  َعِليٍ   ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  ُيوُسُف  َأْخَبَرَنا  وعشرين    - اْلَورَّاُق،  ثمان  سنة 

ثَ   -وثالثمائة رَّاُج، حدثنا عبد السالم بن  َحدَّ َنا اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُسَلْيَماَن السَّ
صالح، حدثنا علي ابن َهاِشِم ْبِن اْلُبَرْيِد َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي سعيد الت ميمي  َعْن 

ِكي َوَتْذُكُر َعِليًّا.  َأِبي َثاِبٍت َمْوَلى َأِبي َذرٍ  َقاَل: َدَخْلُت َعَلى ُأمِ  َسَلَمَة َفَرَأْيُتَها َتبْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َعِليٌّ َمَع اْلَحقِ  َواْلَحقُّ  وَقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

، َوَلْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ اْلَحْوَض َيْوَم   اْلِقَياَمِة«.َمَع َعِليٍ 

 إسناده تالف  2213 570

َزْيَنُب ِبْنُت ُسَلْيَماَن ْبِن   
ِ ْبِن   َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ

العباس بن عبد المطلب  
 الهاشمي   

الباغندي،   العب اس  َأْخَبَرَنا محم د بن   ، اْلُقَرِشي  اْلَمِلِك  َعْبد  َأْخَبَرِني ُمَحمَّد ْبن 
َثَنا َجْعَفُر ْبن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَهاِشِميُّ َقاَل: قَ  اَلْت ِلي َزْيَنُب اْبَنُة ُسَلْيَماَن َعْن  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َخَرَج   َها َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َأِبيَها َعْن َجدِ 
َتاِء َدَخَل َلْيَلَة اْلُجُمعَ  ْيِف َخَرَج َلْيَلَة اْلُجُمَعِة، َوِإَذا َدَخَل ِفي الشِ   ِة. ِفي الصَّ

 إسناده تالف   55 571
محمد بن إسحاق بن  
يزيد الصيني أبو عبد  

 هللا

سليمان بن أحمد الطبراني قال نبأنا محم د ابن    َأْخَبَرَنا أبو نعيم الحافظ قال: نا
إسحاق   بن  محمد  نبأنا  قاال:   . البصري  مقبل  بن  وبكر  الواسطي   حنيفة 

ِد ْبِن َغاِلٍب الصيني. َقاَل: َقَرْأَنا َعَلى َأِبي   -َواللَّْفُظ َلهُ   -َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َثُكْم أَ  ْحَمن ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن  اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَظفٍَّر َحدَّ ُبو محمد ْبن َعْبد الرَّ

يِ  َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ   دِ  اج بن رشدين قال نا ُشْعَبُة َعِن السُّ الحج 
ُ ِمْن ِعَصاَبٍة   النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ عليه وسلم َوَقَف َعَلى َقْتَلى َبْدٍر َفَقاَل: »َجَزاُكُم َّللاَّ
ْنُتُموِني َأِميًنا، َوَكذَّْبُتُموِني َصاِدًقا« . ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلى َأِبي َجْهِل ْبِن  َشرًّا، َفَقْد َخوَّ
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َ، َوِإنَّ   َد َّللاَّ ِ ِمْن ِفْرَعْوَن، َلمَّا َأْيَقَن ِباْلَمْوِت َوحَّ ِهَشاٍم َفَقاَل: »َهَذا َأْعَتى َعَلى َّللاَّ
 َواْلُعزَّى«ا ِبالالِت هذا لما أوقن ِباْلَمْوِت َدعَ 

 إسناده تالف   56 572
محمد بن إسحاق بن  
يزيد الصيني أبو عبد  

 هللا

أخبرناه على بن المحسن القاضي قال نبأنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ِإْبَراِهيَم 
ْبِن أحمد بن الحسن القرميسيني قال نبأنا َأُبو اْلَحَسن َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْين ْبِن 
َأْحَمد الحراني قال: نبأنا عبدان بن الجنيد قال: نبأنا نصر بن حم اد الور اق 

يِ  َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َوَقَف النَِّبيُّ َصلَّى  قال: ن  دِ  بأنا ُشْعَبُة َعِن السُّ
َفَقْد  َشرًّا،  ِعَصاَبٍة  ِمْن   ُ َّللاَّ »َجَزاُكُم  َفَقاَل:  َبْدٍر  َقْتَلى  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ

ْنُتُموِني َأِميًنا، َوَكذَّْبُتُموِني َصاِدًقا   « . ُثمَّ َساَق اْلَحِديَث. َخوَّ

إسحاق بن أبي إسرائيل   إسناده تالف   952 573
 أبو يعقوب 

ِد ْبِن َأْحَمَد  َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرِني َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن اْلُمْحَتِسُب، َحدَّ
ِزيُّ  َثَنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن ْبِن َسِعيٍد التَّوَّ  -بسر من رأى  -ْبِن ُلْؤُلٍؤ الور اق، َحدَّ

ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا عبد القدوس ب  ن حبيب الكالعي قال: حد 
اْبِن   َعِن  ِعْكِرَمَة  َعْن  اْلِكَتاِب.  َوَأَنا ِفي  َعْنُه  َكَتْبُت  َمْن  ُل  َأوَّ َهَذا  َيْعُقوَب،  َأُبو 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا ِإْخَواِني َتَناَصُحوا ِفي  َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُجِل ِفي ِعْلِمِه َأَشدُّ ِمْن ِخَياَنِتِه ِفي اْلِعْلِم، َفال َيْكُتْم بَ  ْعُضُكْم َبْعًضا، َفِإنَّ ِخَياَنَة الرَّ
َ َساِئُلُكْم َعْنُه«    َماِلِه، َوِإنَّ َّللاَّ

 إسناده تالف   966 574
إسحاق بن يعقوب بن  

إسحاق المؤذن أبو  
 يعقوب 

أخبرنا األزهري، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا َأُبو َيْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن  
  ِ َيْعُقوَب ْبِن إسحاق ْبن ِإْبَراِهيم ْبن موسى المؤذن، حدثنا ِخَراُش ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم:  َقاَل: حدثني َمْوالي َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َثُه«. »ِمَن اْلُمُروَءِة َأْن ُيْنِصَت اأَلُخ أَلِخيِه ِإَذا   َحدَّ

 إسناده تالف   967 575
إسحاق بن يعقوب بن  

إسحاق المؤذن أبو  
 يعقوب 

أخبرنا األزهري، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا َأُبو َيْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن  
  ِ َيْعُقوَب ْبِن إسحاق ْبن ِإْبَراِهيم ْبن موسى المؤذن، حدثنا ِخَراُش ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم:  َقاَل: حدثني َمْوالي َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِإَذا   أَلِخيِه  اأَلُخ  ُيْنِصَت  َأْن  اْلُمُروَءِة  َثُه«.»ِمَن   َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِمْن ُحْسِن اْلُمَماَشاِة َأْن َيِقَف   َوِبِإْسَناِدِه. َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
 «. اأَلُخ أَلِخيِه ِإَذا اْنَقَطَع ِشْسُع َنْعِلهِ 

أيوب بن مدرك الحنفي   إسناده تالف   972 576
 اليمامي أبو عمرو 

ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َأْحَمد األهوازي أخبرنا أبو   وِفيُّ   زياد ْبنُ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ ُسَلْيَماَن الصُّ
ثنا الت رجماني إسماعيل بن إبراهيم  َثَنا اْلَفْضُل ْبُن هارون البغدادي حد  َقاَل َحدَّ
 ُ َثَنا َأيُّوُب ْبُن ُمْدِرٍك َعْن َمْكُحوٍل َعْن َواِثَلَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َحدَّ

الرَّ  َيْمَسُح  َوَسلََّم: »ال  َأْن  َعَلْيِه  َبْأَس  َوال  ِمْن َصالِتِه،  َيْفُرَغ  َحتَّى  َجْبَهَتُه  ُجُل 
ُجوِد َبْيَن   َيْمَسَح اْلَعَرَق َعْن ُصْدَغْيِه َوِإنَّ اْلَمالِئَكَة ُتَصلِ ي َعَلْيِه َما َداَم َأَثُر السُّ

 َعْيَنْيِه«  

 بندار البصالني  إسناده تالف   1020 577
أخبرنا عمر بن   -من أصل كتابه  -أخبرنا محم د بن محم د بن على الطبيب

ثنا حجاج بن   ثنا إبراهيم بن راشد حد  ثنا بندار البصالنى حد  إبراهيم المقرئ حد 
َثَنا اْلُمْنِذُر ْبُن ِزَياٍد َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َأِبيِه َقاَل َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن  نصير َحدَّ



136 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َكَما ال َيْنَفُع َمَع اْلَخطَّا  ِب َيُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْرِك َشْيٌء، َكَذا ال َيُضرُّ َمَع اإِليَماِن َشْيٌء«    الشِ 

 إسناده تالف   1134 578
الحسين بن احمد بن  
حامد الذهبي ابو عبد  

 هللا

ِ اْلُحَسْيُن ْبُن َأْحَمَد ْبن حامد بن محمد  أخبرنا أبو الفتح، َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ
ْحَمِن ْبُن َعْبِد َّللاَّ بن  َثَنا َأُبو ِعيَسى َعْبُد الرَّ ، َحدَّ بن ثابت بن فرغان الذ هبي 

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َخاِلِد ْبِن َيِزيَد اْلَبالِ  َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز    -ِسيُّ هارون األنباري، َحدَّ َحدَّ
ْحَمِن[  َعْن َأِبي الزَُّبْيِر،  ثنا خصيف ]ابن َعْبِد الرَّ ، حد  ْحَمِن اْلَباِلِسيُّ ْبُن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. قال: »أيما مال أديت   ِ، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 ْيَس ِبَكْنٍز  « َزَكاُتُه َفلَ 

عبد هللا بن أحمد بن   إسناده تالف   1429 579
 يونس، البزاز 

ثنا   البز از، حد  ُيوُنَس  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن   ِ َعْبُد َّللاَّ َثَنا  َأْخَبَرَنا محم د بن المظفر، َحدَّ
َثَنا اْلُمْنِذُر ْبُن ِزَيادٍ  َعْن ِإْسَماِعيَل    -َأُبو َيْحَيى  -محم د بن صالح بن النطاح، َحدَّ
َرَأْيتُ  َقاَل:  َحاِزٍم  َأِبي  َقْيِس بن  َعْن  َخاِلٍد  َأِبي  َبْيَن    ْبِن  َيْرِمي  اْلَوِليِد  ْبَن  َخاِلَد 

ُ َعَلْيِه وسلم وقال: ُأِمْرَنا  َهَدَفْيِن، َوَمَعُه ِرَجاٌل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْمَي َواْلُقْرآَن.   َأْن ُنَعلِ َم ِصْبَياَنَنا الرَّ

 إسناده تالف   1605 580
عبد الرحيم بن واقد، 

 الخراساني   

، أخبرنا أحمد بن يوسف بن خالل،  ِد ْبِن َعِليٍ  اإِلَياِديُّ َأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ثنا الهياج بن بسطام،  حيم بن واقد، حد  ثنا عبد الر  ثنا الحارث بن محم د، حد  حد 

ْحَمِن َعْن   َثَنا َعْنَبَسُة ْبُن َعْبِد الرَّ َساِلِم ْبِن اْلَعالِء َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َحدَّ
َيِدِه   َرَبَط ِفي  َيْنَسى  َأْن  ِإَذا َخاَف  َوَسلََّم  ُ َعَلْيِه  َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل: 

 خيطا ليذكره. 

 إسناده تالف   1609 581
عبد الرحيم بن عبد هللا  
بن هارون بن هاشم بن  

 األنباري شهاب، 

ُد ْبُن أحمد المفيد    - قراءة  -َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو العالء الواسطي، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا   ، َحدَّ ِ ْبِن هارون بن هاشم بن شهاب األنباري  ِحيِم ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ

ثنا أبو اُد ْبُن اْلَحَسِن، حد  ِ َحمَّ ِ ْبِن ُعَبْيٍد    َأُبو ُعَبْيِد َّللاَّ داود َطْلَحُة َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َحَسٍب َوال   َعْن ُأمِ  َسَلَمَة َقاَلْت: َما َطَعَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 نسب قط. 

 إسناده تالف   1646 582
عيسى بن يعقوب بن 

جابر، أبو موسى 
 الزجاج 

َثَنا َأُبو ُموَسى ِعيَسى  أخبرنا العتيقي ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، َحدَّ
اجُ  َثَنا ِديَناٌر َمْوَلى َأَنس    -َوَقْد ُكفَّ َبَصُرهُ   -ْبن َيْعُقوَب ْبن َجاِبٍر الزَّجَّ َقاَل: َحدَّ

َثِني َصاِحِبي َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل   ِ  ْبن َماِلك ِفي َقْنَطَرِة الصراة، َحدَّ َرُسوُل َّللاَّ
ُ َلُه   ْنَيا َقَضى َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقَضى أَلِخيِه َحاَجًة ِمْن َحَواِئِج الدُّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلَمْغِفَرُة«.اْثَنَتْيِن َوَسْبِعيَن َحاَجًة َأْسَهُلَها 

 إسناده تالف   1647 583
عيسى بن يعقوب بن 

جابر، أبو موسى 
 الزجاج 

ثنا دينار،  ثنا عيسى بن يعقوب بن جابر، حد  ثنا أحمد، حد  أخبرنا العتيقي، حد 
ُ َمْن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيُقوُل َّللاَّ َثَنا َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َحدَّ

 عليه«.ِفُئُه َعَلْيِه، َكاَفْأُتُه َأَنا  َبرَّ َأَحًدا ِمْن َخْلِقي َضِعيًفا َفَلْم َيُكْن َمَعُه َما ُيَكا

يَراِزيُّ الواعظ، أخبرنا أحمد   ُعَمر ْبن حبيب، العدوي  إسناده تالف   1653 584 ِ ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمد ْبِن ُموَسى الشِ  َأْخَبَرِني َأُبو َعْبِد َّللاَّ
ِحيِم اْلَماِزِنيُّ   ابن محم د بن عمران. ُد ْبُن َعْبِد الرَّ وأخبرنا التنوخي، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
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َثَنا   ثنا أبو العب اس الكديمي، َحدَّ ثنا الحسين بن القاسم الكوكبي، حد  َقاال: حد 
َحتَّى  اْلَبْصَرِة  َأْهِل  ِمْن  َوْفٍد  َمَع  َوَفْدُت  َقاَل:  اْلَقاِضي  اْلَعَدِويُّ  َحِبيٍب  ْبُن   ُعَمُر 

َدَخْلَنا َعَلى َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن اْلَمْأُموِن، َفَجَلْسَنا َوُكْنُت أصغرهم سنا، فطلب َقاِضًيا  
ُيَولَّى َعَلْيَنا ِباْلَبْصَرِة، َفَبْيَنا َنْحُن َكَذِلَك ِإْذ ِجيَء ِبَرُجٍل ُمَقيٍَّد ِباْلَحِديِد، َمْغُلوَلٍة َيُدُه  

َيُدهُ  َفُحلَّْت  ُعُنِقِه،  ْت    ِإَلى  َوُمدَّ َوَسِطِه  ِفي  َفُوِضَع  ِبَنْطٍع  ِجيَء  ُثمَّ  ُعُنِقِه،  ِمْن 
ْيِف، َواْسَتْأَذَن َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َضْرِب ُعُنِقِه  يَّاُف َشاِهَر السَّ ُعُنُقُه، َوَقاَم السَّ

أَلَتكَ   ِ َوَّللاَّ َنْفِسي  ِفي  َفُقْلُت  َفِظيًعا  َأْمًرا  َفَرَأْيُت  َلُه،  َيْنُجَو. َفَأِذَن  َأْن  َفَلَعلَُّه  لََّمنَّ 
َثِني   َفُقْلُت: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن اْسَمْع َمَقاَلِتي، َفَقاَل ِلي ُقْل: َفُقْلُت: ِإنَّ َأَباَك َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »ِإَذا   َك َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َجدِ 
ِ َأْجُرُه،  َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ُيَناِدي منادي من بطنان العرش: ليقم من أعظم َّللاَّ

 َفال َيُقوُم ِإال َمْن َعَفا َعْن َذْنِب َأِخيِه«

 إسناده تالف   1792 585
علي ْبن القاسم ْبن  

الحسين، َأُبو الحسن  
 الضبي 

ثنا   أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، حد 
َثَنا اْلَعالُء ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن ُعْثَماَن ْبِن محم د بن  ب ي، َحدَّ علي  بن القاسم الض 
اأَلْوَزاِعيِ    َعِن  اْلَقْرَقَساِنيُّ  ْبُن ُمْصَعٍب  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  إسحاق مولى بني تميم، َحدَّ

ْحَمِن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َعنْ   َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
ُ َلُه   َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا عليه َوَسلََّم: »َمْن َفرََّج َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة َجَعَل َّللاَّ

َراِط، َيْسَتِضيُء ِبِهَما َعاَلٌم ال ُيْحِصيِهْم  َيْوَم اْلِقَياَمِة ُشْعَبَتْيِن ِمْن ُنوٍر َعَلى  الصِ 
 ِإال َربُّ اْلِعزَِّة َعزَّ َوَجلَّ«  . 

إسناده تالف ]راجع   240 586
 [ 2/ 213الزوائد: 

محمد بن عبد الصمد  
 الدقاق أبو الطيب 

الدسكري  علي  بن  يحيى  ثنا  المقري     حد  بن  محم د  بكر  أبو  ثنا  حد  بحلوان، 
َثَنا   ، َحدَّ البغدادي  ق اق  الد  َمِد  َعْبِد الصَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ الطَّيِ ِب  َأُبو  َثَنا  بأصبهان، َحدَّ
ز اق، َأْخَبَرَنا ُسْفَياُن َعْن   ثنا عبد الر  ِ َأُبو َجْعَفٍر المكتب، حد  َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ

  ِ ْحَمِن ْبِن َبْهَماَن َقاَل: َسِمْعُت َجاِبِر  َعْبِد َّللاَّ ْبِن ُعْثَماَن ابن خيثم، َعْن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَم اْلُحَدْيِبَيِة َوُهَو  ِ. َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبِن َعْبِد َّللاَّ

اْلَبرَ  َأِميُر  »َهَذا  َيُقوُل:  َعِليٍ   ِبَيِد  َنَصَرُه، آِخٌذ  َمْن  َمْنُصوٌر  اْلَفَجَرِة،  وَقاِتُل  َرِة، 
ِبَها َصْوَتهُ   -َمْخُذوٌل َمْن َخَذَلهُ  َأَراَد    -َيُمدُّ  َباُبَها؛ َفَمْن  اْلِعْلِم َوَعِليٌّ  َأَنا َمِديَنُة 

 اْلَباَب« اْلَبْيَت َفْلَيْأِت 

587 1292 
إسناده تالف مع 

 انقطاعه 

ركن بن عبد هللا بن  
الدمشقي ابو عبد  سعد 

 هللا

ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحْسُنوَن النرسي َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد  َأْخَبَرِني َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا شبابة   ثنا أحمد بن عبيد بن ناصح حد  ٍد اأَلَدِميُّ القارئ حد  ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

َثَنا ُرْكُن ْبُن   اِميِ  َعْن بن سوار الفزاري َحدَّ َمْشِقيُّ َعْن َمْكُحوٍل الشَّ ِ الدِ  َعْبِد َّللاَّ
ا َبَعَثُه ِإَلى اْلَيَمِن َمَشى َمَعُه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

  ِ َّللاَّ ِبَتْقَوى  ُأوِصيَك  ُمَعاُذ  »َيا  َفَقاَل:  ُيوِصيِه  ِميٍل  ِمْن  َوِصْدِق  َأْكَثُر  اْلَعِظيِم، 
َوِليِن اْلَكالِم، َوَرْحَمِة   اْلِخَياَنِة، َوَخْفِض اْلَجَناِح،  َوَتْرِك  َوَأَداِء اأَلَماَنِة،  اْلَحِديِث 
َوال   ُمَعاُذ،  َيا  اآلِخَرِة  َوُحبِ   اْلِحَساِب،  ِمَن  َواْلَجَزِع  يِن،  الدِ  ِفي  ِه  َوالتََّفقُّ اْلَيِتيِم، 

ْق َكاِذًبا، َوال ُتَكذِ ْب َصاِدًقا، َوال َتْعِص  ُتْفِسَدنَّ َأْرًضا،  َوال َتْشُتْم ُمْسِلًما، َوال ُتَصدِ 
ِ، َيْعِني ِعْنَد ُكلِ  َحَجٍر َوَشَجٍر، َوَأْن ُتْحِدَث   ِإَماًما َعاِدال، َيا ُمَعاُذ ُأوِصيَك ِبِذْكِر َّللاَّ
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، َواْلَعالِنيَ  رِ  رُّ ِبالسِ  ُة ِباْلَعالِنَيِة، َيا ُمَعاُذ ِإنِ ي ُأِحبُّ َلَك َما ُأِحبُّ  ِلُكلِ  َذْنٍب َتْوَبًة السَّ
ِلَنْفِسي، َوَأْكَرُه َلَك َما َأْكَرُه َلَها، َيا ُمَعاُذ ِإنِ ي َلْو َأْعَلُم َأنَّا َنْلَتِقي ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة 

يَّ َمْن َلِقَيِني َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى أَلْقَصْرُت َلَك ِمَن اْلَوِصيَِّة، َيا ُمَعاُذ ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإلَ 
ِمْثِل اْلَحاَلِة الَِّتي َفاَرَقِني َعَلْيَها. َوَكَتَب َلُه ِفي َعْهِدِه: َأْن ال َطالَق الْمِرٍئ فيما 
ال يملك، َوال ِعْتَق ِفيَما ال َيْمِلُك، َوال َنْذَر ِفي َمْعِصَيٍة، َوال ِفي َقِطيَعِة َرِحٍم، َوال 

َأْو َعْدَلُه َمَعاِفَر.  ِفيمَ  ِديَناًرا  َتْأُخَذ ِمْن ُكلِ  َحاِلٍم  َأْن  َيْمِلُك اْبُن آَدَم، َوَعَلى  ا ال 
اَراَها   َيْسَأُلوَنَك ُنصَّ اْلَيَمَن  َأَتْيَت  ِإَذا  َوَأنََّك  اْلُقْرآَن ِإال َطاِهًرا،  َوَعَلى َأْن ال َتَمسَّ 

ُ َوْحَدُه ال َشِريَك  َعْن ِمْفَتاِح اْلَجنَِّة َفُقْل ِمْفَتا  َلُه.ُح اْلَجنَِّة ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ

إسناده تالف ومتنه   25 588
 منكر

ذكر نهري بغداد دجلة  
والفرات وما جعل هللا  

فيهما من المنافع  
 والبركات 

القاسم  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلَحَسُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِلي  ْبن المنذر القاضي وأبو  
ِد ْبِن َعِليِ  ْبِن َيْعُقوَب اإِلَياِديُّ َوَأُبو على الحسن بن أحمد وإبراهيم  على ابن ُمَحمَّ
ْبِن    ِ ْبُن َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا  َثَنا. وَقاال:  : َحدَّ اإِلَياِديُّ َقاَل  البز ار.  بن شاذان 

السلمي   إسماعيل  بن  محم د  نبأنا  قال  الشافعي  بن إبراهيم  سعيد  نبأنا  قال 
َواْبُن َشاَذانَ   -سابق اْلُمْنِذِر  َأْهِل َرِشيٍد. ُثمَّ اتََّفُقوا.    -زاد بن  َأُبو ُعْثَماَن ِمْن 

َثِني َمْسَلَمُة ْبُن َعِليٍ  َعْن مقاتل بن حب ان َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس   َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه وَ  ُ ِمَن اْلَجنَِّة ِإَلى اأَلْرِض َخْمَسَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َسلََّم َقاَل: »َأْنَزَل َّللاَّ

َأْنَهاٍر، َسْيُحوَن َوُهَو َنْهُر اْلِهْنِد، َوَجْيُحوَن َوُهَو َنْهُر َبْلٍخ، َوِدْجَلَة َواْلُفَراَت َوُهَما 
يَل َوُهَو َنْهُر ِمْصَر، َأْنَزَلَها َّللاَُّ   َتَعاَلى ِمْن َعْيٍن َواِحَدٍة ِمْن ُعُيوِن َنَهَرا اْلِعَراِق، َوالنِ 

اْلَجنَِّة ِمْن َأْسَفِل َدَرَجٍة ِمْن َدَرَجاِتَها َعَلى َجَناَحْي ِجْبِريَل، َفاْسَتْوَدَعَها اْلِجَباَل  
َوَأْجَراَها ِفي اأَلْرِض َوَجَعَل ِفيَها َمَناِفَع ِللنَّاِس ِفي َأْصَناِف َمَعاِيِشِهْم َفَذِلَك قول  

ماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه ِفي اأْلَْرضِ }  هللا َتَعاَلى: [  18]المؤمنون    {َوَأْنَزْلنا ِمَن السَّ
ُ َتَعاَلى ِجْبِريَل َفَرَفَع ِمَن اأَلْرِض   . َفِإَذا َكاَن ِعْنَد ُخُروِج َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج: َأْرَسَل َّللاَّ

َواْلِعْلَم ُكلَُّه. ُثمَّ اتََّفُقوا: َواْلَحَجَر ِمْن ُرْكِن   -اَذانَ زاد بن اْلُمْنِذِر َواْبُن شَ   -اْلُقْرآنَ 
اْلَبْيِت، َوَمَقاَم ِإْبَراِهيَم، َوَتاُبوَت ُموَسى ِبَما ِفيِه، َوَهِذِه اأَلْنَهاَر اْلَخْمَسَة، َفَيْرَفُع 

َتَعاَلى:   َقْوُلُه  َفَذِلَك  َماِء.  السَّ ِإَلى  َذِلَك  َعلى}ُكلَّ  َلقاِدُرونَ   َوِإنَّا  ِبِه    { َذهاٍب 
يِن    [.18]المؤمنون   َفِإَذا ُرِفَعْت َهِذِه اأَلْشَياُء ِمَن اأَلْرِض َفَقَد َأْهُلَها َخْيَر الدِ 

ْنَيا  : َخْيَر الدُّ ْنَيا. َوَقاَل اإِلَياِديُّ  «. َواآلِخَرةِ َوَخْيَر الدُّ

إسناده تالف ومتنه   574 589
 منكر.

أحمد بن عبيد بن ناصح  
  جعفر،النحوي أبو 

 يعرف بأبي عصيدة 

اْلَورَّاُق،  وِريُّ  ِ الدُّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْحَمُد  َثَنا  ل، َحدَّ المعد  َعِليُّ بن أبي علي  َأْخَبَرَنا 
رزيق  بن  عم ار  ثنا  حد  أبي،  ثنا  حد  فهد،  بن  إبراهيم  بن  محم د  ثنا  أبو    -حد 

ٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: ،  -المعتمر َثَنا اأَلْصَمِعيُّ َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ
ٌد َوَأَنا َزَرْرُت َعَلى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُزرَّ َعَلْيِه. َقاَل: ُمَحمَّ ا َماَت النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َلمَّ

َزَررْ  َوَأَنا  َعْوٍن:  اْبُن  َقاَل  ُهَرْيَرَة.  َفَذَكْرُتُه َأِبي   : اأَلْصَمِعيُّ َقاَل  ٍد.  ُمَحمَّ َعَلى  ُت 
اِد ْبِن َزْيٍد َفَقاَل: َأَنا َزَرْرُت َعَلى اْبِن َعْوٍن.   ِلَحمَّ
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590 1248 

إسناده تالف مع 
. وقوله صلى انقطاعه

هللا عليه وسلم »َمْن  
َتاَب َقْبَل َأْن ُيَغْرِغَر 
ُ َعَلْيِه« ورد   َتاَب َّللاَّ

حسن من  من طريق 
حديث ابن عمر رضي  

 هللا عنهما 

خالد بن محمد بن خالد  
الصفار الختلي ابو  

 محمد

ِفي َجاِمِع    -َأْخَبَرَنا اْلَبْرَقاِنيُّ أخبرنا أبو الحسين حمزة بن أحمد بن َمْخَلٍد اْلَعطَّارُ 
َعَلْيهِ  ِبِقَراَءِتي  ُمَحمَّ   -اْلَمِديَنِة  ْبُن  َخاِلُد  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َثَنا  ف ار  َحدَّ الص  خالد  ْبِن  ِد 

اْلَوِضينِ  َعِن  َمْرَواَن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  الترجماني َحدَّ ثنا أبو إبراهيم    - الختلي حد 
اِمِت َقاَل َقاَل َرُسوُل    -َيْعِني اْبَن َعَطاءٍ  َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه، ُثمَّ   -: »َمْن َتاَب َقْبَل َأْن َيُموَت ِبَسَنةٍ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َتاَب َّللاَّ
َنَة َلَكِثيٌر، وَمْن َتاَب َقْبَل َأْن َيُموَت ِبَشْهٍر َتاَب َّللاَُّ عليه    - ثم قال  -َقاَل ِإنَّ السَّ

ُ َعَليْ    - ُثمَّ َقالَ   -هِ وإن الشهر لكثير، وَمْن َتاَب َقْبَل َأْن َيُموَت ِبُجُمَعٍة َتاَب َّللاَّ
ُ َعَلْيهِ  ِإنَّ َيْوًما    -ُثمَّ َقالَ   -ِإنَّ ُجُمَعًة َلَكِثيٌر، َمْن َتاَب َقْبَل َأْن َيُموَت ِبَيْوٍم َتاَب َّللاَّ

ُ َعَلْيِه  «   َلَكِثيٌر، َمْن َتاَب َقْبَل َأْن ُيَغْرِغَر َتاَب َّللاَّ

591 233 

إسناده تالف وأصل  
الخبر قد ورد من  

عدة يحسن  طرق 
 بمجموعها 

محمد بن عبد الملك  
 األنصاري الضرير 

اُبوِريُّ بالبصرة،  اٍر النيسَّ َأْحَمَد ْبِن َبشَّ ٍد اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن  َأُبو ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ُد ْبُن َأحْ  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن محمويه العسكري  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َمَد َحدَّ

ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك َعْن   َثَنا ُمَحمَّ ثنا موسى بن داود، َحدَّ ، حد  ْبِن اْلَوِليِد اأَلْنَطاِكيُّ
ُ َعَلْيِه  ِ َقاَل: َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّ

َأَكلَ  ِإِبٍل  َعَلى  َفَقاَل  َوَسلََّم  ُمْقِبٍل،  ِبَراِكٍب  َنْحُن  ِإَذا  ِبَمِسيِرَنا  َنْحُن  َفَبْيَنا  َنَواًء،  ْت 
ُجَل ُيِريُدُكْم« . َقاَل: َفَوَقَف َوَوَقْفَنا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَخاُل الرَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُجُل؟ َقاَل: َأْقَبْلُت ِمْن  َفِإَذا ِبَأْعَراِبيٍ  َعَلى ُقُعوٍد َلُه َقاَل: َفُقْلَنا:   ِمْن َأْيَن َأْقَبَل الرَّ
  ِ َّللاَّ َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:   .ِ َّللاَّ َرُسوُل  َهَذا  َفُقْلَنا:  َقاَل:  ًدا.  ُمَحمَّ ُأِريُد  َوَماِلي  َأْهِلي 

ُ َوَأنِ ي َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل:   «.اْعِرْض َعَليَّ اإِلْسالَم َقاَل: »َتْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ
َواْلِحَساِب  َواْلَبْعِث  َوالنَّاِر  ِباْلَجنَِّة  »َوُتْؤِمُن  َقاَل:  َقاَل:    «.َأْقَرْرُت.  َأْقَرْرُت.  َقاَل: 

َفَجَعَل ال َيْعِرُض َشْيًئا ِمْن َشَراِئِع اإِلْسالِم ِإال َقاَل: َأْقَرْرُت. َقاَل: َفَبْيَنا َنْحُن َكَذِلَك  
ُجُل ِلَرْأِسِه، َفَقاَل َرُسولُ  ٍة، َفِإَذا اْلَبِعيُر ِلَجْنِبِه، َوِإَذا الرَّ   ِإْذ َوَقَعْت َيُد َبِعيرِِه ِفي ِسكَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْدِرُكوا َصاِحَبُكمْ  اُر    «.َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل: َفاْبَتَدْرَناُه َفَسَبَق ِإَلْيِه َعمَّ
 ُ ُجُل َقْد َماَت. َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبُن َياِسٍر، َوُحَذْيَفُة ْبُن اْلَيَماِن َفِإَذا الرَّ

ُ َعَلْيِه    «.ْغِسُلوا َصاِحَبُكمْ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ا ْلَناُه َوَرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل: َفَغسَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَدَفنَّاُه َفَلمَّا   نَّاُه َوَصلَّى َعَلْيِه النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َوَسلََّم ُمْعِرٌض َعْنُه َوَكفَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َهَذا الَِّذي َتِعَب َقِليال َوَنِعَم َطِويال، َفَرْغَنا َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 
ِ َرَأْيَناَك    «.َهَذا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلمٍ  َقاَل: َفُقْلَنا: َيا َرُسوَل َّللاَّ

ُلُه؟ َقاَل: »ِإنِ ي َأْحَسُب   َأنَّ َصاِحَبُكْم َماَت َجاِئًعا، ِإنِ ي َأْعَرْضَت َعْنُه َوَنْحُن ُنَغسِ 
اِن ِفي ِفيِه ِمْن ِثَماِر   اْلَجنَِّة« َرَأْيُت َزْوَجَتْيِه ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن َوُهَما َيُدسَّ

592 86 
إسناده تالف وقد روي  

من طرق عدة كلها  
 معلولة 

محمد بن أحمد بن الفرج  
 أبو بكر 

ِ ْبن حسنويه الكاتب بأصبهان   َأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد اْلَحَسُن ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ
َثِني َأُبو َبْكٍر   قال نا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َساِلٍم اْلَحاِفُظ َقاَل َحدَّ

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَفَرِج اْلَبْغَداِديُّ بِ  األَُبلَِّة َقاَل نا سفيان بن محم د المصيصي ُمَحمَّ
قال نا ُهَشْيُم ْبُن َبِشيٍر َعْن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد َعِن اْلَحَسِن َعْن َأَنٍس. َقاَل: َقاَل  
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِمْن َكَراَمِتي َأنِ ي ُوِلْدُت َمْخُتوًنا، َوَلْم َيَر َأَحٌد   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َسْوَأِتي«.

593 93 
إسناده تالف وقد روي  

من طرق عدة كلها  
 معلولة 

محمد بن أحمد بن  
محمد المفيد البغدادي  

 أبو بكر 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد المفيد قال   َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ َقاَل نبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
قطي  قال نبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا َعاِصٌم   نبأنا أحمد بن عبد الر حمن الس 

ُ َعَلْيِه وسلم: »الموت    اأَلْحَوُل َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  َصلَّى َّللاَّ
ارة لكل   مسلم« كف 

إسناده تالف وقد روي   104 594
 من طرق معلولة أيضا 

محمد بن أحمد بن  
يحيى البزاز أبو بكر  
 يعرف بابن الصواف 

ْبِن   َزَكِريَّا  ْبِن  َيْحَيى  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر  َأُبو  نبأنا  أخبرنا ابن رزق قال 
َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن  َأُبو  وَّاِف البز از قال نبأنا  ِبيِع اْلَمْعُروُف ِباْبن الصَّ الرَّ

ال نبأنا َمْهِديُّ ْبُن اْلُحَسْيِن العمى البصري  ببغداد قال نبأنا محم د بن مهدي ق 
الزُّْهِريِ  َعْن َسِعيِد ْبِن    منهال[ِهالٍل َعْن ِعيَسى ْبِن اْلُمطَِّلِب الزهري عن ]ابن  

يِق.  دِ  اَن َعْن َأِبي َبْكٍر الصِ  ِ ْبِن َعْمٍرو َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ اْلُمَسيِ ِب َعْن َعْبِد َّللاَّ
َعَلْيِه    أوصيت[  َعَلْيِه َوَسلََّم: »النََّجاُة ِمْن َهَذا األمر ما ]َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ 

 َّللاَُّ« َعمِ ي َأَبا َطاِلٍب ِعْنَد اْلَمْوِت؛ َشَهاَدُة َأْن ال ِإَلَه ِإال 

595 1526 
إسناده تالف والحديث  
قد ورد من طرق أخرى  

 ضعيفة.

عبد الرحمن بن قيس، 
أبو معاوية الضبي  

 الزعفراني   

ثنا محم د بن عبد الر حمن المخلص،  َأْخَبَرِني الحسين بن أحمد السلماسي ، حد 
َثَنا   ْمَساُر َقاَل: َحدَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن ُشَعْيٍب السِ  ثنا محم د بن هارون الحضرمي، َحدَّ حد 

ْحَمِن ْبُن َقْيٍس، َأُبو ُمَعاِوَيَة اْلَبْصِريُّ الز عفراني   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو    -َعْبُد الرَّ َحدَّ
َعْلَقمَ  ُ ْبِن  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل:  ُهَرْيَرَة.  َأِبي  َعْن  َسَلَمَة،  َأِبي  َة، َعْن 

َل َكَراَمِة اْلُمْؤِمِن َأْن ُيْغَفَر   ِلُمَشيِ ِعيِه«.َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأوَّ

596 1602 
إسناده تالف والحديث  
قد ورد من طرق أخرى  

 ضعيفة.

اْلَكِريِم ْبُن َعْبِد  َعْبُد 
ِد ْبن   اْلَواِحِد ْبِن ُمَحمَّ
َأْحَمد بن جعفر، أبو  
الفتح المعروف بابن  

 الصباغ 

ثنا   ، حد  ِريُّ كَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر ْبِن ُمَحمٍَّد السُّ ب اغ، َحدَّ أخبرني أبو الفتح بن الص 
َثَنا َأُبو النَّْضِر ِإْسَماِعيُل ْبُن   ، َحدَّ يباني  الن عمان بن هارون بن أبي دلهاث الش 

َأُبو ُمَعاِوَيَة الزَّْعفَ  َثَنا  ْحَمِن ْبُن    -َراِنيُّ َعْبِد َّللاَِّ بن ميمون العجلي، َحدَّ َعْبُد الرَّ
ثنا محم د ابن َعْمٍرو َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل    -قيس حد 

ُل َكَراَمِة اْلُمْؤِمِن َأْن ُيْغَفَر  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأوَّ  ِلُمَشيِ ِعيِه«.َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

597 423 
تالف، والحديث  إسناده 

له طرق أخرى. وهو  
 ضعيف.

محمد بن الهذيل بن  
عبيد هللا العالف ابو  

شيخ المعتزلة   -الهذيل 
 - 

قرأت ِبَخطِ  َأِبي َبْكِر ]ْبِن[  اْلِجَعاِبيِ  ِفي ِكَتاِب »اْلَمَواِلي« ُثمَّ أنبأنا القاضي َأُبو 
يمري   َثَنا أَ   - قراءة  -عبد َّللاَّ الحسين ْبن علي الص  ِد ْبِن َعِليٍ   َحدَّ ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ِ الثََّقِفيُّ   َثِني َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ ثنا القاضي أبو بكر بن الجعابي  َحدَّ اآلَبُنوِسيُّ حد 
َثَنا   ثنا أبو الهذيل العبدى َحدَّ ثنا عيسى بن محم د الكاتب حد  َأُبو العب اس حد 

اِم ْبِن حوشب عن بحر المسلمي  عن عبد الر حمن ِغَياُث ْبُن ِإْبَراِهيَم َعِن اْلَعوَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلَّى   بن عباس ْبِن َرِبيَعَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس أنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ثنا سليمان بن قرم األعمش   اْلِعيَد ُثمَّ خطب. ثنا أبو الهذيل العبدى حد  وقال حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْسَتِقيُموا ِلُقْرَيٍش َما  عن سالم عن ثوبان. َقاَل النَِّبيُّ   َصلَّى َّللاَّ

اْسَتَقاُموا َلُكْم، َفِإْن َلْم َيْسَتِقيُموا َلُكْم َفَضُعوا ُسُيوَفُكْم َعَلى َعَواِتِقُكْم، ُثمَّ َأِبيُدوا  
 خضراءهم« 
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598 358 

إسناده تالف، والحديث  
مروي عن جماعة من  

الصحابة من طرق  
 وهو ضعيف.  معلولة،

محمد بن محمد بن  
أحمد المقرئ الطرازي أبو  

 بكر

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن أحمد   ثنا أبو عبيد محم د بن أبي نصر َحدَّ حد 
َماِلٍك  ْبُن  َأَنُس  َمْوالي  َثَنا  َحدَّ خراش  ثنا  العدوي حد  سعيد  أبو  ثنا  حد  الطرازي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: قَ  اَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  اأَلْنَصاِريُّ َخاِدُم َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَتِمُسوا اْلَخْيَر ِعْنَد اْلِحَساِن   اْلُوُجوِه« َّللاَّ

599 1156 

إسناده تالف والحديث  
مروي عن جماعة من  

الصحابة من طرق  
 معلولة.  

الحسين بن عبيد هللا بن 
الخصيب األبزاري ابو  

 يلقب بمنقار  هللا،عبد 

ِإْسَماِعيُل بن علي  الخطبي،  َثِني  ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلِد ْبِن َجْعَفٍر َقاَل: َحدَّ َأْخَبَرَنا 
ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ  َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ثنا إبراهيم بن    -صاحب السلعة  -َحدَّ حد 

ال َثِني  َحدَّ َقاَل:  اْلَمْأُموُن  َثِني  َحدَّ  ، الجوهري  َعِن  سعيد  اْلُمْؤِمِنيَن  َأِميُر  ِشيُد  رَّ
  - اْلَمْهِديِ  َأنَُّه َأَسرَّ ِإَلْيِه َشْيًئا َقاَل: ال ُتْطِلَعنَّ َعَلْيِه َأَحًدا َفِإنَّ َأِميَر اْلُمْؤِمِنينَ 

َثِني َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  -َيْعِني اْلَمْنُصورَ    َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْسَتِعيُنوا َعَلى َنَجاِح اْلَحَواِئِج   ِبِكْتَماِنَها« َّللاَّ

600 539 

إسناده تالف والحديث  
مروي عن جماعة من  

الصحابة من طرق  
 معلولة، وهو ضعيف. 

أحمد بن سلمة المدائني  
 - صاحب المظالم   -

أخبرنا محم د بن    -من أصل سماعه   -َأْخَبَرِني اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  الطََّناِجيِريُّ 
َأُبو َسيَّارٍ  ِ ْبُن َسْهٍل  َثِني ُعَبْيُد َّللاَّ   - من حفظه  -زيد ابن على األنصاري َحدَّ

َثَنا َأُبو ُموَسى ِعيَسى ْبُن َخْشَناٍم اْلَمَداِئِنيُّ برحبة َثَنا َأْحمَ   -َحدَّ ُد ْبُن َسَلَمَة َحدَّ
ثنا منصور بن عم ار َأْخَبَرَنا َأُبو َحْفٍص اأَلبَّاُر    -َصاِحُب اْلَمَظاِلمِ   -اْلَمَداِئِنيُّ  حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َعْن َلْيٍث َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 الوجوه«.»اْطُلُبوا اْلَخْيَر عند صباح 

601 1597 
إسناده تالف والحديث  
مروي من طرق عدة،  

 وهو ضعيف. 

عبد السالم بن صالح  
بن سليمان بن أيوب بن  

ميسرة، أبو الصلت  
 الهروي   

 ، افعي  ، أخبرنا محم د بن عبد هللا الش  َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسِم النَّْرِسيُّ
الِم ْبُن َصاِلحٍ  َثَنا َعْبُد السَّ ، َحدَّ َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َمْيُموٍن اْلَحْرِبيُّ   -َحدَّ

َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيةَ   -َيْعِني اْلَهَرِويَّ   َعِن اأَلْعَمِش َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَنا َمِديَنُة اْلِعْلِم وعلى   بابها«.َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

602 1598 
إسناده تالف والحديث  
مروي من طرق عدة،  

 وهو ضعيف. 

عبد السالم بن صالح  
بن سليمان بن أيوب بن  

ميسرة، أبو الصلت  
 الهروي   

ُمْكَرٍم  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُمْكِرُم  َبْكٍر  َأُبو  َأْخَبَرَنا  رزق،  بن  أحمد  بن  ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا 
 ، لت الهروي  ثنا أبو الص  ، حد  ثنا القاسم بن عبد الر حمن األنباري  القاضي، حد 

َثَنا َأبُ  و ُمَعاِوَيَة َعِن اأَلْعَمِش َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَنا َمِديَنُة اْلِعْلِم َوَعِليٌّ َباُبَها، َفَمْن َأَراَد اْلِعْلَم َفْلَيْأتِ    َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 «.َباَبهُ 

603 359 

إسناده تالف والحديث  
مروي من طرق 

وهو ضعيف.  معلولة،
 ومتنه منكر.

محمد بن محمد بن  
أحمد المقرئ الطرازي أبو  

 بكر

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن أحمد   ثنا أبو عبيد محم د بن أبي نصر َحدَّ حد 
َموْ  َثَنا  َحدَّ خراش  ثنا  العدوي حد  سعيد  أبو  ثنا  حد  َماِلٍك الطرازي  ْبُن  َأَنُس  الي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى   اأَلْنَصاِريُّ َخاِدُم َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
اْلِحَساِن   اْلَخْيَر ِعْنَد  َوَسلََّم: »اْلَتِمُسوا  َعَلْيِه   ُ َثَنا خراش اْلُوُجوِه«َّللاَّ َوَحدَّ َقاَل   .

ُ َعَلْيِه  َثَنا َمْوالي َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ بن عبد هللا َحدَّ
َن َّللاَُّ خلق امرئ وال خلقه فأطعمه   النار« َوَسلََّم: »َما َحسَّ

604 913 
إسناده تالف والشطر  

األول »اْرِجْعَن  
َمْأُزوَراٍت َغْيَر  

إبراهيم بن هدبة 
 الفارسي أبو هذبة 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، َأْخَبَرَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَبْخَتِريِ    َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
زَّازُ  َثَنا َأُبو ُهْدَبَة، َعْن َأَنِس    -ِإْمالءً   - الرَّ ثنا محم د بن عبيد هللا المنادي، َحدَّ حد 

هللا َصلَّى  النَِّبيَّ  َأنَّ  َماِلٍك.  َخْلَف  ْبِن  ِبِنْسَوٍة  ُهَو  َفِإَذا  َجَناَزًة  تبع  وسلم  عليه   
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َمْأُجوَراٍت« مروي من  
طرق أخرى، وهو  

 ضعيف.

اْلَجَناَزِة، َقاَل: َفَنَظَر ِإَلْيِهنَّ َوُهَو َيُقوُل: »اْرِجْعَن َمْأُزوَراٍت َغْيَر َمْأُجوَراٍت، ُمْفِتَناِت  
 اأَلْحَياِء، ُمْؤِذَياِت اأَلْمَواِت«  

605 1100 

إسناده تالف والشطر  
األول »ِإنَّ اْلَبالَء  
ُموَكٌل ِباْلَقْوِل« له  

شواهد عدة معلولة،  
 وهو ضعيف.  

الحسن بن علي بن  
أحمد بن عون الحريري  

 ابو محمد 

ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَمَحاِمِليُّ   َأْخَبَرَنا العتيقى ثنا    - إمالء  -َأُبو َعْبِد َّللاَّ حد 
ِه   َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َهاُروَن ْبِن َعْنَتَرَة َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  يوسف ابن موسى َحدَّ

ْرَداِء. ُ َعلَ  َعْن َأِبي الدَّ ْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْيَطاُن   اْلَبالَء ُموَكٌل ِباْلَقْوِل، َما َقاَل َعْبٌد ِلَشْيٍء َوَّللاَِّ ال َأْفَعُلُه َأَبًدا، ِإال َتَرَك الشَّ

 يؤثمه«.ُكلَّ َعَمٍل َوَوِلَع ِبَذِلَك منه حتى 

606 1690 
إسناده تالف ورجح 

 الدارقطني وقفه. 

ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن  
ِريِ  ْبِن َسْهٍل ْبن خالد  السَّ

ْبن البختري، َأُبو بكر  
الوراق، يعرف بابن َأِبي  

 طاهر   

ثنا أبو نعيم ِريِ  ْبِن َسْهلٍ   -إمالء  -حد  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن السَّ   - َحدَّ
ِد بن    -َكاَن َيْفَهمُ وَ   -ُيْعَرُف بالُجْنَدْيَسابوري، ِبَبْغَدادَ  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َقاَل: َحدَّ

ثنا محم د بن فضيل بن   ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، حد  عبد العزيز، حد 
ْبِن  الزَُّبْيِر  َعِن  َحاِزٍم  َأِبي  ْبِن  َقْيِس  َعْن  َخاِلٍد  َأِبي  ْبِن  ِإْسَماِعيَل  َعْن  غزوان 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن َيُكوَن َلُه  اْلَعوَّاِم َعِن النَّ  ِبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 َخِبيٌء ِمْن َعَمٍل َصاِلٍح َفْلَيْفَعْل«  .

607 1695 
إسناده تالف وروي 

من طرق عدة معلولة.  
 وهو ضعيف. 

ِ ْبِن   ُعْثَمان ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن ْبن  

َعْبد الر حمن بن الحكم  
ابن َأِبي العاص، َأُبو  

 َعْمرو القرشي األموي   

ِد ْبِن   َثَنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعِلي  ْبن مخلد الوراق، َحدَّ
قراءة عليه سنة   -علي  الن اقد، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن زاطيا 

َثَنا مَ   -إحدى وثالثمائة ثنا عثمان بن عبد هللا العثماني، َحدَّ اِلُك ْبُن َأَنٍس  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َصلُّوا َخْلَف   َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َوَصلُّوا َعَلى َمْن َماَت ِمْن َأْهِل ال ِإَلَه ِإال   ُ «َمْن َقاَل ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ  . َّللاَّ

608 1702 
وروي إسناده تالف 

من طرق عدة معلولة.  
 وهو ضعيف. 

ُعْثَمان ْبن نصر، َأُبو  
 َعْبد َّللاَّ الطائي 

الت ميمي   ْحَمِن بن عثمان  الرَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلُحَسْيِن  َأُبو    - بدمشق  -َأْخَبَرَنا 
َثَنا ُعْثَما  ُن ْبُن َنْصٍر  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر ُيوُسُف ْبُن اْلَقاِسِم الميانجي، َحدَّ

ثنا العالء بن   -ِباْلَمَياِنِج سنة خمس وتسعين ومائتين  -الطَّاِئيُّ اْلَبْغَداِديُّ  حد 
ِ َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن   ، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَوِليِد اْلَمْخُزوِميُّ َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ مسلم الواسطي 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصلُّوا َعَلى َمْن َقاَل ال ِإَلَه   ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 
. »  ُ ُ، َوَصلُّوا َوَراَء َمْن َقاَل ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ  ِإال َّللاَّ

إسناده تالف وقال ابن  1034 609
 الجوزي: ال يصح.

جعفر بن محمد بن عبد  
 هللا القطان النهرواني 

ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن اْلُمَظفَِّر ْبِن َعِليٍ  المقرئ َحدَّ
القط ان   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  َجْعَفُر  َثِني  ْبُن    -بالنهروان  -َحدَّ اُر  َعمَّ َثَنا  َحدَّ

ثنا َأِبي ِعْمَراُن ْبُن اْلُمْخَتاِر َعْن    -ظف رَكَذا َقاَل َلَنا علي بن الم  -ِعْمَرانَ  قال حد 
َقاَل: َأَتْيُت اْلُكوَفَة ِفي ِتَجاَرٍة، َفَنَزْلُت    -َوَكاَن ِمْن ِخَياِر النَّاسِ   -َغاِلٍب اْلَقطَّانِ 

َد ِمَن اللَّْيِل، َفمَ  ا َكاَن ليلة أردت أن أنحدر قام َفَتَهجَّ رَّ َقِريًبا ِمَن اأَلْعَمِش، َفَلمَّ
ُ َأنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُأوُلوا اْلِعْلِم قاِئمًا ِباْلِقْسِط }ِبَهِذِه اآلَيِة:   َشِهَد َّللاَّ

ْسالمُ  ِ اإلِْ يَن ِعْنَد َّللاَّ [  19،  18]آل عمران    {ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ِإنَّ الدِ 
َهاَدَة، َوِهَي ِلي َقاَل اأَلْعَمُش: َوَأَنا أَ  َ َهِذِه الشَّ ُ، َوَأْسَتْوِدُع َّللاَّ ْشَهُد ِبَما َشِهَد َّللاَّ

ِ اإِلْسالُم. قالها مرارا. ُقْلُت َلَقْد َسِمَع ِفيَها   يَن ِعْنَد َّللاَّ ِ َوِديَعٌة، ِإنَّ الدِ  ِعْنَد َّللاَّ
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ْعُتُه ُثمَّ ُقْلُت: َيا أَ  ُدَها. َقاَل: َوَما ِبَشْيٍء، َفَغَدْوُت ِإَلْيِه َفَودَّ ٍد َسِمْعُتَك ُتَردِ  َبا ُمَحمَّ
ْثِني. َقاَل: وهللا ال أحدثك بها   َبَلَغَك َما ِفيَها؟ ُقْلُت: َأَنا ِعْنَدَك ُمْنُذ َسَنٍة َلْم ُتَحدِ 
َنُة   سنة، قال: وأرسلت َمَتاِعي َوَلِبْثُت َعَلى َباِبِه َوَأَقْمُت َسَنًة! َفَلمَّا َمَضِت السَّ

َنُة.ُقلْ  ِ. َقاَل: َقاَل  ُت: َيا َأَبا محم د َتمَِّت السَّ َثِني َأُبو َواِئٍل َعْن َعْبِد َّللاَّ َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُيْؤَتى ِبَصاِحِبَها َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَيُقوُل: َعْبِدي   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ى ِباْلَعْهِد، َأْدِخُلوا َعْبِدَي اْلَجنََّة«  َعِهَد ِإَليَّ َوَأَنا َأْوَلى َمْن َوفَّ 

إسناده تالف وقال ابن  1164 610
 الجوزي: ال يصح.

الحسين بن علوان بن  
 قدامة الكوفي ابو علي 

ُد  ِل ُمَحمَّ ِد ْبِن عمر العلوي، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُمَفضَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َحْفِص ْبِن ُعَمَر اْلَعْسَكِريُّ  ِ الشيباني، َحدَّ بالمصيصة    -ْبُن َعْبِد َّللاَّ

َثَنا ُعَبْيُد ْبُن الْ   -من أصل كتابه  ِ اأَلْنَماِطيُّ اْلَبْغَداِديُّ ِمْن َحدَّ َهْيَثِم ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ
َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُعْلَواَن اْلَكْلِبيُّ    - َساِكِني َحَلَب َسَنَة ِستٍ  وخمسين ومائتين، َحدَّ

ٍد وَ   -ِبَبْغَداَد ِفي سنة مائتين َعْن ُمَحمَّ اْلَواِسِطيُّ  َخاِلٍد  ْبُن  َعْمُرو  َثِني  َزْيٍد َحدَّ
ُ َعَلْيِه   اْبَنْي َعِليٍ  َعْن َأِبيِهَما َعْن َأِبيِه اْلُحَسْيِن. َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَسلََّم َيْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا اْبَتَهَل َوَدَعا َكَما َيْسَتْطِعُم اْلِمْسِكيُن.

إسناده تالف وقال ابن  1936 611
 الجوزي: ال يصح.

قيس ْبن إبراهيم ْبن   
قيس، َأُبو موسى  
 الطوابيقي المؤدب 

ٍد بن نصر الستوري قال: حدثنا إسماعيل   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمَّ
َثِني   ، َحدَّ ثنا قيس بن ابن إبراهيم بن قيس الط وابيقي  ار، حد  ف  ابن محم د الص 

َثِني  َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلجُ  ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َخَلٍف َقاَل: َحدَّ َثِني ُمَحمَّ َشِميُّ َقاَل: َحدَّ
َقاَل   َقاَل:  ِه  َجدِ  َعْن  َأِبيِه  َعْن  اْلَعبَّاِس  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبن  َعِلي   ْبن  الصمد  َعْبد 

ُ َعَلْيِه وسلم: »َمَثُل اْلُمْؤِمِن َيْوُم اْلُجمُ  َعِة َكَمَثِل اْلُمْحِرِم، ال َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُأ ِلْلُجُمَعِة؟  الَة«  ُقْلُت: َمَتى َأَتَهيَّ َيْأُخُذ ِمْن َشْعرِِه، َوال ِمْن َأْظَفارِِه، َحتَّى َيْقِضَي الصَّ

 «. َقاَل: »َيْوُم اْلَخِميسِ 

612 1977 

إسناده تالف وقد ذكر  
اصحاب السير  

والمغازي الواقعة  
 بسياق آخر. 

مسلم بن عيسى، جار   
 أبي مسلم المستملي 

هللا   عبد  بن  محمد  بن  أحمد  سهل  أبو  أخبرنا  بكر،  أبي  بن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
ْبُن ِعيَسى ُمْسِلُم  َثَنا  ، َحدَّ اْلَمْرَثِديُّ ْبُن ِبْشٍر  َأْحَمُد  َعِليٍ   َأُبو  َثَنا   - القط ان، َحدَّ

َثَنا  -َجاُر َأِبي ُمْسِلٍم المستملي اِج اللَّْخِميُّ َعْن ُمَجاِلٍد عن    َحدَّ ُد ْبُن اْلَحجَّ ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه   الشعبي عن أبي َعبَّاٍس َقاَل: َهَجِت اْمَرَأٌة ِمْن َبِني َخْطَمَة النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

باست بني خطمة واست النبي ... ت واست بني عون  َوَسلََّم َوَأْصَحاَبُه َفَقاَلْت:
إي ِمْنُكمْ والخزرج أطعتم  النَِّبيُّ  ادي  ال  َذِلَك  َفَبَلَغ  َقاَل:  َمْذِحَج.  ُمَراٍد َوال  ِمْن  َوال 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَشقَّ َعَلْيِه َوَقاَل: »َمْن ِلي ِبَها َفَقاَل َرُجٌل ِمْن َقْوِمَها:    «؟َصلَّى َّللاَّ
تَ  َوَكاَنْت  َفَأَتاَها  َقاَل:   ،ِ َرُسوَل َّللاَّ َيا  َلَها  َتْمٍر َأَنا  ِإَلى  َفَنَظَر  التَّْمَر،  َتِبيُع  اَرٌة  مَّ

ِلُتْعِطَيُه،  اْلَبْيَت  َفَدَخَلِت  َقاَل:  َنَعْم.  َفَقاَلْت:  َهَذا  ِمْن  َأْجَوُد  ِعْنَدِك  َفَقاَل  ِعْنَدَها 
تَّى َدَمَغَها،  َوَدَخَل َخْلَفَها َفَنَظَر َيِميًنا َوِشَماال َفَلْم َيَر ِإال ِخَواًنا، َفَعال ِبِه َرْأَسَها حَ 

َقْد ُكِفيَتَها َيا   َفَقاَل: »َأْفَلَح اْلَوْجُه« َقاَل:  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ ُثمَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَما ِإنَُّه ال َيْنَتِطُح ِفيَها   ِ، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َعْنَزاِن«  َرُسوَل َّللاَّ

 : َفَأْرَسَلَها َمَثال. َوَما ِقيَلْت َقْبَل َذِلَك. َقالَ 
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613 1165 

إسناده تالف وقد صح 
عن النبي صلى هللا  

عليه وسلم حثه على 
صالة الوتر، وركعتي  

ثالثة   وصيامالفجر، 
 أيام من الشهر.

الحسين بن علي بن  
 يزيد الصدائي 

َثَنا اْلَقاِضي   ، َحدَّ ِد ْبِن أحمد بن الصلت األهوازي  َأْنَبَأَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي، حدثنا الحسين بن علي بن يزيد   َأُبو َعْبِد َّللاَّ

ْبنُ  َجِريُر  َثِني  ، َحدَّ القاسم األسدي  اْلَبَجِليُّ    الصدائي، أخبرنا محم د بن  َأيُّوَب 
َعْن َأِبي ُزْرَعَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َحِفْظُت ِمْن َحِبيِبي َأِبي اْلَقاِسِم َنِبيِ  التَّْوَبِة 
َفِر َواْلَحَضِر، َوَصْوَم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثالًثا: »اْلِوْتَر، َوَرْكَعَتِي اْلَفْجِر ِفي السَّ َصلَّى َّللاَّ

ْهِر، َوُهَو َصْوُم َسَنٍة« .َثالَثِة أَ   يَّاٍم ِمَن الشَّ

614 1173 

إسناده تالف وقد صح 
من أوجه عدة  

إحتجامه صلى هللا  
 عليه وسلم وهو صائم 

الحسين بن عمر بن  
محمد العالف ابو عبد  

 هللا

ثنا   حد   ، افعي  الش  هللا  محم د بن عبد  أنبأنا  ف،  العال  بن عمر  الحسين  ثنا  حد 
ثنا يوسف بن  محم د ابن   ثنا عبد الر حمن بن المبارك، حد  غالب بن حرب، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْحَتِجُم  َثَنا اأَلْعَمِش َعْن َأَنٍس: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ خالد، َحدَّ
 ِفي َرَمَضاَن. 

615 1195 

إسناده تالف وقد صح 
من حديث ابن عمر 
قوله صلى هللا عليه  

)من ضرب  وسلم 
غالما له حدا لم يأته،  
أو لطمه فإن كفارته 

 أن يعتقه( 

 حميد بن الصباح 

ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن محم د  َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ أنبأنا محم د بن أحمد بن رزق، َحدَّ
حمي  ثنا  حد   ، اْلَهاِشِميُّ َهاُروَن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ِإْسَحاَق  َأُبو  َثَنا  َحدَّ بن  المروزي،  د 

َثِني َأِبي َقاَل: َأَراَد اْلَمْنُصوُر َأْن َيْذَرَع اْلَكْرَخ َفَقاَل   الصباح مولى المنصور، َحدَّ
َراَع، َفَلمَّا  َأْحِمَل الذِ  َأْن  َوَنِسيُت  َراَع َمَعَك، َفَخَرَج َوَخَرْجُت َمَعُه،  ِلي: اْحِمِل الذِ 

َأْينَ  ِلي:  َقاَل  ْرِقيَِّة  الشَّ ِبَباِب  َأِميَر   ِصْرَنا  َيا  ُأْنِسيُتُه  َوُقْلُت  َفُدِهْشُت  َراُع؟  الذِ 
َرآِني  َفَلمَّا  َوْجِهي،  َعَلى  ُم  الدَّ َوَساَل  ِني،  َفَشجَّ ِباْلِمْقَرَعِة،  َفَضَرَبِني  اْلُمْؤِمِنيَن، 

َثِني َأِبي َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:   ِ. َحدَّ َقاَل َرُسوُل  َقاَل: َأْنَت ُحرٌّ ِلَوْجِه َّللاَّ
َدُمُه،   ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن َضَرَب َعْبَدُه ِفي َغْيِر َحدٍ  َحتَّى َيِسيَل  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

اَرُتُه   ِعْتُقُه« َفَكفَّ

616 1265 

إسناده تالف وقد صح 
من قوله صلى هللا  

عليه وسلم )عينان ال  
تمسهما النار: عين  
بكت من خشية هللا،  

تحرس في  وعين باتت 
 سبيل هللا( 

داود بن منصور  
النسائي البغدادي ابو  

 سليمان 

ز از َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلَورَّاُق المصيصي  أخبرني علي  بن أحمد الر 
ثنا أي وب بن خوط   ثنا داود بن منصور حد  ثنا الهيثم بن خالد المصيصي حد  حد 

َثَنا اْبُن اْلَحاِرثِ  ِ  َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َأنَّ َرُجال سَ   -َيْعِني ُنَفْيًعا  - َحدَّ َأَل َرُسوَل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِبَم َأتَِّقي النَّاَر؟ َقاَل: »ِبُدُموِع َعْيَنْيَك، َفِإنَّ َعْيًنا َبَكْت ِمْن   َصلَّى َّللاَّ

 النَّاُر« َخْشَيِة َّللاَِّ ال َتْأُكُلَها 

617 1584 

إسناده تالف وقد ورد  
عن النبي صلى هللا  

عليه وسلم النهي عن  
بالصدقة   واألمرالمثلة 

 من طرق أخرى.

عبد العزيز ْبن َأْحَمد ْبن  
ُمَحمَّد ْبن الفضل ْبن  
أحمد بن محمد بن  
حماد، أبو طالب  

 الدنقشي  

، حدثنا أبو طالب عبد العزيز ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن الفضل   َأْخَبَرَنا التَُّنوِخيُّ
َنْقِشيُّ َقاِضي َراَمُهْرُمَز ِبَبْغَداَد في سنة إحدى  اٍد الدَّ ِد ْبِن َحمَّ ْبن أحمد بن ُمَحمَّ
أبو عبيد هللا   ثنا  ثنا يحيى بن محم د بن صاعد، حد  وسبعين وثالثمائة. حد 

ْبِن الم ِعْمَراَن  َعْن  اْلَحَسِن  َعِن  ُعَبْيٍد  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  ُسْفَياُن  َثَنا  ، َحدَّ خزومي 
ُحَصْيٍن َوَأِبي َبْكَرَة َوَمْعِقِل ْبِن َيَساٍر وأبي برزة األسلمي َوَأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاُلوا  

ُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم َقطُّ َقاَم ِفيَنا َخِطيًبا ِإال َوُهَو  َجِميًعا: َما َسِمْعَنا َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َدَقِة.   َيْنَهاَنا َعِن اْلُمْثَلِة، َوَيْأُمُرَنا ِبالصَّ
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618 787 
إسناده تالف وقد ورد  
من حديث ابن عباس  
 من طريق فيه ضعف.

محمد بن سهل بن  
 محمد الجمال أبو جعفر 

، أخبرنا محم د بن المظفر الحافظ    - لفظا  -َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َعِليٍ  البصري 
َثَنا   ُد ْبُن َسْهِل ْبِن محم د بن أحمد بن سعيد الجم ال، َحدَّ َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ َحدَّ

ِ ْبِن ُجَبْيِر  َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن ُمَعاِذ ْبِن ِعيَسى ْبِن ِضَراِر ْبِن َأْسَلمَ   ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َهَراَسَة، َعْن  ثنا أبي، َحدَّ ْبِن َأَسِد ْبِن َهاِشِم ابن عبد مناف، حد 
َحى، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت:  ، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي الضُّ ُسْفَياَن الثَّْوِريِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: َيا َرُسوَل  َأَتى اْلَعبَّاُس ْبُن عَ  ْبِد اْلُمَطلَِّب َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َغاِئَن ِفي ُأَناٍس ِمْن َقْوِمَنا ِمْن َوَقاِئَع َأْوَقْعَناَها َفَقاَل َرُسوُل   ِ، ِإنَّا َلَنْعِرُف الضَّ َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَما َوَّللاَِّ   ِإنَُّهْم ال َيْبُلُغوَن َخْيًرا َحتَّى ُيِحبُّوُكْم ِلَقَراَبِتي« َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتْرُجو َسْلَهَب َشَفاَعِتي َوال يرجوها  ُثمَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 بنو عبد المط لب«  

619 1379 
إسناده تالف وقد ورد  

من طرق أخرى 
 ضعيفة

سمعان بن مسبح، أبو  
 سعيد الكسي  

َثَنا َسْمَعاُن   ثنا عمر بن أحمد الواعظ، َحدَّ ل، حد  أخبرنا الحسن بن محم د الخال 
يُّ  ثنا يحيى    -َقِدَم َعَلْيَنا  -ْبُن ُمَسبِ ٍح اْلَكسِ  ان الكسي، حد  بيع بن حس  ثنا الر  حد 

، َعْن َأِبي َحا َثَنا ُسَلْيَماُن النََّخِعيُّ ثنا محم د بن سعيد، َحدَّ ِزٍم بن عبد الغفار، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِنيَُّة اْلُمْؤِمِن  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َخْيٌر ِمْن َعَمِلِه، َوَعَمُل اْلَكاِفِر َخْيٌر ِمْن ِنيَِّتِه، وكان َيْعَمُل َعَلى ِنيَِّتِه«  

620 681 
إسناده تالف وقد ورد  

من طريق أخر  
 ضعيف.

أحمد بن محمد بن  
موسى السوانيطي أبو  

 بكر

ٍد الفقيه، أخبرنا موسى بن  ُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَّ
موسى  بن  محمد  بن  أحمد  بكر  أبو  َثَنا  َحدَّ ر اج،  الس  هللا  عبد  ابن  عيسى 

ثنا حد  مسلم،  بن  سعيد  بن  يوسف  ثنا  حد  َسالٌم   السوانيطي،  َثَنا  َحدَّ قبيصة، 
الطَِّويُل، َعْن ِزَياُد ْبُن َمْيُموٍن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى 
ِل َيْوٍم ِمْن  َ َلْيَس ِبَتاِرٍك َأَحًدا ِمَن اْلُمْسِلِميَن َصِبيَحَة َأوَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ َّللاَّ

 َلُه« َضاَن ِإال َغَفَر  َشْهِر َرمَ 

إسناده تالف وللحديث   1423 621
 طرق كثيرة معلولة 

عبد هللا بن َأْحَمد بن  
 اْلُحَسْين، البزاز اْلَمْرَوِزيُّ 

َثِني َعْبُد   ثنا َعْبُد اْلَباِقي ْبُن َقاِنٍع اْلَقاِضي، َحدَّ َأْخَبَرِني َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْلَباَدا، حد 
بيع  -َأْحَمَد ْبِن اْلُحَسْيِن اْلَمْرَوِزيِ  اْلَبزَّازُ هللا ابن   ثنا إسحاق    -ِفي َقِطيَعِة الر  حد 

َثِني ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن ُحَذْيَفَة، َعِن   بن بشر، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َأْصَبحَ  ِ ِفي    النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ْنَيا، َفَلْيَس ِمَن َّللاَّ َوَهمُُّه الدُّ

 َشْيٍء« 

622 979 
إسناده تالف وله  

 إدريس بن خالد البلخي  .شاهد ضعيف

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َغاِلبٍ   -َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ َوَما كتبته إال عنه َثَنا ُمَحمَّ   - َحدَّ
ثنا إسحاق    -ِبَبْغَدادَ  ثنا جعفر بن الن ضر حد  ثنا إدريس بن خالد البلخي  حد  حد 

َأِبيِه َعْن عَ  َعْن  ُعْرَوَة  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  ِمْسَعٍر  َثَنا  َقاَل األزرق َحدَّ َقاَلْت  اِئَشَة. 
ْق ِبِنْصِف   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َفاَتْتُه َصالُة اْلُجُمَعُة َفْلَيَتَصدَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِديَناٍر«  
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623 518 

إسناده تالف وله  
شواهد عدة معلولة،  

جلها من طرق تالفة.  
]راجع الزوائد:  

454/3 ] 

أحمد بن الخطاب بن  
مهران بن عبد هللا  
 التستري أبو جعفر 

ثنا   ِد ْبِن َعاِئٍذ اْلَخالُل حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ ثنا ُعَبْيُد َّللاَّ ثني الحسن بن أبي طالب حد  حد 
ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن شعيب   أحمد بن الخط اب بن مهران. وَأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحمَّ

َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَخطَّاِب ْبِن َمْهَراَن َأُبو  الروياني أخبرنا على بن عمر الختلي َحدَّ 
التستري  ثنا    -ببغداد  -جعفر  حد  اْلَخَواِرْزِميُّ  اْلَوهَّاِب  َعْبِد  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ

َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َخاِلٍد َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َأِبي  عاصم بن عبد هللا َحدَّ
َخاَء َشَجَرٌة ِفي الزُّبَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »ِإنَّ السَّ ْيِر َعْن َجاِبٍر َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ْنَيا، َفَمْن َأَخَذ ِبُغْصٍن ِمْنَها َجرَُّه ِإَلى اْلَجنَِّة، وإن البخل   اْلَجنَِّة َأْغَصاُنَها ِفي الدُّ
 ا َجرَُّه ِإَلى النَّاِر«  شجرة في النار َفَمْن َأَخَذ ِبُغْصٍن ِمْنهَ 

624 387 

إسناده تالف وله  
شواهد عدة معلولة،  

جلها من طرق تالفة.  
 [ 95/3]راجع الزوائد: 

محمد بن مسلمة بن  
الوليد الطيالسي  
 الواسطي أبو جعفر 

ِإْبَراِهيَم  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  َأْحَمُد  َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ كتابه  أصل  من  األزهري   أخبرني 
اَرُقْطِنيُّ  الدَّ اْلَحَسِن  َأُبو  اْلَحِديَث  َهَذا  ِمْنُه  َمِعي  َوَسِمَع  اآلْبَنُدوِنيُّ    - اْلُجْرَجاِنيُّ 

ثنا محم د بن مسلمة الوا  ثنا إسحاق بن إبراهيم الحربي حد  َثَنا َيِزيُد  حد  سطي  َحدَّ
 . ْبُن َهاُروَن َعْن ُسَلْيَماَن التَّْيِميِ  َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديِ  َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
َخاُء َشَجَرٌة ِفي اْلَجنَِّة َوَأْغَصاُنَها   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »السَّ َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْرِض، َفَمْن َتَعلََّق ِبُغْصٍن ِمْنَها َجرَُّه ِإَلى اْلَجنَِّة، َواْلُبْخُل َشَجَرٌة ِفي النَّاِر  ِفي األَ 
 َوَأْغَصاُنَها ِفي اأَلْرِض، َفَمْن َتَعلََّق ِبُغْصٍن ِمْنَها َجرَُّه ِإَلى النَّاِر«  

إسناده تالف وله   1072 625
 شواهد معلولة.  

الحسن بن حامد بن  
علي الوراق الحنبلي ابو  

 عبد هللا 

َأْخَبَرَنا    -بدمشق  -المقرئ   َأْخَبَرَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن إبراهيم األهوازي 
ِ اْلَحَسُن ْبُن َحاِمِد ْبِن َعِليِ  ْبِن َمْرَواَن اْلَبْغَداِديُّ اْلَحْنَبِليُّ   - ِبَمكَّةَ   -َأُبو َعْبِد َّللاَّ

اِفِعيُّ  ِ الشَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن َغا -ِبَبْغَدادَ   -َحدَّ ِلٍب  َحدَّ
ِ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َثَنا ِديَناُر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َتْمَتاٌم َحدَّ

اَرُة االْغِتَياِب َأْن َتْسَتْغِفَر لمن تغتابه«   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكفَّ  َّللاَّ

إسناده تالف وله   807 626
 شواهد. 

محمد بن الضو بن  
الصلصال بن الدلهمس  

يعرف   جعفر،الكوفي أبو 
 بابي الغضنفر 

 ، ِ ْبُن َأِبي َسُمَرَة اْلَبَغِويُّ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه، َحدَّ
ض  بن  محم د  ثنا  حد   ، اْلَواِسِطيُّ ُسَلْيَماَن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ُمَحمَُّد  َثَنا  بن  َحدَّ و 

ْبِن   َصْلَصاِل  َعْن  َصْلَصاٍل  ْبُن  ضو  أبي  ثني  حد  الدلهمس،  بن  الصلصال 
ُ َعَلْيِه وسلم َيُقوُل: »ال َتَزاُل ُأمَِّتي  َلْهَمِس. َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ الدَّ

اْشِتَباكِ  ِإَلى  اْلَمْغِرَب  ُروا  ُيَؤخِ  َلْم  َما  ِديِنَها  ِمْن  ُفْسَحٍة  ُروا   ِفي  ُيَؤخِ  َوَلْم  النُُّجوِم 
 َصالَة اْلَفْجِر ِإَلى ِإْمَحاِق النجوم، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها«  

إسناده تالف وله طرق   853 627
 أخرى معلولة أيضا. 

إبراهيم بن إسحاق بن  
أبي خضرون الصيدالني  

 أبو إسحاق 

َثَنا ِإْبَراِهيُم  َأْخَبَرَنا َأْحَمُد بن محمد بن غالب، أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي، َحدَّ
َخْضُرونٍ  َأِبي  ْبِن  ِإْسَحاَق  ِحْفِظهِ   -ْبُن  ِمْن  ِإْمالًء  َرَأى  َمْن  ِبُسرَّ    - َصْيَدَناِنيٌّ 

ْبُن   َمْسَلَمُة  َثَنا  َحدَّ عبادة،  بن  روح  ثنا  حد  المثني،  بن  محم د  ثنا  ْلِت  حد  الصَّ
ْيَباِنيُّ َعْن ِزَيادٍ  انٍ   -الشَّ َقاَل: َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َيُقوُل:    -َوُهَو اْبُن َأِبي َحسَّ

َلُه َثالًثا   ُ َأَغاَث َمْلُهوًفا َغَفَر َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِمْنَها ِفيَها َصالُح َأْمرِِه ُكلِ ِه، َواْثَنَتاِن َوَسْبُعوَن َدَرَجاٍت َلُه  َوَسْبِعيَن َمْغِفَرًة، َواِحَدةٌ 
ِ َيْوَم اْلِقَياَمِة«   ِعْنَد َّللاَّ
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628 1477 

إسناده تالف وله طرق  
أخرى معلولة. وقوله 
صلى هللا عليه وسلم  
ُجِل ِصْنُو   »َوِإنَّ َعمَّ الرَّ

َأِبيِه« قد صح من  
 أوجه اخرى.

عبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد ْبُن 
ِإْبَراِهيَم ْبن ُعْثَمان، َأُبو  
بكر العبسي المعروف  

 بابن َأِبي شيبة  

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّد اْلُمِفيُد،   َثِني َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعِليٍ  اْلَورَّاُق، َحدَّ َحدَّ
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َشِبيٍب اْلَمْعَمِريُّ َقاَل: َقَعَد َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة ِفي  َحدَّ

ُث النَّ  َصاَفِة ُيَحدِ  َل اْلَمْجِلِس عن ابن الفضيل َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي  الرَّ َث َأوَّ اَس، َفَحدَّ
َثِني َعْبُد اْلُمطَِّلِب ْبُن َرِبيَعَة ْبِن اْلَحاِرِث   ِزَياٍد َعْن َعْبِد هللا ابن اْلَحاِرِث َقاَل: َحدَّ

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم: »اْحَفُظوِني ِفي ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُجِل ِصْنُو َأِبيِه«    اْلَعبَّاِس َفِإنَُّه َبِقيَُّة آَباِئي َوِإنَّ َعمَّ الرَّ

629 691 

إسناده تالف وله طرق  
عدة معلولة، وقال 
الحافظ ابن حجر:  

ضعيف جدا وال يثبت  
 في هذا شيء 

أحمد بن محمد بن  
 مهدي 

ِد ْبِن ُعَبْيِد   ِ ْبُن ُمَحمَّ أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي وُعَبْيُد َّللاَّ
ثنا أحمد بن محم د  ق اق، حد  ُد ْبُن اْلَخِضِر الد  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ اُر َقاال: َحدَّ ِ النَّجَّ َّللاَّ

ثنا سالم ْبُن َساِلٍم اْلبَ  ثنا الحسن بن عرفة، حد  ، َعْن َعِليِ   بن مهدي، حد  ْلِخيُّ
  ِ ِ ْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َعْبِد َّللاَّ ْبِن ُعْرَوَة بن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقاَد َأْعَمى َأْرَبِعيَن ِذَراًعا َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة  «   َصلَّى َّللاَّ

630 1658 
تالف وله طرق  إسناده 

كثيرة معلولة. وهو  
 حديث ضعيف.

ُعَمر ْبن ِإْسَماِعيل بن  
مجالد بن سعيد، 

 الهمداني  

ِد بن عبيد النجار قاال:   ِ ْبُن ُمَحمَّ ُل، َوُعَبْيُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َعِليٍ  اْلُمَعدَّ
ثنا أحمد بن عبيد هللا بن ساب ثنا محم د بن المظف ر، حد  ثنا عثمان  حد  ور، حد 

ِريُر َعِن اأَلْعَمِش َعْن ُمَجاِهٍد   َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة الضَّ بن إسماعيل بن مجالد، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَنا َمِديَنُة الحكمة  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 «.اْلَبابَ  وعلي  بابها، فمن أراد الحكمة َفْلَيْأتِ 

631 1067 
إسناده تالف وله طرق  

معلولة. وهو حديث 
 ضعيف.

الحسن بن إبراهيم  
 المكتب أبو القاسم 

َثَنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحْرِبيُّ الزَّاِهدُ  َقاَل ُقِرَئ َعَلى َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن   -َلْفًظا  - َحدَّ
ثنا   َثِني َأُبو اْلَقاِسِم اْلَحَسُن ْبُن إبراهيم المكتب حد  َشاَذاَن َوَأَنا َأْسَمُع. َقاَل: َحدَّ

ثنا سهل بن نصر ُد ْبُن    محم د ابن الفضل الوصيفي حد  َثَنا ُمَحمَّ المطبخي َحدَّ
ْحَمِن اأَلْنَصاِريِ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.  َثِني َسِعيُد ْبُن ُلْقَماَن َعْن َعْبِد الرَّ اْلُفَراِت َقاَل َحدَّ

وِق َدَناَءٌة«  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »اأَلْكُل ِفي السُّ  َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

632 941 
إسناده تالف وله طرق  

معلولة. وهو   وشواهد
 حديث ضعيف.

إسماعيل بن الحسين  
بن علي الفقية الزاهد  

 البخاري أبو محمد 

ٍد ِإْسَماِعيُل ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن علي  أخبرنا أبو جعفر السمناني ، َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّ
ثنا محم د  ، حد  ِد ْبِن َحْمَداَن اْلَمْرَوِزيُّ البخاري  الفقيه الزاهد، َأْخَبَرَنا َبْكُر ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا َما  ، َحدَّ ُد ْبُن َخاِلِد ْبِن َعْثَمَة اْلَحَنِفيُّ َثَنا ُمَحمَّ ِلُك ْبُن َأَنٍس، َعْن  بن يونس، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِ. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

َل ِإَلْيِه َفَلْم َيْقَبلْ  ُكْم َأْبَناُؤُكْم، َوِعفُّوا َتِعفَّ ِنَساُؤُكْم َوَمْن ُتُنصِ  وا آَباَءُكْم َيَبرَّ  َلْم  »َبرُّ
 َيِرْد َعَليَّ اْلَحْوَض«  

633 942 
إسناده تالف وله طرق  

معلولة. وهو   وشواهد
 حديث ضعيف.

إسماعيل بن الحسين  
بن علي الفقية الزاهد  

 البخاري أبو محمد 

، أخبرنا محم د بن يونس،  قطي  ِد ْبِن ِبْشِر ْبِن سنقر الس  َثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر.   ثنا علي بن قتيبة الرفاعي، َحدَّ حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َبرُّ  ُكْم َأْبَناُؤُكْم، َوِعفُّوا  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ وا آَباَءُكْم َيَبرَّ
َل ِإَلْيِه َفَلْم َيْقَبْل َفَلْن َيِرَد َعَليَّ اْلَحْوَض«    َتِعفَّ ِنَساُؤُكْم، َوَمْن ُتُنصِ 
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634 970 
إسناده تالف وله طرق  

معلولة. وهو   وشواهد
 حديث ضعيف.

إسحاق بن إبراهيم بن  
أحمد الجرجاني أبو 

 محمد

ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َيْعُقوَب اْلَقاِضي، أخبرنا أبو محم د إسحاق بن إبراهيم  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
اْلَمْعُروُف ِباْبِن َأِبي ِإْسَحاَق اْلَكيَّاِل    -ابن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن ُشَرْيٍح اْلُجْرَجاِنيُّ 

ُد ْبُن َأْحَمَد  بفائدة أبي بكر بن البقال، حَ  -َقِدَم َعَلْيَنا اْلَحجَّ  َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ دَّ
الم بن   -بنيسابور  -ْبِن سعيد الر ازي   ثنا عبد الس  ثنا العب اس بن حمزة، حد  حد 

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َناِفٍع، َعِن  َثَنا َوْهُب ْبُن َوْهٍب َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ ، َحدَّ مشقي  مسلم الد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َصلُّوا َخْلَف َمْن َقاَل ال  اْبِن ُعَمَر. َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ

ُ، وَصلُّوا َعَلى َمْن َقاَل ال ِإَلَه ِإال َّللاَُّ«    ِإَلَه ِإال َّللاَّ

635 852 
إسناده تالف وله  

طريق أخرى بنحوه  
 معلة أيضا. 

إبراهيم بن إسحاق بن  
إبراهيم الثقفي السراج  

 النيسابوري 

ُد ْبُن    ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ُد ْبُن موسى الصيرفي، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد ُمَحمَّ
ار األصبهاني   ف  َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن   -إمالء  -َعْبِد هللا ابن أحمد الص  َحدَّ

،  ِإْسحَ  ثنا محم د بن معاوية الن يسابوري  رَّاُج أخو أبي العب اس ببغداد، حد  اَق السَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َصْفَواَن، َعِن اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:   َحدَّ

ُل ِفي ُكلِ  َيْوٍم ِمائَ  َ َتَعاَلى ُيَنزِ  َة َرْحَمٍة، ِستِ يَن ِمْنَها َعَلى  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ: »ِإنَّ َّللاَّ
 الطَّاِئِفيَن ِباْلَبْيِت، َوِعْشِريَن َعَلى َأْهِل َمكََّة، َوِعْشِريَن َعَلى َساِئِر النَّاِس« 

إسناده تالف، والحديث   162 636
 محمد بن جعفر البزاز  ضعيف

ِد المفيد   َأْخَبَرِني َأُبو َسْعٍد اْلَماِليِنيُّ  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ قراءة َقاَل َأْنَبَأَنا ُمَحمَّ
قال نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلَبْغَداِديُّ ِبَحَلَب ِإْمالًء ِمْن كتابه قال نبأنا مجاهد بن  
موسى قال نبأنا معن بن عيسى قال نبأنا َماِلٍك، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َجاَء َأَحُدُكْم ِإَلى َمْجِلٍس َفَأْوِسْع َلُه  َقا َل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ ِبَها َوَأُخوُه اْلُمْسِلُم، َفِإْن َلْم ُيوَسْع َلُه َفْلَيْنُظْر   َفْلَيْجِلْس َفِإنََّها َكَراَمٌة َأْكَرَمُه َّللاَّ

 َأْوَسَع موضع فليجلس فيه  « 

637 132 

إسناده تالف، وقد  
روي من حديث مرثد  

 واسنادهالغنوي بنحوه 
 ضعيف

محمد بن إسماعيل بن  
موسى الرازي أبو  

 الحسين 

زَّاُز ِمْن َأْصِل ِكَتاِبِه َقاَل أنبأنا   ٍد الرَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُموَسى الر ازي  قال نبأنا أبو عمر َعْمُرو  

َهْوَذُة ْبُن َخِليَفَة اْلَبْكَراِويُّ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج   ْبُن َتِميِم ْبِن َسيَّاٍر الطََّبِريُّ َقاَل نبأنا 
َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا عليه وسلم: »ِإْن  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  َأِبي  َعْن  َعَطاٍء  َعْن 

ُموا  ُكْم َأْن ُتَزكُّوا َصالَتُكْم َفَقدِ   ِخَياَرُكْم«.َسرَّ

638 327 
إسناده تالف، وللحديث  

معلولة، طرق عدة 
 وهو ضعيف. 

محمد بن الفرات  
التميمي الكوفي أبو  

 علي 

ثنا أحمد بن   ، حد  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، أنبأنا عبد هللا بن إسحاق البغوي 
ثنا محم د بن الفرات. وأخبرنا الحسين بن   ثنا يونس بن محم د، حد  الخليل، حد 

ُد ْبُن أبي بكر أيضا، أنبأنا أبو جعفر أحمد بن   َثَنا ُمَحمَّ يعقوب األصبهاني، َحدَّ
َثَنا   ثنا محم د بن الفرات، َحدَّ ثنا جبارة، حد  َصاِلٍح، َوُموَسى ْبُن َهاُروَن قاال: حد 
، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل   ْحَمِن اأَلْنَصاِريِ  َسِعيُد ْبُن ُلْقَماَن، َعْن َعْبِد الرَّ

وِق َدَناَءٌة«  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ    َعَلْيِه َوَسلََّم: »اأَلْكُل ِفي السُّ

639 1650 
إسناد الطريق األول 

تالف. وإسناد الطريق 
 الثاني ضعيف. 

ُعَمر ْبن الحسن،  
 المدائني 

المقرئ  عمر  بن  أحمد  بن  علي  الفوارس   -أخبرنا  أبي  بن  محمد    - بانتقاء 
  ، افعي  َثَنا ِإْسَماِعيُل  أخبرنا محمد بن عبد هللا الش  ُد ْبُن ُيوُنَس َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ُد  ْبُن ُزَراَرَة. َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ افعي  َوَأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، أخبرنا أبو بكر الش 
ثنا عمر بن الحسن   ْبُن َغاِلِب ْبِن َحْرٍب َقاَل: حدثني إسماعيل بن زرارة، حد 
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ٍل َقاَل: َتَزوََّج المدائني   ِ ْبِن ُمَغفَّ ثنا الحسن ابن َأِبي اْلَحَسِن َعْن َعْبِد َّللاَّ ، حد 
َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر اْمَرَأًة ِفي َمَرِضِه، َفَقاُلوا: ال َيُجوُز، َوُهَو ِمَن الثُُّلِث. َفاْرَتَفُعوا 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َكاُح َجاِئٌز َوال ُيْجَعُل من    ِفي َذِلَك ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َفَقاَل: »النِ 
 الثلث«.

640 1269 

إسناد الطريق األول 
  وإسنادضعيف. 

الطريق الثاني تالف. 
وأصل الحديث في  

 الصحيحين.

داود بن علي بن خلف  
 الظاهري ابو سليمان 

اْلحسِن   َأُبو  اْلَقاِضي  حدَثَنا  طالب  َأِبي  ْبُن  اْلَحَسُن  اْلَحَسِن  َأْخَبَرَنا  ْبُن  َعِليُّ 
. اُوِديُّ ثنا أبو عيسى ْبُن َيْعُقوَب ْبِن ِمْهَراَن الدَّ وَأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو  الجراحي حد 

اودي حدثنا َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد  َبْكر ُمَحمَّد ْبن ُعَمر ْبِن ِإْسَماِعيَل الد 
َثَنا َأُبو اْلَفْضلِ  اهد َحدَّ ِفي ُسوِق   -اْلَعبَّاُس ْبُن َأْحَمَد اْلُمَذكِ ُر اْلَخِضيبُ   َّللاَّ الش 

َثَنا َأُبو ُسَلْيَماَن َداُوُد ْبُن   اْلَعَطِش ِفي َسَنِة َخْمٍس وعشرين وثالثمائة. َقاال: َحدَّ
ثنا عيسى بن يونس   ثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حد  َعِليِ  بن خلف حد 

َثَنا اأَلْوَزاِعيُّ َعْن إِ  ْبَراِهيَم ْبِن ُمرََّة َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ال ُتْنَكُح اْلِبْكُر َحتَّى ُتْسَتْأَذَن، َوِللثَّيِ ِب   َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ٍة، َفِإَذا َدَعْت ِإَلى َسْخَطٍة َوَأْوِلَياُؤَها ِإَلى َنِصيٌب ِمْن َأْمِرَها َما َلْم َتْدُع ِإَلى َسْخطَ 
ْلَطاِن«   الرضى، ُرِفَع َشْأُنَها ِإَلى السُّ

641 642 

إسناده تالف وقد ورد  
من حديث أبي سعيد  

الخدري بإسناد  
 ضعيف.

أحمد بن محمد بن  
 الحسن الدرهمي أبو بكر 

ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ الشاهد،   ِ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ َأْحَمد ْبن أبي جعفر،  َأْخَبَرَنا 
ْرَهِميُّ  ِد ْبِن اْلَحَسِن الدِ  َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َقِدَم ِمْن َطْرُسوَس ِفي   -َحدَّ

َثَنا َعْبُد َّللاَِّ   -َسَنِة ثمان عشرة وثالثمائة  ثنا جعفر  َحدَّ ِد ْبِن ِسَناٍن، حد   ْبُن ُمَحمَّ
  ِ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ َقاَل:  ُهَرْيَرَة.  َأِبي  َعْن  اْلَحَسِن،  َأِبي َعِن  َثَنا  بن جسر، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: ِفي َهِذِه اآلَيِة:    [.34]الواقعة    {َوُفُرٍش َمْرُفوَعةٍ }َصلَّى َّللاَّ
َماِء   َواأَلْرِض« َقاَل: »َغُلَظ ُكلُّ ِفَراٍش ِمْنَها َكَما َبْيَن السَّ

642 820 

إسناده تالف، وله  
طرق معلولة، وهو 

ضعيف. والمحفوظ أنه  
من قول ابن شهاب  

الزهري كما قال  
 البيهقي. 

محمد بن عبد هللا بن 
عمرو بن المنتجع  
 المروزي أبو عمرو 

ُد ْبُن علي الواسطي، أخبرنا محم د بن المظفر،  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ
َثِني اْلَحَسُن ْبُن  . َوَحدَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْمٍرو اْلَمْرَوِزيُّ َأْخَبَرَنا َأُبو َعْمٍرو ُمَحمَّ

َثَنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر ْبنِ  ل، َحدَّ ٍد الخال  ، حدثنا محمد بن عبد ُمَحمَّ ِريُّ كَّ ٍد السُّ  ُمَحمَّ
ا   -هللا بن عمرو ابن المنتجع ثنا    -قدم علينا حاج  ثنا علي بن خشرم، حد  حد 

ْبِن   ُسَلْيَماَن  َعْن  ُسَلْيٍم،  ْبِن  َصْفَواَن  َعْن  جعدية،  ابن  عن  محم د  بن  اج  حج 
ُ  َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ُعِبَد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

يِن«    ِبَشْيٍء َأْفَضُل ِمْن ِفْقٍه ِفي الدِ 

643 996 
إسناده تالف، وهو  

 مرسل.

بشر بن غياث بن أبي  
كريمة المريسي أبو عبد  

 الرحمن 

ل أخبرنا إبراهيم بن عبد هللا الشطي  َأُخو الخال  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  اْلُحَسْيُن  َوَأْخَبَرِني 
اْلَجْوَهِريُّ  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  َحِبيُب  َثَنا  َحدَّ الث قفي   صفوان  أبو  ثنا  اْلَحَسِن    -حد  َأُبو 

ْحَمِن ِبشْ   -الوكيل  َثَنا َأُبو َعْبِد الرَّ ثنا محم د بن عبد الوه اب َحدَّ ُر ْبُن ِغَياٍث  حد 
ُ َعَلْيِه   ِ اْلَغَنِويِ  َعِن اْلَحَسِن. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َوَسلََّم: »النَّاُس َسَواٌء َكَأْسَناِن اْلُمْشِط، َوِإنََّما َيَتَفاَضُلوَن ِباْلَعاِفَيِة َواْلَمْرُء َكِثيٌر 

 ، َوال َخْيَر َلَك ِفي ُصْحَبِة َمْن ال َيَرى َلَك ِمَن اْلَحقِ  ِمْثَل الَِّذي َتَرى َلُه« ِبَأِخيهِ 
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644 1890 

إسناده تالف ومتنه  
ضعيف ورد من طرق  

وقوله   معلولة،عدة 
صلى هللا عليه وسلم  

»َأْكِرُموا اْلُخْبَز«  
صححه الحاكم من 
حديث عائشة رضي  

هللا عنها ووافقه  
 الذهبي 

غياث ْبن إبراهيم، َأُبو  
عبد الرحمن النخعي  

 الكوفي  

القرشي   اْلَوهَّاِب  َعْبِد  ْبُن  الِم  السَّ َعْبُد  اْلَفَرِج  َأُبو  أخبرنا    -بأصبهان  -َأْخَبَرَنا 
ثنا علي  بن  الر ازي، حد  ثنا محم د بن جعفر  سليمان ابن أحمد الطبراني، حد 

اْلُعَقْيِليُّ   َعْبَلَة  َأِبي  ْبُن  ِإْبَراِهيُم  َثَنا  َحدَّ إبراهيم،  بن  ثنا غي اث  حد  َقاَل:  الجعد، 
َعَلْيِه    ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َيُقوُل  اأَلْنَصاِريَّ  َحَراٍم  ُأمِ   سمعت عبد هللا بن 

َمَواِت  َر َلُكْم ِبِه َبَرَكاِت السَّ َ َسخَّ  َواأَلْرِض«. َوَسلََّم: »َأْكِرُموا اْلُخْبَز َفِإنَّ َّللاَّ

645 537 

وإلسناده   تالف،إسناده 
إلى قوله صلى هللا  

النَّاِس  » عليه وسلم َ 
ِنَياٌم« شواهد يصح  

 بمجموعها 

أحمد بن سليمان بن  
 أيوب العباداني أبو بكر 

َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اإِلْسَماِعيِليُّ أخبرنا    أخبرنا أبو بكر البرقاني َحدَّ
ثنا حفص بن    -يعنى مطينا   -الحضرمي ثنا على بن حرب الموصلي حد  حد 

عمرو بن حكيم بن َعْمِرو ْبِن َقْيٍس اْلُمالِئيُّ َعْن َعَطاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل  
 َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة ُغَرًفا، ِإَذا َكاَن َصاِحُبَها ِفيَها  َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ 

َلْم َيْخَف َعَلْيِه َما َخْلَفَها، َوِإَذا َخَرَج ِمْنَها َلْم َيْخَف َعَلْيِه َما ِفيَها« ِقيَل: ِلَمْن  
الَم، َوَصلَّى ِباللَّْيِل َوالنَّاِس  ِهَي َيا َرُسوَل؟ َقاَل: »ِلَمْن َأَطاَب اْلَكالَم، َوَأْفَشى السَّ 

ُ،   «.ِنَيامٌ  ِ، َوال ِإَلَه ِإال َّللاَّ ِ، َواْلَحْمُد ّلِلَّ ِقيَل: َوَما َطيِ ُب اْلَكالِم قال: »ُسْبَحاَن َّللاَّ
 ُ  َأْكَبُر« َوَّللاَّ

646 270 

إسناده تالف، وقد  
صح من طرق أخرى 
امره صلى هللا عليه  

وسلم بالدلجة، وأن هللا  
قد بارك لهذه األمة في  

 بكورها  

محمد بن علي بن  
موسى بن جعفر بن  

محمد بن الحسين بن  
علي بن أبي طالب أبو  

 جعفر بن الرضا 

ثنا محم د بن عبد هللا   ُد أخبرنا الحسن بن أبي طالب، حد  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ يباني  الش 
  ِ َثَنا َعْبُد اْلَعِظيِم ْبُن َعْبِد َّللاَّ ثنا أبي، َحدَّ ْبُن َصاِلِح ْبِن اْلَفْيِض ْبِن فياض، حد 
، َعْن َأِبيِه   َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُموَسى، َعْن َأِبيِه َعِليٍ  ، َحدَّ اْلَحَسِنيُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى اْلَيَمِن    ُموَسى، َعنْ  آَباِئِه، َعْن َعِليٍ  َقاَل: َبَعَثِني النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
، َما َخاَب َمِن اْسَتَخاَر، َوال َنِدَم َمِن اْسَتَشاَر،   َفَقاَل ِلي َوُهَو ُيوِصيِني: »َيا َعِليُّ

ْلَجِة، َفِإنَّ اأَلْرَض   ، َعَلْيَك ِبالدُّ ،  َيا َعِليُّ ُتْطِوي ِباللَّْيِل ماال تْطِوي ِبالنََّهاِر، َيا َعِليُّ
َ َباَرَك أُلمَِّتي ِفي ُبُكوِرَها  « ِ َفِإنَّ َّللاَّ  اْغُد ِبْسِم َّللاَّ

647 214 

إسناده تالف، وللخبر  
طرق تالفة وضعيفة.  

والضعيف منها  
كالمتعاضد في إثبات  

 القصة.  أصل

محمد بن الحجاج  
الواسطي أبو  اللخمي 

 إبراهيم

َأْخَبَرَنا ِبِه َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َطْلَحَة ْبِن َأْحَمَد اْلَواِعُظ قال نبأنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد  
ِد ْبِن َعِليِ  ْبِن اأَلْشَعِث اْلُمْقِرُئ اْلَمْعُروُف ِباْبِن جنية قال   ْبُن ِعيَسى ْبِن ُمَحمَّ

متى نبأنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليدِ  ان الس   اْلَفاِرِسيُّ َقاَل نبأنا محم د بن حس 
اجِ  ْعِبيِ  َعِن اْبِن    -َيْعِني اللَّْخِميَّ   -قال نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحجَّ َعْن ُمَجاِلٍد َعِن الشَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم َفَقاَل:  َعبَّاٍس. َقاَل: َقِدَم َوْفُد َعْبُد اْلَقْيِس َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
؟ ِ َنْعِرُفُه. َقاَل:    «.»َأيُُّكْم َيْعِرُف قسَّ ْبَن َساِعَدَة اإِلَياِديَّ َقاَل: ُكلَُّنا َيا َرُسوَل َّللاَّ

ْهِر اْلَحَراِم َعَلى َجَمٍل   «.»َفَما َفَعَل؟ َقاُلوا: َهَلَك. َقاَل: َما َأْنَساُه ِبُعَكاٍظ ِفي الشَّ
النَّاَس َوُهَو َيُقوُل: َأيَُّها النَّاُس اْجَتِمُعوا َواْسَمُعوا َوُعوا، َلُه َأْحَمَر َوُهَو َيْخُطُب  

َماِء َلَخَبًرا،   َمْن َعاَش َماَت، َوَمْن َماَت َفاَت، َوُكلُّ َما ُهَو آٍت آٍت، ِإنَّ ِفي السَّ
وُر، َوِبَحاٌر ال  َوِإنَّ ِفي اأَلْرِض َلِعَبًرا، ِمَهاٌد َمْوُضوٌع، َوَسْقٌف َمْرُفوٌع، َوُنُجوٌم َتمُ 

ِ ِديًنا   َتُغوُر، َأْقَسَم ِقسٌّ َقَسًما، َلِئْن َكاَن ِفي اأَلْمِر ِرًضا، َلَتُعوُدنَّ َسَخًطا، ِإنَّ ّلِلَّ



151 
 

َفال  َيْذَهُبوَن  النَّاَس  َأَرى  ِلي  َما  َعَلْيِه،  َأْنُتْم  الَِّذي  ِديِنُكُم  ِمْن  ِإَلْيِه  َأَحبُّ  ُهَو 
َفأَ  َأَرُضوا  َفَناُمواَيْرِجُعوَن؟  ُتِرُكوا  َأْم  يروى    «.َقاُموا،  »أيكم  َقاَل:    شعره؟« ُثمَّ 

 فأنشدوه:
 في الذاهبين األول ... ين ِمَن اْلُقُروِن َلَنا َبَصاِئرْ 

ا َرَأْيُت َمَواِرًدا ... ِلْلَمْوِت َلْيَس َلَها َمَصاِدرْ   َلمَّ
 َكاِبرْ َوَرَأْيُت َقْوِمي َنْحَوَها ... َيْسَعى اأَلَصاِغُر َواألَ 

 ال َيْرِجُع اْلَماِضي ِإَليَّ ... َوال ِمَن اْلَباِقيَن َغاِبرْ 
 َأْيَقْنُت َأنِ ي ال محا ... لة َحْيُث َصاَر اْلَقْوُم َصاِئرْ 

648 492 

إسناده تالف، وله  
شواهد معلولة. وقد  
ورد من طريق حسن  
عن أبي هريرة مرفوعا  
 بلفظ ))تهادوا تحابوا((  

أحمد بن حسن بن علي  
بن الحسين المقرئ أبو  

 علي دبيس 

ِحيمِ  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ َثَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ وَأُبو    - ِبَأْصَبَهانَ   -َحدَّ
ْسَكِريُّ  َقاال: َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكِر بن  -ِبُحْلَوانَ  -َطاِلٍب َيْحَيى ْبُن َعِليِ  ْبِن الطَّيِ ِب الدَّ

َثَنا َأُبو َعِليٍ  َأْحمَ    - ببغداد   -ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن على بن الحسين المقرئ المقرئ َحدَّ
َثَنا َأُبو ُيوُسَف اأَلْعَشى َعْن ِهَشاِم ْبِن  ثنا محم د بن عبد الن ور الكوفي  َحدَّ حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتَهاَدْوا   ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

َغاِئَن ِمَن اْلُقُلوِب« َفإِ   نَّ اْلَهَديََّة ُتْخِرُج الضَّ

649 2098 

إسناده تالف والشطر  
َرُسوُل َّللاَِّ  األول َنَهى

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َصلَّى َّللاَّ
إن ُتْقَرَن التَّْمَرَتاِن ِفي  

اأَلْكَلِة، صحيح من  
 طرق أخرى 

الهيثم بن عدي بن   
ابو   الرحمن الطائي،عبد 

 عبد الرحمن  

ِ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن   ِإْبَراِهيَم البغوي، َأْخَبَرَنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، َأْخَبَرَنا َعْبد َّللاَّ
َثَنا اْلَهْيَثُم ْبُن َعِديٍ  َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،  حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إن ُتْقَرَن   َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ا ِفيَها.  التَّْمَرَتاِن ِفي اأَلْكَلِة، َوَأنْ   ُتَفتََّش التَّْمَرُة َعمَّ

650 404 

إسناده تالف وخبر  
هدم ذو السويقتين  
للكعبة صحيح من  

 طرق أخرى.

محمد بن الورد بن عبد  
 هللا التميمي أبو جعفر 

ثنا عبد   ِد ْبِن َعِليٍ  النَّاِقُد حد  َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ ثنا على بن طلحة المقرئ َحدَّ حد 
ثنا أبو ِإْسَماِعيَل   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َوْرِد ْبِن َعْبِد َّللاَِّ حد  هللا ابن محم د بن ناجية َحدَّ

ٍد َعْن َأِبي ِعَقاٍل عَ  ْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك: َأنَّ النَِّبيَّ ْبِن َعيَّاٍش َعْن ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفاَضَتا َعْيَناُه ُثمَّ َقاَل: »َكَأنِ ي َأْنُظُر ِإَلى ُسَوْيَقِتي اْلَحَبِشيِ   َصلَّى َّللاَّ

 َيْهِتُك اْلَبْيَت«  

651 1611 

إسناده تالف وقد صح 
من طرق كثيرة قوله  
صلى هللا عليه وسلم  

أحدكم الجمعة )إذا أتى 
 فليغتسل(

عبد الرزاق بن منصور  
بن أبان، أبو محمد 

 البندار 

ِ اْلَمَحاِمِليُّ  ي اْلُحَسْيِن ْبِن    َأخبرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َقاَل: َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َجدِ 
َيِدهِ   - ِإْسَماِعيلَ  ْبُن منصور   -ِبَخطِ   زَّاِق  الرَّ َعْبُد  َثَنا  البندار   -َحدَّ   - أبو محم د 

ِ اْبِن َعمِ  ِحبِ ي ْبِن َحاِتٍم اْلَجْرَجَراِئيُّ َعِن اْبِن َسْمَعاَن   ثنا المغيرة ابن َعْبِد َّللاَّ حد 
ْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا َعْن زَ 

 عليه َوَسلََّم: »َمْن َحَضَر ِمْنُكُم اْلُجُمَعَة َفْلَيْغَتِسْل َكُغْسِلِه ِمَن اْلَجَناَبِة«  .

652 633 

إسناده تالف. والشطر  
الَم   األول منه »إنَّ السَّ
اْسٌم ِمْن َأْسَماِء َّللاَِّ، 

َوَضَعُه ِفي اأَلْرِض« له  
شواهد وهو صحيح. 

أحمد بن محمد بن أيوب  
 األنصاري 

بن عبد هللا بن شهريار األصبهاني، أخبرنا سليمان بن أحمد   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّدُ 
َثَنا َأْحَمُد ْبُن   ، َحدَّ ِد ْبِن َأيُّوَب اأَلْنَصاِريُّ البغدادي  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ الطبراني، َحدَّ

ِ ْبِن َأِنيسٍ   -َيْحَيى اأَلِنيِسيُّ  ِ، َحدَّ   -َمْن َوَلِد َعْبِد َّللاَّ َثَنا ِعْصَمُة ْبُن  َأُبو َعْبِد َّللاَّ
، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن   ، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اأَلْنَصاِريِ  ٍد اأَلْنَصاِريُّ ُمَحمَّ
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أَلْهِل    »َتِحيَّةً أما قوله 
ِديِنَنا َوَأَماًنا أَلْهِل  

ِتَنا« فله شواهد وهو   ِذمَّ
 ضعيف

الَم اْسٌم ِمْن َأْسَماِء   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »إنَّ السَّ َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ِ، َوَضَعُه  ِتَنا« ِفي اأَلْرِض َتِحيًَّة أَلْهِل ِديِنَنا َوَأَماًنا أَلْهِل َّللاَّ  ِذمَّ

653 856 

إسناده تالف وقوله  
صلى هللا عليه وسلم  
»ِإنََّما النَّْذُر َما اْبُتِغَي  

ِ َعزَّ   َوَجلَّ« ِبِه َوْجُه َّللاَّ
 طريق آخر حسن  له

إبراهيم بن بيهويه بن  
 منصور الفارسي 

ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبن عَ  َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ ْبد َّللاَّ  َأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن َأِبي علي، َحدَّ
َبْيَهَوْيِه ْبِن َمْنُصوِر ْبِن َمْنُصوِر ْبِن   ْبُن  ِإْبَراِهيُم  َأُبو ِإْسَحاَق  َثِني  الشاهد، َحدَّ

بيع تاجر ثقة من كتابه  -ُموَسى اْلَفاِرِسيُّ  َثَنا َنْصُر ْبُن َمْنُصوِر   -ِبَقِطيَعِة الر  َحدَّ
  - َقِدَم َعَلْيَنا َبْغَداَد ِفي سنة سبعين ومائتين   ِمْن َساِكِني َمْروَ   -ْبِن َزاَذاَن التَُّنوِخيُّ 

َناِد، َعْن َأِبيِه، َعْن  ْحَمِن ْبُن َأِبي الزِ  َثَنا َعْبُد الرَّ ثنا آدم بن أبي إياس، َحدَّ حد 
ُ َعَلْيِه  ِه. َقاَل: َأْدَرَك َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 

اْلِقَران؟وَ  َباُل  »َما  َفَقاَل:  اْلَبْيِت،  ِإَلى  َيْمِشَياِن  ُمْقَرَنْيِن  َأْن    «.َسلََّم  َنَذَرا  َقاُلوا: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَس َهَذا   َيْمِشَيا ِإَلى اْلَبْيِت ُمْقَرَنْيِن. َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِقَراَنُهَما« َفَقَطُعوا ِقَراَنُهَما، َوَنَظَر َوُهَو َيْخُطُب ِإَلى َأْعَراِبيٍ  َقاِئٍم ِفي  ِبَنْذٌر، اْقَطُعوا  
ْمِس َفَقاَل َلُه: »َما َشْأُنَك؟ ِ َنَذْرُت َأْن ال َأَزاَل َقاِئًما ِفي    «.الشَّ َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ

ْمِس َحتَّى َتْفُرَغ. َفَقاَل َلُه َرُسوُل َّللاَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَس َهَذا ِبَنْذٍر، الشَّ  َصلَّى َّللاَّ
ِ َعزَّ َوَجلَّ َوَتَباَرَك َوَتَعاَلى«    ِإنََّما النَّْذُر َما اْبُتِغَي ِبِه َوْجُه َّللاَّ

654 1839 

إسناده تالف وقوله  
صلى هللا عليه وسلم  

»اللَُّهمَّ َباِرْك أُلمَِّتي ِفي  
ُبُكوِرَها« ورد من 
حديث جماعة من  

الصحابة، وهو صحيح  
 بمجموع طرقه.

العباس ْبن عبد َّللاَّ ْبن 
َأْحَمد ْبن عصام، وقيل: 

العباس ْبن َأْحَمد ْبن  
، َأُبو الفضل   عبد َّللاَّ
 المزني الفقيه الشافعي 

ِد ْبِن حمدويه  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُعَبْيُد َّللاَّ َثِني َأُبو اْلَقاِسِم األزهري، َحدَّ َحدَّ
ثنا القاسم  ، حد  اِفِعيُّ البغدادي  َثَنا َأُبو اْلَفْضِل اْلَعبَّاُس ْبُن َأْحَمَد الشَّ الوزير، َحدَّ

َثَنا َأِبي َعْن َجعْ   -بحمص   -بن جعفر العلوي  ُد َحدَّ ٍد َعْن َأِبيِه ُمَحمَّ َفِر ْبِن ُمَحمَّ
َأِبيِه اْلُحَسْيِن َعْن َأِبيِه َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل    َعْن َأِبيِه َعِليٍ  َعنْ 

ْبَح َفاْفَزُعوا ِإَلى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َصلَّْيُتُم الصُّ َعاِء، َوَباِكُروا ِفي َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ الدُّ
 َطَلِب اْلَحَواِئِج، اللَُّهمَّ َباِرْك أُلمَِّتي ِفي ُبُكوِرَها«  . 

655 114 

إسناده تالف والشطر  
االول منه )ال يموتن  
احدكم حتى يحسن  

ظنه باّلِل( صحيح من  
عبد  حديث جابر بن  

 هللا

محمد بن إبراهيم بن  
كثير الصيرفي  

 البابشامي أبو عبد هللا 

اُر قال نبأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعِليٍ  َأُبو اْلَقاِسِم   ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَحفَّ َأْخَبَرَنا ِهالُل ْبُن ُمَحمَّ
ِبَبْغَداَد   ْيَرِفيُّ  َكِثيٍر الصَّ ْبِن  ِإْبَراِهيَم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ  ِ َعْبِد َّللاَّ َأُبو  نبأنا  َقاَل  اْلُخَزاِعيُّ 

اِم َسَنَة َثال  ٍث وسبعين ومائتين قال نبأنا أبو نواس الحسن بن هانئ  ِبَباِب الشَّ
َقاَل  َقاَل:  َماِلٍك.  ْبِن  َأَنِس  َعْن  َقاِشيِ   الرَّ َيِزيَد  َعْن  َسَلَمَة  نبأنا حم اد بن  قال 

،ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيُموَتنَّ َأَحُدُكْم َحتَّى ُيْحِسَن َظنَُّه ِباّلِلَّ َفِإنَّ    َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َثَمُن   الجنة« ُحْسَن الظَّنِ  ِباّلِلَّ

656 243 

إسناده تالف والشطر  
االول )دع ما ريبك  
الى ما ال يريبك( 
صحيح من طرق 

 أخرى 

محمد بن عبد بن عامر  
السغدي السمرقندي أبو  

 بكر

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن اْلَفْضِل القطان، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَعبَّاِس   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َماِلُك   ثنا قتيبة، َحدَّ ثنا محم د بن عبد بن عامر، حد  اْلَقْزِويِنيُّ قدم علينا، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْبُن َأَنٍس، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقا َل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َعزَّ   َوَجلَّ« »َدْع َما َيِريُبَك ِإَلى ماال َيِريُبَك، َفِإنََّك َلْن َتِجَد َفْقَد َشْيٍء َتَرْكَتُه ّلِلَّ
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رقم  م
 الحديث 

 نص الحديث  صاحب الترجمة  مرتبة الحديث 

 إسناده ضعيف جدا  23 657

ذكر نهري بغداد دجلة  
والفرات وما جعل هللا  

فيهما من المنافع  
 والبركات 

الُل َقاَل أنبأنا أبو بكر    ِد ْبِن اْلُحَباِب الدَّ َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن ُمَحمَّ
افعي  قال نبأنا محم د بن أحمد بن برد قال  محمد بن عبد هللا بن إبراهيم الش 

د ْبن ِعيَسى ْبن نبأنا محم د بن عيسى بن الطَّبَّاِع. وَأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحمَّ 
ِد ْبِن    -واللفظ له  -عبد العزيز البز ار بهمذان قال نا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ِد ْبِن طرخان البلخي  قال نا   ِ ْبُن ُمَحمَّ اْلُحَسْيِن الر ازي  قال نا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ
ثهم قا  ِبيُع ْبُن أحيد بن الحسين قرأت عليه أن محم د بن حفص حد  ل نبأنا الرَّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َبْدٍر َعِن اأَلْعَمِش َعْن َشِقيٍق َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيْنِزُل ِفي اْلُفَراِت ُكلَّ َيْوٍم َمَثاِقيُل ِمْن َبَرَكِة اْلَجنَِّة«    َّللاَّ

  -أبي سعيد الخدري   ضعيف جدا إسناده  45 658
 سعد بن مالك بن سنان 

ِ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد ْبِن فارس قال:   َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ، قال: نا َعْبُد َّللاَّ
ِ ْبُن َصاِلٍح َقاَل:  نا إسماعيل بن عبيد هللا بن مسعود العبدي قال: نبأنا َعْبُد َّللاَّ

َثِني اللَّيْ  : َأنَّ َحدَّ ُث َعْن َزْيِد ْبِن ُجَبْيَرَة َعْن َأِبي ُطَواَلَة َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
ُحَذْيَفَة ْبَن اْلَيَماِن َأَتاُهْم ِباْلَمَداِئِن َفَقاَم ُيَصلِ ي َعَلى ُدكَّاٍن، َفَجَذَبُه َسْلَماُن. ُثمَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َقاَل: ال َأْدِري َأَطاَل اْلَعْهُد َأْم َنِسيَت؟ أَ  َما َسِمْعَت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 أصحابه«. َيُقوُل: »ال ُيَصلِ ي اإِلَماُم َعَلى َأْنَشَز ِممَّا عليه 

محمد بن أحمد بن   إسناده ضعيف جدا   67 659
 إبراهيم الموصلي 

الموصلي يذكر أن َأَبا َمْنُصور كتب ِإَليَّ َأُبو الفرج ُمَحمَّد ْبن ِإْدِريس ْبن ُمَحمَّد  
ثهم قال نبأنا َأُبو زكريا َيِزيد ْبن ُمَحمَّد ْبن إياس   المظفر بن محم د الطوسي حد 
األزدي  قال نبأنا موسى بن هارون الحمال قال نبأنا محمد بن علي بن أحمد  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم ِفي النوم. فقلت: بن إبراهيم الموصلي َقاَل َرَأْيُت النَِّبي  َصلَّى َّللاَّ
َثَنا عن عبد الرحمن بن يزيد ْبِن َأْسَلَم َعْن  يا رسول هللا؛ إن يحيى الحماني َحدَّ
َأِبيِه َعِن اْبِن ُعَمَر عنك صل ى هللا عليك أنك قلت: َلْيَس َعَلى َأْهِل ال ِإَلَه ِإال 

َوَكَأنِ ي َمْنَشِرِهْم  ِفي  َوال  ُقُبوِرِهْم  ِفي  َوْحَشٌة   ُ َيْنُفُضوَن    َّللاَّ إال هللا  ِإَلَه  ِبَأْهِل ال 
فقال:  اْلَحَزَن.  َعنَّا  َأْذَهَب  الَِّذي   ِ ّلِلَّ اْلَحْمُد  وَيُقوُلوَن:  ُرُءوِسِهْم.  َعْن  التَُّراَب 

 »صدق ابن الحماني« 

 إسناده ضعيف جدا   78 660
محمد بن أحمد بن أبي  
خيثمة زهير بن حرب  

 أبو عبد هللا 

ُد بن الحسين بن الفضل القطان قال: أنبأنا أحمد بن كامل القاضي   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
قال نا محم د بن أحمد بن زهير قال: نا أبو جعفر أحمد بن جعفر الحمال َجاُر  

َقاَل:    -ًرا َزَكِريَّا ْبُن ِإْبَراِهيَم َخيْ   َأُبو[ َوَأْثَنى َعَلْيِه ]  - َأِبي َزَكِريَّا َيْحَيى ْبِن ِإْبَراِهيمَ 
ْحَمِن ْبِن َخاِلِد ْبِن َسَلَمَة اْلَمْخُزوِميُّ قال: نا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ  نا خالد ابن َعْبِد الرَّ
 ُ َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد َعْن َأِبي َعِطيََّة َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم. َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َصَدَقٌة« : »َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َبْعَد ُحُلوِل َأَجِلِه، َكاَن َلُه ِبُكلِ  َيْوٍم َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ 

محمد بن أحمد بن نصر  إسناده ضعيف جدا   97 661
 الترمذي أبو جعفر 

أخبرنا ابن الحسين القط ان قال نبأنا عبد الباقي بن قانع قال نبأنا محم د بن  
ٍد أحمد ابن نصر الترمذي قال   نبأنا إبراهيم بن المنذر قال نبأنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمَّ

ُد ْبُن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر. َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى   َمْوَلى َبِني َهاِشٍم َقاَل نبأنا ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشُكو ِإَلْيِه اْلَفاَقَة، َفَأَمَرُه َأْن َيَتزَ   وََّج. النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
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 إسناده ضعيف جدا   79 662
محمد بن أحمد بن أبي  
خيثمة زهير بن حرب  

 أبو عبد هللا 

َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن أبي الحسين النعالي قال: نا أحمد بن عبد هللا الذارع قال: 
قال: نا عبد    نا نا الحسين بن حريث  َقاَل:  َخْيَثَمَة  َأِبي  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ

ِ. َعِن النَِّبيِ  َصلَّى  حيم بن زيدان اْلَعمِ يُّ َعْن َأِبيِه َعْن َشِقيٍق َعْن َعْبِد َّللاَّ الر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ]ِفي َقْوِلِه   َ ُهَو    َتَعاَلى[:َّللاَّ  اْلُمْؤِمِنيَن. َمْوالُه َوِجْبِريُل َوصاِلُح  َفِإنَّ َّللاَّ

 َقاَل: »ِمْن َصاِلِح اْلُمْؤِمِنيَن َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر« 

 إسناده ضعيف جدا  119 663
محمد بن إبراهيم بن  

محمد أبو العباس يعرف  
 بابن الشيرجي 

ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن  ُد بن َأْحَمد بن رزق قال نبأنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ٍد المروزي، يعرف بابن الشيرجي من لفظه وحفظه قال نبأنا َأُبو َبْكِر ْبُن  ُمَحمَّ

َثِني أبي. َقاَل قلت ألبي َعْبد َّللاَّ  ِجْسَتاِنيُّ َقاَل َحدَّ  َأْحَمد ْبن حنبل:  َأِبي َداُوَد السِ 
  عنك«، تعرف ألبي العشراء الدارمي حديثا غير: »لو طعنت في فخذها ألجزأ  

ُد ْبُن عمرو الر ازي قال نا عبد الر حمن بن قيس قال   َقاَل: ال، َفُقْلُت: َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
اِرِميِ  َعْن َأِبيِه َقاَل: ُذِكَرِت اْلَعِتيَرُة ِلَرُسوِل    نا اُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َأِبي اْلُعَشَراِء الدَّ َحمَّ

َيُكوَن   َأْن  ُيْشِبُه  َأْحَسَنُه  َما  َأْحَمُد:  َفَقاَل  َنَها.  َفَحسَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ 
َواَة َواْلَوَرَقَة َفَكَتَبُه َعنِ ي.َصِحيًحا أَلنَُّه ِمْن َكالِم ا  أَلْعَراِب. َوَقاَل. الْبِنِه: َهاِت الدَّ

 إسناده ضعيف جدا  120 664
محمد بن إبراهيم بن  

محمد أبو العباس يعرف  
 بابن الشيرجي 

َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن عمر المقرئ قال نا إبراهيم بن أحمد القرميسيني قال  
ل قال نا َأُبو َمْسُعودٍ  ِ ْبِن اْلَحَسِن اأَلْصَبَهاِنيُّ المعد  َيْعِني   - نبأنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ْحَمِن    -َأْحَمَد ْبَن اْلُفَراتِ  اِد ْبِن َسَلَمَة َعْن َقاَل َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ ْبُن َقْيٍس َعْن َحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن  اِرِميِ  عن َأِبيِه. َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأِبي اْلُعَشَراِء الدَّ

َنَها.   اْلَعِتيَرِة َفَحسَّ

 محمد بن إبراهيم الفروي  إسناده ضعيف جدا  121 665

َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم قال نا محم د بن إبراهيم الفروى قال نا أبو مسلم الكجي قال  
يَّاُت َعْن َأِبي  نبأنا مسور بن عيسى قال نا القاسم بن يحيى قال نا َياِسيُن الزَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »ِإنَّ مِ  ْن َمَعاِدِن التَّْقَوى  الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َياَدِة   َتَعلُُّمَك ِإَلى َما َقْد َعِلْمَت ِعْلَم َما َلْم َتْعَلْم، َوالنَّْقُص ِفيَما َقْد َعِلْمَت ِقلَُّة الزِ 

ُجُل ِفي ِعْلِم َما َلْم َيْعَلْم؛ ِقلََّة االْنِتَفاِع ِبَما َقْد   َعِلَم« ِفيِه، َوِإنََّما َيْزَهُد الرَّ

 إسناده ضعيف جدا  143 666
محمد بن أبان بن وزير 

  بكر،البلخي أبو 
 مستملي وكيع 

أخبرناه ابن رباح البصري  قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس  
َثِني اْلَحَسُن ْبُن   ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر اْلَقْزِويِنيُّ َقاَل َحدَّ بمصر قال نبأنا َعْبُد َّللاَّ

ِد ْبِن ا ز اق قال نا َياِسيُن، َعْن ُمَحمَّ ِبيِع َقاَل أنبأنا عبد الر  ْلُمْنَكِدِر، َعْن َأِبي الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما  ِر ْبِن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُمَحرِ 

ْمُس   «.ِبُذُنوِبهِ َأَهلَّ ُمِهلٌّ ِإال آَبِت الشَّ

 إسناده ضعيف جدا  159 667
محمد بن جعفر بن  

يعرف بابن   محمد،
 الرازي 

ِ ْبِن َأْحَمَد ْبن شهريار األصبهاني  قال أنبأنا   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ
نبأنا محم د بن جعفر   َقاَل  الطََّبَراِنيُّ  َأيُّوَب  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  اْلَقاِسِم  َأُبو 

ب الوليد  نبأنا  قال  ببغداد  َأِبي الر ازي   ْبُن  نبأنا عويد  قال  الوليد  ن شجاع بن 
اِمِت، َعْن َأِبي َذرٍ  َقاَل: َقاَل   ِ ْبِن الصَّ ، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد َّللاَّ ِعْمَراَن اْلَجْوِنيُّ
اأَلَجَلْيِن َقَضى موسى  ُسِئْلَت َأيَّ  َوَسلََّم: »ِإَذا  َعَلْيِه   ُ ِلي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْغَرى عليه ال الم؟ َفُقْل َخْيَرُهَما َوَأَبرَُّهَما، َوِإْن ُسِئْلَت َأيَّ اْلَمْرَأَتْيِن َتَزوََّج؟ َفُقِل الصُّ س 
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ِمْنُهَما َوِهَي الَِّتي َجاَءْت فقالت َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ 
ِتِه؟ َقاَلْت َأَخَذ َحَجًرا َثِقيال َفَأْلَقاُه َعِن اْلِبْئِر. َقاَل:  اأَلِميُن. َفَقاَل: َما َرَأْيِت ِمْن قُ  وَّ

 َأَماِمي«َوَما الَِّذي َرَأْيِت ِمْن َأَماَنِتِه؟ َقاَلْت َقاَل ِلي اْمِشي َخْلِفي َوال َتْمِشي 

 إسناده ضعيف جدا  169 668
محمد بن جعفر بن  

الحسن صاحب المصلى 
 أبو الفرج 

َأْخَبَرِنيِه َأُبو اْلَقاِسِم اأَلْزَهِريُّ ِمْن َأْصِل ِكَتاِبِه قال أنبأنا محم د بن المظفر قال  
ثنا   ]الواسطي قال  َبْكٍر  َأُبو  ْبِن ُسَلْيَماَن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ بن    سليمان[أنبأنا 

اأَلْصَبِحيُّ   سلمة الخبائري قال نبأنا بقية بن الوليد قال نبأنا َماِلُك ْبُن َأَنسٍ 
  ِ ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلَمِديِنيُّ َقاَل َأْخَبَرِني ابن شهاب الزُّْهِريِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلِعَباَدُة اْنِتَظاُر اْلَفَرِج ِمَن   َّللاَِّ« َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا  173 669
محمد بن الحسن بن 
أبي يزيد الهمداني  
 المعشاري أبو الحسن 

قَّاُق  ُد ْبُن اْلَخِضِر ْبِن َزَكِريَّا الدَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن بن الحسين النعالي قال نبأنا ُمَحمَّ
ِ ُمَحمَّ  ُد ْبُن  َقاَل نبأنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َشِبيٍب قال نبأنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ

وِذيُّ [ قال نبأنا محم د بن الحسن الهمداني، عن عائذ اْلُمْكِتِب،  ِهَشاٍم ]اْلَمْرَورُّ
ُ َعَلْيِه   َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ُمْعَتِمٍر، َلْم ُيْعَرْض َوَلْم يحاسب  َوَسلََّم: »َمْن َماَت ِفي َهَذا اْلَوْجِه ِمْن َحاجٍ  َأوْ 
 وقيل له ادخل الجنة  « . 

محمد بن الحسين بن   إسناده ضعيف جدا  199 670
 حفص الكاتب أبو بكر 

ِد ْبِن َأْحَمَد اْلَعِتيِقيُّ  ُد ْبُن اْلَعبَّاِس    َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ قال نبأنا َأُبو ُعَمَر ُمَحمَّ
ْبِن َحيََّوْيِه َقاَل نبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َحْفٍص اْلَكاِتُب ِإْمالًء َبْعَد  
اْبِن َصاِعٍد َسَنَة ِستَّ عشرة وثالثمائة قال نبأنا أحمد بن عبيد بن ناصح قال  

ِريٍر َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد َعْن َقْيِس َعْن َجِريٍر. َقاَل: نبأنا َعْمُرو ْبُن جَ 
ُ َعَلْيِه وسلم: »إن هللا ليستحي َأْن ُيَعذِ َب َعْبَدُه َأْو َأَمَتُه  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اإلسالم« ِإَذا َأَسنَّا في 

 إسناده ضعيف جدا  238 671
محمد بن عباد بن  

يلقب   العكلي،موسى 
 سندوال 

ثنا إبراهيم  ثنا أحمد بن كامل القاضي، حد  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
، عن قرن   ُد ْبُن َعبَّاِد ْبِن ُموَسى، َعْن هشام بن الكلبي  َثَنا ُمَحمَّ الحربي، َحدَّ

ِه َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد النَِّبيِ  بن سعيد ابن ُعَفْيِف ْبِن  َمْعِدي َكِرَب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 
ِ َلَقْد َأْحَياَنا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجاَء َوْفٌد ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ ِبَبْيَتْيِن ِمْن ِشْعِر اْمِرِئ اْلَقْيِس. َقاَل: » َوَما َذاَك؟« َقاُلوا: َأْقَبْلَنا ُنِريُدَك َحتَّى َّللاَّ
إلى   َفاْنَتَهْيَنا  َعَلْيِه،  َنْقِدُر  َفَمَكْثَنا ال  اْلَماَء،  َأْخَطْأَنا  َوَكَذا  َكَذا  ِبَمْوِضِع  ُكنَّا  ِإَذا 
موضع طلح وممر فانطلق كل ِمنَّا ِإَلى َأْصِل َشَجَرٍة ِلَيُموَت ِفي ِظلِ َها، َفَبْيَنَما  

ا َرآُه َبْعُضَنا َتَمثََّل:نَ  ولما رأت أن  ْحُن ِفي آِخِر َرَمٍق ِإَذا َراِكٌب َقْد َأْقَبَل ُمْعَتمٌّ، َفَلمَّ
تيممت العين التي عند ضارج  دامي  الشريعة همها ... وأن بياضا في فرائصها  

ْعُر؟ َفَقاَل  َفَقاَل الرَّاِكُب: َمْن َيُقوُل َهذَ ... يفيء عليها الظِ ُل َعْرَمُضَها َطامي ا الشِ 
ِ َضاِرٌج َأَماَمُكْم. َوَقْد َرَأى َما ِبَنا ِمَن اْلَجْهِد،   َبْعُضَنا: اْمُرُؤ اْلَقْيِس. َقاَل: هذه َوَّللاَّ
َفِإَذا ِهَي َكَما َوَصَف   َوَبْيَنَها َنْحٌو ِمْن َخْمِسيَن ِذَراًعا،  َبْيَنَنا  َفِإَذا  ِإَلْيَها  َفَرَجْعَنا 

اْلقَ  ُ اْمُرُؤ  َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َفَقاَل  الظِ لُّ.  َعَلْيَها  َيِفيُء  اْلعْرَمُض  َعَلْيَها  ْيِس 
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نيا،   نيا، خامل في اآلخرة، مذكور في الد  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ذاك مشهور في الد 
َعَراِء، َيُقوُدهُ   «. ْم ِإَلى النارمنسي ِفي اآلِخَرِة، َيِجيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َمَعُه ِلَواُء الشُّ

محمد بن علي بن   إسناده ضعيف جدا  286 672
 إبراهيم بن حمي أبو بكر 

ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ِإْبَراِهيَم بن   ُد ْبن َأْحَمد ْبن رزق، حدثنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْحَمِن ْبُن َعْبِد َّللاَِّ  َثَنا َعْبُد الرَّ ِد اْبِن ِبْنِت َحاِتٍم. َقاال: َحدَّ   - حمى َوَجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ

ِ َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل  َعْن َأِبيِه، وَعنْ  -َيْعِني اْبَن ُعَمرَ   ُعَبْيِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َكاَن ِإَذا اْفَتَتَح الصالة بدأ ببسم هللا الر حمن   حيم.َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ  الر 

 إسناده ضعيف جدا  292 673
محمد بن أبي إسماعيل  
علي بن الحسين العلوي  

 أبو الحسن 

أبو الحسن   ثنا  ، حد  الن يسابوري  الحافظ  ُمَحمَّد  َعْبد هللا ْبن  ْبن  ُمَحمَّد  َأْخَبَرَنا 
َثِني َأِبي َأُبو ِإْسَماِعيَل َعِليُّ ْبُن   محم د ابن علي بن الحسن العلوي  ببغداد، َحدَّ

ي َثِني َجدِ  َثِني َأِبي اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن اْلَقاِسِم،    اْلُحَسْيِن، َحدَّ ُمَحمَّ
. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َعْن َأِبيِه، َعْن َزْيِد ْبِن اْلَحَسِن، َعْن َأِبيِه َعْن َعِليٍ 
ًدا َفَأْكِرُموُه َوَأْوِسُعوا َلُه ِفي اْلَمْجِلِس َوال   ْيُتُم اْلَوَلَد ُمَحمَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َسمَّ َّللاَّ

 َوْجًها« َقبِ ُحوا َلُه تُ 

محمد بن القاسم بن   إسناده ضعيف جدا  334 674
 هاشم السمسار أبو بكر 

ِ ْبِن ]إبراهيم   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ثنا أبو بكر البرقاني أخبرنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ [  حد  افعي  الش 
َثَنا  إمالء    َحدَّ البغدادي   البز از  ْبن هاشم بن سعيد  القاسم  ُمَحمَّد بن  بكر  َأُبو 

ثنا سليمان الثَّْوِريُّ َعْن  ثنا يونس بن عطاء حد  ثنا أبي القاسم بن هاشم حد  حد 
. َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  َداِئيُّ ِه َعْن ِزَياِد ْبِن اْلَحاِرِث الصُّ  َأِبيِه َعْن َجدِ 

 ُ َل َّللاَّ  ِبِرْزِقِه«. َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َطَلَب اْلِعْلَم َتَكفَّ

 محمد بن قيس البغدادي  إسناده ضعيف جدا  337 675

َثَنا َعْبُد َّللاَِّ   ٍد اْلَخالُل، َوَأُبو اْلَقاِسِم اأَلْزَهِريُّ َقاال: َحدَّ َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ
ثنا   ثنا عبد العزيز بن سليمان الحرملي، حد  ، حد  ِد ْبِن اليسع األنطاكي  ْبُن ُمَحمَّ

ثنا مسعر، عن ثنا محم د بن عبيد، حد  ، حد  أشعث،   محم د بن قيس البغدادي 
عن أبي البقاء، َعْن َرَجاِء ْبِن َحْيَوَة، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  
رَّاِء َفَصَبْرُتْم، َوِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَصاَبْتُكْم ِفْتَنُة الضَّ َصلَّى َّللاَّ

رَّاِء، ِمْن   اِم،  َعَلْيُكْم ِفْتَنَة السَّ ْرَن الذََّهَب، َوَلِبْسَن ِريَط الشَّ ِقَبِل النِ َساِء ِإَذا َتَسوَّ
، َوَكلَّْفَن اْلَفِقيَر ما ال يجد«    َوُعُصَب اْلَيَمِن؟ َوَأْتَعْبَن اْلَغِنيَّ

 إسناده ضعيف جدا  350 676

محمد بن محمد أبو  
المعروف   الحسن،

بحبشي بن أبي الورد  
 الزاهد 

ثنا أبو جعفر محم د بن الحسن اليقطيني،  ، حد  ثنا عبد هللا بن علي القرشي  حد 
ِد ْبِن َأِبي اْلَوْرِد   ُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ ثنا علي بن عبد الحميد الغضائري، َحدَّ حد 

َثَنا َخَلُف ْبُن َخِليفَ  ثنا سعيد بن منصور، َحدَّ َة، َعْن ُحَمْيٍد اأَلْعَرِج، َعْن  قال: حد 
 ُ ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِ ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن َعْبِد َّللاَّ َعْبِد َّللاَّ

ُ َتَعاَلى ِإَلى َنِبيٍ  ِمَن اأَلْنِبَياِء َأْن ُقْل ِلُفالٍن اْلَعاِبِد:   َأمَّا  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْوَحى َّللاَّ
ْزَت ِبي، َفَماَذا   ا اْنِقَطاُعَك ِإَليَّ َفَتَعزَّ ْلَت َراَحَة َنْفِسَك، َوَأمَّ ْنَيا َفَتَعجَّ ُزْهُدَك ِفي الدُّ

؟ َقاَل: َهْل َعاَدْيَت ِفيَّ َعُدوًّا؟  َعِمْلَت ِفيَما ِلي َعَلْيَك؟ َقاَل: َيا َربِ  َوَماَذا َلَك َعَليَّ
 ِليًّا«  َأْو َهْل َواَلْيَت ِفيَّ وَ 
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محمد بن النضر   إسناده ضعيف جدا  397 677
 العسكري 

ثنا   ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ِزَياٍد اْلُمْقِرُئ حد  َثَنا ُمَحمَّ ثنا محمد بن أحمد بن رزق َحدَّ حد 
ثنا محم د بن عيسى بن موسى األنطاكى  محم د بن الن ضر العسكري ببغداد حد 

َثِني ُمَحمَُّد ْبُن ُمْصَعٍب َعِن اْلَهَياِج ْبِن َبْسَطاٍم َعْن ِإْسَحاَق َعْن َأَنسٍ  َعْن    َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َمْن َأْصَبَح ال َيْنِوي ُظْلَم َأَحٍد َأْصَبَح  َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 «.جنىَوَقْد غفر هللا له ما 

 إسناده ضعيف جدا  407 678
الخليفة محمد األمين بن  
هارون الرشيد أبو عبد  

 هللا

َثَنا َوَقاَل   َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َطاِلٍب َوَباي ْبُن َجْعَفٍر اْلِجيِليُّ َقاَل اْلَحَسُن َحدَّ
َثَنا اْلُمِغيَرُة    -باي أنبأنا  ثنا محم د بن يحيى َحدَّ أحمد بن محم د بن عمران حد 

َرَأْيُت ِعْنَد اْلُحَسْيِن بْ  اْلُمَهلَِّبيُّ َقاَل:  ٍد  اِك اْلَخِليِع َجَماَعًة ِمْن ْبُن ُمَحمَّ حَّ ِن الضَّ
فوصف   َوَأَدِبِه،  اأَلِميِن  َعِن  َفَسَأُلوُه  ِل،  اْلُمَتَوكِ  َأْوالِد  َبْعُض  ِفيِهْم  َهاِشٍم  َبِني 
الحسين أدبا كثيرا فقيل له: فالفقه، فإن المأمون كان فقيها؟ فقال: ما سمعت  

َثِني َأِبي ِفْقًها َوال َحِديًثا ِإال َمرًَّة َواِحَدةً  ، َفِإنَُّه ُنِعَي ِإَلْيِه ُغالٌم َلُه ِبَمكََّة َفَقاَل: َحدَّ
َعْن َأِبيِه َعِن اْلَمْنُصوِر َعْن َأِبيِه َعْن َعِليِ  ْبِن َعْبِد هللا ابن َعبَّاٍس َعْن َأِبيِه. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َما  ًيا«  َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ  َت ُمْحِرًما ُحِشَر ُمَلبِ 

 إسناده ضعيف جدا  413 679
محمد بن هارون بن 
عيسى األزدي الرزاز  

 أبو بكر 

ثنا محم د بن عبد هللا الشافعي   ثنا محم د بن إبراهيم بن غيالن البز ار حد  حد 
األزدي   عيسى  ْبِن  َهاُروَن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  ست    -َحدَّ وتسعين  سنة 

ُد ْبُن َسَلَمَة اْلَحرَّاِنيُّ َعِن    -ومائتين  َثَنا ُمَحمَّ ثني الحكم بن موسى َحدَّ قال: حد 
  ِ ِ. َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَّ اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِد ْبِن  اْلَفَزاِريِ  َعْن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْعِجُبُه َأنْ  َطُب، َوَعَلى التَّْمِر  َصلَّى َّللاَّ َطِب َما َداَم الرُّ  ُيْفِطَر َعَلى الرُّ
 ِإَذا َلْم َيُكْن َرْطٌب، َوَيْخِتُم ِبِهنَّ َوَيْجَعُلُهنَّ ِوْتًرا، َثالًثا َأْو َخْمًسا َأْو َسْبًعا. 

محمد بن يعقوب بن   إسناده ضعيف جدا  426 680
 إسحاق الحربي 

َثَنا َأْحَمُد  ثنا محم د بن أحمد المفيد َحدَّ َأْخَبَرِني َعْبُد العزيز بن على الور اق حد 
ثنا أخى محم د  ْبُن َيْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق َأُبو َعْبد هللا العط ار الخضيب الحربي حد 

ثنا داود بن مهران َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش عَ   - أبو خالد  - بن يعقوب حد  ِن  َحدَّ
 ُ . َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اأَلْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
َعَلْيِه وسلم: في قول هللا، في قولهم: يا َحْسَرتى، َقاَل: »اْلَحْسَرُة َأْن َيَرى َأْهُل  

 ْسَرُة«  النَّاِر َمَناِزَلُهْم ِمَن اْلَجنَِّة. َقاَل: َفِهَي اْلحَ 

 إسناده ضعيف جدا  434 681
محمد بن يوسف بن  
عبد هللا العطشي أبو  

 عبد هللا 

ثنا محم د بن أحمد المفيد  ثني عبد العزيز بن على حد  َثَنا   - بجرجرايا  -حد  َحدَّ
اْلَعَطِشيُّ   ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُيوُسَف  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ  ِ َعْبِد َّللاَّ َوِتْسِعيَن    -َأُبو  َسَنَة َخْمٍس 

ثنا الهيثم بن    -َوِماَئَتْينِ  . َقاال: حد  وِفيُّ َوَأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر الصُّ
ِ ْبنُ  َثِني َعْبُد َّللاَّ ْحَمِن ْبِن َيِزيَد ْبِن َجاِبٍر َقاَل سمعت اْلَوِضيَن  خارجة َحدَّ  َعْبِد الرَّ

 ُ ْبَن عطاء يحد ث عن يزيد ابن َمْرَثٍد َعن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
يِن َفال َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »ُخُذوا اْلَعَطاَء َما َداَم َعَطاًء َفِإَذا َصاَر ِرْشَوًة َعَلى ال  دِ 

 اْلَحِديثَ  َواْلَمَخاَفُة« َوَذَكرَ َتْأُخُذوُه، َوَلْسُتْم ِبَتاِرِكيِه، َيْمَنُعُكُم اْلَفْقُر 
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 إسناده ضعيف جدا  441 682
محمد بن يحيى بن عبد  
هللا الذهلي النيسابوري 

 أبو عبد هللا 

ُغوِليَّ   ْثُت َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى اْلُمَزكِ ي َقاَل: سمعت َأَبا اْلَعبَّاِس الدَّ َحدَّ
ِلَفْضِلَك: َعمَّْن   ُقْلُت  الرَّيِ   ِمَن  َلمَّا َخَرْجُت  َيُقوُل:  َجَزَرَة  َيُقوُل: سمعت َصاِلًحا 

َنْيَساُبوَر َفاْنُظْر ِإَلى َشْيٍخ َبِهيٍ  َحَسِن اْلَوْجِه،    َأْكُتْب ِبَنْيَساُبوَر؟ َقاَل: ِإَذا َقِدْمتَ 
ُد ْبُن َيْحَيى َفاْكُتْب َعْنُه، َفِإنَُّه ِمْن َقْرِنِه  َحَسِن الثِ َياِب، َراِكًبا ِحَماًرا، َوُهَو ُمَحمَّ

َفاِئَدًة. َقاَل: َقَدِمِه  َقِدْمُت َنْيَساُبوَر اْسَتْقَبَلِني ُمحَ ِإَلى  ا  َفَعَرْفُتُه َفَلمَّ ُد ْبُن َيْحَيى  مَّ
َفَرْغُت  َفَلمَّا  َعَلْيِه،  َوقرأتُه  َمْجِلًسا،  َعَلْيِه  َواْنَتَخْبُت  َمَعُه  َفَذَهْبُت  َفِة،  الصِ  ِبَهِذِه 
ُقْلُت َلُه: َأَفاَدِني اْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاِس الرَّاِزيُّ َحِديًثا َعْنَك ِعْنَد اْلَوَداِع أَلْسَمَعُه ِمَن 

ِ  ا َثَنا ُشْعَبُة َعْن َعْبِد َّللاَّ َثُكْم سعيد بن عامر، َحدَّ ْيِخ. َفَقاَل: َهاِت، َفُقْلُت: َحدَّ لشَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبِن َصِبيٍح، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأَنٍس: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

محمد بن يحيى: من ينتخب مثل    لَخاَلُه« فقا َقاَل: »َهَذا خالي فليرني اْمُرٌؤ  
هذا االنتخاب ويقرأ مثل هذه القراءة يعلم أن سعيد بن عامر ال يحدث بمثل 

 واصل. هذا الحديث؟ فقال صالح: نعم، حدثكم سعيد بن 

 إسناده ضعيف جدا  494 683

أحمد بن الحسن بن  
محمد المالكي المقرئ  

يعرف بابن   الفتح،أبو 
 الحمصي 

َثَنا َأُبو اْلَفْتِح َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن سهل الحمصي  وأخبرنا أبو نعيم الحافظ َحدَّ
ثنا جعفر بن    -ولم أكتبه إال عنه ْمَلِة حد  ُد ْبُن َجْعَفٍر ِبالرَّ َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم ُمَحمَّ َحدَّ

بن  لت  الص  ثنا  حد  الترجماني  إبراهيم  بن  إسماعيل  ثنا  حد  الطيالسي    محم د 
َثَنا ِمْسَعٌر َعْن ُمَحمَُّد ْبُن ُجَحاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل َقاَل َرُسوُل   اج َحدَّ الحج 
ُ َعَلْيِه وسلم: »من أول شهر رمضان إلى آخر شهر رمضان من   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 صلى ِفي َجَماَعٍة َفَقْد َأَخَذ ِبَحظِ ِه ِمْن َلْيَلِة« 

أحمد بن حمدون  إسناده ضعيف جدا  510 684
 العكبري أبو العباس 

ثنا َأُبو اْلَعبَّاِس   َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكر اْلَبْرَقاِنيُّ أخبرنا أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلى حد 
َثَنا َأُبو ِإْبَراِهيَم التُّْرُجَماِنيُّ َعْن َسْعِد بْ   -ِبَها   -َأْحَمُد ْبُن َحْمُدوَن اْلَعْكَبِريُّ  ِن  َحدَّ

اِك َعِن اْبِن   حَّ ِ اْلُقَرِشيِ  َعِن الضَّ أبي َسِعيٍد اْلُجْرَجاِنيُّ َعْن َنْهَشٍل َأِبي َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه وسلم: »أشراف   حفظة اْلُقْرآِن،   أمتيَعبَّاٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَأْصَحاُب اللَّْيِل«  

 إسناده ضعيف جدا  531 685
أحمد بن سعيد بن عبد  
 هللا الدمشقي أبو الحسن 

َثَنا   ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَهاِشِميُّ َقاَل َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ
َثَنا َأُبو اْلَحَسِن أَ  ْحَمُد ْبُن  َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن الواثق باّلِل َحدَّ

َثَنا َأَباٍن َعْن   ثنا الربيع بن بدر َحدَّ ثنا هشام بن عم ار حد  َمْشِقيُّ حد  َسِعيٍد الدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْلَقى ِجْلَباَب اْلَحَياِء َفال  َأَنٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِغيَبَة َلُه«  

 إسناده ضعيف جدا  616 686
أحمد بن القاسم بن  

محمد الطائي البرتي أبو  
 الحسن 

ق اق،   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن اْلُحَسْين ْبن اْلَفْضل القطان، أخبرنا عثمان بن أحمد الد 
َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسمِ  ثنا أبو    -َأُبو اْلَحَسِن اْلِبْرِتيُّ   -َحدَّ ثنا بشر بن الوليد، حد  حد 

َثَنا اْبُن َأِبي ُأَنْيَسَة، َعْن ُزَبْيٍد اْلَيا ْحَمِن يوسف القاضي، َحدَّ ، َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ ِميِ 
َعَلْيِه    ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوَل  اْلُمْشِرُكوَن  َشَغَل  َقاَل:  َمْسُعوٍد  اْبِن  َعِن   ، َلِميُّ السُّ
َفَأذََّن   ِبالال  َفَأَمَر  َواْلِعَشاِء.  َواْلَمْغِرِب  َواْلَعْصِر  الظُّْهِر  َعِن  اْلَخْنَدِق  َيْوَم  َوَسلََّم 

اَم، َفَصلَّى الظُّْهَر، َوَأذََّن َوَأَقاَم، َفَصلَّى اْلَعْصَر، َوَأذََّن َوَأَقاَم، َفَصلَّى اْلِعَشاَء  َوَأقَ 
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ِفي َأْصِل اْبِن اْلَقطَّاِن، َوَلْم َيْذُكِر اْلَمْغِرَب، َوَأُظنُُّه َسَقَط في النقل،   َكاَن[َكَذا ]
 وهللا أعلم. 

القاسم بن  أحمد بن  إسناده ضعيف جدا  617 687
 سليمان األغر السليماني 

ِد ْبِن عبد هللا الواعظ، أخبرنا عبد الباقي بن قانع،  َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ِإْبَراِهيُم  ثنا أحمد بن القاسم السليماني، أخبرنا عبد الر حمن بن صالح، َحدَّ حد 

، َعْن َعْبِد هللا ٍد اْلَمَدِنيُّ بن أبي بكر، عن يحيى، عن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه،   ْبُن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَرَأ:     {َوما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنينٍ }َعْن َعاِئَشَة: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 [. 24]التكوير  

أحمد بن محمد بن تميم   إسناده ضعيف جدا  636 688
 الواسطي أبو الحسين 

ثنا المعافى بن  ، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن عبد الواحد البلدي 
ثنا أحمد بن محم د بن تميم الواسطي، أخبرنا أحمد  يعني  - زكريا الجريري، حد 

َثَنا َحْفُص ْبُن َأِبي َداُوَد، َعِن اْلَهْيَثِم بن حبيب، عن    -ابن الفرج الفارسي  َحدَّ
. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى    محم د اِعِديِ  بن المنكدر، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ

ا ُيَهلِ ُل َأْو   ِ ُمَجاِهًدا َأْو َحاجًّ ُ َعَلْيِه وسلم: »َما َراَح ُمْسِلٌم َرْوَحًة ِفي َسِبيِل َّللاَّ َّللاَّ
ْمُس ِبُذُنوِبِه َوَخَرَج   ْنَها« مِ ُيَلبِ ي، ِإال َغَرَبِت الشَّ

أحمد بن محمد بن جابر   إسناده ضعيف جدا  640 689
 السقطي أبو العباس 

ِحيمِ  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ  -التاجر بمكة  -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمَّ
ْيَرِفيُّ  َعْبَداَن الصَّ ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  ُمَحمَُّد  اْلَعبَّاِس    -ببغداد   - َأْخَبَرَنا  َأُبو  َأْخَبَرَنا 

  ، قطي  ِد ْبِن جابر الس  ثنا  َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ثنا الحسين بن سعيد البستنبان، حد  حد 
ثنا طلحة بن زيد، عن الجبل ْبُن ُمرََّة، َعْن َيْحَيى  يحيى بن زياد فهير الرقي، حد 
ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 

َرَجاِت َيْوَم  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن أَ  ُ َلُه اْلُبْنَياَن، َوَأْن َيْرَفَع َلُه الدَّ َف َّللاَّ َراَد َأْن ُيَشرِ 
وليحلم   قطعه،  َمْن  َوْلَيِصْل  َحَرَمُه،  َمْن  َوْلُيْعِط  َظَلَمُه،  َعمَّْن  َفْلَيْعُف  اْلِقَياَمِة، 

 َعَلْيِه« على من َجِهَل 

 إسناده ضعيف جدا  653 690
زكريا  أحمد بن محمد بن 

 النسوي أبو العباس 

َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس   ِ ْبُن َأِبي اْلَفْتِح َقاال: َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َطاِلٍب َوُعَبْيُد َّللاَّ
النََّسِويُّ  َزَكِريَّا  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  ْبُن    -قدم علينا   - َأْحَمُد  َخَلُف  َأُبو َصاِلٍح  َثَنا  َحدَّ

ِإْسَماِعيل ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َنْصِر ْبِن َعْبِد الر حمن المعروف بالخيام، ُمَحمَّد ْبن  
َثَنا َجْلَواُن ْبُن َسْمَرَة اْلَباَنِبيُّ ِفي  ثنا أبو هارون سهل بن شاذويه الحافظ، َحدَّ حد 

، َعْن ِعيسَ  َثَنا ِعَصاٌم َأُبو ُمَقاِتٍل النَّْحِويُّ ى ْبن َمْنِزِل أبي بكر بن حريث، َحدَّ
ُموَسى ُغْنَجاُر، َعْن َعْبِد اْلعِزيِز ْبِن أبي داود، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل:  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْنِزُعوا الطُُّسوَس َوَخاِلُفوا اْلَمُجوَس  «  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا  655 691
أحمد بن محمد بن  

 العباس،سوادة أبو 
 يعرف بخشيش 

مخلد   بن  محمد  َأْخَبَرَنا  مهدي،  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  اْلَواِحِد  َعْبُد  ُعَمَر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
َثَنا ُعَبْيَدُة ْبُن ُحَمْيِد، ْعِن ُثَوْيٍر،  العطار، حدثنا أحمد بن محم د بن سوادة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُخُذوا  َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن   ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َشاِرَبُه اأَلْعَلى ُيْؤَخُذ ِمْنهُ  َهَذا« َيْعِنيِمْن َهَذا َوَدُعوا 
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 إسناده ضعيف جدا  695 692
أحمد بن محمد بن نصر 

الضبعي األحول أبو  
 جعفر 

ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َغْيالَن، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن  ُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا محم د بن   ُبِعيُّ األحول، حد  ٍد الضَّ َثَنا َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ إبراهيم، َحدَّ

َثِني َثاِبٌت اْلُبَنانِ  ان بن سياه، َحدَّ ثنا حس  ، َعْن َأَنِس ْبِن  موسى الحرشي، حد  يُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا َعاِئَشُة   َماِلٍك َقاَل: َقاَلْت َعاِئَشُة: َقاَل ِلي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 «. فهنينيِإَذا جاء الرطب 

 إسناده ضعيف جدا  711 693
أحمد بن موسى  

  العباس،الجوهري أبو 
 يعرف بأخي الخزري 

حامد   بن  عيسى  أخبرنا   ، الز هري  الفقيه  إبراهيم  بن  عمر  طالب  أبو  أخبرنا 
ثنا أبو العب اس أحمد بن موسى بن أخي خزري، حدثنا إبراهيم  القاضي، حد 
َثَنا   ثنا نعيم بن المورع بن توبة العنبري، َحدَّ بن عبد هللا بن بشار الواسطي، حد 

ُ َعَلْيِه ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن   َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َنِظيٌف« َوَسلََّم: »ِإنَّ اإِلْسالَم َنِظيٌف َفَتَنظَُّفوا، َفِإنَُّه ال َيْدُخُل اْلَجنََّة ِإال 

 إسناده ضعيف جدا  712 694
أحمد بن موسى بن 

يونس التميمي المكي  
 أبو زرعة

ْسَكِريُّ  َثَنا َأُبو َطاِلٍب َيْحَيى ْبُن َعِليٍ  الدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكِر ْبُن    - َلْفًظا ِبُحْلَوانَ   -َحدَّ
َأْحَمُد ْبُن ُموَسى اْلَمكِ يُّ  َثَنا َأُبو ُزْرَعَة  ثنا    - ببغداد   -اْلُمْقِرِئ بأصبهان، َحدَّ حد 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ  ثني َعمِ ي َسْهُل  أحمد بن أبي روح، َحدَّ ِد ْبِن َجِميٍل َقاَل: حد 
َعِن   ِزَياٍد،  ْبِن  َكِثيِر  َعْن   ، َمْرَقْنِديِ  السَّ ُمَقاِتٍل  َأِبي  َعْن  ِمْهَراَن،  ْبِن  َجِميِل  ْبُن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجُدوا ِفي ِثَياِبِه َنافِ  ا َماَت َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َجَة  اْلَحَسِن َقاَل: َلمَّ
 ِمْسٍك ُيَطيِ ُب ِبَها ثيابه. 

أحمد بن نصر الواسطي   إسناده ضعيف جدا  730 695
 أبو عبد الرحمن 

ْحَمِن   الرَّ َعْبِد  ْبُن   ِ ُعَبْيُد َّللاَّ َثَنا  النهرواني، َحدَّ َأْحَمُد بن عمر بن روح  َأْخَبَرَنا 
ْحَمِن   َثَنا َأُبو َعْبِد الرَّ ، َحدَّ ثنا محم د بن  الزُّْهِريُّ اْلَواِسِطيُّ َأْحَمُد ْبُن نصر قال: حد 

، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن،   َثَنا َأْحَمُد ْبُن َمْعَداَن اْلَعْبِديُّ وزير، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما عظمت نعمة   َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

هللا على عبد، إال  عظمت َمُئوَنُة النَّاِس َعَلْيِه، َفَمْن َلْم َيْحَتِمْل ِتْلَك المؤونة َفَقْد  
َواِل«  ِ ِللزَّ َض ِنْعَمَة َّللاَّ  َعرَّ

 إسناده ضعيف جدا  751 696
محمد بن حبان بن  

األزهر الباهلي البصري  
 أبو بكر 

ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم  َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ ِن التَُّنوِخيُّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن اْلُمَحسِ 
رير   ثنا أبو معمر الض  ، أخبرنا محم د بن حبان بن عمرو الباهلي، حد  البجلي 

َثَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َزْيٍد، َعِن اْلَحَسنِ  ِ العابد، َحدَّ ، َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َحَمَل َأَخاُه َعَلى ِشْسِع َنْعٍل َفَكَأنََّما َحَمَلُه َعَلى َفَرٍس  َصلَّى َّللاَّ

 هللا«. َشاِك السالح إلى سبيل 

 إسناده ضعيف جدا.   811 697

محمد بن المهدي بن  
عبد هللا المنصور بن  

محمد بن علي أبو عبد  
 أمير المؤمنين  هللا،

بن   محم د  بن  أحمد  أخبرنا  ل،  الخال  الحسن  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرِني 
َثَنا   ثنا الحسن بن علي العنزي، َحدَّ ، حد  ثنا محم د بن القاسم األنباري  عمران، حد 

ِ ْبِن َجْعَفِر ْبن ُسَلْيَمان ْبن َعِلي  ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن ال  عب اس،  اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ِ َأْم َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُسَلْيَماَن َقاَلْت:  ِتي َفاِئَقُة ِبْنُت َعْبِد َّللاَّ َثْتِني َجدَّ َحدَّ

ِإْذ   -ِإنَّا َيْوًما ِعْنَد اْلَمْهِديِ  َأِميِر اْلُمؤِمِنيَن، َوَكاَن َقْد َخَرَج ُمَتَنزِ ًها ِإَلى اأَلْنَبارِ 
ِبيُع َوَمَعُه ِقَطعٌة ِمْن ِجَراٍب ِفيِه ِكَتاَبٌة ِبَرَماٍد َوَخاَتٌم ِمْن ِطيٍن َقْد  َدَخل َعَلْيِه ال رَّ

َرَأْيُت   َما  اْلُمْؤِمِنيَن  َأِميَر  َيا  َفَقاَل:  اْلِخالَفِة  ِبَخاَتِم  َمْطُبوٌع  َوُهَو  َماِد،  ِبالرَّ ُعِجَن 
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ْقَعِة؟ َجاَءِني ِبَها َرُجٌل   َأْعَراِبيٌّ َوُهَو ُيَناِدي: َهَذا ِكَتاُب َأِميِر  َأْعَجَب ِمْن َهِذِه الرُّ
ِبيَع، َفَقْد أمرني أن  ُجِل الَِّذي ُيَسمَّى الرَّ اْلُمْؤِمِنيَن اْلَمْهِديِ  ُدلُّوِني َعَلى َهَذا الرَّ
َهَذا َخطِ ي  َصَدَق  َوَقاَل:  َوَضِحَك  اْلَمْهِديُّ  فأخذها  الرقعة.  إليه، وهذه  أدفعها 

ِة َكْيَف َكاَنْت؟ ُقْلَنا: أمير المؤمنين أعلى عينا  َوَهَذا َخاَتمِ  ي َأَفال ُأْخِبُرُكْم ِباْلِقصَّ
ْت َهاَج َعَلْيَنا    ِفي َذِلَك. ْيِد في غب َسَماٍء. َفَلمَّا َأَصحَّ َقاَل: َخَرْجُت َأْمَس ِإَلى الصَّ

َأحَ  ِمْنُهْم  َرَأْيُت  َما  َحتَّى  َأْصَحاِبي  َوَفَقْدُت  َشِديٌد  اْلَبْرِد  َضَباٌب  ِمَن  َوَأَصاَبِني  ًدا 
ُ ِبِه َأْعَلُم، َوَتَحيَّْرُت ِعْنَد َذِلَك، َفَذَكْرُت ُدَعاًء َسِمْعُتُه ِمْن  َواْلُجوِع َواْلَعَطِش َما َّللاَّ
ِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرَفَعُه َقاَل: »َمْن َقاَل ِإَذا َأْصَبَح  َأِبي َيْحِكيِه َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

ْلُت  َوِإذَ  ِ َوَتَوكَّ ِ، اْعَتَصْمُت ِباّلِلَّ ِ َوال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال ِباّلِلَّ ِ َوِباّلِلَّ ا َأْمَسى: ِبْسِم َّللاَّ
ِ، َحْسِبَي َّللاَُّ ال حول وال قوة إال باّلِلَّ العلي اْلَعِظيِم، ُوِقَي َوُكِفَي َوُشِفَي   َعَلى َّللاَّ

ْوِء« ِمَن اْلَحْرِق َواْلَغَرِق َواْلَهْدمِ   َوِميَتِة السَّ

 إسناده ضعيف جدا  884 698
إبراهيم بن عبد الرحيم  

 إسحاق،بن عمر أبو 
 يعرف بابن دنوقا 

ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَبْخَتِريِ   َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللا المعدل، َأخبرنا ُمَحمَّ
ثنا إبراهيم بن عبد   زَّاُز، حد  ثنا عب اس بن الفضل األزرق، َأْخَبَرَنا  الرَّ حيم، حد  الر 

ِ ْبن ُمَحمَّد ْبن َعِقيٍل، عن ُرَبيِ ٍع ِبْنِت  ِد ْبِن َعْجالَن، َعْن َعْبد َّللاَّ اُم َعْن ُمَحمَّ َهمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلْيَها َفَتَوضَّ  ِذ ْبِن َعْفَراَء َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ ، ُمَعوِ  َأ ِبَقْدِر اْلُمدِ 

َرُه، َوَعْن َيِميِنِه َوَعْن ِشَماِلِه.  َمُه َوُمَؤخَّ  ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُه ُمَقدَّ

إبراهيم بن أبي الليث   إسناده ضعيف جدا.   905 699
 الترمذي أبو إسحاق

َثَنا   ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، َحدَّ اْلَحَسُن بن علي الت ميمي  َأْخَبَرَنا 
َثَنا   ثنا إبراهيم بن أبي الل يث، َحدَّ ثني أبي، حد  عبد هللا ابن أحمد بن حنبل، حد 

، َعْن َأِبيهِ  ، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعْمِرو ْبِن َيْعَلى ْبِن ُمرََّة الثََّقِفيِ  ، َعْن اأَلْشَجِعيُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجٌل َعَلْيِه َخاَتٌم ِمْن َذَهٍب َعِظيٍم  ِه َقاَل: َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َجدِ 
ِ َفَما  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأُتَزكِ ي َهَذا؟« َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َجْمَرٌة َعِظيَمٌة َزَكاُة َهَذا؟ َفَلمَّ ُجُل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأْدَبَر الرَّ
 َعَلْيِه«  

 إسناده ضعيف جدا.   950 700
إسحاق بن كعب أبو  

 يعقوب مولى بني هاشم 

اجِ  ِد ْبِن اْلَحجَّ َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ   - َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر المقرئ، َحدَّ
ثنا إسحاق بن كعب،   -ِباْلَمْوِصلِ  ، حد  َقِطيُّ ُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َجاِبٍر السَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا ُموَسى ْبُن ُعَمْيٍر، َعِن اْلَحَكِم، عَ  ْن ِإْبَراِهيَم، َعِن اأَلْسَوِد ْبِن َيِزيَد، َعْن َحدَّ
ِ، َفَأَحبُّ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَخْلُق ِعَياُل َّللاَّ ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْبِد َّللاَّ

ِ َمْن َأْحَسَن ِإَلى ِعَياِلِه«   النَّاِس ِإَلى َّللاَّ

إسحاق بن كعب أبو   إسناده ضعيف جدا.   951 701
 يعقوب مولى بني هاشم 

اجِ  ِد ْبِن اْلَحجَّ َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ   - َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر المقرئ، َحدَّ
ثنا إسحاق بن كعب،   -ِباْلَمْوِصلِ  ، حد  َقِطيُّ ُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َجاِبٍر السَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا ُموَسى ْبُن ُعَمْيٍر، َعِن اْلَحَكِم، عَ  ْن ِإْبَراِهيَم، َعِن اأَلْسَوِد ْبِن َيِزيَد، َعْن َحدَّ
ِ، َفَأَحبُّ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَخْلُق ِعَياُل َّللاَّ ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْبِد َّللاَّ

ِ َمْن َأْحَسَن ِإَلى ِعَياِلِه«   النَّاِس ِإَلى َّللاَّ
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بنان بن يحيى بن زياد   إسناده ضعيف جدا.   1007 702
 المغازلي أبو الحسن 

ِد ْبِن إبراهيم  َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َأُبو َسِعيٍد  َثَنا  ْسَكِريُّ َحدَّ َثَنا َيْحَيى ْبُن َعِليٍ  الدَّ َحدَّ
ل َأْحَمد ْبن حفص    -بنيسابور  -المعد  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  َأْحَمُد  َأُبو َعْمٍرو  َثَنا  َحدَّ

َثَنا َأِبي َعْن َأِبي َعِليٍ    ثنا عاصم بن على َحدَّ ثنا بنان بن يحيى البغدادي حد  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا   ْحِبيِ  َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ الرَّ

يُح اْسَتْقَبَلَها َوَجَثا َعَلى ُرْكَبَتْيهِ  ، َوَمدَّ َيَدْيِه َوَقاَل: »اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك  َهاَجِت الرِ 
يِح وخير ما أرسلت به، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِ َها َوَشرِ  َما ُأْرِسَلْت   ِمْن َخْيِر َهِذِه الرِ 

 َتْجَعْلَها ِريًحا«  ِبِه، اللَُّهمَّ اْجَعْلَها َرْحَمًة َوال َتْجَعْلَها َعَذاًبا، اللَُّهمَّ اْجَعْلَها ِرَياًحا َوال  

بشير بن ميمون   إسناده ضعيف جدا.   1017 703
 الواسطي أبو صيفي 

ِ اْلَخرَّاُط بأصبهان ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ثنا سليمان    - َأْخَبَرَنا َأُبو َأْحَمَد اْلَهْيَثُم ْبُن ُمَحمَّ حد 
ُد ْبُن   َثَنا ُمَحمَّ َثَنا َعمَّاُر بن خالد  ابن أحمد بن أي وب الطبراني، َحدَّ َأَباَن َقاَل: َحدَّ

ُث َعْن َأِبي  اِج ُيَحدِ  َثَنا َأُبو َصْيِفيِ  َقاَل: َسِمْعُت ُمَجاِهًدا َأَبا اْلَحجَّ الواسطي، َحدَّ
ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا عليه وسلم: »ِإنَّ َرُجال َدَخَل اْلَجنََّة، َفَرَأى 

ْوَق َدَرَجِتِه، َفَقاَل: َيا َربِ  َهَذا َعْبِدي َفْوَق َدَرَجِتي! َفَقاَل: َلُه َنَعْم َجَزْيُتُه َعْبَدُه فَ 
ُ َعَلْيِه    «.ِبَعَمِلِه َوَجَزْيُتَك ِبَعَمِلكَ  َوِبِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َق ِبَها َعَلى مملوك عند مليك   َوَسلََّم: »َما ِمْن َصَدَقٍة َأْفَضُل ِمْن َصَدَقٍة ُتُصدِ 
 يسوءه«  

 بشير بن زياد البلخي  إسناده ضعيف جدا.   1018 704

الت ميمي   الر حمن بن عثمان  ثنا عبد  الكتاني حد  َأْحَمَد  ْبُن  اْلَعِزيِز  َثَنا َعْبُد  َحدَّ
ثنا يحيى  ثنا عثمان بن خرزاذ حد  أخبرنا هشام بن أحمد بن جعفر الكندي حد 

. َثَنا َبِشيُر ْبُن ِزَياٍد اْلَبْلِخيُّ َوَقَرْأُت ِفي كتاب أحمد بن تاج    بن أي وب العابد َحدَّ
ثني عبد هللا بن    -بخطه   -اقالور  َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َطاِهٍر اْلَبْلِخيُّ حد  َحدَّ

َعْن   َأيُّوَب  ْبُن  َيْحَيى  َثَنا  محم د حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي َحدَّ
ثَ   -َهَذا َشْيٌخ َقِدَم ِمْن َبْلخٍ   -َبِشيِر ْبِن ِزَياٍد. َقاَل َيْحَيى:   ِ ْبُن َقاَل: َحدَّ َنا َعْبُد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه   َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ  َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َأْجِر   ِمْثَل  اأَلْجِر  ِمَن  َلُهْم  َلَكاَن  ِماَئٍة،  َيِدي  َعَلى  َدَقُة  الصَّ ِت  َمرَّ »َلْو  َوَسلََّم: 

 َغْيِر َأْن َيْنُقَص ِمْن َأْجرِِه َشْيٌء«  اْلُمْبَتِدِئ ِمْن 

 إسناده ضعيف جدا.   1104 705
الحسن بن العباس بن 
الفضل الشيرازي ابو  

 علي 

يَراِزيُّ  الشِ  اْلَفْضِل  ْبِن  اْلَعبَّاِس  ْبُن  اْلَحَسُن  َثَنا  َحدَّ اْلَخالُل  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َأْخَبَرَنا 
اودى ْيَدالِنيُّ   -قدم علينا   - الد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعَليِ  ْبِن ِمْهَراَن الصَّ   - بإصطخر  -َحدَّ

ثنا الل يث عن حم اد عن غورك   ثنا إسماعيل بن يحيى حد   الحضرمي  َأِبيبن  حد 
ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل   ِ َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َأِبيِه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْبِد َّللاَّ

اِئَمِة ِفي ُكلِ  َفَرٍس  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِفي اْلَخْيِل السَّ  ِديَناٌر« َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

الحسين بن جعفر بن   إسناده ضعيف جدا.   1140 706
 محمد الوراق ابو علي 

أبو علي   ثنا  ثنا يوسف بن عمر، حد  ل، حد  الخال  الحسن بن محم د  َأْخَبَرِني 
ُد ْبُن اْلَقاِسِم ابن بنت كعب  ٍد اْلَورَّاُق، َوُمَحمَّ واللفظ   -الحسين ابن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

َثَنا َأُبو بِ   -للحسن . َقاَل: َرَأْيُت َحمَّاَد ْبَن  َقاَل: َحدَّ ْشٍر اْلَهْيَثُم ْبُن َسْهٍل التُّْسَتِريُّ
رويدا َقاَم ِإَلْيِه َشابٌّ ُيَقاُل َلُه ُعَماَرُة    َزْيٍد َراِكًبا على حمار، فلما جاء إلى مارما

ِ َتْنُفُس علي  باألجر   اْلُقَرِشيُّ ِلَيْأُخَذ من كتابه، َفَقاَل َلُه: َمْه. َقاَل: ُسْبَحاَن َّللاَّ
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ثنك. فقال عمارة: ي َعِن    قال: ألحد  َثِني َواِلِدي َعْن َجدِ  ثني والدي قال: َحدَّ حد 
 َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َثالَثٌة ال َيْسَتِخفُّ ِبِهْم ِإال ُمَناِفٌق َبيِ ٌن ِنَفاُقُه.  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ 

 َعاِدٌل« ُذو َشْيَبٍة ِفي اإِلْسالِم، َوُمَعلِ ُم اْلَخْيِر، َوِإَماٌم 

 إسناده ضعيف جدا.   1157 707

الحسين بن عبد الرحمن  
بن عباد االحتياطي ابو  

بعض   ويسميه علي،
 الحسن  الناس:

َأْخَبَرَنا َزاِهُر    - بأصبهان  -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفر العط ار 
ُد ْبُن   َرْخِسيُّ َقاَل: َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َمْزَيِد ْبِن َمْنُصوِر بن أبي ْبُن َأْحَمَد السَّ

ببغداد -األزهر االْحِتَياِطيُّ   -الكاتب  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبُن  اْلُحَسْيُن  َثَنا  َقِدَم   -َحدَّ
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر،    -علينا ، َعْن ُمَحمَّ َثَنا ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َحدَّ

ُ َعَلْيِه وسلم: »ُمَداَراُة النَّاِس َصَدَقٌة« َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل رَ   ُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا.   1171 708
الحسين بن علي بن  

الحسين التميمي  
 المحتسب ابو عبد هللا 

ِإْبَراِهيَم  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ بطحا،  بن  علي   بن  اْلُحَسْيُن  َثَنا  َحدَّ
ثني   ثني يحيى بن زياد الفراء، حد  ثنا محم د بن الجهم السمري، حد  الشافعي، حد 

. َقاَل الْ  ِ ْبِن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريُّ َفرَّاُء: َوُيَقاُل اْلَمْقُبِريُّ  مندل بن علي  اْلَعْنِزيُّ َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

 َغَراِئَبُه« »َأْعِرُبوا اْلُقْرآَن َواْلَتِمُسوا 

 إسناده ضعيف جدا.   1172 709
الحسين بن ابي عامر  

محمد الغزال  علي بن 
 ابو يعلى 

ثنا عمر بن أحمد الواعظ َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن أبي عامر، حد  ثنا    -إمالء   - َحدَّ حد 
َثَنا   ثنا أبو إبراهيم الترجماني، َحدَّ ، حد  عبد هللا ابن محم د بن عبد العزيز البغوي 

اِك َعِن اْبنِ  حَّ  َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل  َسْعُد ْبُن َسِعيٍد َعْن َنْهَشٍل اْلُقَرِشيِ  َعِن الضَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْشَراُف أمتي حملة القرآن، وأصحاب    الليل«. َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا.   1179 710
الحسين بن محمد بن  

الحسين السبيعي الحلبي  
 ابو عبد هللا 

ِ الحسين ْبن ُمَحمَّد ْبن الحسين بن صالح   ، حدثنا َأُبو َعْبد َّللاَّ َأْخَبَرَنا الت نوخي 
بابن   المعروف  التَُّنوِخيُّ  َعِليٍ   ْبُن  اْلَحَسُن  َعِليٍ   َأُبو  َثَنا  َحدَّ  ، الحلبي  بيعي   الس 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُخَلْيِد ْبِن َيِزيَد ْبنِ   -قاضي جبلة بها  -النقوزي  ِ اْلِكْنِديُّ َحدَّ   -  َعْبِد َّللاَّ
ز از، أنبأنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلَورَّاُق   -ِبَحَلبَ  َوَأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن أحمد الر 

ُيوُنَس   ْبُن  ُيوُسُف  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  اْلِكْنِديُّ  ُخَلْيٍد  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ  ، يِصيُّ اْلِمصِ 
َيْعُقوَب، ُثمَّ اتََّفَقا   َزادَ   -اأَلْفَطُس  َأُبو  ِبيِعيُّ  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِبالٍل    -السَّ َقاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه   ِ ْبِن ِديَناٍر َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ
يِصيُّ   -َّللاَُّ عبدا من عبيده  َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َدَعا َوَقاَل اْلِمصِ 

 َفُيوَقُف َبْيَن َيَدْيِه َفَيْسَأُلُه َعْن َجاِهِه، َكَما َيْسَأُلُه َعْن َماِلِه  «   -ِبَعْبٍد ِمْن َعِبيِدهِ 

الحسين بن نصر   إسناده ضعيف جدا.   1185 711
 البغدادي 

ِ ْبُن َيْحَيى   أنبأنا أبو الحسين أحمد بن علي  الجحواني، أنبأنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ
َنْصٍر   ْبُن  اْلُحَسْيُن  َثَنا  َحدَّ اْلَبزَّاُز،  ُسْفَياَن  ْبِن  َحمَّاِد  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ  ، الطَّْلِحيُّ

ا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي َخاِلٍد َعْن  اْلَبْغَداِديُّ َقاَل: َسِمْعُت يزيد بن هارون قال: أنبأن
ِ: َقْد َعِلْمَنا َكْيَف   َأِبي َداُوَد اأَلْعَمى َعْن ُبَرْيَدَة اْلُخَزاِعيُّ َقاَل: ُقْلَنا َيا َرُسوَل َّللاَّ

الُة َعَلْيَك؟ َقاَل: »ُقوُلوا اللَُّهمَّ اْجَعْل َصَلَواِتَك َوَرْحَمتَ  الُم َعَلْيَك، َفَكْيَف الصَّ َك السَّ
ٍد َوآِل ُمَحمٍَّد َكَما َجَعْلَتَها َعَلى آِل ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد   َمِجيٌد« َعَلى ُمَحمَّ

حامد بن الشاذي الكشي   إسناده ضعيف جدا.   1199 712
 ابو محمد 

َثَنا   أنبأنا عبد الملك بن محم د الواعظ، أنبأنا عبد الباقي بن قانع الحافظ، َحدَّ
يُّ   -َحاِمُد ْبُن َشاِذي ٍ  ٍد اْلَكشِ  َثَنا    -َأُبو ُمَحمَّ ثنا إبراهيم بن أحمد البانبي، َحدَّ حد 
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عْ  َمْرَقْنِديُّ َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن َعِن الشَّ ِبيِ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأُبو ُمَقاِتٍل َحْفُص السَّ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا عليه َوَسلََّم: »َمْن َطَلَب َمْكَسَبًة ِمْن َباِب اْلَحالِل، 
َيُكفُّ ِبَها َوْجَهُه َعْن َمْسَأَلِة النَّاِس َوَوَلِدِه َوِعَياِلِه، َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َمَع النَِّبيِ يَن  

د ِ   َهَكَذا«  -يِقينَ َوالصِ 

حمدون بن احمد بن   إسناده ضعيف جدا  1206 713
 سلم السمسار ابو جعفر 

ثنا   ، حد  اْلَحِكيِميُّ ِإْبَراِهيَم  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ إبراهيم بن مخلد، حدثَنا  أنبأنا 
ثنا أبو خالد سليمان بن   ثنا الحسين بن عبد األول، حد  مسار، حد  حمدون الس 
ْبِن   َعْوِف  ُعَبْيٍد َعْن  ْبِن  َحِبيِب  َعْن  ْبِن ُخَمْيٍر  َيِزيَد  ُشْعَبُة َعْن  َثَنا  حي ان، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإيَّاُكْم َوالذُُّنوَب الَِّتي ال ُتْغَفُر،  َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َبا َفِإنَُّه ُيْبَعُث َيْوَم اْلِقَياَمِة َمْجُنوًنا  َفَمْن َغلَّ َشْيًئا َأَتى ِبِه َيْوَم ا ْلِقَياَمِة، َوآِكُل الرِ 
 َيَتَخبَُّط«

حفص بن عمر بن ابي  إسناده ضعيف جدا  1207 714
 القاسم الحبطي الرملي 

، حدثنا أبو العباس محمد   َأْنَبَأَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلَحَرِشيُّ
ثنا محم د بن إسحاق الصاغاني، أنبأنا حفص ْبن ُعَمر  بن يعقوب األصم، حد 

ِرْزقٍ  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثِني اْبن جريج، وأنبأنا  ِلَحدِ   -َقاَل: َحدَّ   - يِثهِ َواللَّْفُظ 
ثنا محم د بن   ثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان، حد  حد 
َثَنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن  ثنا حفص بن عمر الحبطي الرملي، َحدَّ الفرج األزرق، حد 

ُ َعَلْيِه َوسَ  ِ ْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ لََّم: »ُقوُلوا  َعَطاٍء، َعْن َعْبِد َّللاَّ
َوِباْلِماَئِة  ِماَئٌة،  َوِباْلَعْشَرِة  َعْشَرٌة،  َفِباْلَواِحَدِة  َوِبَحْمِدِه،   ِ ُسْبَحاَن َّللاَّ ُقوُلوا  َخْيًرا، 
ُ َلُه، َوَمْن َحاَلْت َشَفاَعُتُه ُدوَن   ُ، َوَمِن اْسَتْغَفَر َغَفَر َّللاَّ َأْلٍف، َوَمْن َزاَد َزاَدُه َّللاَّ

َ ِفي ُمْلِكِه، َوَمْن َأَعاَن َعَلى ُخُصوَمٍة ِمْن َغْيِر  َحدٍ  ِمْن حُ  ِ َفَقْد َضادَّ َّللاَّ ُدوِد َّللاَّ
ُ ِفي  ِ َحتَّى َيْنَزَع، َوَمْن َبَهَت ُمْؤِمًنا َأْو ُمْؤِمَنًة َحَبَسُه َّللاَّ ِعْلٍم َكاَن ِفي َسَخِط َّللاَّ

ا َقاَل: َوَمْن َماَت َوَعَلْيِه َدْيٌن ُأِخَذ    -َيْعِني َيْخُرجَ   -َرْدَغِة اْلَخَباِل َحتَّى َيْأِتيَ  َممَّ
اْلَفْجِر َفِإنَّ ِفيَها   َرْكَعَتِي  ِدْرَهٍم، َحاِفُظوا َعَلى  ِديَناٍر َوال  َلْيَس َثمَّ  ِمْن َحَسَناِتِه، 

ْهِر«   َرَغَب الدَّ

 إسناده ضعيف جدا.   1251 715
خلف بن عبد الحميد بن  

 عبد الرحمن السرخسي 

ِد ْبِن أحمد بن الفلو الكاتب أخبرنا أحمد بن   ِ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرِني َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ
َثَنا َخَلُف ْبُن  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد اْلَفاِرِسيُّ َحدَّ ق اق َحدَّ عبد الر حمن الد 

َباِح َعْبُد اْلَغُفوِر َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن َعْبِد الرحمن بن أبي الحسناء   َثَنا َأُبو الصَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَتاُه   َعْن َأِبي َهاِشٍم َعمَّْن َسِمَع َعِليًّا َيُقوُل: ِإنَّ َنِبيَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُد ِإنَّ اأُلمََّة َمْفُتوَنٌة َبْعَدَك. َفَقاَل َلُه: َفَما الْ  َمْخَرُج َيا ِجْبِريُل؟  ِجْبِريُل َفَقاَل: »يا ُمَحمَّ
  ِ ِ ِفيِه َنَبُأ َما َقْبَلُكْم، َوَخَبُر َما َبْعَدُكْم، َوُحْكُم َما َبْيَنُكْم َوُهَو َحْبُل َّللاَّ َقاَل: ِكَتاُب َّللاَّ
َراُط اْلُمْسَتِقيُم، َوُهَو َقْوٌل َفْصٌل َلْيَس ِباْلَهْزِل، ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآنَ    اْلَمِتيُن، َوُهَو الصِ 

ُ، َوال َيْبَتِغي ِعْلًما ِسَواُه ِإال َأَضلَُّه   ال َيِليِه ِمْن َجبَّاٍر َفَيْعَمُل ِبَغْيرِِه ِإال قسمه َّللاَّ
، َوُهَو الَِّذي ال َتْفَنى َعَجاِئُبُه، َمْن َيُقْل ِبِه َيْصُدْق، َوَمْن   ُ، َوال َيْخِلُق َعْن َردٍ  َّللاَّ

 َمْل ِبِه ُيْؤَجْر، َوَمْن َيْقِسْم ِبِه ُيْقِسطْ َيْحُكْم ِبِه َيْعِدْل، َوَمْن َيعْ 
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 إسناده ضعيف جدا.   1252 716
خلف بن الحسن بن  

 جوان الواسطي 

ثنا خلف بن   ق اق حد  ثنا عثمان بن أحمد الد  ز از حد  َأْحَمَد الر  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن 
ثنا فضالة   ثنا زكري ا بن يحيى الخز از المقرئ حد  الحسن ابن جوان الواسطي  حد 

اِئِب َعْن َمْيُمونِ  ِ َعِن اْلُفَراِت ْبِن السَّ َثَنا ِرْشِديُن َأُبو َعْبِد َّللاَّ  ْبِن  بن حصين َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َصاَم َيْوًما   . َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َمْهَراَن َعْن َأِبي َذرٍ 
ِمْن َرَجٍب َعَدَل ِصَياَم َشْهٍر، َوَمْن َصاَم ِمْنُه َسْبَعَة َأيَّاٍم ُغلِ َقْت َعْنُه َأْبَواُب اْلَجِحيِم 

ْبَعُة، َوَمْن َصاَم مِ  ْنُه َثَماِنَيَة َأيَّاٍم ُفتِ َحْت َلُه َأْبَواُب اْلَجنَِّة الثََّماِنَيُة، َوَمْن َصاَم  السَّ
َيْوًما  َثَماِنَيَة َعَشَر  َئاَتُه َحَسَناٍت، َوَمْن َصاَم ِمْنُه  ُ ِسيِ  َل َّللاَّ َأيَّاٍم َبدَّ ِمْنُه َعْشَرَة 

 َتْأِنِف اْلَعَمَل  « . َناَدى ُمَناٍد َأْن َقْد ُغِفَر َلَك َما َمَضى َفاسْ 

 إسناده ضعيف جدا.   1263 717
داود بن عبد الجبار  
الكوفي المؤذن ابو  

 سليمان 

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْعُقوَب   َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ق اق َحدَّ ثنا علي  بن الحسن بن محم د الد  حد 
ْبِن   ُمَحمَِّد  ْبُن   ِ َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا  الزهراني المقرئ  بيع  الر  أبو  ثنا  العزيز حد  َعْبِد 

َثَنا َسَلَمُة ْبُن اْلَمْجُنوِن َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة  ثنا داود ابن عبد الجب ار َحدَّ حد 
ُأ   ِة َنْهٍر َيَتَوضَّ َط َعَلى َضفَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َتَغوَّ َيُقوُل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َواْلَمالِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن« مِ   ْنُه َوَيْشَرُب. َفَعَلْيِه َلْعَنُة َّللاَّ

داود بن احمد البغدادي   إسناده ضعيف جدا  1273 718
 ابو سليمان 

ٍد الرَّاِزيُّ  ثنا الحسين    -ِبَنْيَساُبورَ   -َأْخَبَرَنا َأُبو ُمْسِلٍم َغاِلُب ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ حد 
ار  ف  الص  أحمد بن محم د  َعْبِد    -بهراة  -ابن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ

َثَنا َداُوُد ْبُن َأْحَمَد َأُبو ُسَلْيَماَن اْلَبْغَداِديُّ   -أبو محم د   -الوه اب وكان يسكن    - َحدَّ
ْحَمِن َمْعَمُر ْبنُ   -دمياط إمالء علينا  َثَنا َأُبو َعْبِد الرَّ يباني السروجي   َحدَّ َخاِلٍد الش 

ِه َعِن اأَلْسَقِع. َقاَل: ُكْنُت َأْرَحُل ِللنَِّبيِ    بيع ابن َبْدٍر َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  ثنا الر  حد 
َعَلْيِه وسل م:    ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيُّ  َفَقاَل  َجَناَبٌة  َفَأَصاَبْتِني  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى 

أبا لنا يا  َجَناَبٌة، وليس ِفي   »رحل  َأَصاَبْتِني  َوُأمِ ي  َأْنَت  ِبَأِبي  َفُقْلُت:  َأْسَقُع« 
اْلَمْنِزِل َماٌء، َفَقاَل: »َتَعاَل َيا َأْسَقُع ُأَعلِ ْمَك التََّيمَُّم ِمْثَل َما َعلََّمِني ِجْبِريُل« َفَأَتْيُتُه 

اِني َعِن الطَِّريِق َقِليال، َفَعلََّمِني التَّيَ   مَُّم.َفَنحَّ

داود بن محمد بن خالد   إسناده ضعيف جدا  1274 719
 البزاز الرقي ابو سليمان 

ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُمَحمَّ
قِ يُّ  ٍد الرَّ ثني جدي َأْخَبَرَنا َأُبو ُسَلْيَماَن َداُوُد ْبُن ُمَحمَّ سنة سبع   -الواثق باّلِل حد 

ثنا عقبة بن مكرم    -وثمانين ومائتين قدم للحج  ثنا شريك بن عبد المجيد  حد  حد 
َثَنا اْلَهْيَثُم اْلَبكَّاُء َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َمِرَض  الحنفي َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َيا ابن أخ اْدُع ِلي َربََّك الَِّذي   َأُبو َطاِلٍب َفَعاَدُه النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ اْشِف َعمِ ي« َفَقاَم  َتْعبُ  ُدُه َأْن ُيَعاِفَيِني، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
َأُبو َطاِلٍب َكَأنََّما َنَشَط من عقال، فقال: يا ابن َأِخي ِإنَّ َربََّك الَِّذي َتْعُبُدُه َلُيِطيُعَك! 

َ َقاَل: »َوَأْنَت َيا َعمَّاُه ِإْن َأطَ   َلُيْطِيَعنََّك« ْعَت َّللاَّ

رميس بن صالح   إسناده ضعيف جدا  1294 720
 الساجي المقرئ ابو بكر 

ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن العب اس   ل َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الخال 
َثَنا اْلَعبَّاُس  َثِني َأُبو َبْكٍر ُرَمْيُس ْبُن َصاِلٍح اْلُمْقِرُئ َوَجَماَعٌة َقاُلوا: َحدَّ النجار َحدَّ

ِ الترفقي. وأخبرنا الحسن ْبُن ُعَمَر ْبِن ُبْرَهاَن اْلَغزَّاُل َقاَل ُقِرَئ َعَلى   ْبُن َعْبِد َّللاَّ
فَّارِ  الصَّ ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  َأْسَمعُ   -ِإْسَماِعيَل  َّللاَِّ    -َوَأَنا  َعْبِد  ْبُن  َعبَّاُس  َثَنا  َحدَّ َقاَل 



167 
 

اِعِديُّ َعْن َأَنسِ  َثَنا َأُبو َسْعٍد السَّ ثنا رواد بن الجر اح َحدَّ  ْبِن َماِلٍك.  الترفقي حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْلَقى ِجْلَباَب اْلَحَياِء َفال ِغيَبَة  َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َلُه«

 إسناده ضعيف جدا  1297 721
زيد بن الحسن القرشي  

ابو الحسين صاحب  
 االنماط 

ثنا محم د بن الحسن النقاش َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَمَر ْبِن     - ُبْرَهاَن اْلَغزَّاُل حد 
َثَنا َزْيُد ْبُن اْلَحَسِن َعْن    -إمالء ثنا نصر بن عبد الر حمن َحدَّ أخبرنا المطين حد 

ُ َعَلْيِه   َمْعُروٍف َعْن َأِبي الطَُّفْيِل َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن ُأَسْيٍد َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َقاَل: »َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنِ ي َفَرٌط َلُكْم، َوَأْنُتْم َواِرُدوَن َعَليَّ اْلَحْوِض، َوِإنِ ي َوَسلََّم  

َتْخُلُفوِني ِفيِهَما: الثََّقُل   َفاْنُظُروا َكْيَف  َتِرُدوَن َعَليَّ َعِن الثََّقَلْيِن،  َساِئُلُكْم ِحيَن 
بِ  َطْرُفُه  َسَبٌب   ،ِ َّللاَّ ِكَتاُب  وأال اأَلْكَبُر  به،  فاستمسكوا  بأيديكم  وطرفه  هللا،  َيِد 

ُلوا«   َتِضلُّوا َوال ُتَبدِ 

 إسناده ضعيف جدا  1300 722
زيد بن المهتدي بن  

يحيى المروروذي ابو  
 حبيب 

ُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ بن شهريار األصبهاني َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا زيد بن المهتدي المروروذي ثنا    - أبو حبيب ببغداد  -َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ َحدَّ حد 

ثنا عمر ابن َهاُروَن َعْن ُيوُنَس ْبنِ   َيِزيَد َعِن  سعيد ابن يعقوب الطالقاني حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُأِمْرُت  الزُّْهِريِ  َعْن َأَنِس اْبِن َماِلٍك. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َواْلَخاَتِم« ِبالنَّْعَلْيِن 

 إسناده ضعيف جدا  1315 723
زريق بن عبد هللا بن  
نصر المخرمي الدالل  

 ابو احمد 

ِ الط بري  أخبرنا علي  بن عمر  َعْبِد َّللاَّ ْبُن  َطاِهُر  الطَّيِ ِب  َأُبو  اْلَقاِضي  َأْخَبَرَنا 
َثَنا   ثنا أحمد بن الفرج الجشمي َحدَّ مي  حد  ثنا زريق بن عبد هللا المخر  الحافظ حد 

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد َّللاَِّ َعنْ  ابن هشام َعْن َساِلِم    ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد َقاَل َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن  ِ َعْن َأِبيِه. َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َوَجَد َماَلُه ِفي اْلَفْيِء َقْبَل َأْن ُيْقَسَم َفُهَو َلُه، َوَمْن َوَجَدُه َبْعَد َما ُقِسَم َفَلْيَس َلُه  

 َشْيٌء«

 إسناده ضعيف جدا  1325 724
سليمان بن االشعث بن  

اسحاق االزدي  
 السجستاني ابو داود 

ِ ْبُن  أخبرنا َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا ُعَمر ْبن َأْحَمَد الواعظ، َحدَّ َأُبو الفرج الطناجيري: َحدَّ
َثَنا َعْبُد   ، َحدَّ ثنا محم د بن عمرو الر ازي  ثنا أبي، حد  ُسَلْيَماَن ْبِن اأَلْشَعِث، حد 

اِرمِ  اِد ْبِن سلمة، عن أبي العشر الدَّ ْحَمِن ْبُن َقْيٍس، َعْن َحمَّ يِ  َعْن َأِبيِه: َأنَّ  الرَّ
َنَها.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعِن اْلَعِتيَرِة َفَحسَّ  َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

سلم بن المغيرة االزدي   إسناده ضعيف جدا  1362 725
 ابو حنيفة 

ثنا سليمان بن أحمد   -بأصبهان   -َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن َجْعَفٍر اإِلَمامُ  حد 
اأَلْزِديُّ  اْلُمِغيَرِة  ْبُن  َسْلُم  َثَنا  َحدَّ  ، دوسي  الس  ثنا عمر بن حفص  الطبراني، حد 

َأِبيهِ  َعْن  ِهَشاٍم،  َعْن  ُسْفَياُن،  َثَنا  َحدَّ ماهان،  بن  مصعب  َثَنا  َحدَّ َعْن  َقاَل:   ،
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِإَناٍء َواِحٍد، َقْد   ْأُت َأَنا َوَرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعاِئَشَة َقاَلْت: َتَوضَّ

 َأَصاَبْتُه اْلِهرَُّة َقْبَل. 

سهيل بن إبراهيم   إسناده ضعيف جدا  1373 726
 المروزي 

َأْخَبَرَنا ِعيَسى ْبُن َحاِمِد ْبِن ِبْشٍر   َأُبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه،  َأْخَبَرَنا 
َثِني ُسَهْيُل ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَمْرَوِزيُّ  ثنا أبو    -ِفي َدْرِب المفضل   -اْلَقاِضي، َحدَّ حد 

َثَنا َعْمُرو ْبُن َجِريٍر اْلَبَجِليُّ َعْن مُ  ِد ْبِن َعْمٍرو ثابت مشرف بن أبان، َحدَّ َحمَّ



168 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن  َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ يوم  ، َأَخاَفُه َّللاَّ  القيامة«.َنَظَر ِإَلى َأِخيِه اْلُمْسِلِم َنْظَرًة ُمِخيَفًة ِمْن َغْيِر َحقٍ 

صالح بن حسان، أبو   إسناده ضعيف جدا  1392 727
 الحارث األنصاري 

َثَنا   ِ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد بن فارس، َحدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ أخبرنا أبو نعيم الحافظ، َحدَّ
ثنا  حد  بن سليمان،  سعيد  ثنا  حد  العبدي،  َمْسُعوٍد  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ِإْسَماِعيُل 

ٍد َعْن َأِبيِه منصور بن أبي األسود، حَ  اٍن َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ َثَنا َصاِلُح ْبُن َحسَّ دَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َعْن جده عن علي ابن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُه، َوإِ  َ َحقَّ َ لن يمنع ذا حق »اتَِّق َيا َعِليُّ َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم، َفِإنََّما َيْسَأُل َّللاَّ نَّ َّللاَّ
 حقه«.

 إسناده ضعيف جدا.   1411 728
طلحة بن محمد بن  
العباس، أبو زرعة. 

 أحسبه من أهل خراسان 

ثنا أبو زرعة  ثنا محم د بن المظفر، حد  َأْحَمُد ْبُن علي  المحتسب، حد  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َأُبو    -قدم علينا   -طلحة ابن محم د بن العب اس  ِد َحدَّ ٍد َسِعيُد ْبُن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

َثَنا َخاِلُد ْبُن ُصَبْيٍح َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُعَماَرَة   ثنا داود بن مخراق، َحدَّ ْبِن نوح، حد 
  ِ َص َرُسوُل َّللاَّ َأْوَفى َقاَل: َرخَّ َأِبي  ِ ْبِن  َثاِبٍت َعْن َعْبِد َّللاَّ َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي 

ُ َعَلْيِه وَ  ُجُل اْمَرَأَتُه ُمْسَتَحاَضًة. َصلَّى َّللاَّ  َسلََّم َأْن َيْأِتَي الرَّ

طلحة بن عمر بن علي،   إسناده ضعيف جدا.   1413 729
 أبو القاسم الحذاء  

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َطْلَحُة ْبُن ُعَمَر ْبِن علي  الحذ اء    - أخبرنا بشرى بن عبد هللا، َحدَّ
ثنا    -في دكانه بباب الطاق ، حد  حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي 

َثَنا َيْحَيى ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َأِبي اْلَعْيَزاِر َعنْ  ي ان، َحدَّ ِد   محم د ابن بكار بن الر  ُمَحمَّ
رَّ   ْبِن ُجَحاَدَة َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللا عليه وسلم: »ال ُتَعلِ ُقوا الدُّ

 ِفي َأْعَناِق اْلَخَناِزيِر«  

طريف بن سليمان، أبو   إسناده ضعيف جدا.   1418 730
 عاتكة   

الرزاز،   َأْحَمد  ْبُن  َعِليُّ  الصواف،  َأْخَبَرَنا  الحسن  بن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
َثِني َشْيٌخ ِمْن َأْهِل ُخَراَسانَ  َثَنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى َقاَل: َحدَّ َكاَن ِباْلَبْصَرِة ُيَقاُل    - َحدَّ

َثَنا َأُبو َعاِتَكةَ   -َلُه مطهر بن غالب أبو الط ي ب المعبر َوَلِقيُتُه ِبَبْغَداَد ِفي   -َحدَّ
َثَنا َأَنٍس َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى    -ْرِب َأِبي ُهَرْيَرَة َأيَّاَم َأِبي َجْعَفرٍ دَ  َقاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل اْلَخالَء ُيْسِبُغ ُوُضوَءُه، وإذا بال تمسح.   َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا  1446 731
عبد َّللاَّ بن اْلُحَسْين بن  
عثمان بن اْلَحَسن، أبو 

 ُمَحمَّد الهمذاني الخباز   

ثنا   أخبرنا عبد هللا بن الحسين الهمذاني، أخبرنا علي  بن عمر الحافظ، حد 
ِإْبَراِهيُم ْبُن َأِبي   َثَنا  ثنا عب اد بن يعقوب، َحدَّ محم د ابن القاسم بن زكري ا، حد 

ِإْسَحاَق ْبِن َأِبي َفْرَوَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة: َيْحَيى، َعْن  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْقَرُأ: ِبَظِنيَن َسَأْلُتُه َعن مولده فَقاَل: في  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 سنة سبع وسبعين وثالثمائة. 

 إسناده ضعيف جدا.   1483 732

َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد ْبن 
علي  ْبن جعفر بن  

ميمون بن الزبير، أبو  
 علي البلخي   

َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفظُ  ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن  -ِإْمالًء َوَما َكَتْبُتُه إال عنه -َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ِ ْبُن مُ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ   - وما سمعته إال منه  -َحمَِّد ْبِن َعِليٍ  البلخي  َسْلٍم َقاَل: َحدَّ

ثنا سفيان   ان، حد  مد بن حس  ثنا عبد الص  ثنا محم د بن أحمد بن ماهان، حد  حد 
ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل:   الثوري عن إسماعيل ابن َأِبي َخاِلٍد َعْن َقْيٍس َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيهِ   َوَسلََّم ال َيُكوُن َذاِكِريَن ِإال َكاَن َمَعُهْم، َوال ُمَصلِ يَن  َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِإال َكاَن َأْكَثَرُهْم َصالًة. 
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 إسناده ضعيف جدا  1485 733
عبد َّللاَّ بن محمد بن 

إسماعيل، التبان  
 المصري  

ثنا عبد   ق اق، حد  ثنا عثمان بن أحمد الد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، حد 
ِميُّ   ُد ْبُن َأِبي َبْكٍر اْلُمَقدِ  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ هللا ابن محم د بن إسماعيل الت ب ان المصري 

َثَنا ِبْشُر ْبُن َعبَّاٍد َعْن َبْكِر ْبِن ُخَنْيٍس قَ  َثِني َحْمَزُة النَِّصيِبيُّ َعْن َقاَل: َحدَّ اَل: َحدَّ
َيِزيَد ْبِن َيِزيَد ْبِن َجاِبٍر َعْن َأِبيِه َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتَعلَُّموا َما ِشْئُتْم أن تعلموا، ولن ينفعكم هللا حتى تعلموا ِبَما  َّللاَّ

 ُلوَن«  . َتُقو 

 إسناده ضعيف جدا  1501 734
عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 

بالل، أبو منصور 
 الدقاق 

قَّاقُ  ِد ْبِن ِبالٍل الدَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َمْنُصوٍر َعْبُد َّللاَّ   - أخبرني ابن التوزي، َحدَّ
ِ ْبِن َأيُّوَب اْلَقطَّاُن ِفي ُسوِق َيْحَيى وكان ثقة مذكورا  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َجاُر ُمَحمَّ

ثنا محم د بن ه-بالصالح ثنا محم د بن محم د الباغندي، حد  اشم البعلبكي، . حد 
َثَنا ِعيَسى ْبُن ِإْبَراِهيَم َعِن اأَلْسَوِد ْبِن شيبان قال:  ثنا بقية ابن الوليد، َحدَّ حد 
ٍف َأنَُّه َسِمَع َأَبا َذرٍ  َيُقوُل  ُث َعْن ُمَطرِ  ِ ُيَحدِ  سمعت أبا العالء يزيد ابن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوسَ  وُء  ِإنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُجَل َلُه اْلَجاُر السُّ َ ُيِحبُّ الرَّ لََّم َقاَل: »ِإنَّ َّللاَّ
ُ ِبَحَياٍة َأْو   ِبَمْوٍت«.ُيْؤِذيِه َفَيْصِبُر َعَلى َأَذاُه، َوَيْحَتِسُبُه َحتَّى َيْكِفَيُه َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا  1523 735

عبد الر حمن بن مسهر  
وقيل: بن   -بن عمرو 

الهيثم  أبو -عمير
اْلُكوِفي  أخو علي بن  

 مسهر   

َثَنا عبد هللا بن   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن أبي الفوارس الحافظ، َحدَّ
العابد،  أي وب  ثنا يحيى بن  ، حد  الموصلي  يعلى  أبو  ثنا  محمد بن جعفر، حد 

حْ  َثَنا َعْبُد الرَّ ان بن إبراهيم، َحدَّ ثنا حس  َمِن ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن َعْمِرو بن شمر  حد 
  ُ ْحَمِن ْبِن َساِبٍط َعْن َجاِبٍر َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ عن جابر، وَعْن َعْبِد الرَّ

َعَرَفَة، ] َيْوَم  ُر  ُيَكبِ  َوَسلََّم  أيام    ِمْن[ َصالةِ َعَلْيِه  ِإَلى َصالِة العصر من  اْلَغَداِة 
 التشريق. 

 إسناده ضعيف جدا  1532 736
عبد الرحمن بن زبان بن 

 الحكم، أبو علي الطائي 

ِد ْبِن عبد هللا المعدل، أنبأنا الحسين بن صفوان البرذعي ،  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ْحَمِن ْبُن َزبَّاَن   َثِني َأُبو َعِليٍ  َعْبُد الرَّ نيا، َحدَّ حدثنا عبد هللا بن محمد بن أبي الد 
َثِني   ثنا عبد الواحد بن زيد، َحدَّ مد بن عبد الوارث، حد  ثنا عبد الص  الطائي، حد 

َأِبي َبْكٍر َفَدَعا ِبَشَراٍب،  َأْسَلُم اْلُكوِفيُّ َعْن ُمرََّة َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َقاَل: ُكنَّا َمَع  
َفُأِتَي ِبَماٍء َوَعَسٍل، َفَلمَّا َأْدَناُه ِمْن ِفيِه َبَكى َوَبَكى َحتَّى َأْبَكى َأْصَحاَبُه، َفَسَكُتوا 
َوَما َسَكَت، ُثمَّ َعاَد َفَبَكى، َحتَّى ظنوا أنهم لن َيْقِدُروا َعَلى َمْسَأَلِتِه، َقاَل: ُثمَّ 

ِ  َمَسَح َعْيَنيْ  ِه فقالوا: يا خليفة رسول هللا َما َأْبَكاَك؟ َقاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَرَأْيُتُه َيْدَفُع َعْن نفسه شيئا، ولم أر معه أحدا، فقلت:  َصلَّى َّللاَّ

ْنَيا ُمثِ لَ  ْت ِلي، َفُقْلُت َلَها: يا رسول هللا َما الَِّذي َتْدَفُع َعْن َنْفِسَك؟ َقاَل: »َهِذِه الدُّ
 -بعدك« .ِإَلْيِك َعنِ ي ُثمَّ َرَجَعْت َفَقاَلْت ِإنََّك ِإْن َأْفَلتَّ ِمنِ ي، فلن يفلت مني من 

 إسناده ضعيف جدا.   1548 737

ْحَمِن ْبُن اْلَعبَّاِس   َعْبُد الرَّ
ْحَمِن بن   ْبِن َعْبِد الرَّ
زكريا، أبو القاسم 

 المعروف بابن الفامي 

ْحَمِن ْبُن اْلَعبَّاِس البز ار   َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّ َأْخَبَرَنا علي بن أحمد المقرئ، َحدَّ
ثنا سويد بن  ، حد  ثنا أبو شعيب الحر اني  بانتقاء أبو الحسين بن مظفر، حد 

ْحَمِن َعِن اْلُمَثنَّى ْبِن َعْبِد َّللاَِّ  َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ  َعْن ُثَماَمَة َعْن سعيد، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ِبَساٍط، َفَأَتاُه َمْجُذوٌم،  َأَنٍس َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ِبَقَدِمِه« .َفَأَراَد َأْن َيْدُخَل َعَلْيِه، َفَقاَل: »َيا َأَنُس اْثِن اْلِبَساَط ال َيَطُأ َعَلْيِه 
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 إسناده ضعيف جدا  1627 738
عبدوس بن مالك، أبو  

 محمد العطار 

، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم  ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسِم النَّْرِسيُّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َعْبُدوُس ْبُن َماِلٍك اْلَعطَّاُر   ، َحدَّ الشافعي، أخبرنا محم د بن أحمد بن المهدي 

َثَنا َشَباَبُة َعْن َوْرَقاُء َعِن اْبِن َأِبي َنِجيٍح عَ  ْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن ُعَمَر: َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْمَسُح َعَلى اْلَجَباِئِر.   َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا  1636 739
عيسى بن مسلم  

 الصفار، ويعرف باألحمر 

ثنا   ِ ْبِن َأْحَمد ْبن َأِبي عالنة المقرئ، حد  َأْخَبَرِني َأُبو اْلَفَرِج اْلُحَسْيُن ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَقاِضي البوراني،  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ أحمد ابن جعفر بن حمدان، َحدَّ

اُد ْبُن زَ  َثَنا َحمَّ ثنا أبي، َحدَّ ثنا مسلم ابن عيسى، حد  ْيٍد َعْن ُسَهْيٍل َعْن َأَنٍس  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َماَت ِمْن ُأمَِّتي َيْعَمُل َعَمَل َقْوِم   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ ِإَلْيِهْم َحتَّى ُيْحَشَر   َمَعُهْم«.ُلوٍط َنَقَلُه َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا.   1660 740
ُمْدِرٍك، َأُبْو  ُعَمُر ْبُن 

  -َحْفٍص اْلَقاصُّ الرَّاِزيُّ 
 َوُيَقاُل: اْلَبْلِخيُّ 

ار،   ف  ل، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللا المعد 
َثَنا َمكِ يُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن ُموَسى ْبِن ُعَبْيَدَة َعْن   ثنا عمر بن مدرك الر ازي، َحدَّ حد 

َقاِشيِ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبي ِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َما   َيِزيَد الرَّ َصلَّى َّللاَّ
ِمْن ُمْؤِمٍن ِإال َوَلُه ِفي السماء بابان، َباٌب َيْخُرُج ِمْنُه ِرْزُقُه، َوَباٌب َيْدُخُل ِمْنُه  

َفما َبَكْت َعَلْيِهُم  }َكالُمُه َوَعَمُلُه َفِإَذا َماَت َفَقَداُه َوَبَكَيا َعَلْيِه« وتال َهِذِه اآلَيَة:  
ُمْنَظِرينَ  كاُنوا  َوما  َواأْلَْرُض  ماُء  َيُكوُنوا 29  الدخان]  .{السَّ َلْم  َأنَُّهْم  َذَكَر  ُثمَّ   ]

َيْعَمُلوَن َعَلى اأَلْرِض َعَمال َصاِلًحا َفَتْبِكَي َعَلْيِهْم، َوَلْم َيُكْن يصعد إلى السماء  
 َتْفِقَدُهْم َفَتْبِكَي َعَلْيِهْم. من كالمهم، وال مر عليها َكالٌم َطيِ ٌب، َوال َعَمٌل َصاِلٌح. فَ 

 إسناده ضعيف جدا.   1668 741
عمر بن خالد بن يزيد  

بن الجارود، َأُبو حفص  
 الشعيري  

َثَنا ُعَمُر ْبُن َخاِلِد   ثنا محم د بن خلف بن حيان الخالل، َحدَّ ، حد  َأْخَبَرَنا التَُّنوِخيُّ
ِعيِريُّ  ثنا محم د بن حميد الر ازي   -وثالثمائةسنة أربع    -ْبِن َيِزيَد الشَّ في   -حد 

َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعِن اأَلْسَوِد ْبِن    -دار القطن ثنا مهران بن أبي عمر، َحدَّ حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلَعَن   َقْيٍس َعْن َأِبي َحاِزٍم َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َّللاَِّ   المسوفات. َعْبِد  َأُبو  ُحَمْيدٍ   -َقاَل  ْبَن  َد  ُمَحمَّ اْمَرَأَتُه   -َيْعِني  ُجُل  الرَّ َيْدُعو 
 َفَتُقوُل: َسْوَف، َسْوَف. 

ُعَمر بن ُمَحمَّد بن ُعَمر  إسناده ضعيف جدا  1688 742
 بن الفياض، َأُبو بكر 

ثنا   اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن محمد بن عثمان البجلي، حد  َأُبو  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي 
عمر ابن محم د بن عمر بن الفياض، َأْخَبَرَنا َأُبو َطْلَحَة َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَكِريِم  

َأْسَباٍط َعْن   ْبُن  ُيوُسُف  َثَنا  ثنا عبد هللا بن خبيق، َحدَّ َياِسيَن  الوساوسي، حد 
 ُ يَّاِت َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ الزَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َأْدَرَك ِمَن اْلُجُمَعِة َرْكَعًة َأَضاَف ِإَلْيَها ُأْخَرى، َوَمْن َأْدَرَكُهْم  

ِد صل  ى أربعا«  . ِفي التََّشهُّ

 إسناده ضعيف جدا  1689 743

عمر بن محم د بن  
َأُبو   السوسي،موسى بن 

وقيل: َأُبو   -حفص
 القاسم 

ثنا   ثنا أبو حفص عمر بن السوسي، حد  ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن بكير، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا عبد   ثنا محم د بن سهل بن عسكر، حد  محم د ابن هارون الحضرمي، حد 
ُ َعَلْيهِ  ز اق، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ  الر 

ًما، َفَذَهْبُت أَلْرَكَبُه،  ًجا ُمَلجَّ َوَسلََّم: »َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي َأَتاِني ِجْبِريُل ِباْلُبَراِق ُمَسرَّ
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ِ َما َرِكَبَك َنِبيٌّ َأْكَرُم ِمْنُه  ٍد َتْفَعُل َهَذا؟ َوَّللاَّ ، َفَقاَل ِجْبِريُل: َأِبُمَحمَّ َفاْسَتْصَعَب َعَليَّ
ِ، َقاَل:   َعَرًقا«.َفاْرَفضَّ اْلُبَراُق َعَلى َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا  1711 744
ُعْثَمان ْبن َأْحَمَد ْبِن  
  ِ َجْعَفر، َأُبو َعْبِد َّللاَّ

 العجلي 

ِ ُعْثَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َجْعَفٍر اْلِعْجِليُّ َقاَل:  َأْخَبَرَنا العتيقي َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ، َحدَّ
ِ ْبن ُمَحمَّد ْبن عبد اْلَعِزيِز اْلَبَغِوي ِ  َوَأَنا َحاِضٌر    -ُقِرَئ َعَلى َأِبي اْلَقاِسم َعْبد َّللاَّ

َثَنا َيْحَيى قيل له حدثكم محم د بن ب  -ِفي َسَنِة َأْرَبَع عشرة وثالثمائة  ار، َحدَّ ك 
ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َأِبي اْلَعْيَزاِر َعْن ُمَحمَُّد ْبُن ُجَحاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل  

رَّ ِفي َأْفَواِه اْلِكالِب«   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َتْطَرُحوا الدُّ  النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا.   1722 745
علي ْبن َأْحَمد ْبن  

ِإْبَراِهيم ْبن غريب، أبو  
 الحسن البزاز 

ثنا أبو محم د عبد    -في خان إسحاق بالكرخ   -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن بن غريب  حد 
ثنا العب اس بن   ، حد  ِد ْبِن َسِعيِد ْبِن ُمَحاِرٍب اإِلْصَطْخِريُّ اأَلْنَصاِريُّ هللا ابن ُمَحمَّ

َثَنا ُعْقَبُة ْبُن َخاِلٍد السُّ  ثنا عثمان بن أبي شيبة، َحدَّ ُكوِنيُّ الفضل القواريري، حد 
ِ َأنَّ النَِّبيَّ   َأِبيِه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْبِن ِإْبَراِهيَم َعْن  ِد  َعْن ُموَسى ْبِن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َأِغبُّوا ِفي اْلِعَياَدِة«    َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا  1757 746
علي ْبن حماد ْبن  

]....[   السكن، َأُبو 
 البزاز 

ثنا عبد   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلَحَسُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِ  ْبِن اْلُمْنِذِر اْلَقاِضي، حد 
ثنا   ثنا علي  بن حم اد بن السكن، حد  مد ابن علي  بن محم د بن مكرم، حد  الص 

ْحَمِن ْبُن   َثَنا َعْبُد الرَّ اْلَغِسيِل َعْن ُعْتَبَة ْبِن ُحَمْيٍد َعْن ُعَباَدَة ْبِن  الواقدي، َحدَّ
ُنَسيٍ  َعْن عبد الر حمن ابن َغْنٍم َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل: َأَمَرَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  

َحاَيا َوَأْن َنْلَبَس َأْجَوَد َما ِليَم ِمَن الضَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إن َنْخَتاَر السَّ َنْقِدُر َعَلْيِه    َّللاَّ
َنْشَتِرَك ِفي  َوَأْن  ِكيَنُة،  َوَعَلْيَنا السَّ َنْخُرَج  َوَأْن  ِبالتَّْكِبيِر،  َنْجَهَر  َوَأْن  اْلِعيِد،  َيْوَم 

اِئَل َمْن َكاَن.  َف َوالسَّ  اْلَبَقَرِة َسْبَعٌة، َوِفي اْلَبَدَنِة َعَشَرٌة، َوَأْن ُنْطِعَم اْلَجاَر اْلُمَتَعفِ 

 إسناده ضعيف جدا  1773 747

َعِلي  ْبن ُعَبْيد َّللاَّ ْبن  
َعِلي  ْبن ُمَحمَّد ْبن  
القاسم، َأُبو طاهر  

 البزوري  

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَدانَ  ثنا   - ِإْمالءً  -أخبرني أبو طاهر البزوري، َحدَّ حد 
ثنا المعل ى بن الفضل،  ، حد  َثَنا ُسْلَمى ْبُن َعْبِد َّللاَِّ  محم د بن يونس القرشي  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ْعِبيِ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبِن َكْعٍب َعِن الشَّ
ُ َتَعاَلى، اْبَن آَدَم ِإنََّك َما َذَكْرَتِني َشَكْرَتِني، َوَما َنِسيَتِني َكَفْرَتنِ   «.ي »َقاَل َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا  1786 748

علي  ْبن َعْبد الواحد ْبن  
ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن  
جعفر، َأُبو الحسن  

المعروف بابن الصباغ  
 البيع 

ثنا عبد هللا  ثنا عمر بن أحمد الواعظ، حد  ب اغ، حد  أخبرني أبو الحسن بن الص 
ثنا منصور بن أبي مزاحم،   َثَنا َأُبو َشْيَبَة ِإْبَراِهيُم ْبُن بن محم د البغوي، حد  َحدَّ

 ُ ُعْثَماَن َعِن اْلَحَكِم َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي ِفي َشْهِر َرَمَضاَن ِعْشِريَن َرْكَعًة َواْلِوْتَر. 

 إسناده ضعيف جدا.   1811 749
علي ْبن ُمَحمَّد ْبن  
شداد، َأُبو الحسن  

 المطرز 

َثَنا محمد   َثَنا َأُبو اْلَحَسن علي ْبن ُمَحمَّد ْبن شداد المطرز، َحدَّ أخبرنا النجار َحدَّ
َثَنا َحمَّاُد ْبُن  سهيل القطيعيبن محمد بن سليمان الباغندي، حدثنا أبو   ، َحدَّ

ِن َماِلٍك،  َوعِيَسى ْبُن َواِقٍد، َعْن َأَباَن ْبِن َأِبي َعيَّاٍش، َعْن َأَنِس بْ   -ِبَمكَّةَ   -َزْيدٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنََّما َمَثِلي َوَمَثُل َأْهِل َبْيِتي َكَسِفيَنِة   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َغِرَق«. ُنوٍح، َمْن َرِكَبَها َنَجا، َوَمْن َتَخلََّف َعْنَها  
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العباس ْبن الفضل ْبن   إسناده ضعيف جدا.   1833 750
 َأُبو خيثمة السمح، 

ثنا أحمد بن أبي بكر العالف،   ِ المقرئ، حد  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
بن   العب اس  خيثمة  أبو  ثنا  حد   ، ْيَرِفيُّ الصَّ َأْحَمَد  ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 

ثنا وهب بن منصور  -أخو الحسن بن الفضل  -الفضل البوصراني  الور اق،   حد 
َلِميِ    ْحَمِن السُّ اِئِب َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ َثَنا َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعٍب َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه قرأ:   : َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ  [.54]الروم    { ِمْن َضْعفٍ }َعْن َعِليٍ 

 إسناده ضعيف جدا.   1837 751

العباس ْبن َأْحَمد ْبن  
الحسن ْبن يزيد، َأُبو  
الفضل الوشاء يعرف  

 بالمحب 

َثَنا َأُبو اْلَفْضِل   َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلٍد، حدثني إسماعيل بن علي  الخطبي، َحدَّ
اءُ  َثَنا    - قرآنوكان من الدارسين لل   -يعرف بالمحب  -اْلَعبَّاُس ْبُن َأْحَمَد اْلَوشَّ َحدَّ

َثَنا ُموَسى ْبُن ُعَمْيٍر، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن  ، َحدَّ َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد َربِ ِه الطَّاِئيُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َتُسبُّوا اأَلِئمََّة، َواْدُعوا   أبي أسامة. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

الِح، َفإِ   َصالٌح«.نَّ َصالَحُهْم َلُكْم َلُهْم ِبالصَّ

 إسناده ضعيف جدا  1854 752
عمرو ْبن بحر ْبن  

محبوب، َأُبو عثمان 
 الجاحظ   

َثِني َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَعِتيِقيُّ  ِ ْبِن اْلُمطَِّلِب    -ِبَلْفِظهِ   -َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ْيَباِنيُّ  َفَأَتْيُت    -بالكوفة   -الشَّ ِباْلَبْصَرِة  َثَنا أبو بكر بن أبي داود قال: ُكْنُت  َحدَّ

اْلَجاِحظِ  َبْحرٍ   -َمْنِزَل  ْبِن  َعَليَّ مِ   -َعْمِرو  َفاطََّلَع  َعَلْيِه،  َخْوَخٍة، َفاْسَتْأَذْنُت  ْن 
َفَقاَل: َمْن َهَذا؟ َفُقْلُت: َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب اْلَحِديِث، َفَقاَل: َوَمَتى َعِهْدَتِني َأُقوُل  
ِباْلَحْشِويَِّة؟ َفُقْلُت: ِإنِ ي اْبُن َأِبي َداُوَد، َفَقاَل: َمْرَحًبا ِبَك َوِبَأِبيَك، َفَنَزَل َفَفَتَح ِلي 

اٌج َعْن  َوَقاَل اْدُخْل، َأْيِش تُ  َثَنا َحجَّ ْثِني ِبَحِديٍث، َقاَل: اْكُتْب َحدَّ ِريُد؟ َفُقْلُت: َحدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى ِطْنِفَسٍة. اٍد َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ  َحمَّ

عمار ْبن نصر، َأُبو   إسناده ضعيف جدا.  1864 753
 ياسر المروزي  

اِهدُ  ثنا علي  بن إسحاق    -بالبصرة   -َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَحَسِن الشَّ حد 
ثنا محم د بن شعيب   ثنا عمار بن نصر، حد  ثنا علي  بن سهل، حد  المادراني، حد 

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد َّللاَِّ  ْبِن َصْفَواَن ْبَن ُسَلْيٍم َأْخَبَرُه َأنَّ َعَطاَء    بن شابور َقاَل: َحدَّ
ْبَن َيَساٍر أخبرُه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعْن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  

ِ َوَقَدُرُه، ال ُتدْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْحِسُنوا َفِإْن ُغِلْبُتْم َفِكَتاُب َّللاَّ ِخُلوا اللَّوَّ َفِإنَّ َمْن َّللاَّ
ْيَطاِن«  .   َأْدَخَل اللَّوَّ َعَلْيِه َدَخَل َعَلْيِه َعَمُل الشَّ

عفيف ْبن سالم، َأُبو   إسناده ضعيف جدا  1882 754
 عمرو الموصلي   

ار،   ف  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن عبد هللا المعدل، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص 
َثَنا   ثنا بقية بن الوليد، َحدَّ ثنا عفيف بن سالم، حد  ثنا سعدان بن نصر، حد  حد 

ِ َعْن َخاِلِد ْبِن ُعْثَماَن َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن ُعمَ  َر ْبِن اْلَخطَّاِب َأَباُن ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َصالُة اْلُمَساِفِر َرْكَعَتاِن َحتَّى َيُئوَب ِإَلى   َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 َيُموَت«.َأْهِلِه، َأْو 

 إسناده ضعيف جدا  1900 755
الفضل ْبن غانم، َأُبو  

 علي الخزاعي 

اْلُخَطِبيُّ  اْلُجَنْيِد  ْبِن  ُعْثَماَن  َعِليِ  ْبِن  ْبُن  َأْحَمُد  اْلُحَسْيِن  َأُبو  َثَنا    -ِبَلْفِظهِ   -َحدَّ
اْلَعالفُ  ِفْهُرَوْيِه  ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن   ِ َّللاَّ ُعَبْيُد  َثِني  َحدَّ   - ِإْمالءً   -َقاَل: 

يَّاتِ  ِد اْبِن الزَّ ْيَرِفيُّ   َوُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ َوُعَمُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي ُنَعْيٍم    -ِإْمالءً   -الصَّ
َثَنا    -ِإْمالءً   - اْلَبزَّاُز، وَأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن ْبِن َماِلٍك اْلَقِطيِعيُّ  َقاُلوا: َحدَّ

ٍد ْبِن َأيُّوَب َأُبو ِإْسَحاقَ  ِ ْبِن ُمَحمَّ ِميُّ ِفي َدْرِب َحِبيٍب  ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاَّ  اْلُمَخرِ 
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َثَنا    -وهذا لفظ عبيد هللا وحده  -َباِب َنْهِر معل ى ثنا الفضل بن غانم، َحدَّ قال: حد 
ِه َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب   َماِلُك ْبُن َأَنٍس َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقاَل ِفي ُكلِ  َيْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة ال ِإَلَه  َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّ  ى َّللاَّ
ُ اْلَحقُّ اْلُمِبيُن َكاَن َلُه َأَماًنا ِمَن اْلَفْقِر، َواْسَتْجَلَب ِبِه اْلِغَنى، َوَأِمَن ِمْن  ِإال َّللاَّ

 َوْحَشِة اْلَقْبِر، َواْسَتْقَرَع ِبِه َباَب اْلَجنَِّة«  .

 إسناده ضعيف جدا  1932 756

القاسم ْبن عبد الرحمن   
ْبن ُمَحمَّد ْبن حسان ْبن  
سنان، َأُبو َبْكر التنوخي 

 األنباري 

ِر  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ، َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَُّد بن علي الواسطي 
ْحَمِن بن محم د التنوخي    -ِإْمالءً   -اْلَحاِفظُ  َثَنا َأُبو َبْكٍر اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد الرَّ َقاَل: َحدَّ

الفرج أحمد بن  ثنا  ، حد  ث  -أبو عتبة  -األنباري  الفوزي عن حد  ان  أبو عف  نا 
ُد ْبُن ِزَياٍد اأَلْلَهاِنيُّ َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُأَماَمَة َيُقوُل:  َثَنا ُمَحمَّ شيخ لنا قديم، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َقَرَأ َخَواِتَم اْلَحْشِر ِمْن َلْيٍل  َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِبَض ِمْن َذِلَك اْلَيْوِم، َفَقْد ُأوِجَب اْلَجنََّة«  َأْو َنَهاٍر َفقُ 

 إسناده ضعيف جدا  1953 757
موسى بن عمير، أبو   

هارون القرشي المكفوف  
 الكوفي   

ِد ْبِن َأْحَمد ْبن َحْسُنوٍن النَّْرِسيُّ َواْلَحَسُن ْبُن   َأْخَبَرِني َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َبْكٍر   أبو  َأِبي  ثنا  حد  القاري،  اأَلَدِميُّ  ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا  َقاال: 

ْبُن   ُموَسى  َثَنا  َحدَّ كعب،  بن  إسحاق  ثنا  حد  مسار،  الس  زياد  ابن  أحمد  جعفر 
ِ َقاَل:  ُعَمْيٍر َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُعَتْيَبَة َعْن ِإْبَراِهيَم َعِن اأَلْسَوِد ْبِن َيِزيَد َعْن عَ  ْبِد َّللاَّ

ُنوا  َوَحصِ  َدَقِة،  ِبالصَّ َمْرَضاُكْم  »َداُووا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل 
َعاَء«  . وا ِلْلَبالِء الدُّ  َأْمَواَلُكْم ِبالزََّكاِة، َوَأِعدُّ

موسى بن محمد، أبو    إسناده ضعيف جدا  1957 758
 هارون البكاء   

ُد ْبُن   َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبد َّللاَّ األصبهاني  َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد َّللاَّ
َثَنا ُموَسى  ، َحدَّ ثنا يعقوب بن يوسف القزويني  ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم الشافعي، حد  َعْبِد َّللاَّ

َثنَ  ٍد َأُبو َهاُروَن اْلَبكَّاُء، َحدَّ ِ َأُبو َهاِشٍم َقاَل: َسِمْعُت  ْبُن ُمَحمَّ ا َكِثيُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا ُبَنيَّ َأْكِثْر ِمَن  َأَنَس ْبَن َماِلٍك َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َعاَء َيُردُّ اْلَقَضاَء  َعاِء، َفِإنَّ الدُّ  اْلُمْبَرَم«.الدُّ

 إسناده ضعيف جدا  1982 759
مكي بن بندار بن مكي   

بن عاصم، أبو عبد هللا  
 الزنجاني   

ِ َمكِ يُّ ْبُن ُبْنَداِر ْبِن   َثِني َأُبو َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق َقاَل: َحدَّ
ْبُن   ُد  ُمَحمَّ اْلَحَسِن  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الزنجاني،  عاصم  ابن  علي  َمكِ يِ   ْبِن  َزْنَجَوْيِه 

َثَنا َأُبو اْلَفْضِل َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن المثنى الت ميمي    -بقزوين  -المعنى   - َحدَّ
َثَنا َأُبو َداُوَد َعْبُد َّللاَِّ   -بقزوين َثَنا َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ بن زياد، َحدَّ َحدَّ

َقاِشيِ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل  ْبُن ِضَراِر ْبِن َعْمٍرو َعنْ   َأِبيِه َعْن َيِزيَد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَشدُّ اْلُحْزِن النِ َساُء، َوَأْبَعُد اللِ َقاِء اْلَمْوُت،  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَأَشدُّ ِمْنُهَما اْلَحاَجُة ِإَلى النَّاِس«  

المسيب بن شريك، أبو    إسناده ضعيف جدا  1991 760
 الشقري: سعيد التميمي

َثَنا اْلَحَسُن   ق اق، َحدَّ ثنا عثمان بن أحمد الد  ز از، حد  أخبرني علي بن محم د الر 
َثَنا   َحدَّ العط ار،  عيسى  بن  إسماعيل  ثنا  حد  القط ان،  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبِن  َعِليِ   ْبُن 

، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  اْلُمَسيَُّب ْبُن َشِريٍك َعْن   ٍف َعْن َأِبي َهاُروَن اْلَعْبِديِ  ُمَطرِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َبْعَد َأْن ُيَسلِ َم: »ُسْبَحاَن َربِ َك   َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َربِ  َربِ  اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن، َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن، وَ   اْلَعاَلِميَن«.اْلَحْمُد ّلِلَّ
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 إسناده ضعيف جدا  2018 761
معمر بن المثنى، َأُبو  

عبيدة التيمي البصري، 
 النحوي العالمة 

َأْخَبَرِني َعِليُّ    -بنيسابور  -َأْخَبَرَنا َأُبو حازم عمر بن َأْحَمد ْبُن إبراهيم العبدوي 
َعْبِد   ْبِن  َأْحَمَد  ُخَزْيَمَة ْبُن  ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  َداُوُد  َثِني  َحدَّ الجرجاني،  اْلَعِزيِز 

ثنا   ثنا عمرو بن محم د[  ، حد  ثنا محم د بن إسماعيل البخاري  ]حد  ، حد  اْلُبَخاِريُّ
َعْن  َأِبيِه  َعْن  ُعْرَوَة  ْبُن  ِهَشاُم  َثَنا  َحدَّ  ، الت يمي  المثن ى  ابن  معمر  عبيدة  أبو 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخِصُف َنْعَلُه، عائشة قالت: كن ت قاعدة وأغزل َوالنَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
، َفَنَظَر ِإَليَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َفَجَعَل َجِبيُنُه َيْعَرُق، َوَجَعل َعَرُقُه َيَتَولَُّد ُنوًرا َفُبِهتُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فقال: »مالك َيا َعاِئَشُة ُبِهت ِ  ؟« ُقْلُت: َجَعَل َجِبيُنَك َيْعَرُق، َوَجَعَل  َّللاَّ
َعَرُقَك َيَتَولَُّد ُنوًرا، َوَلْو َرآَك َأُبو َكِبيٍر اْلُهَذِليُّ َلَعِلَم َأنََّك َأَحقُّ ِبِشْعرِِه. َقاَل: »َوَما 
َيُقوُل: ُقْلُت  َقاَلْت:  َكِبيٍر؟«  َأُبو   َيُقوُل 

َحْيَضٍة   ُغبَِّر  ُكلِ   ِمْن  ُمْغَيلِ َوُمَبرٌَّأ  َوَداٍء  ُمْرِضَعٍة  َوَفَساِد   ... 
اْلُمَتَهلِ لِ  اْلَعاِرِض  َكَبْرِق  َبَرَقْت   ... َوْجِهِه  َأِسرَِّة  ِإَلى  َنَظْرَت   َفِإَذا 

ُ َيا   َل َبْيَن َعْيَنيَّ َوَقاَل: »َجَزاِك َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقبَّ َقاَلْت: َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
 ِمْنِك«.َشُة َعنِ ي َخْيًرا، َما ُسِرْرِت ِمنِ ي َكُسُروِري َعائِ 

 إسناده ضعيف جدا  2032 762
نصر بن ُمَزاِحم، َأُبو   

 الفضل المنقري  

أبو  ثنا  حد  مهدي،  بن  هللا  عبد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  اْلَواِحِد  َعْبُد  ُعَمَر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ثنا    -إمالء  -َمْوَلى بني هاشم  -ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيٍد اْلُكوِفيُّ َأْحَمُد ْبُن    العب اس حد 

َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ِسَياٍه   ثنا نصر بن مزاحم، َحدَّ يعقوب بن يوسف بن زياد، حد 
َعْن   َعِليٍم  َعْن  َصاِدٍق  َأِبي  َعْن  ُكَهْيٍل  ْبِن  َسَلَمَة  َعْن  ْمِط  السِ  ْبِن  َعاِمِر  َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َسْلَمانَ  : َلَقْد َعِلَم ُذو اْلِعْلِم ِمْن آِل ُمَحمٍَّد َصلَّى َّللاَّ َقاَل: َقاَل َعِليٌّ
 ُ َصلَّى َّللاَّ اأُلمِ يِ   النَِّبيِ   ِلَساِن  َعَلى  َمْلُعوُنوَن  الثَُّديَِّة  ِذي  اأُلُسوِد  َأْصَحاَب  َأنَّ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد خاب من افترى.

نصر بن منصور بن    إسناده ضعيف جدا  2035 763
 َعْبد هللا الثََّقِفي  

ار،   ف  أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص 
َثَنا َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن   ثنا أبي نصر بن منصور، َحدَّ ثنا سعدان بن نصر، حد  حد 

َثَنا َعْلَقَمَة ْبِن َمرْ  اَن  َقاَل: َحدَّ َلِميِ  َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ ْحَمِن السُّ َثٍد َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ
َذِني   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُعوُدِني، َفَعوَّ َوَكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل: مرضت مرضا 

ُذَك ِباأَلَحدِ  ِحيِم ُأَعوِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َمِد الَِّذي َلْم َيِلْد َوَلْم    َيْوًما َفَقاَل: »ِبْسِم َّللاَّ الصَّ
ُ، َفَلمَّا َشَفاِني   ُيوَلْد َوَلْم َيُكْن َلُه ُكْفًوا َأَحٌد، ِمْن َشرِ  َما تجد« فبرأت َفَشَفاِني َّللاَّ

 .  » ْذُتْم ِبِمْثِلِهنَّ ْذ ِبِهنَّ َفَما َتَعوَّ  َقاَل ِلي: »َيا ُعْثَماُن َتَعوَّ

 إسناده ضعيف جدا  2038 764
نصر بن جعفر بن   

ُمَحمَّد، َأُبو القاسم 
 الفقيه السمرقندي 

َثَنا َأُبو   ثنا محم د بن المظفر الحافظ، َحدَّ ، حد  َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ
مد بن   ثنا عبد الص  مرقندي  الفقيه، حد  اْلَقاِسِم َنْصُر ْبُن َجْعَفِر ْبِن محم د الس 

ِ ا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ ثنا علي بن إبراهيم، َحدَّ ْلَعْرَزِميُّ اْلُكوِفيُّ  الفضل، حد 
  ُ َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل: َغَزْوُت َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َثَماِنَي َعْشَرَة َغْزَوًة َما َرَأْيُتُه َتاِرًكا َرْكَعَتْيِن َقْبَل الظُّْهِر، َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد 

 ْهِر.الظُّ 
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 إسناده ضعيف جدا  2040 765

نصر بن َأْحَمد بن   
ُمَحمَّد بن خالد، َأُبو  

ويقال: َأُبو  -الحسين 
المعدل،   -الحسن 

 المعروف بابن هرمزينا 

اهد   َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َنْصُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن محم د بن خالد الش  أخبرني األزهري، َحدَّ
ثنا عثمان بن أبي    - ببغداد  -النهرواني  ثنا عبد هللا بن محم د البغوي، حد  حد 

َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش َعْن َعْبِد َّللاَِّ بن ميمون عن مطر بن سام   شيبة، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم عن ضرب  َقالَ  : َقاَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب: َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 الدف، ولعب الصنج، وصوت الزمارة.

وكيع بن سفيان، َأُبو    إسناده ضعيف جدا  2073 766
 سفيان المروزي 

َثِني َأُبو ُسْفَياَن َوِكيُع  َثِني َأِبي َقاَل: َحدَّ أخبرنا علي بن أبي بكر المازني، َحدَّ
ثنا أبو حبيب زيد بن المهتدي. وأخبرنا الحسن بن   ، حد  بن سفيان المروزي 
ثنا زيد بن المهتدي،   أبي بكر، َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ِزَياٍد اْلُمْقِرُئ، حد 

َثَنا َسِعيُد ْبُن َيْعُقوَب الطَّاَلَقاِنيُّ َعْن ُعَمَر ْبِن َهاُروَن اْلَبْلِخيِ  َعْن ُيوُنَس ْبِن  َحدَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ُأِمْرُت  َيِزيَد اأَلْيِليِ  َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َأَنٍس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ِباْلَخاَتِم َوالنَّْعَلْيِن«  

 إسناده ضعيف جدا  2074 767
وهيب بن عبد هللا بن   

ُمَحمَّد بن رزين، أبو بكر  
 المروذي المؤدب 

ِ ْبِن َشْهَرَياَر اأَلْصَبَهاِنيُّ َقاَل: َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا وهيب المعلم   ، حد  ثنا إسحاق  الطََّبَراِنيُّ ثنا هيثم بن خالد، حد  ، حد  البغدادي 

ْحَمِن َعْن َأِبي   َثَنا َخاِلُد ْبُن ِإْلَياَس َعْن َيْحَيى ْبِن َعْبِد الرَّ بن عيسى الطباع، َحدَّ
ْحَمِن َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى  َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

 َلْيِه وسلم َيُقوُل: »َمْن َرَأى ِمْن َأِخيِه َعْوَرًة َفَسَتَرَها َعَلْيِه َدَخَل اْلَجنََّة«  .َّللاَُّ عَ 

الهيثم بن سهل،    إسناده ضعيف جدا  2103 768
 التستري   

، حدثنا يوسف بن عمر القو اس، حدثنا  َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن أبي جعفر القطيعي
َثَنا اْلَهْيَثمُ    - َيْعِني اْبَن َسْهٍل التُّْسَتِريُّ   -محم د ابن القاسم ابن بنت كعب، َحدَّ

َقاَل: َرَأْيُت َحمَّاَد ْبَن َزْيٍد َجاَء َعَلى ِحَماٍر إلى دار قاروندا، وكان بزارا، َفَقاَم ِإَلْيِه  
ُة اْلُقَرِشيُّ ِلَيْأُخَذ ِبِرَكاِبِه ِلَيْنِزَل، َفَقاَل: َمْه. َفَقاَل: َتْنُفُس َعِليَّ  َشابٌّ ُيَقاُل َلُه ُعَمارَ 

ي َعْن َرُسوِل   َثِني َواِلِدي َعْن َجدِ  اأَلْجُر؟ َقاَل: ال َوَلِكْن َأَجُلَك. َفَقاَل ُعَماَرُة: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َثالَثٌة ال َفاِق،    َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُن النِ  ِهْم ِإال ُمَناِفٌق َبيِ  َيْسَتِخفُّ ِبَحقِ 

ْساَلِم، َوُمَعلِ ُم اْلَخْيِر، َوِإَماٌم  ْيَبِة ِفي اإلِْ  عادل«.ُذو الشَّ

 إسناده ضعيف جدا  2113 769
هبيرة ْبن محم د بن  

أحمد، َأُبو علي  
 الشيباني 

الفتح، حدثنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو علي َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن  
َثَنا َأُبو َمْيَسَرَة َأْحَمُد ْبُن َعْبِد  ، َحدَّ يباني  هبيرة ابن محم د بن أحمد بن هبيرة الش 

ِ ْبن ميسرة الحراني  ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي    -بنهاوند  -َّللاَّ َثَنا َأُبو َقَتاَدَة اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى اْبِنِه َعُروَبَة، عَ  ْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 ِإْبَراِهيَم َفَكبََّر َعَلْيِه َأْرَبًعا. 

يحيى بن سابق، أبو   إسناده ضعيف جدا  2122 770
 زكريا اْلَمِديِني  

، حدثنا عمر بن أحمد  قر الموصلي  اِم بن الص  ُد ْبُن َهمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَّ
الواعظ، حدثنا محم د بن مخلد العط ار، حدثنا سليمان بن خالد، حدثنا حجين 
َثَنا َيْحَيى ْبُن َساِبٍق اْلَمِديِنيُّ َعْن َأِبي َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ   بن المثني، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمُجوُس َهِذِه اأُلمَِّة، ِإْن َمِرُضوا َفال   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 . -القدرية تشهدوهم« يعنيَتُعوُدوُهْم، َوِإْن ماتوا فال 
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َيْحَيى ْبن المتوكل، َأُبو    إسناده ضعيف جدا  2128 771
 َبْكر الباهلي اْلَبْصِري    

َثَنا َأُبو َبْكٍر   ِد ْبِن أحمد بن حم اد الواعظ، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب ْبِن إسحاق بن بهلول األزرق، أخبرني جدي أبو يعقوب  

، َعْن   - ة عليه قراء   -إسحاق ابن البهلول ِل اْلَباِهِليُّ َثِني َيْحَيى ْبُن اْلُمَتَوكِ  َحدَّ
 ُ َثَنا َساِلٍم َعْن َأِبيِه: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِإْبَراِهيَم ْبِن َيِزيَد اْلُخوِزيِ  َقاَل: َحدَّ

يِن. َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َكاُنوا َيْقَرُءوَن: ماِلِك َيوْ   ِم الدِ 

َيْحَيى ْبن عمران، َأُبو    إسناده ضعيف جدا  2134 772
 زكريا

أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن  
َثَنا َيْحَيى ْبن عمران ِفي شارع دار    -زياد القط ان، حدثنا محم د بن غالب، َحدَّ

َثَنا    -الرقيق ُسَلْيَمان ْبن أرقم َعن اْلَحَسن َعن علي َقاَل: كفنُت النَِّبي  َصلَّى َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي قميص أبيض، وَثْوَبْي ِحَبَرٍة.  َّللاَّ

 إسناده ضعيف جدا  2159 773
يحيى بن محمد بن   

عبيد، أبو أحمد  
 القزويني  

َثَنا َأُبو َأْحَمَد أخبرني أبو الفرج الطناجيري، حدثنا محم د بن   المظف ر الحافظ، َحدَّ
، حدثنا يحيى بن عبدك، حدثنا خالد بن  ِد ْبِن عبيد القزويني  َيْحَيى ْبُن ُمَحمَّ

ِ َعِن اْلَوِليِد ْبِن سريعٍ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َمْوَلى   - عبد الر حمن المخزومي، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َقَرَأ   َعْن َعْمِرو  -َعْمِرو ْبِن ُحَرْيثٍ  ْبِن ُحَرْيٍث َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ْيُتوِن.   في الفجر بالتين َوالزَّ

 إسناده ضعيف جدا  2191 774

يوسف بن إبراهيم بن   
موسى بن إبراهيم ْبن  

ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن َعْبد  
َّللاَّ بن هشام بن العاص  

بن وائل، أبو يعقوب  
 السهمي القزاز 

ِ ْبن َعِلي  ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ بن بشران، أخبرنا   َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّد َعْبد َّللاَّ
ِإْبَراِهيَم اْلَقزَّاُز اْلُجْرَجاِنيُّ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن   ْبِن  َقِدَم    -ُموَسى 

َثَنا    -َعَلْيَنا حدثنا أبو نعيم بن عدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطلقي، َحدَّ
اُن ْبُن َسيَّاٍر اْلُجْرَجاِنيُّ َعْن َعْبِد اْلَحَكِم َعْن َأَنٍس. َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  َعفَّ

ِفي   َعَلْيهِ  ِمْنُه  َوالنَّاُس  َعَناٍء  ِفي  ِمْنُه  َنْفُسُه  الَِّذي  اْلُمْؤِمُن  »ِإنََّما  َقاَل:  َوَسلََّم 
 «.َراَحةٍ 

 إسناد ضعيف جدا  2202 775
أبو بكر، الشبلي   

 الصوفي   

اْلَمْعُروُف  اْلَهَرِويُّ  َحْفٍص  ْبن  َأْحَمد  ْبن  ُمَحمَّد  ْبن  َأْحَمد  َسْعٍد  َأُبو  َأْخَبَرَناُه 
الحيري   -ِإَجاَزةً   -ِباْلَماِليِني ِ  الر حمن   - قراءة  - وأخبرناه إسماعيل  أخبرنا عبد 

، ح ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن حفص الهروي  ، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ لمي  دثنا عبد الواحد  الس 
اُل   َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَجمَّ بن العب اس، حدثنا أحمد بن محم د بن ثابت، َحدَّ
، حدثنا   ُد ْبُن مهدي المصري  َثَنا ُمَحمَّ ْبِليَّ َيُقوُل: َحدَّ َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َبْكٍر الشِ 

ِ َعْن َطلْ  َحَة ْبِن َزْيٍد َعْن َأِبي  عمرو بن أبي سلمة، حدثنا صدقة بن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه   َفْرَوَة الرََّهاِويِ  َعْن َعَطاٍء َعْن َأِبي َسِعيٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َكْيَف ِلي  َ[ َفِقيًرا َوال َتْلَقُه َغِنيًّا« . َقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ َوَسلََّم ِلِبالٍل: »اْلَق ]َّللاَّ

ِ َكْيَف ِبَذِلَك؟   َقاَل: »َما ُسِئْلَت َفال َتْمَنْع، َوَما ُرِزْقَت َفال َتْخَبْأ« َقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ
 «.ِلي ِبَذاَك؟ َقاَل: »ُهَو َذاَك َوِإالَّ َفالنَّارُ 

هارون بن أبي هارون،    ضعيف جدا  2080 776
 العبدي 

َأْخَبَرَنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، حدثنا أبو العباس محمد 
َثَنا   َثَنا َأُبو ُعْتَبَة َأْحَمُد ْبُن اْلَفَرِج، حدثنا بقية، َحدَّ بن يعقوب األصم َقاَل: َحدَّ

ِ اْلُجَهِنيُّ َعْن َأِبي َجْعَوَنَة َعْن َهاِشٍم اأَلْوَقِص قَ  اَل: َسِمْعُت اْبَن  َيِزيُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
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ُعَمَر َيُقوُل: »َمِن اْشَتَرى َثْوًبا ِبَعَشَرِة َدَراِهَم، َوِفي َثَمِنِه ِدْرَهٌم ِمْن َحَراٍم َلْم ُتْقَبْل  
 َعَلْيِه«.َلُه َصالٌة َما َكاَن 

هارون بن أبي هارون،    ضعيف جدا  2081 777
 العبدي 

مشقي اُم    -بها   -َأْخَبَرِني َأُبو اْلَحَسن َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْين ْبِن َأْحَمد الد  َأْخَبَرَنا َتمَّ
، َأْخَبَرَنا   َثَنا َعِلي  ْبن اْلَحَسن ْبن َعالَن اْلَحرَّاِنيُّ ، َحدَّ ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ الرَّاِزيُّ

َثَنا َأْحَمُد ْبن َمْرَوان ْبن َعْبد َّللاَِّ    -الحراني  ُهَو اْبُن َسِعيدٍ   -اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمدَ  َحدَّ
َثَنا َبِقيَُّة َعْن َجْعَوَنَة َعْن َهاِشٍم اأَلْوَقِص   َأُبو َيْحَيى، حدثنا مؤمل بن الفضل، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمِن اشْ  َتَرى َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َلُه َصالًة َما َداَم َعَلْيِه«   َثْوًبا ِبَعَشَرِة َدَراِهَم ِفيِه ِدْرَهٌم َحَراٌم، َلْم َيْقَبِل َّللاَّ

778 88 
إسناده ضعيف جدا،  
وقال ابن الجوزي: ال  

 يصح

محمد بن أحمد بن  
محمد بن بختويه البلخي  

 أبو بكر 

َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َسِعيٍد اْلَفِقيُه قال نبأنا محم د بن المظفر  
ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد بن بختويه البلخي    الحافظ إمالء قال نبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

ِد ْبِن َسْهٍل الْ  َثِني ِإْبَراِهيُم ْبُن قال نبأنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َقاِضي َقاَل َحدَّ
اِج اْلَواِسِطيِ   َثِني َأِبي ُخَشْيٍش َعْن ُشْعَبَة ْبِن اْلَحجَّ . َقاَل َحدَّ ُخَشْيٍش اْلَبْصِريُّ
َعْن َأِبي ِإْسَحاَق اْلَهْمَداِنيِ  َعِن اْلَحاِرِث اأَلْعَوِر َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب عليه 

الم. َقالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َيْنَبِغي ِلْلَعاِقِل َأْن  الس   َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ال َيُكوَن َشاِخًصا ِإال ِفي َثالٍث: َطَلٍب ِلَمَعاٍش، َأْو ُخْطَوٍة ِلَمَعاٍد، َأْو َلذٍَّة ِفي َغْيِر  

 َمْحَرٍم«

779 251 
إسناده ضعيف جدا.  

الدارقطني  وقال اإلمام 
 ال يصح

محمد بن عيسى بن  
حيان المدائني أبو عبد  

 هللا

َثَنا ُمَحمَّد   قَّاق، َحدَّ ُل، أخبرنا ُعْثَمان ْبن َأْحَمَد الدَّ ِ اْلُمَعدَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ
َثَنا ُيوُنُس ْبُن َأِبي   ثنا الحسن بن قتيبة، َحدَّ ، حد  ِإْسَحاَق، ْبن عيسى المدائني 

َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة َوَأِبي اأَلْحَوِص، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد. َقاَل: َمرَّ  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َلْيَلٍة. َفَقاَل: »خذ معك إداوة َماٍء«  ِبي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َحتَّى َخطَّ َعَليَّ َخطًّا ُثمَّ َقاَل ِلي: »ال َتْخُرْج ِمْن  َقاَل: ُثمَّ اْنَطَلَق َوَأَنا َمَعُه، َقاَل:  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسِمْعُت َلَغًطا ِشديًدا،  َهَذا اْلَخطِ « ُثمَّ َمَضى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َأحْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَّللاَّ َفُظ ِلَرُسوِلِه ِمنِ ي،  َقاَل: َفِخْفُت َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
. ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت َفِإَذا ُهْم َوْفُد اْلِجنِ  َقاَل: َفَلمَّا اْنَصَرَف َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َسِمْعُت َلَغًطا َشِديًدا. َفَقاَل: »َهَذا  َلَغًطا َشِديًدا، َقاَل: َفَأَتاِني َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ
زق. فأمرتهم وفد َنِص  يِبيَن ِمَن اْلِجنِ  َأُتوِني، َفَلمَّا اْنَصَرْفُت َتِبُعوِني يسألوني الر 

ثم قال: َبَرَز ُثمَّ َجاَء َوَقاَل: »َناِوْلِني َثالَثَة َأْحَجاٍر« فناولته   «.بالعظام والروث
َقاَل: َفَلمَّا    «.؛ قال: فرمى بالروثة؛ قال: »هذا ركس أو ِرْجٌس وروثهحجرين  

َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَِّ أخطأت بالنبيذ.   َنِبيٌذ.  َفِإَذا ُهَو  َأْفَرْغُت َعَلْيِه ِمَن اإِلَداَوِة 
 َعْذٌب« فقال: »ثمرة ُحْلَوٌة َوَماٌء 

إسناده ضعيف جدا   26 780
 ومتنه منكر 

باب من اخبار أمير  
المؤمنين ابي جعفر  

 المنصور 

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَهاِشِميُّ قال نبأنا  
ِد البختري المادرائي قال نبأنا َأُبو ِقالَبَة   َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ

زَّاُز قال   الرَّ َداُوَد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  َأُبو  . وَأْخَبَرَنا  َقاِشيُّ الرَّ
اد قال أنبأنا أبو قالبة الرقاشي قراءة عليه قال   أنبأنا أحمد بن سلمان الن ج 

اِك َعِن اْبِن َعبَّاٍس  نبأنا أبو ربيعة قال نبأنا َعَواَنَة َعِن اأَلعْ  حَّ َمِش َعِن الضَّ
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اُح، َوِمنَّا اْلَمْنُصوُر، َوِمنَّا  فَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِمنَّا السَّ َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
اُد: َهَكَذا َقَرَأُه َعَلْيَنا َأُبو قالبة مرفوعا «. َقاَل النَّجَّ  .اْلَمْهِديُّ

817  525 
إسناده ضعيف جدا.  

 والحديث منكر. 
أحمد بن روح البزاز أبو  

 يزيد 

َأْخَبَرِني ُمَحمَُّد بن على بن أحمد بن الحارث النسائي َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكر ُمَحمَّد بن  
ري َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنٍس. َقاَل: َقاَل   ثنا محم د بن الس  ُعَمر بن خلف الور اق حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َماَت َصاِحُب ِبْدَعةٍ  َفَقْد ُفِتَح ِفي اإِلْسالِم    َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َفْتٌح« 

827  1323 
إسناده ضعيف جدا.  
والمتن منكر. وقال  
 ابن الجوزي: ال يصح 

سليمان بن الربيع بن  
هشام النهدي الكوفي  

 ابو محمد 

ثنا عمر بن أحمد الواعظ،  َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد البيع، حد 
َثَنا   َحدَّ بيع،  الر  بن  سليمان  ثنا  حد  العطار،  حفص  ْبن  مخلد  ْبن  ُمَحمَّد  َثَنا  َحدَّ

اُم ْبُن ُمْسِلٍم الزَّاِهُد، َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن َعْن ِعْكِرَمَة،   َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:  َهمَّ
َعَلْيِه   ُأْصُبَعُه  َفْلَيَضْع  اْشَتَكى ِضْرَسُه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمِن  َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

َوَجَعَل  } [  98]األنعام    {َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأُكْم ِمْن َنْفٍس واِحَدةٍ }َوْلَيْقَرْأ هذه اآلية:  
ْمَع َواأْلَْبصاَر َواأْلَْفِئَدَة َقِلياًل َما َتْشُكُرونَ َلُكُم   [  « 9*  ]السجدة  {السَّ

837  1144 
إسناده ضعيف جدا.  

وقال الحافظ ابن  
 حجر: منكر.

الحسين بن الحسن بن  
بشار الشيلماني ابو  

 ابو عبد هللا  وقيل: علي،

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو العالء محمد بن علي الواسطي  َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد 
َوَأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  الطََّناِجيِريُّ َواْلَحَسُن ْبن    -ِبَواِسطٍ   -ْبن ُعْثَماَن المدني 

ا َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن  َقاال:   . اْلَجْوَهِريُّ اْلَمْوِصِليُّ َعِلي   َأْخَبَرَنا    -لنَّْضِر  ٌد  ُمَحمَّ َقاَل 
َثَنا  َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن    -َوَقاَل اآلَخُر َحدَّ َأُبو َيْعَلى َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُمَثنَّى، َحدَّ

ثنا عبيد   ، حد  ثنا خالد بن إسماعيل المخزومي  ، حد  ْيَلَماِنيُّ اْلَحَسِن َأُبو َعِليٍ  الشَّ
َقاَل    هللا َقاَل:  َجاِبٍر  َعْن  التوءمة،  أبي صالح مولى  بن عمر بن صالح بن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأيَُّما َشابٍ  َتَزوََّج ِفي َحَداَثِة ِسنِ ِه َعجَّ َشْيَطاَنُه   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َيا َوْيَلُه، َعَصَم مني دينه  « .

847  1038 
إسناده ضعيف جدا.  

الخطيب وغيره:  وقال 
 منكر.

  -جعفر بن أبي الليث 
ابو   -واسمه عامر  
 الفضل 

ٍد اأَلْبَهِريُّ  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد   -بهمذان   -َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمٍَّد َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ
اْلُمْقِرئُ  اٍد  َحمَّ إال عنه  -ْبِن  كتبته  َعاِمٍر    -وما  ْبُن  َجْعَفُر  اْلَفْضِل  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

َعْبد   النَِّجيِب  َأُبو  َثِني  وَحدَّ  . ثني  اْلَبْغَداِديُّ األرموي حد  الواحد  َعْبد  ْبن  اِر  اْلَغفَّ
َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َصاِلٍح اْلُمْقِرُئ    -بقزوين   -محم د بن الحسن الط ي بي  َحدَّ

ْغِديُّ َسَنَة تسع  ثنا أبو الفضل جعفر ابن َعاِمِر ْبِن َأِبي اللَّْيِث اْلَبْغَداِديُّ الصُّ حد 
ثنا أحم   -وتسعين ومائتين َثَنا َماِلٌك َعْن  حد  د ابن عمار بن نصير الشامي َحدَّ

ْيِن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَس ِللدَّ َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َدَواٌء، ِإال اْلَقَضاُء، َواْلَوَفاُء والحمد«  

857 إسناده ضعيف جدا.   1071 
 منكر. وقال الذهبي: 

الحسن بن الحسين بن  
علي الصواف المقرئ  

 أبو علي 

أخبرني بشري بن عبد هللا الرومي َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد ْبِن  
ْبِن    يزداذ  اْلَجرَّاِح  ْبُن  َرَباُح  َثَنا  ثنا الحسن بن الحسين الصواف َحدَّ الفقيه حد 

ِ َعْن َأِبي   -أبو الوليد الموصلي  الزاهد  -ِعَباٍد اْلَعْبِديُّ  َثَنا َساِبُق ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   -َخاِدِم َأَنسٍ   -َخَلفٍ   َصلَّى َّللاَّ

بُّ َتَعاَلى«    َوَسلََّم: »ِإَذا ُمِدَح اْلَفاِسُق اْهَتزَّ ِلَذِلَك اْلَعْرُش، َوَغِضَب َلُه الرَّ
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867 إسناده ضعيف جدا.   1290 
 وقال الذهبي: منكر. 

رباح بن الجراح بن 
 عباد العبدي ابو الوليد 

ِد ْبِن َجْعَفٍر  ل َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ِد ْبِن َعْبِد هللا المعد  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ثنا رباح بن الجرح العبدي. َوَأْخَبَرَنا   نيا حد  ثنا أبو بكر بن أبي الد  اْلَجْوِزيُّ حد 

ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ  َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَقاِسِم   -َواللَّْفُظ له  -ُمَحمَّ
اْلَجرَّاِح   ْبُن  َرَباُح  اْلَوِليِد  َأُبو  َثَنا  ثنا يحيى بن محم د بن صاعد َحدَّ اأَلَدِميُّ حد 

ِ َعْن    -ببغداد سنة ست وأربعين ومائتين  -اْلَمْوِصِليُّ  َثَنا َساِبُق ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي َخَلٍف َخا  ِدِم َأَنٍس َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 . وجل«»ِإَذا ُمِدَح اْلَفاِسُق اْهَتزَّ اْلَعْرُش َوَغِضَب َلُه الرب عز 

877  168 
إسناده ضعيف جدا  

وله شواهد عدة  
 معلولة كلها.

محمد بن جعفر بن  
المصلى الحسن صاحب 
 أبو الفرج 

ْبِن   َجْعَفِر  ْبُن  ُمَحمَُّد  اْلَفَرِج  َأُبو  نبأنا  َقاَل  ُل  اْلُمَعدَّ َعِليٍ   َأِبي  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
اْلَحَسِن ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن َعِليٍ  َصاِحُب اْلُمَصلَّى ِمْن حفظه قال نبأنا محمد بن  

َأُبو نُ  َعْيٍم ُعَبْيُد ْبُن ِهَشاٍم اْلَحَلِبيُّ َقاَل  محمد بن سليمان الباغندي قال نبأنا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ نبأنا َماِلِك ْبِن َأَنٍس، َعِن الزُّْهِريِ 

 عبادة« َقاَل: »انتظار الفرج 

887  567 
إسناده ضعيف جدا،  
وله طرق وشواهد  

 معلولة، وهو ضعيف. 

عبد الرحمن  أحمد بن 
بن الفضل العجلي  

 الدقاق المقرئ أبو بكر 

زَّاُز حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل   َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد الرَّ
َثِني َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ  ق اق المقرئ الولي هلل َحدَّ َوَأُبو    -َأُبو َجْعَفرٍ   - الد 

َثَنا َيْحَيى ْبُن الجمانى حَ  . َقاال: َحدَّ َثَنا ِمْنَدُل ْبُن َعِليٍ  اْلَعَنِزيُّ اْلَعبَّاِس اْلَبَراِثيُّ دَّ
َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ عليه  

 وسلم. َقاَل: »ِإَذا ُأِتَي َأَحُدُكْم ِبَهِدَيٍة َفُجَلَساُؤُه ُشَرَكاُؤُه ِفيَها«  

897  612 

جدا.  إسناده ضعيف 
وله طرق وشواهد  
كثيرة معلولة، وهو  

 ضعيف.

أحمد بن فاذويه بن  
 عزرة الطحان أبو بكر 

، حدثنا َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ الشاهد،   أخبرني أحمد بن محم د العتيقي 
َثَنا َأُبو ان، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َفاَذَوْيِه ْبِن عزرة الط ح  ِ َأْحَمُد ْبُن    َحدَّ َعْبِد َّللاَّ

ِريُر،  َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة الضَّ ثني رجاء بن سلمة، َحدَّ ِد بن يزيد بن سليم، حد  ُمَحمَّ
  ُ َعِن اأَلْعَمِش، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلَباَب« ِعْلِم َوَعِليٌّ َباُبَها، َفَمْن َأَراَد اْلِعْلَم َفْلَيْأِت َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَنا َمِديَنُة الْ 

907  760 
إسناده ضعيف جدا.  
وقد روي من طرق  

 .ضعيفةأخرى 
 محمد بن راشد البغدادي 

اٍم  َتمَّ ْبِن  َأْحَمَد  ْبِن  َجْعَفِر  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َطْلَحُة  اْلَقاِسِم  َأُبو  اْلَقاِضي  َأْخَبَرَنا 
األسفاطي،   اْلَعبَّاِس  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ  ، البصري  الهاشمي  

ِ ْبُن ُمَحمَّدِ  َثَنا َأُبو اْلَفْضِل ُعَبْيُد َّللاَّ ثنا إسحاق    -ْبِن شبيب  َحدَّ عبيد المؤذن، حد 
  ، َثَنا َبِقيَُّة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك اْلَعْرَزِميِ  ، َحدَّ ثنا محم د بن راشد البغدادي  بن زياد، حد 
ُل ُتْحَفِة   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأوَّ َعْن َعَطاٍء َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِن َأْن ُيْغَفَر ِلَمْن َخَرَج في جنازته  «اْلُمْؤمِ 

917  867 
إسناده ضعيف جدا.  
وله شاهد من طريق  

 ضعيف ايضا. 

إبراهيم بن خثيم بن  
 عراك بن مالك 

قَّاق،  ل، أخبرنا ُعْثَمان ْبن َأْحَمَد الدَّ أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعد 
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن   ثنا سريج بن يونس، َحدَّ َثَنا ُمَحمَّد ْبن أحمد بن البراء، حد  َحدَّ

ِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  َل: »َمْهال َعِن  َقا   -َيْرَفُع اْلَحِديثَ   -ُخَثْيٍم، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 
ٌع،  َوَأْطَفاٌل ُرضَّ ُرتٌَّع،  َوَبَهاِئُم  ُركٌَّع،  َوُشُيوٌخ  ٌع،  َشَباٌب ُخشَّ َلْوال  َفِإنَُّه  َمْهال،   ِ َّللاَّ

 .  َصبًّا«َلَصَبْبُت َعَلْيِهُم اْلَعَذاَب َصبًّا  
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927  1016 

إسناده ضعيف جدا.  
وله شاهد من حيث  
ابن عباس بإسناد  

 ضعيف.

ميمون  بشير بن 
 الواسطي أبو صيفي 

ِ اْلَخرَّاُط بأصبهان ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ثنا سليمان    - َأْخَبَرَنا َأُبو َأْحَمَد اْلَهْيَثُم ْبُن ُمَحمَّ حد 
َثَنا َعمَّاُر بن خالد   ُد ْبُن َأَباَن َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ابن أحمد بن أي وب الطبراني، َحدَّ

َثَنا َأُبو َص  ُث َعْن َأِبي الواسطي، َحدَّ اِج ُيَحدِ  ْيِفيِ  َقاَل: َسِمْعُت ُمَجاِهًدا َأَبا اْلَحجَّ
ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا عليه وسلم: »ِإنَّ َرُجال َدَخَل اْلَجنََّة، َفَرَأى 

َقاَل: َلُه َنَعْم َجَزْيُتُه َيا َربِ  َهَذا َعْبِدي َفْوَق َدَرَجِتي! فَ  َعْبَدُه َفْوَق َدَرَجِتِه، َفَقاَل:
 ِبَعَمِلِه َوَجَزْيُتَك ِبَعَمِلَك«  

937  1527 

إسناده ضعيف جدا.  
والحديث قد ورد من  
طرق أخرى معلولة  

 كلها.

عبد الرحمن بن عبد  
العزيز بن ماذر، 

 المدائني  يلقب سيبويه 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزقٍ  َثَنا َأُبو َعِلي  ِإْسَماِعيُل ْبن    -ِإْمالًء وقراءة   -َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ثنا عبد الر حمن بن صادر   ثنا عب اس بن محم د الدوري، حد  اُر، حد  فَّ ُمَحمَّد الصَّ

َثَنا َأْغَلُب ْبُن َتِميٍم َعْن َغاِلٍب اْلَقطَّاِن عَ  ، َحدَّ ِن اْلَحَسِن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  المدائني 
َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا عليه وسلم: »َمْن َقَرَأ َيس ِفي َلْيَلٍة اْبِتَغاَء َوْجِه 

ِ َغَفَر    َلُه«.َّللاَّ

947  1973 
إسناده ضعيف جدا.  
وقد روي من طرق  

 أخرى تالفة. 

منصور بن صقير، أبو   
 النضر  

بن   أحمد  َعِليٍ   أخبرناه  ْبُن  اْلُحَسْيُن  َأْحَمَد  َأُبو  َأْخَبَرَنا  غالب،  بن  محم د 
ثنا موسى بن سليمان،   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيَِّب َأُبو َعْبِد َّللاَِّ، حد  ، َحدَّ النَّْيَساُبوِريُّ

ِ ْبُن َعْمٍرو َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاَِّ  َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ثنا بقية، َحدَّ  ْبِن َأِبي َفْرَوَة حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َتْعَجُبوا  َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 «.ِبِإْسالِم اْمِرٍئ َحتَّى َتْعِرُفوا ُعْقَدَة َعْقِلهِ 

957  170 

إسناده ضعيف جدا.  
والمحفوظ وقفه على  
عمر بن الخطاب من  

 قوله.

محمد بن جعفر بن  
الحسن صاحب المصلى 

 أبو الفرج 

َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َعِليٍ  َقاَل نبأنا محم د بن جعفر الصالحي قال نبأنا حمد  
ِد ْبِن بشار بن َأِبي العجوز قال نبأنا الحسن بن هارون بن عقار قال   بن ُمَحمَّ

ِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، نبأنا جرير ابن َعْبِد اْلَحِميِد، َعْن َعبْ 
َبِني  ِغْلَماُن  ِإال  َمَصاِحَفَنا  ُيْمِلي  »ال  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيِ   َعِن 

 هاشم« 

967 إسناده ضعيف جدا.   1391 
 يصح رفعه  وال

صالح بن حسان، أبو  
 الحارث األنصاري 

ثنا جعفر بن محم د  ، حد  اِفِعي  أخبرني السكري، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ الشَّ
َثَنا َيْحَيى ْبُن َصاِلٍح اْلُوَحاِظيُّ   ثنا الفضل بن غسان الغالبي، َحدَّ بن األزهر، حد 

ِد ْبنِ  اٍن َعْن ُمَحمَّ َثَنا َصاِلُح ْبُن َحسَّ  َكْعٍب َعِن  َعْن َحْفِص ابن ُعَمَر َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه وسلم: »ال َتْأُخُذوا اْلَحِديَث ِإال   اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َعمَّْن ُتِجيُزوَن َشَهاَدَتُه« 

977  2079 

ضعيف جدا. وقد 
اضطرب َبِقيَُّة ْبُن  

اْلَوِليِد في إسناده مع  
بالتدليس   اشتهاره

 الشديد  

هارون بن أبي هارون،   
 العبدي 

َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َرْوٍح النَّْهَرَواِنيُّ  ِد ْبِن    -ِبَها   -َأْخَبَرَنا  َأْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ
ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َناِجَيَة، حدثنا هارون بن أبي هارون   َثَنا َعْبُد َّللاَّ َعِليٍ  النَّاِقُد، َحدَّ
اأَلْوَقُص   َهاِشٌم  َثِني  ، َحدَّ اْلُجَهِنيِ  َمْسَلَمَة  َعْن  اْلَوِليِد  ْبُن  َبِقيَُّة  َثَنا  ، َحدَّ العبدي 
َقاَل: َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َيُقوُل: »َمِن اْشَتَرى َثْوًبا ِبَعَشَرِة َدَراِهَم ِفيِه ِدْرَهٌم َحَراٌم َلْم  
َتا   ُتْقَبْل َلُه ِفيِه َصالٌة«  َقاَل: ُثمَّ َوَضَع اْبُن ُعَمَر َيَدْيِه َعَلى ُأُذَنْيِه َوَيُقوُل: ُصمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ِإْن َلْم َأُكْن َسِمْعَتُه ِمْن َرُسو   ِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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987  2031 

إسناده ضعيف جدا.  
والشطر األول منه  

ٌل ِباْلَقْوِل«   »اْلَبالُء ُمَوكَّ
له شواهد عدة  

 معلولة، وهو ضعيف. 

نصر بن باب، أبو   
 سهل الخراساني  

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ   ِد ْبِن علي اإليادي، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ثنا محم د بن عيسى   ثنا محم د بن أحمد بن برد، حد  ْبِن ِإْبَراِهيَم الشافعي، حد 

اِج َعْن َأِبي   َثَنا َنْصُر ْبُن َباٍب َعِن اْلَحجَّ ِإْسَحاَق َعْن َعاِصِم ْبِن بن الطباع، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َضْمَرَة َعْن عبد هللا اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ٌل ِباْلَقْوِل، َفَلْو َأنَّ َرُجال َعيََّر َرُجال ِبَرَضاِع َكْلَبٍة   َلَرَضَعَها«. »اْلَبالُء ُمَوكَّ

997  74 

جدا،  إسناده ضعيف 
وقد روي من حديث  
ابن مسعود بإسناد  
ضعيف وقد صح  

 بعضه من طرق اخرى 

محمد بن أحمد بن تميم  
 السرخسي أبو نصر 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َتِميٍم  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق قال نبأنا َأُبو َنْصٍر ُمَحمَّ
َرْخِسيُّ   - قدم علينا للحج  - السرخسي قال نبأنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق السَّ

ٍف اْلُمَسي ِ   السرخسي َعنِ َقاَل نبأنا أبي قال نبأنا عصام بن الوضاح   ِب َعْن ُمَطرِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   . َصلَّى َّللاَّ َعْن َأَباٍن َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبيِ 
ُل َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضاَن ُفِتَحْت َأْبَواُب اْلِجَناِن ُكلَُّها َفَلْم ُيْغَلْق ِمْنَها   َقاَل: »ِإَذا َكاَن َأوَّ

ْهَر  َباٌب َواحِ  ْهَر ُكلَُّه، َوُغلِ َقْت َأْبَواُب النَّاِر َفال ُيْفَتُح ِمْنَها َباٌب َواِحٌد الشَّ ٌد في الشَّ
ْبِح:  َماِء ُكلَّ َلْيَلٍة ِإَلى اْنِفَجاِر الصُّ ، َوَناَدى ُمَناٍد ِفي السَّ ُكلَُّه، َوُغلَّْت ُعَتاُة اْلِجنِ 

رِ  اْنَتِه، َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر ُيْغَفُر َلُه؟ َهْل ِمْن  َيا َباِغَي اْلَخْيِر َهُلمَّ، َوَيا َباغِ  َي الشَّ
َتاِئٍب ُيَتاُب َعَلْيِه؟ َهْل ِمْن َساِئٍل َفُيْعَطى؟ َهْل ِمْن َداٍع َفُيْسَتَجاَب له؟ وهلل عند  

 النار«. َوْقِت ُكلِ  َلْيَلِة ِفْطٍر ِمْن َرَمَضاَن ُعَتَقاُء يعتقهم من 

800 81 
إسناده ضعيف جدا،  
والشطر األول منه قد  

 صح من طرق أخرى 

محمد بن احمد بن عبد  
 هللا الحراني أبو جعفر 

ْلَماِسيُّ  ٍد السَّ ِ اْلُحَسْيُن ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ َوَأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد   َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ
ْبُن َأِبي جعفر القطيعي. َقاَل: أنبأنا على بن عمر الحربي  قال: نبأنا َأُبو َجْعَفٍر 

ِد ْبِن َأِبي َداُوَد اْلَحرَّاِنيُّ  ِ ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ واسم َأِبي َداُوَد    -ُمَحمَّ
  - قدم علينا للحج  -ِك ْبِن مروان سنة ثمان وثالثمائةَمْوَلى َعْبِد اْلَملِ   -َساِلمٌ 

َعْبِد   َعْن  َأِبيِه  َعْن  ي  َثِني َجدِ  َقاَل: َحدَّ  ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  ُسَلْيَماُن  نبأنا َعمِ ي  قال: 
ِ ْبِن َعْمٍرو. َأنَّ َرُسولَ  ِه َعْبِد َّللاَّ   اْلَكِريِم َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

 ِ ُجِل ُيَجاِمُع َوال ُيْنِزُل، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعِن الرَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا اْلَتَقى اْلِخَتاَناِن َوَجَب   ِ    اْلُغْسُل« َصلَّى َّللاَّ ُثمَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم ِلَمْن ِعْنَدُه: »َأيُّ اْلُمْؤِمِنيَن َأْفَضُل؟« َقاَل َبْعُضُهْم: اْلُمْؤِمُن  َصلَّى َّللاَّ
َوَسلََّم: »َلْيَس   َعَلْيِه   ُ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُق،  َفَيَتَصدَّ ُيْعِطي  الَِّذي  اْلَغِنيُّ 

 اْسَتْغَنى«َذا سئَل أعطى، َوِإَذا َلْم ُيْعَط  َكَذِلَك، َوَلِكنَّ َأْفَضَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَماًنا الَِّذي إِ 

801 103 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح عن النبي  

  وسلمصلى هللا عليه 
 انه قنت قبل الركوع 

محمد بن أحمد بن  
يوسف البزار أبو  

 منصور

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُيوُسَف اْلَقاِرُئ ِفي جامع المهدي قال نبأنا ُمَحمَّد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْبن المظفر الحافظ َقاَل َنبََّأَنا َأُبو عروبة الحراني قال نبأنا أحمد بن سليمان  

ِ ْبُن َواِقٍد َعْن ُسْفَياَن الثَّ  ٍف الرهاوي قال نبأنا َأُبو َقَتاَدَة َعْبُد َّللاَّ ْوِريِ  َعْن ُمَطرِ 
ُ َعَلْيِه   َأِبي اْلَجْهِم عن البراء ابن َعاِزٍب. َقاَل: َقَنَت َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن 

ُكوِع ُثمَّ َكبََّر َوَرَكَع.   َوَسلََّم َقْبَل الرُّ

إسناده ضعيف جدا.   160 802
وقد صح بعض  

محمد بن جعفر بن  
أعين البغدادي  محمد بن 

 أبو بكر 

ِ ْبِن َشْهَرَياَر قال أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني قال   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِ ْبِن َشْهَرَياَر َقاَل أنبأنا سليمان: بن أحمد الطبراني قال   نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ

َن اْلَبْغَداِديُّ ِبِمْصَر قال نبأنا عاصم بن علي  قال  نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْعيَ 
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الحديث من طرق  
 اخرى 

، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َعْبِد   نبأنا َعْبُد اْلَحِكيِم ْبُن َمْنُصوٍر اْلَواِسِطيُّ
ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ   َعَلْيِه الرَّ

وسلم: »ِإنِ ي َأَخاُف َعَلْيُكْم َثالًثا َوُهنَّ َكاِئَناٌت َزلَُّة َعاِلٍم، َوِجَداُل ُمَناِفٍق، َوُدْنَيا  
 ُتْفَتُح َعَلْيُكْم  « 

803 2034 

إسناده ضعيف جدا.  
والشطر األخير منه  

»َواْلُمْسَتَشاُر ُمْؤَتَمٌن« 
صحيح من طرق 

 أخرى 

نصر بن الحكم بن   
زياد، َأُبو منصور  

 الياسري:

ثنا الحسن بن علوية   ثنا عبد هللا بن إبراهيم الزبيبي، حد  أخبرنا التنوخي، حد 
ِد ْبِن ُعَبْيِد  ْبِرَقاِن َعْن ُمَحمَّ َثَنا َداُوُد ْبُن الزِ  ثنا نصر بن الياسري، َحدَّ القط ان، حد 

ِ َعْن َقْرَظَة اْلِعْجِليِ  َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر َقاَل: َوَعَد ال ُ َعَلْيِه  َّللاَّ نَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
اْلَفْيِء، َفَجاَء الرجل لطلب عدته. فقال: »لم يبق ِإال  َوَسلََّم َرُجال ُغالًما ِمَن 

َهَذا  »ُخْذ  َقاَل:  آُخُذ؟«  َأيَُّهَما  َعَليَّ  َفَأِشْر   ِ َّللاَّ َرُسوَل  َيا  َقاَل:    - ُغالَماِن« 
َرَأيْ   -أَلَحِدِهَما َفِإنِ ي  َتْضِرْبُه  اْلُمَصلِ يَن،  َوال  َضْرِب  َعْن  َنَهْيُت  َوَقْد  ُيَصلِ ي،  ُتُه 

 «.ُمْؤَتَمنٌ َواْلُمْسَتَشاُر 

804 291 

إسناده ضعيف جدا.  
ومتنه دون قوله  

»َفاتَُّقوا َّللاََّ«، مروي  
من حديث جماعة من  
الصحابة، وهو حسن  
 بمجموع طرقه عنهم. 

محمد بن علي بن يحيى  
يعرف   بكر،البزاز أبو 

 بالعريف 

العريف،  البز از  بكر محمد بن علي بن يحيى  أبو  الفتح، حدثنا  اْبُن  َأْخَبَرَنا 
ثنا ابن   ثنا لوين محم د بن سليمان، حد  ، حد  ثنا عبد هللا بن محم د البغوي  حد 

عَ   ، اْلُخَراَساِنيِ  َعْوٍن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  ْبِن  َزَكِريَّا،  َسِعيِد  َعْن  َزْيٍد،  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْن 
ُ َعَلْيِه وسل م: »المهلكات   ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َّللاََّ« ثالث: ِإْعَجاُب اْلَمْرِء ِبَنْفِسِه، َوُشحٌّ ُمَطاٌع، َوَهًوى ُمِضلٌّ، َفاتَُّقوا 

805 985 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح عن النبي  

صلى هللا عليه وسلم  
 أنه كان يخلل لحيته 

أصرم بن غياث  
 النيسابوري أبو غياث 

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسِم النَّْرِسيُّ أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْبُن عِ  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ الترمذي  إسماعيل  أبو  ثنا  َوَأْخَبَرِني حد  الطَّبَّاِع.  ْبِن  يَسى 

أخبرنا أبو على عيسى ابن   -واللفظ له   - محم د بن جعفر بن عالم الور اق
َثَنا ُسَرْيُج ْبُن  ثنا محم د بن عبد هللا الحضرمي َحدَّ أحمد بن عمر الطومارى حد 

َثَنا َأْصَرُم ْبُن ِغَياٍث َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّ  اَن َعِن اْلَحَسِن َعْن َجاِبِر  ُيوُنَس. َقاال: َحدَّ
َتْيِن، َوال   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ال َمرًَّة، َوال َمرَّ ْأُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ ِ. َقاَل: َوضَّ ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 َثالًثا، َفَرَأْيُتُه ُيَخلِ ُل ِلْحَيَتُه ِبَأَصاِبِعِه، َكَأنََّها َأْنَياُب ُمْشٍط. 

806 986 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح عن النبي  

صلى هللا عليه وسلم  
 أنه كان يخلل لحيته 

أصرم بن غياث  
 النيسابوري أبو غياث 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزقٍ  أخبرنا أبو على   -فيما أذن أن نرويه عنه  -َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َسِمْعُت َأِبي َيُقوُل: َشْيٌخ  بن الصواف حدثنا َعْبد َّللاَّ ْبن َأْحَمد ْبن حنبل َقاَل  

ُث َعْن ُمَقاِتِل بن حي ان عن الحسن   ِمْن َأْهِل َنْيَساُبوَر َقِدَم َعَلْيَنا، َفَسِمْعُتُه ُيَحدِ 
َأ َفَخلََّل ِلْحَيَتُه َكَأنََّها َأْنَياُب   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَوضَّ بن َجاِبٍر. َقاَل: َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 .ْشطٍ مُ 

807 1174 

إسناده ضعيف جدا.  
والشطر األول منه  

صحيح من غير هذا  
 الطريق 

الحسين بن محمد بن  
 عباد الرهاوي 

ِ ْبن حسنويه   - بأصبهان  -الكاتب   أنبأنا أبو سعيد الحسن ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ
َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْمِرو  ْمَساُر َقاَل: َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد ْبِن َمْعَبٍد السِ  َحدَّ
ثنا محم د بن   ، حد  ِد ْبِن َعبَّاٍد اْلَبْغَداِديُّ َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ ْبِن َعْبِد الخالق، َحدَّ

َثَنا اْلَكْوَثُر ْبُن َحِكيٍم َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل  يزيد بن سنان، َحدَّ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأِميَن َهِذِه اأُلمَِّة َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح، َوِإنَّ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ ْبُن َعبَّاٍس«   َحْبَر َهِذِه اأُلمَِّة َعْبُد َّللاَّ

808 1318 

إسناده ضعيف جدا.  
وقوله صلى هللا عليه  
وسلم »وإسحاق زنا  
النساء بينهن« ورد  

من طريق آخر 
 ضعيف.

سليمان بن الحكم بن  
 عوانه الكلبي 

ثنا ابن أبي أخبرنا البرقاني   ، حد  ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم اأَلْنَباِريُّ ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلَحَكِم ْبِن َعَواَنَة َعِن اْلَعالِء ْبِن َكِثيٍر، َعْن َمْكُحوٍل،   العوام، َحدَّ

ُ َعَلْيِه    َعْن َواِثَلَة، عن اأَلْسَقِع َوَأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاال: َقالَ  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِبالنِ َساِء،  َوالنِ َساُء  َجاِل  ِبالرِ  َجاُل  الرِ  َيْسَتْغِنَي  َحتَّى  ْنَيا  الدُّ َتْذَهُب  »ال  َوَسلََّم: 

 وإسحاق زنا النساء بينهن«  

809 1344 
إسناده ضعيف جدا.  

ومتن الحديث روي من  
 طرق أخرى ضعيفة.

سعيد بن عبد هللا بن  
ابي رجاء االنباري ابو  

 عثمان 

ُد ْبُن أبي القاسم األزرق، أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، َأْخَبَرَنا   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا ِإْبَراِهيُم  ثنا عمرو بن الن ضر، َحدَّ ، حد  ِ ْبِن َعَجٍب األنباري  َسِعيُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ٍق َعْن َأَنٍس قَ  اَل: َأْبَصَر النَِّبيُّ  ْبُن َهَراَسَة، َعْن ُسْفَياَن َعْن َعاِصٍم َعْن ُمَورِ 
؟ َأَتْحِثيَن؟   : »َأَتْحِمْلَن؟ َأَتْدِفنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِنْسَوًة َمَع ِجَناَزٍة، َفَقاَل َلُهنَّ َصلَّى َّللاَّ

 اْرِجْعَن َمْأُزوَراٍت َغْيَر َمْأُجوَراٍت«  

810 1359 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح عنه صلى  

هللا عليه وسلم تفسيره  
الزيادة الواردة في  

اآلية: أنها النظر إلى  
 هللا عزوجل 

سلم بن سالم البلخي 
ابو   وقيل: محمد،ابو 

 عبد الرحمن 

، َوَجَماَعٌة َقاُلوا:   ِ ْبُن َمْهِديٍ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َثِني َسْلُم ْبُن   ثنا الحسن بن عرفة، َحدَّ اُر، حد  فَّ ٍد الصَّ َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ

َمْرَيَم َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل:  َساِلٍم اْلَبْلِخيُّ َعْن ُنوِح ْبِن َأِبي  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َهِذِه اآلَيِة:  ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسنى }ُسِئَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْنَيا،26]يونس    {َوِزياَدةٌ  الدُّ ِفي  اْلَعَمَل  َأْحَسُنوا  »ِللَِّذيَن  َقاَل:  َوِهَي   [  اْلُحْسَنى 
ِ اْلَكِريِم«   َياَدُة النََّظُر ِإَلى َوْجِه َّللاَّ  اْلَجنَُّة، َقاَل: َوالزِ 

811 1495 

إسناده ضعيف جدا.  
وله شواهد ضعيفة  
مجموعها يفيد بإن  
للحديث أصال. وهللا 
 سبحانه وتعالى أعلم. 

ِد ْبِن  ِ ْبُن ُمَحمَّ َعْبُد َّللاَّ
اْلَحَسِن ْبِن علي بن  

 بقيرة 

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْعُقوَب المقرئ،  ، َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ٍد اْلَعِتيِقيُّ َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
سالم  أبو  ثنا  حد  بقيرة،  بن  علي  بن  اْلَحَسِن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ

َثَنا َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم َعنْ  ُحَمْيٍد َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى   الرواس، َحدَّ
ُ َتَعاَلى َجنََّة َعْدٍن وغرس أشجارها ] ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َخَلَق َّللاَّ ُثمَّ َقاَل    [،بيده َّللاَّ

 اْلُمْؤِمُنوَن«.َلَها َتَكلَِّمي، َفَقاَلْت َقْد َأْفَلَح 

إسناده ضعيف جدا.   1519 812
 الحديث صحيح وأصل 

ْحَمِن ْبن َعْبِد    َعْبد الرَّ
ِ ْبن ُعَمر بن حفص  َّللاَّ
بن عاصم بن عمر بن  
الخطاب، أبو القاسم  
 القرشي ثم العدوي   

يَباِجيُّ َوَأُبو   ِ ْبِن َمْهِديٍ  الدِ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ أخبرنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
التاني، وأبو الحسين   َأْحَمد بن رزق  َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن  ْبن  اْلَحَسِن ُمَحمَّد 

ِد ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َوأَ  ِ ْبُن َيْحَيى  محم د بن الحسين ابن ُمَحمَّ ٍد َعْبُد َّللاَّ ُبو ُمَحمَّ
ِد ِبن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم  ُد ْبُن ُمَحمَّ ، وَأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ ِريُّ كَّ ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر السُّ
ف ار، أخبرنا الحسن بن   ْبِن َمْخَلٍد اْلَبزَّاُز َقاُلوا: َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل بن محم د الص 

ِ اْلُعَمِريُّ َعْن َأِبيِه َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر  عرفة،   ْحَمِن ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُأِتيُت ِفي اْلَمَناِم ِبُعس ٍ َمْمُلوٍء َلَبًنا   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

، َفَرَأْيُتُه َيْجِري ِفي ُعُروِقي، فضلت َفْضَلٌة َفَأَخَذَها ُعَمُر َفَشِرْبُت ِمْنُه َحتَّى اْمَتأْلتُ 
ُ، َحتَّى ِإَذا اْمَتأْلَت َفَضَلْت   ُلوا« َقاُلوا: َهَذا ِعْلٌم آَتاَكُه َّللاَّ ْبُن اْلَخطَّاِب َفَشِرَبَها، َأوِ 

 . َأَصْبُتْم«ِمْنُه َفْضَلٌة َفَأَخَذَها ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب. َقاَل: »
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813 1628 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح عن النبي  

صلى هللا عليه وسلم  
حثه على صالة  

 الضحى 

عبد الخالق بن عبد  
الكريم بن يزيد، أبو  

 الحسن السرخسي 

ِد ْبِن َنْصٍر اأَلْسَداَباِذيُّ  َأْنَبَأَنا    -بها   -َأْخَبَرَنا َأُبو َأْحَمَد اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعْبُد    -ببغداد  -َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن القطيعي  َحدَّ

ْبِن   اْلَكِريِم  َعْبِد  ْبُن  َرْخِسيُّ اْلَخاِلِق  السَّ وتسعين    -َيِزيَد  تسع  َسَنَة  َعَلْيَنا  َقِدَم 
َثَنا َعْبُد    -ومائتين  ثنا إبراهيم بن سليمان الزيات، َحدَّ ثنا غي اث ابن حمزة حد  حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم ِبَرْكَعَتِي  اْلَحَكِم، َعْن َأَنٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 الرََّغاِئَب«. َحى، َفِإنَّ ِفيَها الضُّ 

814 1706 

إسناده ضعيف جدا.  
وللحديث شواهد عدة. 
وقد اختلف النقاد في  
الحكم عليه، والراجح  

 ضعفه. 

ُعْثَمان ْبن َأْحَمد ْبن  
الحسين ْبن ُسَلْيَمان ْبن  
ْحَمن، َأُبو َعْمرو   َعْبد الرَّ
المعروف بابن الخضيب  

 البزاز 

ثنا أبو عمرو عثمان بن   ثنا محم د بن جعفر النجار، حد  أخبرني األزهري، حد 
ثنا   ثنا خلف بن محم د بن كردوس، حد  أحمد الخضيب في جامع الرصافة، حد 
ْحَمِن ْبِن اْلُمَجبَِّر َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن   ُد ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا ُمَحمَّ يزيد ابن هارون، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َسَأْلُتُم اْلَخْيَر َفَسُلوا ِحَساَن  ُعَمَر َقاَل: َقا َل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 اْلُوُجوِه«. 

815 1853 
إسناده ضعيف جدا.  

والحديث ورد من طرق 
 أخرى ضعيفة.

عمرو ْبن علي ْبن بحر  
ْبن كنيز، َأُبو حفص  

الصيرفي الفالس  
 البصري   

َثَنا   ، َحدَّ ِد ْبِن جعفر الهاشمي  البصري  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَقاِسِم َطْلَحُة ْبُن ُمَحمَّ
َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَعبَّاِس األسقاطي َقاَل: سمعت َأُبأ اْلَحَسِن َسْهَل  

َد ْبَن َيْحَيى   ْبَن ُنوِح ْبِن َيْحَيى اْلَبزَّاَز قال: َسِمْعُت َرُجال ِ ُمَحمَّ َسَأَل َأَبا َعْبِد َّللاَّ
َثَنا   اأَلْزِديَّ في جنازة أبي حفص: أي شيء يحفظ ِفيَمْن َشيََّع ِجَناَزًة؟ َفَقاَل: َحدَّ
ِد ْبِن َعْمٍرو َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  ْحَمِن ْبُن َقْيٍس َعْن ُمَحمَّ َعْبُد الرَّ

ُل ُتْحَفِة اْلُمْؤِمِن َأْن ُيْغَفَر ِلَمْن  َقاَل: َقاَل رَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأوَّ ُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِجَناَزَتُه«. َشيََّع 

816 2082 

إسناده ضعيف جدا.  
والشطر األول  

»اْلَمَجاِلُس ِباأَلَماَنِة«  
له شواهد عده، هو  

 بمجموعها حسن. 

هارون ْبن ُمْسِلم ْبن  
 سعدان، الكاتب 

َأُبو   َأْخَبَرَنا  العلوي،  يحيى  بن  عمر  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  ِإْبَراِهيُم  َطاِهٍر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ِ الشيباني، أخبرنا رجاء بن يحيى بن شاذان أبو   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِل ُمَحمَّ اْلُمَفضَّ

َثَنا   ِبُسرَّ    -َهاُروُن ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َسْعَداَن اْلَكاِتبُ الحسين العبرتائي الكاتب، َحدَّ
َثِني َمْسَعَدُة ْبُن َصَدَقَة اْلَعْبِديُّ َقاَل:    -َمْن َرَأى َسَنَة َأْرَبِعيَن َوِماَئَتْينِ  َقاَل: َحدَّ

ِه   ُث َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  ٍد ُيَحدِ  ِ َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ َعْن َأِبيِه َعْن َسِمْعُت َأَبا َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَمَجاِلُس ِباأَلَماَنِة، َوال   ِه َعِليٍ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َجدِ 

 َقِبيًحا«  . -َأْو َقاَل َعْن َأِخيِه اْلُمْؤِمنِ  -َيِحلُّ لمؤمن أن يأثر على ُمْؤِمنٍ 

817 2151 

إسناده ضعيف جدا.  
حديث  وقد صح من 

كعب بن مالك أنه  
صلى هللا عليه وسلم  
كان يحب الخروج يوم  

 الخميس 

يحيى بن إسحاق بن   
إبراهيم بن سافري، أخو  

 أيوب  

ُد ْبُن َأْحَمَد   ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلِد ْبِن َجْعَفٍر المعدل، َحدَّ
حيى بن إسحاق بن سافري، حدثنا علي بن قادم، بن إبراهيم الحكيمي، حدثنا ي

َثَنا َخاِلُد ْبُن ِإَياٍس َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن ُأمِ  َسَلَمَة َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل   َحدَّ
َفَر َيْوَم اْلَخِميسِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيِحبُّ َيْوَم اْلَخِميِس، َوُيِحبُّ السَّ  .َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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818 2193 

إسناده ضعيف جدا.  
وقوله صلى هللا عليه  

وسلم »َلْم ُيْنِزْل َداًء ِإال  
َوَقْد َأْنَزَل َلُه َدَواًء«  
صحيح من طرق 

 أخرى.

 يزيد بن مروان، الخالل    

َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَِّد بن عبد هللا الواعظ، أخبرنا عبد الباقي بن قانع  
َثَنا   ل، َحدَّ الحافظ، حدثنا أحمد بن علي الخر از، حدثنا يزيد بن مروان الخال 

، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبٍر: َأنَّ   اُن ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلِكْرَماِنيُّ َرُسوَل َّللاَِّ  َحسَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَد َمِريًضا َفَقاَل: »َأال َنْدُعو َلَك َطِبيًبا؟«    - َوَأَنا َمَعهُ   - َصلَّى َّللاَّ

َ َلْم ُيْنِزْل َداًء ِإال َوَقْد   ِ؟ َقاَل: »َنَعْم ِإنَّ َّللاَّ َقاَل: َوَأْنَت َتْأُمُر ِبَهَذا َيا َرُسوَل َّللاَّ
 «. َدَواءً َأْنَزَل َلُه 

819 2197 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد ثبت في األحاديث 
الصحيحة النهي عن  

صيام األيام الستة  
 المذكورة. 

َيمان بن محمد بن   
مرزوق. أبو عبد هللا  

 الصوفي 

ِ ْبِن اْلُمطَِّلِب   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرِني أبو القاسم األزهري، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْضِل ُمَحمَّ
وِفيُّ  ِ اْلَبْغَداِديُّ الصُّ ِد ْبِن َمْرُزوٍق َأُبو َعْبِد َّللاَّ َثِني َيَماُن ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ ْيَباِنيُّ الشَّ

يْ  َثِني خازم بن    - َنِزيُل َأْذَرَمةَ   -َدالِنيُّ اْلَحْنَبِليُّ اْبُن ُأْخِت َأِبي َبْكٍر الصَّ َقاَل: َحدَّ
َثِني أسير    -بحلوان -يحيى بن إسحاق ُد ْبُن َكِثيٍر اْلِفْهِريُّ َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ِ اْلُعَقْيِليِ  َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهرَ  اَن َعْن َعْبِد  ْبُن ُسْفَياَن، َعْن َغاِلِب ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِستَُّة َأيَّاٍم ال َيُصوُمُهنَّ   ِ ْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ
 َأَحٌد، َيْوُم اأَلْضَحى، َوَيْوُم اْلِفْطِر، َوَثالَثُة َأيَّاِم التَّْشِريِق، َواْلَيْوُم الَِّذي ُيَشكُّ ِفيِه« 

820 2219 
إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح بعضه من  

 طريق آخر.

َسمانة بنت حمدان،   
واسمه ُمحمد بن موسى  

 بن زاذي األنبارية   

اِر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر المؤدب، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن   َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَغفَّ
َثْتِني َسماَنُة   اِفِعيُّ َقاَل: َحدَّ اٍن  إبراهيم الشَّ اِح ْبِن َحسَّ ِبْنُت َحْمَداَن ِبْنُت ِبْنِت اْلَوضَّ

َثَنا َعْمُرو بن ثمر َعْن   اٍن، َحدَّ اِح ْبِن َحسَّ ي اْلَوضَّ َقاَلْت: َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َجدِ 
َعِن    ِ َعْبِد َّللاَّ ْبِن  َجاِبِر  َعْن  ْبِن ُحَسْيٍن  َعِليِ   َعْن  َعِليٍ   ْبِن  ُمَحمَِّد  َجْعَفٍر  َأِبي 

ِ َأْحَمده  ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َكاَن ِإَذا َقَعَد َعَلى اْلِمْنَبِر َقاَل: »اْلَحْمُد ّلِلَّ لنَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ِ ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسَنا، َوِمْن سيئات   ُل َعَلْيِه، َوَأُعوُذ ِباّلِلَّ َوَأْسَتِعيُنُه، َوُأوِمُن ِبِه َوَأَتَوكَّ

 َفال ُمِضلَّ َلُه؛ َوْمن ُيْضِلْل َفال َهاِدَي َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ال أعمالنا من يهدي َّللاَُّ 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه«  ُ َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه َوَأنَّ ُمَحمَّ  ِإَلَه ِإال َّللاَّ

821 1219 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح من طرق  
كثيرة نهيه صلى هللا  
عليه وسلم نهيه عن  

 والنميمةالغيبة 

الحكم بن مروان الكوفي  
 ابو محمد 

ثنا   اُر، حد  ، َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبِن َعيَّاٍش التَّمَّ أنبأنا أبو عمر بن مهدي 
َثَنا ُفَراٌت َعْن َمْيُموِن   ثنا الحكم بن مروان، َحدَّ ، حد  مي  عبد هللا ابن أي وب المخر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َقاَل: َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ  -َيْرَفُعهُ   - ْبِن َمْهَراَن َعِن اْبِن ُعَمرَ   َصلَّى َّللاَّ
ِإَلى   االْسِتَماِع  َوَعِن  اْلَغْيَبِة،  َعِن  َوَنَهى  اْلِغَناِء،  ِإَلى  َواالْسِتَماِع  اْلِغَناِء،  َعِن 

 اْلَغْيَبِة، َوَعِن النَِّميَمِة َواالْسِتَماِع ِإَلى النَِّميَمِة.

822 85 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد روي من حديث  

عامر بإسناد  عقبة بن 
صحيح من دون قوله 

)ثالث من مكارم  
 االخالق عند هللا(

محمد بن أحمد بن  
 عمير البخاري أبو بكر 

ٍد النعالي قال نا محمد بن أحمد  ُد ْبن َطْلَحَة ْبن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
يد قال  قال نا أبو جعفر محم د بن سع   -قدم علينا  -بن عمير أبو بكر البخاري  

ي ات قال نا َعْبُد   نا حمدان ابن ذي النون البلخي  قال نا إبراهيم بن سليمان الز 
اْلَحَكِم َعْن َأَنٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللا عليه وسلم: »َثالٌث ِمْن َمَكاِرِم  

ِ؟ َقاَل: »َأْن َتْعُفَو َعمَّْن َظَلَمَك،    اأَلْخالِق ِعْنَد َّللاَِّ« ِقيَل: َوَما ُهنَّ َيا َرُسوَل َّللاَّ
 َوُتْعِطَي َمْن َحَرَمَك، َوَتِصَل َمْن َقَطَعَك«
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823 140 

إسناده ضعيف جدا.  
والشطر الثاني من  

)اللهم كما الحديث 
اذقتهم...( حديث  

حسن ورد من حديث  
 ابن عباس 

محمد بن إدريس بن  
العباس الشافعي اإلمام  

 أبو عبد هللا 

َأْخَبَرَنا َأُبو َسْعٍد ِإْسَماِعيل ْبن علي اإلستراباذي قال نبأنا أبو عبد هللا محمد 
بن عبد هللا الحافظ بنيسابور قال نبأنا محم د بن إبراهيم المؤذ ن قال نبأنا َعْبُد  

ُهَو َأُبو ُنَعْيٍم، قال نبأنا محم د بن عوف قال نبأنا الحكم بن   -اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَّد
ِ، َعْن َوْهِب ْبِن َكْيَساَن،  ناف ع قال نبأنا اْبُن َعيَّاٍش َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ

اْهِد   َقاَل: »اللَُّهمَّ  َأنَُّه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َأِبي هريرة، عن رسول َّللاَِّ  َعْن 
ِعْلًما، اللَُّهمَّ َكَما َأَذْقَتُهْم َعَذاًبا َفَأِذْقُهْم  ُقَرْيًشا َفِإنَّ َعاِلَمَها َيْمأُل ِطَباَق اأَلْرِض  

 َنَواال« دعا بها ثالث مرات  .

824 139 

إسناده ضعيف جدا.  
والشطر الثاني من  

)اللهم إنك  الحديث 
أذقت...( حديث حسن  

ورد من حديث ابن  
 عباس 

محمد بن إدريس بن  
العباس الشافعي اإلمام  

 أبو عبد هللا 

ِ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد ْبِن فارس قال   َأْخَبَرَنا أبو نعيم الحافظ قال نبأنا َعْبُد َّللاَّ
نبأنا يونس بن حبيب قال نبأنا أبو داود قال نبأنا جعفر بن سليمان بن الن ضر  

ِ    -َأِو اْلَعْبِدي ِ   -سعيد اْلِكْنِدي ِ بن   َعِن اْلَجاُرود، َعْن َأِبي اأَلْحَوِص، َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َتُسبُّوا ُقَرْيًشا َفِإنَّ َعاِلَمَها َيْمألُ   َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َلَها َعذَ   اًبا، َأْو َوَباال، َفَأِذْق آِخَرَها َنَواال  « .اأَلْرَض ِعْلًما، اللَُّهمَّ ِإنََّك َأَذْقَت َأوَّ

825 743 

إسناده ضعيف جدا.  
والشطر األول منه  
»ِإنََّما اْلِعْلُم ِبالتََّعلُِّم،  
َوِإنََّما اْلِحْلُم ِبالتََّحلُِّم،  

َمْن َيَتَحرَّ الخير يعطه، 
رَّ ُيوَقُه«،  ومن َيتَِّق الشَّ

ورد من طرق أخرى 
 بمجموعها هو حسن 

أحمد بن يحيى بن  
عطاء الجالب أبو عبد  

 هللا

ثنا محم د  ثنا يوسف بن عمر القواس، حد  ل، حد  ٍد الخال  َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ
ِ َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلَجالبُ   -إمالء  -ابن إبراهيم بن نيروز َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ   - َحدَّ

ْحَمِن . َوأَ -ِبَساَمرَّا ِإْمالءً  ِ ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ، َحدَّ ْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم التَُّنوِخيُّ
َثَنا   َثَنا َأُبو َبْكٍر َيْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن أحمد بن عيسى البز از، َحدَّ ، َحدَّ الزُّْهِريُّ

ثنا محم   َثَنا  َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َعَطاٍء اْلَجالُب، حد  د بن الحسن الهمداني، َحدَّ
َعْن َعْبد اْلَمِلِك ْبن ُعَمْيٍر   -ُسْفَياُن. وِفي َحِديِث التَُّنوِخيِ  َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِري ِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:   ْرَداِء، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعْن َرَجاِء ْبِن َحْيَوَة، َعْن َأِبي الدَّ
الْ  َيتَِّق »ِإنََّما  يعطه، ومن  الخير  َيَتَحرَّ  َمْن  ِبالتََّحلُِّم،  اْلِحْلُم  َوِإنََّما  ِبالتََّعلُِّم،  ِعْلُم 

رَّ ُيوَقُه، َثالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه لم يسكن الدرجات العلى، َوال َأُقوُل َلُكُم اْلَجنَُّة،  الشَّ
ُه ِمْن َسَفٍر  َن، َأِو اْسَتْقَسَم َأْو َردَّ  َطيٌُّر« تَ َمْن َتَكهَّ

826 1654 

إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

طرق أخرى دون قوله  
 ))َوال َمَثٍل ِإال َفكَّر((

ُعَمر ْبن سعيد ْبن  
ُسَلْيَمان، َأُبو حفص  
َمْشِقي     اْلُقَرِشي  الدِ 

ثنا   حد   ، افعي  الش  هللا  عبد  بن  محم د  أخبرنا  النرسي،  ُعَمَر  ْبُن  ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا 
َثَنا ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد َأُبو َحْفٍص    - أبو عيسى  -موسى ابن هارون الطوسي  َحدَّ

ِد ْبِن ُسَوْيٍد اْلِفْهِريِ    َثَنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن َمْكُحوٍل َعْن ُمَحمَّ ، َحدَّ َمْشِقيُّ الدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبْعَد اْلَعَتَمِة، َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن َقاَل: َلِقيُت َرُسوَل َّللاَِّ َص  لَّى َّللاَّ

َفَصلَّْيُت َمَعُه َفَأَقاَمِني َعْن َيِميِنِه، ُثمَّ َقَرَأ َفاِتَحَة اْلِكَتاِب، ُثمَّ اْسَتْفَتَح اْلَبَقَرَة، ال 
إِ  َمَثٍل  َوال  اْسَتَعاَذ،  ِإال  َخْوٍف  آَيِة  َوال  َسَأَل،  ِإال  َرْحَمٍة  ِبآَيِة  َحتَّى َيُمرُّ  َفكََّر  ال 

 َخَتَمَها. 
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رقم  م
 الحديث 

 نص الحديث  صاحب الترجمة  مرتبة الحديث 

 منكر 61 827
محمد بن إسحاق بن  

 موسى

ِ ْبن شهريار األصبهاني قال أنبأنا سليمان   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُموَسى اْلَمْرَوِزيُّ ِبَبْغَداَد قال   بن أحمد الطبراني قال نبأنا ُمَحمَّ

اْلُمَباَرِك َقالَ   نبأنا ُهَشْيٌم َعِن اأَلْعَمِش  نبأنا َمْحُموُد ْبُن اْلَعبَّاِس َصاِحُب اْبِن 
 ُ َعْن ِإْبَراِهيَم النََّخِعيِ  َعْن َعْلَقَمَة َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َ َيُقوُل: َفاْذُكُروِني َأذْ  ُ َتَعاَلى أَلنَّ َّللاَّ ْكَر َذَكَرُه َّللاَّ ُكْرُكْم َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن ُأْعِطَي الذِ 
َ َتَعاَلى َيُقوُل: اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم  َعاَء ُأْعِطَي اإِلَجاَبَة أَلنَّ َّللاَّ َوَمْن ُأْعِطَي الدُّ

َ َتَعاَلى يقول:  َياَدَة أَلنَّ َّللاَّ ْكَر ُأْعِطَي الزِ    {َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكمْ }َوَمْن ُأْعِطَي الشُّ
َيُقوُل: 7]إبراهيم   َتَعاَلى   َ َّللاَّ أَلنَّ  اْلَمْغِفَرَة  ُأْعِطَي  االْسِتْغَفاَر  ُأْعِطَي  َوَمْن   ]

اراً }  [ «  .10]نوح  {اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه كاَن َغفَّ

 منكر 70 828
محمد بن أحمد بن  

إبراهيم الكاتب أبو عبد  
 يعرف بالحكيمي  هللا،

إبراهيم  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ  ِ َّللاَّ َعْبِد  َأُبو  نبأنا  قال  َمْخَلٍد  ْبُن  ِإْبَراِهيُم  َأْخَبَرَنا 
اَغاِنيُّ َقاَل َأْخَبَرِني َيْحَيى بن معين  ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّ الحكيمي قال نبأنا ُمَحمَّ

َقاَل َأْخَبَرِني اْلَحَكُم ْبُن َأَباٍن َعْن   قال نبأنا ِهَشاُم ْبُن ُيوُسَف َعْن ُأَميََّة ْبِن ِشْبلٍ 
َيْحِكي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل  ُهَرْيَرَة.  َأِبي  َعْن  ِعْكِرَمَة 
ُ َعزَّ َوَجلَّ؟ َفَبَعثَ    ُموَسى َعَلى اْلِمْنَبِر َقاَل: »َوَقَع ِفي َنْفِس ُموَسى َهْل َيَناُم َّللاَّ

َقُه َثالًثا ُثمَّ َأْعَطاُه َقاُروَرَتْيِن َوَأَمَرُه أن يحتفظ بهما، فكان َيَناُم   ُ ِإَلْيِه َمَلًكا َفَأرَّ َّللاَّ
ي ِإْحَداُهَما َعِن األخرى، حتى نام نومة  َوَتَكاُد َيَداُه َتْلَتِقَياِن، ُثمَّ َيْسَتْيِقُظ َفُيَنحِ 

َ َلْو َكاَن ينام لم  فاصطكت يداه فانكفأت القارورتان. قال َّللاَُّ   َلُه َمَثال: ِإنَّ َّللاَّ
 واألرض«  تالسماوا تستمسك 

محمد بن أحمد البرزاطي   منكر 105 829
 أبو عبد هللا 

َأْخَبَرِني َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن روح قال أنبأنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَحَسِن اْلَبزَّاُر  
َقاَل نبأنا أبو عبد هللا البرزاطي  قال نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َزْنَجَوْيِه َقاَل  

اِك النَّْيَسابُ  حَّ ِه َعِن النَِّبيِ   نبأنا اْلَجاُروُد َأُبو الضَّ وِريُّ َعْن َبْهٍز َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َأَتْرَعْوَن َعْن ِذْكِر اْلَفاِجِر؟ اْذُكُروُه ِبَما ِفيِه َيْحَذْرُه   َصلَّى َّللاَّ

 النَّاُس« 

 منكر 123 830
محمد بن إبراهيم بن  

علي العطار األصبهاني 
 أبو بكر 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُموَسى َأُبو َبْكٍر الحافظ قال نبأنا أبو عمرو بن حكيم قال نبأنا   َحدَّ
ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َقِريٍب اأَلْصَمِعيُّ  محم د بن يعقوب الفرجى قال نبأنا ُمَحمَّ

َقاَل  قال نبأنا أبي عن أبي معشر عن أبي سعيد المقربى َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل:  
ْرَعُة ِفي اْلَمْشِي تذهب بهاء المؤمن« ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »السُّ  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 منكر 268 831
محمد بن عثمان بن  

أحمد الدقاق أبو  
 الحسين 

ُد ْبُن   َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَّ ِ ْبُن َأِبي اْلَفْتِح، َحدَّ َأِبي َعْمِرو بن  َأْخَبَرِني ُعَبْيُد َّللاَّ
ثنا شريح بن يونس أبو   م اك، حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز، حد  الس 
َثَنا َفَرُج ْبُن َفَضاَلَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة.  الحارث، َحدَّ

  َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَغاِلَيِة َوُهَو ُمْحِرٌم.َقاَلْت: َلَقْد َرَأْيُتِني ُأَغلِ ُف َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 
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 محمد بن فروخ البغدادي  منكر 330 832

َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن ُموَسى اْبِن الحسين المستملي  َثَنا    - بجرجان -َحدَّ َحدَّ
ثنا   ثنا يوسف بن حمدان القزويني حد  ِد ْبِن َمْهَرَوْيِه اْلَقْزِويِنيُّ حد  َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا ثنا إبراهيم بن نصر الن يسابوري  َحدَّ وخ البغدادي  حد  اْبُن َأِبي   محم د بن فر 
َأِبي   َعْن  َلِهيَعَة  اْبِن  َعِن  َعنْ َحيََّة  َعْمٍرو.   َقِبيٍل  ْبِن   ِ َّللاَّ  َعْبِد 

َ ُيِحبُّ َمْن ُيِحبُّ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ  التمر«.َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

محمد بن القاسم بن   منكر 336 833
 بكر الحسن المؤدب أبو 

ِد ْبِن اْلَقاِسم ْبن اْلَحَسِن ْبِن  َثَنا َأُبو بكر ُمَحمَّ َأْخَبَرِني عبد العزيز بن علي َحدَّ
  ِ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ُب ِبَدْيِر اْلَعاُقوِل ِفي سنة إحدى وسبعين وثالثمائة، َحدَّ َزْيٍد اْلُمَؤدِ 

َثنَ  ِجْسَتاِنيُّ َحدَّ ْحَمِن  ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اأَلْشَعِث السِ  ا َسَلَمُة ْبُن َشِبيٍب َأُبو َعْبِد الرَّ
ِه. َقاَل   الن يسابوري  عن الجارود ابن َيِزيَد َعْن َبْهِز ْبِن َحِكيٍم َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

ُ َعَلْيِه وسل م: »أترعوون عن ذكر الفاجر؟ ]  اذكروه[  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َيْعِرُفُه النَّاُس«  حتى

 منكر 382 834

محمد بن مسعود بن  
يوسف النيسابوري أبو  

يعرف بابن   جعفر،
 العجمي 

ِ ْبِن اْلُحَسْيِن اْلَمَحاِمِليُّ  َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا  ي   َحدَّ َقاَل: َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َجدِ 
ُد ْبُن َمْسُعوٍد اْلَعَجِميُّ الطرسوسي. وأنبأنا َعِليُّ   َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ ِبَخطِ  َيِدِه: َحدَّ
َثَنا   ، َحدَّ ثنا سليمان بن أحمد الط براني  ْبُن َيْحَيى ْبِن َجْعَفٍر اإِلَماُم ِبَأْصَبَهاَن، حد 

ِ بْ  ِريِ  اْلَعْسَقالِنيُّ َعْبُد َّللاَّ ُد ْبُن َأِبي السَّ َثَنا ُمَحمَّ ِد ْبِن ُوَهْيٍب العري، َحدَّ ُن ُمَحمَّ
َثِني النُّْعَماُن ْبُن   ريِ  َقاَل: َحدَّ ز اق. َوِفي َحِديِث اْبِن َأِبي السَّ ثنا عبد الر  َقاَل: حد 

ِد ْبِن ُيَثْيٍغ، َعْن ُحَذْيَفَة َقاَل: َأِبي َشْيَبَة، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َزيْ 
ْنَيا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإْن َولَّْيُتُموَها َأَبا َبْكٍر َفَزاِهٌد ِفي الدُّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َتْأُخُذُه    َراِغٌب ِفي اآلِخَرِة، َوِفي ِجْسِمِه َضْعٌف، َوِإْن َولَّْيُتُموَها ُعَمَر َفَقِويٌّ َأِميٌن، ال 
ِ َلْوَمَة الِئٍم، َوِإْن َولَّْيُتُموَها َعِليًّا َفَهاٍد ُمْهَتٍد، ُيِقيِمُكْم َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم   ِفي َّللاَّ

. » 

 منكر 402 835
محمد بن الوليد بن أبان  

بن حيان العقيلي  
 المصري أبو الحسن 

ثنا أحمد بن الفضل بن   َعْبِد هللا الواعظ حد  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  اْلَمِلِك  َثَنا َعْبُد  َحدَّ
ُد ْبُن اْلَوِليِد ْبِن َأَباَن اْلَعِقيِليُّ أبو الحسن المصري  َثَنا ُمَحمَّ العب اس ابن خزيمة َحدَّ

أَ  ُشَرْيٍح:  ْبِن  لحيوة  قال قلت  اإلسكندرانى  المتوكل  هاني بن  ثنا  َرُجال حد  َراَك 
َصاِلًحا، َوَأَراَك َمْأَوى ِلْلَخْيِر، َوَأَراَك َتْنَتِقُل ِمْن َمَكاٍن ِإَلى َمَكاٍن، ولست أرى عليك  

ُ    َحْيَوُة:  أثر غنى بك. َفَقاَل: َوِلَم َسَأْلَتِني َعْن َهَذا؟ َفُقْلُت: َأَرْدُت َأْن َيْنَفَعِني َّللاَّ
َثِني اْلَوِلي  ُد ْبُن َأِبي اْلَوِليِد َعْن ُشَفيِ  ْبِن َماِتٍع اأَلْصَبِحيِ  َعْن َأِبي ِبَك. َفَقاَل: َحدَّ

ُ َتَعاَلى ِإَلى ِعيَسى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْوَحى َّللاَّ ُهَرْيَرَة. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
الُم: َأْن َيا ِعيَسى اْنَتِقْل ِمْن َمَكاٍن ِإَلى مَ  َكاٍن لئال تعرف فتؤذى، فو َعَلْيِه السَّ

 عزتي وجاللي ألزوجنك ألفى حوراء، وألولمن عليك أربعمائة َعاٍم«  

أحمد بن إبراهيم  منكر 457 836
 القصباني أبو العباس 

َثَنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر   ق اق َحدَّ ِد ْبِن اْلُمَظفَِّر الد  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَقَصَباِنيُّ اْلُمْقِرئُ  ِريُّ َحدَّ كَّ ٍد السُّ ِفي   -ْبِن ُمَحمَّ

َصاَفِة َوكَ  ِ َجاِمِع الرُّ َثَنا    - اَن َشَبَه اْلُخص  ثنا أبو السائب سلم بن جنادة َحدَّ حد 
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ِ. َقاَل   َأْحَمُد ْبُن َبِشيٍر َعِن اأَلْعَمِش َعْن سلمة بن كهيل َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتَعبََّد َرُجٌل ِفي َصْوَمَعٍة، َفَمطَ  َماُء، َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َرِت السَّ

َيا َربِ  َلْو َكاَن َلَك ِحَماٌر َرَعْيُتُه َمَع   َفَأْعَشَبِت اأَلْرُض، َفَرَأى ِحَماًرا َيْرَعى َفَقاَل:
ِحَماِري، َفَبَلَغ َذِلَك َنِبيًّا ِمْن َأْنِبَياِء َبِني ِإْسَراِئيَل، َفَأَراَد َأْن َيْدُعَو َعَلْيِه، َفَأْوَحى  

ُ ِإَلْيهِ   : ِإنََّما َأْجِزي اْلِعَباَد َعَلى َقْدِر ُعُقوِلِهْم«  َّللاَّ

 منكر 471 837
أحمد بن بشير الكوفي 

مولى عمرو   بكر،أبو 
 بن حريث المخزومي

ِ ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن ِإْسَماِعيَل اْلَمَحاِمِليُّ َقاَل َوَجْدُت ِفي  َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ثنا   ي ِبَخطِ  َيِدِه. َوَأْخَبَرَنا َأُبو سعد الماليني َأْخَبَرَنا َعْبد َّللاَّ ْبن عدي حد  ِكَتاِب َجدِ 

َثَنا َسْلُم ْبُن   ُجَناَدَة َقاَل َسِمْعُت َأْحَمَد ْبَن َبِشيٍر َقاَل الحسين بن إسماعيل َحدَّ
  ِ َثَنا اأَلْعَمُش َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل َعْن َعَطاٍء َعْن َجاِبٍر. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه وسلم: »تعب د رجل في صومعة، فمطرت السماء، فأشبت اأَلْرُض   َصلَّى َّللاَّ

ُه َيْرَعى َفَقاَل: َيا َربِ  َلْو َكاَن َلَك ِحَماٌر َرَعْيُتُه َمَع ِحَماِري، َفَبَلَغ  َفَرَأى ِحَماًرا لَ 
ِإنََّما   ِإَلْيِه:   ُ َفَأْوَحى َّللاَّ َيْدُعَو َعَلْيِه  َأْن  ِإْسَراِئيَل َفَأَراَد  َأْنِبَياِء َبِني  َنِبيًّا ِمْن  َذِلَك 

 «  ُأَجاِزي اْلِعَباَد َعَلى َقْدِر ُعُقوِلِهمْ 

 منكر 573 838
أحمد بن عبيد بن ناصح  

  جعفر،النحوي أبو 
 يعرف بأبي عصيدة 

ِفي َسَنِة    -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْضِل َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن اْلَحاِرِث التَِّميِميُّ 
ْبُن    -سبع وأربعمائة   ِ َعْبُد َّللاَّ ثنا أبو محمد بن  ِإْبَراِهيَم قال: حد  ْبِن  ِإْسَحاَق 

ثنا األصمعي عبد الملك  ، حد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد ْبِن َناِصٍح النَّْحِويُّ ُل، َحدَّ اْلُمَعدَّ
ِد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: ُزرَّ  َثَنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَّ بن قريب، َحدَّ

ُد ْبُن    َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َن ِفيِه. َقاَل ُمَحمَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقِميُصُه الَِّذي ُكفِ  َّللاَّ
ِسيِريَن: َوَأَنا َزَرْرُت َعَلى َأِبي ُهَرْيَرَة َقِميَصُه. َقاَل اْبُن َعْوٍن: َوَأَنا َزَرْرُت َعَلى  

: َفَذَكْرُت َذِلَك ِلَحمَّ  اِد ْبِن َزْيٍد َفَقاَل: َوَأَنا َزَرْرُت اْبِن ِسيِريَن َقِميَصُه. َقاَل اأَلْصَمِعيُّ
 َعَلى اْبِن َعْوٍن َقِميَصُه. 

أحمد بن محمد بن خالد   منكر 649 839
 البروجردي أبو بكر 

خالد   بن  محمد  بن  أحمد  بكر  أبو  َثَنا  َحدَّ جعفر،  َأِبي  ْبن  َأْحَمد  َأْخَبَرَنا 
ا ِفي َسَنِة اْثَنَتْيِن َوَثَماِنيَن وثالثمائة   -البروجردي َثَنا َأُبو    -َقِدَم َعَلْيَنا َحاجًّ َحدَّ

ثنا إسحاق بن إبراهيم ا ِد اْبِن عامر النهاوندي، حد  لدبري، اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ثنا   َثَنا َعْبد الرزاق. َوَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ْبُن َأِبي َبْكٍر الطِ َراِزيُّ ِبَنْيَساُبوَر، حد  َحدَّ
َثَنا َأُبو َيْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن   أبو حامد أحمد بن علي ابن حسنويه المقرئ، َحدَّ

زَّا  -بصنعاء  -ِإْبَراِهيَم الدبري  ، َعْن َعْبِد الرحمن َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ ِق، َعِن الثَّْوِريِ 
بن زياد بن أنعم، عن عطاء ْبِن َيَساٍر، َعْن َسْلَماَن َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى 
ِحيِم،  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيْدُخُل َأَحٌد اْلَجنَُّة ِإال ِبَجَواٍز ُيْكَتُب: ِبْسِم َّللاَّ َّللاَّ

ِ ِلُفالِن ْبِن ُفالِن، َأْدِخُلوُه َجنًَّة َعاِلَيًة، ُقُطوُفَها َداِنَيٌة  « . َلْفُظ هَ  َذا ِكَتاٌب ِمَن َّللاَّ
.  َحِديِث النَُّهاَوْنِديِ 

محمد بن عبد هللا   منكر 817 840
 النخاس أبو لقمان 

َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّد بن الحسن بن محمد الوراق، َحدَّ
اْلَقطَّانُ  َجْعَفٍر  ْبِن  اْلُحَسْيِن  وثالثين    - ْبُن  ِستٍ   َسَنِة  ِفي  ِإْمالًء  ِباْلَبْصَرِة 

ِبيعِ   -وثالثمائة ِ ْبِن الرَّ َأُبو ُعَبْيِد َّللاَّ َثَنا  ُلْقَماَن َقاَل:    -رَ ِبِمْص   -َحدَّ َأُبو  َثَنا  َحدَّ
، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم   َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َثَنا َهاِشُم ْبُن القاسم، َحدَّ َحدَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َ َيْغَضُب ِإَذا غضب«  »اتَّ   ُقوا َغَضَب ُعَمَر، َفِإنَّ َّللاَّ

 منكر 859 841
إبراهيم بن جابر بن عبد  

يعرف   المروزي،الرحمن 
 بالبح 

َماهبزد   ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ  ، التن وخي  ِن  اْلُمَحسِ  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
  . َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َجاِبٍر اْلَمْرَوِزيُّ ثنا محم د بن محم د الباغندي، َحدَّ ، حد  األصبهاني 

ُد  َوَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعبْ  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ِد اْلَقاِهِر بن أسد األسدي 
َثَنا َعِليُّ ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُيوُنَس ْبِن السكن   ِ ْبن عبد المط لب، َحدَّ ْبُن َعْبد َّللاَّ

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َجاِبٍر اْلَكاِتُب اْلَمْرَوِزيُّ  ثنا    -ِبَبْغَدادَ   -بن صغير القنطري، َحدَّ حد 
الر   الغساني. عبد  هارون  بن   حيم 

اٍن، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت:  َأْخَبَرَنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ
ِ َعَلْيِه ِإال   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َلْم َيْعِرْف َفْضَل ِنْعَمِة َّللاَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َمْشَرِبِه َفَقْد َقَصَر ِعْلُمُه َوَدَنا َعَذاُبُه«  ِفي َمْطَعِمِه وَ 

 منكر 877 842
إبراهيم بن الشاذ بن  

 محمد الجبلي 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزَقَوْيهِ  ثنيه  -ِإَجاَزةً   -َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ ل   وحد  الحسن بن محم د الخال 
الفضة الجبلي  من جبل  الهروي  اذ بن محم د  الش  إبراهيم بن  ثنا    -عنه، حد 

ثنا محم د بن ميمون بخبر    -إمالء ثنا محم د بن إسحاق بن خزيمة، حد  حد 
َثَنا ُسْفَياُن َعْن َماِلِك ْبِن ِمْغَوٍل َعْن ُزَبْيٍد َعْن ُمرََّة َقاَل: َقاَل َعبْ  ُد َّللاَِّ:  غريب، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذَكَر ِسْدَرَة اْلُمْنَتَهى ِفي اْلَخَبِر َقاَل: »ِإنِ ي ُمْنِبُئُكْم  ِإنَّ َنِبيَُّكْم َصلَّى َّللاَّ
ِبَشَجَرٍة ِفيَها ِمْثُل َوْكَرِي الطَّْيِر، َفَجَلَس ِجْبِريُل ِفي َأَحِدِهَما َوَجَلْسُت َأَنا ِفي اآلَخِر  

 ْت ِبَنا َفَصاَر ِجْبِريُل َكاْلِحْلِس اْلُمْلَقى، َفَعِلْمُت َأنَُّه َأَشدُّ َخْوًفا هلل مني«  ُثمَّ َشُخَص 

 منكر 914 843
إبراهيم بن هاشم بن  
الحسين البغوي أبو  

 إسحاق 

ثنا   ثني إسماعيل بن علي الخطبي، حد  َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم بن مخلد بن جعفر، حد 
ْبُن  َحاِتُم  َثَنا  َحدَّ الزهراني،  بيع  الر  أبو  ثنا  حد  هاشم،  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : »َمْن َمْيُموٍن َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َلُه َأْلًفا وخمسمائة َحَسَنٍة، ِإال َأْن َيُكوَن   ُ َأَحٌد ِماَئَتْي َمرٍَّة َكَتَب َّللاَّ َقَرَأ ُقْل ُهَو َّللاَّ

 َعَلْيِه َدْيٌن«  

 إسماعيل بن ذواد  منكر 926 844

الماليني َأُبو سعد  ثنا محم د بن جعفر َأْنَبَأَنا  َعْبد َّللاَّ بن عدي، حد  َأْخَبَرَنا   ،
ذواد  بن  إسماعيل  ثنا  حد  كن،  الس  بن  أحمد  بن  محم د  ثنا  حد    - المطيري، 

ثنا ذواد ابن علي ة عن عبد هللا بن عثمان بن خيثم، َعْن َأِبي   -بغدادي  حد 
َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى    الطَُّفْيِل َعاِمِر ْبِن َواِثَلَة، َعْن عبد هللا اْبُن َعْمٍرو.

َقاُف   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َمَلَك اْثَنا َعَشَر ِمْن َبِني َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍ  َكاَن النَّْقُف َوالنِ  َّللاَّ
 ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة«  

 منكر 959 845
إسحاق بن إبراهيم أبو  

يعرف بابن   القاسم،
 الجبلي 

ِد ْبِن َعْبِد   َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ أخبرني محمد بن الحسين بن محمد األزرق، َحدَّ
ثنا   حد  الحافظ،  الجبلي  إبراهيم  بن  إسحاق  القاسم  أبو  حدثنا  زياد،  ابن   ِ َّللاَّ

َثَنا    - أبو سعيد المؤدب   -منصور بن أبي مزاحم، أخبرنا محمد بن مسلم  َحدَّ
َأِبيِه، َعْن أبي سفيان بن حرب قال: لما خرجت إلى ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن  
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هرقل قال لي: ما عالمة هذا الرجل فيكم؟ ادخل إلى تلك الكنيسة فانظر إلى 
 صورته، قال: فدخلت فجعلت أتعرفه فإذا عن يمينه صورة أبي بكر وعمر.

 منكر 999 846
بكر بن السميدع أبو  

 الحسن 

َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن مهدي  أخبرنا محم د بن مخلد أخبرنا أبو الحسن بكر بن  
ِإْسَراِئيُل ْبُن ُيوُنَس َعِن اْلَحَسِن ْبِن   َثَنا  اح َحدَّ ثنا أحمد بن الوض  السميدع حد 

 َصلَّى ِديَناٍر َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنٍس. َقاَل: َما رأيت أحدا أدوم قناعة ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َحتَّى َكَأنَّ َمْلَحَفَتُه َمْلَحَفُة َزيَّاٍت.  َّللاَّ

 منكر 1000 847
بكر بن أحمد بن إدريس  

النخاس الخضيب أبو  
 عمرو 

اسِ  َوَلْم يكن عنده    -أخبرنا على بن أحمد المقرئ َأْخَبَرَنا َبْكُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن النَّخَّ
ثنا    -غير هذا الحديث  ز اق حد  ثنا عبد الر  ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى حد  حد 

َأْنَعَم َعْن َعَطاٍء َعْن   ْبِن  ِزَياِد  ْحَمِن ْبُن  َثَنا َعْبُد الرَّ َسْلَماَن  سفيان الث وري َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ال َيْدُخُل َأَحٌد ِمْنُكُم   اْلَفاِرِسيِ  َقاَل َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َأْدِخُلوُه   ِلُفالِن ْبِن ُفالٍن،  اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم،   ِ ِبَجَواٍز، َهَذا ِكَتاٌب ِمَن َّللاَّ اْلَجنََّة ِإال 

 وُفَها َداِنَيٌة«  َجنًَّة َعاِلَيًة، ُقطُ 

 منكر 1042 848
جعفر بن محمد بن  

  الفضل،عيسى ابو 
 المعروف بابن القبوري 

َثَنا جعفر بن محم د  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ثنا أبو نعيم الحافظ َحدَّ حد 
ثنا   ثنا أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلى حد  ابن عيسى الن اقد. وأخبرنا البرقاني حد 

ِد ْبِن ِعيَسى اأُلْطُروُش اْلُقُبوِريُّ  ثنا  ح  - بغدادي أبو الفضل  -َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ د 
ثنا   َثَنا َأَنُس ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد َأُخو َجِريِر بن عبد الحميد حد  محم د ابن حميد َحدَّ
ُ َعَلْيِه   هشام بن روى َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ُه اْلَجنَُّة«  َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َراَبَط ُفَواَق َناَقٍة، َوَجَبْت لَ 

الجارود بن يزيد   منكر 1053 849
 النيسابوري أبو الضحاك 

ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ِد ْبِن ُيوُسَف اْلَعالُف َحدَّ َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا عبد الجب ار    -إمالء  -الشافعي ، َقاَل: َحدَّ ِ ْبُن اْلَحَسِن اْلَحرَّاِنيُّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

َعنْ  اْلَجاُروُد  َثَنا  َحدَّ َقاَل  بن عاصم  َقاَل:  ِه،  َجدِ  َعْن  َأِبيِه  َعْن  َحِكيٍم  ْبِن  َبْهِز   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَتِرُعوَن َعْن ِذْكِر اْلَفاِجِر؟ َمَتى تعرفه النَّاُس؟   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اْذُكُروُه ِبَما ِفيِه َيْعِرُفُه النَّاُس«  

الجارود بن يزيد   منكر 1054 850
 النيسابوري أبو الضحاك 

ر اج  ِد ْبِن عبد هللا الس  ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ   - بنيسابور   -َأْخَبَرَناُه َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّ
سعيد  بن  محم د  ثنا  حد  قال  ْبِغيُّ  الصِ  اْلَقاِسِم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َمْنُصوٍر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 

َثَنا اْلَجاُروِد ْبِن َيِزيَد َعْن َبْهِز ْبِن َحكِ  ِه َعِن النَِّبيِ  الحالب َحدَّ يٍم َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َأَتْرَعْوَن َعْن ِذْكِر اْلَفاِجِر؟ اْذُكُروُه ِبَما ِفيِه َيْحَذْرُه  َصلَّى َّللاَّ

 النَّاُس«  

 منكر 1058 851
الحسن بن أحمد بن  
حفص الحلواني أبو  

 القاسم 

ثنا   ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمٍَّد الهاشمي الخطيب حد  حدثنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْفٍص   ري َحدَّ ك  علي ابن عمر بن محم د الس 

ثنا  -ست وثالثمائة  َقِدَم َعَلْيَنا ِلَستَِّة َأيَّاٍم ِمْن ذي الحجة سنة  -اْلُحْلَواِنيُّ  . حد 
َثَنا اْلَجاُروِد ْبِن َيِزيَد َعْن َبْهِز ْبِن َحِكيٍم َعْن   قطن بن إبراهيم الن يسابوري  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َأَتْرَعْوَن َعْن ِذْكِر اْلَفاِجِر؟   ِه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َأِبيِه َعْن َجدِ 

 اُس، اْذُكُروُه ِبَما ِفيِه َيْعِرُفُه النَّاُس« َمتَّى َيْعِرُفُه النَّ 
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الحسين بن شبيب   منكر 1154 852
 االجري ابو علي 

ِد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن ُعَمَر بن بكير اْلُمْقِرئ، َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو   ِ الفحام، َحدَّ ثنا أحمد  ْبِن َعْبِد َّللاَّ ، حد  ْيَدالِنيُّ َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ

اج  َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َشِبيٍب اآلُجرِ يُّ   -أبو بكر المروذي  -بن محم د ابن الحج   - َحدَّ
َهَذا من النساك المذكورين   - بطرسوس   -أخبرنا أبو حمزة األسلمي    - َوَكاَن 
ثنا أبو ِإْسَراِئيُل عَ  ثنا وكيع، حد  ِ ْبِن َخِليَفَة َقاَل: حد  ْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلُكْرِسيُّ الَِّذي َيْجِلُس َعَلْيِه الرب عز   َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْحِل اْلَجِديِد  وجل، وَما َيْفُضُل ِمْنُه ِإال َقْدَر َأْرَبِع َأَصاِبَع، َوِإنَّ َلُه َأِطيًطا َكَأِطيطِ   الرَّ

» 

 منكر 1204 853
حمدان بن علي بن  
حمدان االنباري ابو  

 جعفر 

، أنبأنا حمدان   افعي  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن الحسن الش  أنبأنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ
، حدثنا محمد بن عبد هللا بن   بن علي بن حمدان بن علي أبو جعفر األنباري 
، َعِن   َثَنا َيْحَيى ْبُن َيِزيَد اأَلْشَعِريُّ ثنا العالء بن عمرو، َحدَّ سليمان مطين، حد 

ُ َعَلْيِه  اْبُن جُ  َرْيٍج، َعْن َعَطاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َداِنِه، َوُيْرِشَداِنِه،   َوَسلََّم: »ِإَذا َجَلَس اْلَقاِضي ِفي َمْجِلِسِه، َهَبَط َعَلْيِه َمَلَكاِن ُيَسدِ 

 َوَتَرَكاُه« َوُيَوفِ َقاِنِه، َفِإَذا َجاَر َعَرَجا 

 منكر 1382 854
شعيب بن يوسف بن 

ِ، َأُبو   ِد ْبِن َعْبد َّللاَّ ُمَحمَّ
 اْلَقاِسِم المؤدب األصم 

َثَنا ُشَعْيُب ْبُن ُيوُسفَ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن اْلَعبَّاِس    -ِمْن َلْفِظهِ   -َحدَّ َحدَّ
ِ ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اأَلْشَعثِ   -إمالء   -اْلَورَّاقُ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأُبو    -إمالء  -َحدَّ َحدَّ

َثَنا ِهالُل ْبُن َعْبِد  َبْكٍر ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم َشاَذاُن، حد   ثنا حجاج بن نصير، َحدَّ
ْحَمِن اْلَحَنِفيُّ َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َمْيُموَنَة َمْوَلى َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َأِبي َسَلَمَة   الرَّ

ْحَمِن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َوَأِبي َذرٍ  َقاال: َباٌب ِمَن اْلِعْلِم َنَتَعلَّمُ  ُه، َأَحبُّ ِإَلْيَنا  ْبِن َعْبِد الرَّ
َأَحبُّ ِإَلْيَنا    -َأْو ال َنْعَمُل ِبهِ   -ِمْن َأْلِف َرْكَعٍة َتَطوًُّعا، َوَباٌب ِمَن اْلِعْلِم َنْعَمُل ِبهِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:  ِمْن ِماَئِة َرْكَعٍة َتَطوًُّعا، َوَقاال: َسِمْعَنا َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 اَء اْلَمْوُت َطاِلَب اْلِعْلِم َوُهَو َعَلى َهِذِه اْلَحاِل، مات وهو شهيد«   »ِإَذا جَ 

 منكر 1428 855
عبد هللا بن َأْحَمد بن  
مسلمة، أبو ُمَحمَّد 

 الفزاري 

َأْخَبَرَنا    -بها   -َأْخَبَرِني اْلَقاِضي َأُبو َنْصٍر َأْحَمد ْبن الحسين ْبن ُمَحمَّد الدينوري 
ِ ْبُن َأْحَمَد  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َأُبو َبْكر َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبِن إسحاق السني الحافظ، َحدَّ

َثَنا َأُبو َبْدٍر َعبَّاُد ْبنُ  ، َحدَّ َثَنا َأُبو اْلَوِزيِر    ْبِن َمْسَلَمَة البغدادي  ، َحدَّ اْلَوِليِد اْلُغَبِريُّ
اٍم َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت:   اْلُحرُّ ْبُن َهاُروَن َعْن َهمَّ

َوَقاَل: »َهَذا   ُه،  َفَردَّ َلْوٍز  ِبَسِويِق  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َشَراُب  ُأِتَي 
 اْلَجَباِبَرِة َواْلُمْتَرِفيَن َبْعِدي«  َفَلْم َيْشَرْبُه.

 منكر 1435 856

عبد َّللاَّ أمير المؤمنين  
القائم بأمر َّللاَّ ْبن َأْحَمد 
القادر باّلِل بن إسحاق 
ابن َجْعَفر المقتدر باّلِلَّ  
ْبن َأْحَمَد المعتضد باّلِلَّ 

ْبن َأِبي َأْحَمد الموفق ْبن  

َثِني  َأْخَبَرَنا ُعبَ  ثنا محم د بن المظفر، َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ الت م ار، حد  ْيُد َّللاَّ
 ، ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر النَّاِقَد. َوَأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَجْوَهِريُّ ُمَحمَّ

ِد ْبِن َأْحَمدَ  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد اْلُعَطاِرِديُّ َقاال: َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ  اْلَورَّاُق، َحدَّ
ثنا محم د ابن َجاِبٍر َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي   َثَنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حد  َحدَّ

يَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل:  َسِعيٍد  َأِبي  َعْن  اِك  ُقوُل: اْلَودَّ
ا اْلَقاِئُم َفَتْأِتيِه   ، َفَأمَّ فَّاُح، َوِمنَّا اْلَمْهِديُّ »ِمنَّا اْلَقاِئُم، َوِمنَّا اْلَمْنُصوُر، َوِمنَّا السَّ
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َجْعَفر المتوكل َعَلى َّللاَّ  
ْبن المعتصم باّلِلَّ بن  

 الرشيد، يكنى أبا جعفر   

ا اْلَمْنُصوُر َفال ُتَردُّ َلُه َراَيٌة، َوَأمَّا  اْلِخالَفُة َلْم ُيْهَرْق ِفيَها ِمْحَجَمٌة ِمْن َدٍم، َوَأمَّ
فَّاُح َفهُ  َم، َوَأمَّا المهدي  فيمأل اأَلْرُض َعْدال َكَما ُمِلَئْت  السَّ َو َيْسَفُح اْلَماَل َوالدَّ

 ُظْلًما«  

 منكر 1596 857

عبد السالم بن صالح  
بن سليمان بن أيوب بن  

ميسرة، أبو الصلت  
 الهروي   

ْبُن    ِ َّللاَّ َعْبُد  اْلُحَسْيِن  َأُبو  َأْخَبَرَنا  البرقاني،  الزبيبي، أخبرنا  بيان  ْبن  ِإْبَراِهيَم 
ْلِت اْلَهَرِويُّ  َثَنا َأُبو الصَّ ثنا الحسن بن علوية القط ان، َحدَّ الِم ْبُن    -حد  َعْبُد السَّ

َثَنا َشِريٌك َعْن َأِبي ِإْسَحاَق    -صالح  ثنا سفيان، َحدَّ ثنا عبد هللا بن نمير، حد  حد 
ْرُت اإِلَماَرَة َأِو اْلِخالَفَة ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى َعْن َزْيِد بن تبيع َعْن ُحَذْيَفَة َقاَل: َذكَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: »ِإْن َولَّْيُتُموَها َأَبا َبْكٍر َوَجْدُتُموُه َضِعيًفا ِفي َبَدِنِه، َقِويًّا  َّللاَّ
ِ، َوِإْن َولَّْيُتُموَها ُعَمَر َوَجْدُتُموُه َقِويًّا ِفي أَ  ِ، َقِويًّا ِفي َبَدِنِه، َوِإْن ِفي َأْمِر َّللاَّ ْمِر َّللاَّ

 َولَّْيُتُموَها َعِليًّا َوَجْدُتُموُه َهاِدًيا َمْهِديًّا َيْسُلُك ِبُكْم َعَلى الطَِّريِق اْلُمْسَتِقيِم«  .

 منكر 1662 858

ُعَمر ْبن ُموَسى ْبن 
فيروز، َأُبو حفص  
المخرمي، ويعرف 

 بالتوزي  

، َأْخَبَرَنا ُعَمر بن جعفر بن ُمَحمَّد بن سلم   وفي  أخبرنا الحسين بن شجاع الص 
َمدِ  َثَنا َعْبُد الصَّ ثنا عف ان، َحدَّ ثنا أبو حفص عمر بن فيروز، حد    - الختلي، حد 

َعْن حماد بن سلمة َعْن َقَتاَدَة َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس    -َيْعِني اْبَن َكْيَسانَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َرَأْيُت َربِ ي َتَعاَلى ِفي ُصوَرِة َشابٍ  َأْمَرَد، َعِن  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 َحْمَراُء«.َعَلْيِه ُحلٌَّة 

علي بن أحمد بن   منكر 1714 859
 العباس، البلخي 

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسِم   ، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ النَّْرِسيُّ
َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَعبَّاِس اْلَبْلِخيُّ  َثَنا اْلَعبَّاُس ْبُن ِزَياٍد   -قدم علينا   -َحدَّ َحدَّ

َأُبو َصاِلٍح اْلَبزَّاُز عن سعدان بن نصر اللخمي َعْن ُسَلْيَماَن التَّْيِميِ  َعْن َأِبي  
َقاَل:  ُعْثمَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيَّ  َأنَّ  اْلَفاِرِسيِ   َسْلَماَن  َعْن  النَّْهِديِ   اَن 

  ِ ِحيِم، َهَذا ِكَتاٌب ِمَن َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َراِط ِبْسِم َّللاَّ »ُيْعَطى اْلُمْؤِمُن َجَواًزا َعَلى الصِ 
 الٍن، َأْدِخُلوُه َجنًَّة َعاِلَيًة ُقُطوُفَها َداِنَيٌة«  . اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم ِلُفالِن ْبِن فُ 

علي ْبن ِإْبَراِهيم، العمري   منكر 1724 860
 القزويني 

ِ ْبِن َأْحَمَد ْبِن  حدثني البرقاني ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ
النهرواني بها   -َجْعَفرٍ  اْلُعَمِريُّ   -ُيْعَرُف بابن قيوما  ِإْبَراِهيَم  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا   - َحدَّ

َفَقاَل َجمِ  : َسَأْلُتُه َعْنُه  اْلَبْرَقاِنيُّ َأُبو    -يُل اأَلْمرِ َقْزِويِنيٌّ َقِدَم علينا  َثَنا  َقاَل: َحدَّ
َثَنا ُشْعَبُة  ، َحدَّ ثنا محم د بن كثير العبدي  ِ ْبُن َعْبِد الكريم، حد  ُزْرَعَة ُعَبْيُد َّللاَّ
َعْن َداُوَد ْبِن َأِبي ِهْنٍد َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْمٍرو َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َقاَل  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ُأوِقَف اْلِعَباُد َبْيَن َيَدِي َرُسوُل َّللاَِّ َص  لَّى َّللاَّ
ُ: ِعَباِدي، َأَمْرُتُكْم َفَضيَّْعُتْم َأْمِري، َوَرَفْعُتْم َأْنَساَبُكْم   ِ َتَعاَلى ُغْرال ُبْهًما َفَيُقوُل َّللاَّ َّللاَّ

اْلَيْومَ  ِبَها،  َأْيَن   َفَتَفاَخْرُتْم  اْلُمتَُّقوَن،  َأْيَن  يَّاُن،  الدَّ اْلَمِلُك  َأَنا  َأْنَساَبُكْم،  َأَضُع 
ِ َأْتَقاُكْم«  اْلُمتَُّقوَن؟ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

 منكر 1758 861

علي ْبن حميد ْبن َأْحَمد  
ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن َأِبي  
مخلد، أبو الحسين  

 الواسطي 

َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ُحَمْيِد ْبِن أحمد   ُد ْبُن َأْحَمَد بن رزق، َحدَّ َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
َثَنا َأْسَلُم ْبُن َسْهٍل اْلَواِسِطيُّ َأُبو اْلَحَسِن بحشل،   ، َحدَّ بن أبي مخلد الواسطي 

ِ ْبُن   َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا محم د ابن صالح بن مهران، َحدَّ اِحيُّ  حد  ِد ْبِن ُعَماَرَة اْلَقدَّ ُمَحمَّ
ال َعْن   َثَنا ِبِه ُمَتَرسِ  ُثمَّ الظََّفِريُّ َقاَل: َسِمْعُت َهَذا ِمْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس َسَماًعا َفَحدَّ
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ِ ْبِن َأِبي َطْلَحَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َبَعَثْتِني ُأمُّ ُسَليْ  ٍم  ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاَّ
من  َأْرِغَفٍة  َأْرَبَعُة  َوَمَعُه   ، َمْشِويٍ  ِبَطْيٍر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوِل  ِإَلى 

 شعير، وساق الحديث. 

 منكر 1805 862
علي بن محمد بن أحمد  
بن عياش، َأُبو الحسن  

 القاضي البلخي 

ثنا علي  بن محم د بن  الدارقطني، حد  ثنا علي  بن عمر  َأْخَبَرِني الخالل، حد 
ثنا محم د بن خشنام بن    -القاضي البلخي قدم علينا   -أحمد ابن عياش  حد 

. وَأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َبْكٍر الطِ َراِزيُّ  َأْخَبَرَنا َأُبو َحاِمٍد    -ِبَنْيَساُبورَ   -الجعد اْلَبْلِخيُّ
ُد ْبُن ُخْشَناَم ْبِن جعفر  أَ  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َحْسَنَوْيِه المقرئ، َحدَّ

ثنا العب اس ابن زياد أبو صالح البز از عن سعدان ]سعيد بن سعيد[     البلخي، حد 
َعْن َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِ  َأنَّ   اْلُخْلِميِ  َعْن ُسَلْيَماَن التَّْيِميِ  َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِدي ِ 

َ َتَعاَلى ُيْعِطي اْلُمْؤِمَن َجَوازًا َعَلى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ َّللاَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم ِلُفال  ِحيِم، َهَذا ِكَتاٌب ِمَن َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َراِط ِبْسِم َّللاَّ ِن ْبِن  الصِ 

. ُفالٍن، َأْدِخُلوُه َجنًَّة َعاِلَيًة، ُقُطوُفَها َداِنَيٌة«  اَرُقْطِنيِ   َواللَّْفُظ ِلَحِديِث الدَّ

 منكر 1855 863
عمرو ْبن بحر ْبن  

محبوب، َأُبو عثمان 
 الجاحظ   

ِد ْبِن اْلَحَسِن اأَلْهَواِزي ِ  َثُكْم َأُبو    -َوَأَنا أْسَمُع َفَأَقرَّ ِبهِ   -ُقِرَئ َعَلى ُمَحمَّ ِقيَل َلُه َحدَّ
الصلولي ْبُن محم د  َأْحَمُد  ثنا    -باألهواز   - َعِليٍ   الجهم، حد  ثنا دعامة بن  حد 

ْيُت ِعْنَد َهاُروَن   َثَنا َأُبو ُيوُسَف اْلَقاِضي َقاَل: َتَغدَّ عمرو بن بحر الجاحظ، َحدَّ
ِمنْ  َفَسَقَطْت  ِشيِد  َيا    الرَّ َفَقاَل:  الطََّعاِم،  ِمَن  َعَلْيَها  َكاَن  َما  َواْنَتَثَر  ُلْقَمٌة  َيِدي 

ِد ْبِن   َثِني َعْن َأِبيِه اْلَمْنُصوِر َعْن َأِبيِه ُمَحمَّ َيْعُقوُب ُخْذ ُلْقَمَتَك، َفِإنَّ اْلَمْهِديَّ َحدَّ
ِ ْبِن َعبَّاٍس َقاَل: قَ  ُ َعَلْيِه  َعِليٍ  َعْن َأِبيِه علي بن َعْبِد َّللاَّ اَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَسلََّم: »َمْن َأَكَل َما َسَقَط ِمَن اْلِخَواِن َفُرِزَق أوالدا كانوا صباحا«  .

 منكر 2007 864
معاوية بن عبيد هللا بن   

يسار، َأُبو عبيد هللا  
 األشعري موالهم:

َعْبِد َّللاَِّ   َنْصِر ْبِن  ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا  َقاَل:  َعاِليُّ  اْلُحَسْيِن النِ  ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
ثنا سعيد بن معاذ األبلي  -بالنهروان   -الذَّاِرعُ  ثنا منصور بن   -باألبلة   -حد  حد 

ِ َصاِحُب اْلَمْهِديِ  قَ  َأُبو ُعَبْيِد َّللاَّ َثِني  َثِني اْلَمْهِديُّ َعْن أبي مزاحم، َحدَّ اَل: َحدَّ
َثِني َعَطاٌء َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َيُقوُل: َعاَرَض النَِّبيُّ َصلَّى  َأِبيِه َقاَل: َحدَّ
ُ َخْيًرا َيا َعمِ «   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجَناَزَة َأِبي َطاِلٍب َفَقاَل: »َوَصَلْتَك َرِحٌم، َجَزاَك َّللاَّ  َّللاَّ

 منكر 2058 865
النعمان بن نعيم بن   

أبان، َأُبو الطيب  
 اْلَقاِضي الواسطي:

َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعْرَوَة البندار، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن  
ثنا الحسن بن خلف،  ، حد  إبراهيم الشافعي، حدثني الن عمان بن نعيم الواسطي 

ثنا عبيد هللا ابن   ثنا خالد الخزاعي  َعْن ُغَنْيِم ْبِن َقْيٍس َعْن َأِبي  حد  تمام، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيِه ِعَماَمٌة َسْوَداُء،   ُموَسى: َأنَّ ِجْبِريَل َنَزَل َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 َقْد َأْرَخى ُذَؤاَبَتَها ِمْن َوَراِئِه.

 منكر 2123 866

عبد    بريد بنَيحيى بن  
هللا ْبن َأِبي بردة ْبن َأِبي  
ُموَسى، األشعري، يكنى 

 أبا بردة:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم، حدثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي،  
َثَنا َيْحَيى ْبُن ُبَرْيٍد اأَلْشَعِريُّ َعِن اْبُن ُجَرْيٍج  حدثنا العالء بن عمرو الحنفي، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َعْن َعَطاٍء َعِن اْبنِ   َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َداِنِه، َوُيَوفِ َقاِنِه، َوُيْرِشَداِنِه، َما  َجَلَس اْلَقاِضي ِفي َمَكاِنِه َهَبَط َعَلْيِه َمَلَكاِن ُيَسدِ 

 تركاه«.َلْم َيُجْر، فإذا جار عن الجادة 
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 منكر  1258 867
خازم بن يحيى بن  

اسحاق الحلواني ابو  
 الحسن 

 . ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَحِكيِميُّ َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلِد بن جعفر حدثَنا ُمَحمَّ
اُر. َقاال:    وأخبرنا محم د بن عبيد هللا الحنائي  فَّ َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ َحدَّ

لِ  اْلُمَتَوكِ  ْبُن  َهاِنُئ  َثَنا  َحدَّ الحلواني  يحيى  بن  خازم  َثَنا  اُر    - َحدَّ فَّ الصَّ َزاَد 
َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن َصاِلٍح َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ   -اإِلْسَكْنَدَراِنيُّ ُثمَّ اتََّفَقا ٍد َعْن  َقاَل َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َقاَل َجَزى  ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ًدا َعنَّا َما ُهَو َأْهُلُه َأْتَعَب َسْبِعيَن َكاِتًبا َأْلَف َصَباٍح«  ُ ُمَحمَّ  َّللاَّ

الفضل ْبن هارون:   في متن الحديث نكارة  1909 868
 صاحب أبي ثور الفقيه 

َثَنا   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ بن شهريار، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا عثمان بن أبي شيبة،   -َصاِحُب َأِبي ثور  -اْلَفْضُل ْبُن َهاُروَن اْلَبْغَداِديُّ  حد 

يِ    دِ  َثَنا اْلُمطَِّلُب ْبُن ِزَياٍد َعِن السُّ َعْن َعْبِد َخْيٍر َعْن َعِليٍ  ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى:  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  7]الرعد    {ِإنَّما َأْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِ  َقْوٍم هادٍ } [ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َهاِشٍم«.»اْلُمْنِذُر، َواْلَهاِد، َرُجٌل ِمْن َبِني 

869 22 

منكر من هذا الطريق  
لزيادة ذكر نهر دجلة  
مع األنهار االربعة  

 وهو صحيح من دونها 

ذكر نهري بغداد دجلة  
والفرات وما جعل هللا  

فيهما من المنافع  
 والبركات 

َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ِإْبَراِهيم البيضاوي قال أنبأنا محم د بن   
ر قال نا داود بن رشيد قال نا عبد هللا بن  العب اس الخز از قال أنبأنا ابن المجد 

ْبِن   َحْفِص  َعْن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن  أنبأنا عبيد هللا بن عمر عن حبيب  جعفر 
يُل َواْلُفَراُت  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »النِ  َعاِصٍم َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

  َوَجْيَحاُن ِمْن َأْنَهاِر اْلَجنَِّة«  َوِدْجَلُة َوَسْيَحانُ 

منكر. وقال ابن   1969 870
 الجوزي: ال يصح 

موسى بن ِإْسَماِعيل ْبن   
ِإْسَحاق ْبن ِإْسَماِعيل ْبن  
َحمَّاد ْبن زيد بن درهم، 

 أبو عمرو األزدي:

َثَنا َأُبو  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ بن إبراهيم الهاشمي، َحدَّ
القاضي إسحاق  ْبِن  ِإْسَماِعيَل  ْبُن  ُموَسى  القاضي    -إمالء  -َعْمٍرو  ثنا  حد 

ار،   ثنا بكر بن بك  ثنا محم د بن أبي بكر المقدمي، حد  يوسف بن يعقوب، حد 
َثَنا وَ  ْرَقاُء َعِن اْبِن َأِبي َنِجيٍح َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َحدَّ

َل َما   ُ َتَعاَلى آَدَم ِإَلى اأَلْرِض َكاَن َأوَّ ا َأْهَبَط َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلمَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 النَّْبُق«. َأَكَل ِمْن ِثَماِرَها 

871 436 

منكر من هذا الطريق. 
والمحفوظ الصحيح  
روايته من حديث  
سليمان بن صرد  

الخزاعي رضي هللا  
 تعالى عنه 

محمد بن يوسف بن  
 عمرو القومسي 

أحمد   بن  سليمان  ثنا  حد  اأَلْصَبَهاِنيُّ  َشْهَرَياَر  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ثنا  حد 
ْبُن ُيوُسفَ  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  ْبِن يوسف القومسىالطبراني  َحدَّ َعْمِرو  ْبِن    - ببغداد   - 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َطْيَبَة َعْن َأِبي َطْيَبَة  ثنا الحسين بن عيسى البسطامي َحدَّ حد 
َعِن اأَلْعَمِش َعْن ُمْسِلِم ْبِن ُصَبْيٍح َعْن َمْسُروٍق َعِن اْبِن َمْسُعوٍد. َقاَل َقاَل  

ِ ِمَن   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْو َيُقوُل َأَحُدُهْم ِإَذا َغِضَب، َأُعوُذ ِباّلِلَّ
ِجيِم، َذَهَب َعْنُه َغَضُبُه«  ْيَطاِن الرَّ  الشَّ

محمد بن يحيى الحفار  منكر وهو مرسل  445 872
 أبو بكر 

َثَنا َأُبو ُعَمر اْلَحَسن ْبن عثمان الواعظ حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد  َحدَّ
ثنا سعيد بن   اُر حد  ُد ْبُن َيْحَيى اْلَحفَّ َبْكٍر ُمَحمَّ َأُبو  َثَنا  بن يوسف السقطي َحدَّ

ا ُأْسِرَي ِبا َثِني َأِبي َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعَطاٍء َقاَل: َلمَّ لنَِّبيِ   يحيى األموى َحدَّ
اِبَعِة، َقاَل َلُه ِجْبِريُل: ُرَوْيًدا ُرَوْيًدا َفِإنَّ   َماِء السَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى السَّ َصلَّى َّللاَّ
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َنَعْم. َقاَل: »َوَما َيُقوُل؟« َقاَل َيُقوُل:   «! َربََّك ُيَصلِ ي، َقاَل: »َوُهَو ُيَصلِ ي؟ َقاَل 
وٌس َربُّ اْلَمالئِ  وِح، َسَبَقْت رحمتي ُسبُّوٌح ُقدُّ  غضبى.َكِة َوالرُّ

منكر. قاله اإلمام   2052 873
 أحمد وغيره 

نعيم بن حماد بن  
معاوية بن الحارث بن  

همام بن سلمة بن  
مالك، َأُبو عبد هللا  

الخزاعي األعور الفارض  
 المروزي 

َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر َوُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُسَف اْلَعالُف َقاال: َأْخَبَرَنا  
ْبِن    ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  إسماعيلُمَحمَّ بن  محم د  َثَنا  َحدَّ  ، اِفِعيُّ الشَّ هو    -ِإْبَراِهيَم 

َثَنا َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث    -الترمذي  ثنا ابن وهب، َحدَّ ثنا نعيم بن حم اد، حد  حد 
َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي ِهالٍل َعْن َمْرَواَن ْبِن ُعْثَماَن َعْن ِعَماَرَة ْبِن َعاِمٍر َعْن ُأمِ   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْذُكُر َأنَُّه َرَأى   -ْمَرَأِة ُأَبي ٍ ا  -الطَُّفْيلِ  َأنََّها َسِمَعِت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َربَُّه َتَعاَلى ِفي اْلَمَناِم ِفي َأْحَسِن ُصوَرٍة َشابًّا ُموَفًرا ِرْجالُه ِفي ُخفٍ  َعَلْيِه َنْعالِن 

 ِمْن َذَهٍب، َعَلى َوْجِهِه فراش من ذهب.

إبراهيم بن علي   منكر. قاله الذهبي.  881 874
 المستملي الواسطي 

ثنا سليمان بن أحمد  ، حد  ُد بن عبيد هللا بن شهريار األصبهاني  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعِليٍ  اْلَواِسِطيُّ اْلُمْسَتْمِليُّ  ثنا أحمد    - ِبَبْغَدادَ   -الطبراني، َحدَّ حد 

ثنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، بن سعيد   الجمال. وحد 
َثَنا َعْوٍف،   ثنا هشيم، َحدَّ ثنا أبو نعيم، حد  ثنا أحمد بن سعيد الجمال، حد  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن ُمَحمَّ

ُل َشاِرٍب »اْبُن  ِبيِل َأوَّ  - َيْعِني ِمْن َزْمَزمَ  -َزاَد ُسَلْيَمانُ  «.السَّ

875 1487 

منكر. وإسناده  
ضعيف. أما خبر نسج  

العنكبوت وحده فقد  
ورد من حديث ابن  

وقد حسن   عباس،
إسناده وهو محل  

 نظر.

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 
حمويه، أبو ُمَحمَّد  

 النيسابوري 

ثنا ُمَحمَّد  ف ار، حد  ثنا عبد هللا بن عثمان الص  َثِني اْلَحَسُن ْبُن أبي طالب، حد  َحدَّ
َثَنا   ، َحدَّ ِ ْبن ُمَحمَّد بن حمويه الن يسابوري  ٍد َعْبُد َّللاَّ ْبن َمْخَلد، َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّ

ثني أبو خالد إبراهيم   َثِني َعْبُد  َأْحَمُد ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد َّللاَِّ، حد  بن سلم، َحدَّ
ِد ْبِن ُجَحاَدَة، َعْن َأِبي َصاِدٍق، َعْن َعِليِ  ْبِن  ، َعْن ُمَحمَّ ِ ْبُن ِعْمَراَن اْلَبْصِريُّ َّللاَّ
َأَنا وأبو بكر   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َدَخْلُت  َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

اْلَعنْ  ِباْلَباِب الغار، واجتمعت  َفَنَسَجْت  ُ َعَلْيِه    -َكُبوُت  َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
.  »  َوَسلََّم ال َتْقُتُلوُهنَّ

876 1352 

منكر من هذا الطريق. 
والمعروف روايته من  

حديث ابن عباس  
موقوفا عليه. وله حكم  

 الرفع.

سهل بن سورين  
 المدائني 

ِ اْلَحْرِبيُّ َوَطْلَحُة ْبُن َعِليٍ  اْلِكتَّاِنيُّ  ْحَمِن ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َقاَل اْلَحْرِبيُّ    -َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
َثَنا  ثني    -َأْخَبَرَنا، َوَقاَل َطْلَحُة َحدَّ ِ ْبِن إبراهيم الشافعي، حد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّ

ثنا سهل بن ثنا سالم بن سليمان،    أبو أحمد المطرز، حد  سورين المدائني، حد 
ِإْسَراِئيُل، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل   َثَنا  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »آِخُر َما َتَكلََّم ِبِه ِإْبَراِهيُم ِحيَن ُأْلِقَي ِفي النَّا  ِر، َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل«    َحْسِبَي َّللاَّ

منكر من هذا الطريق.  1133 877
 كما قال الحافظ الذهبي 

الحسين بن احمد بن  
سلمة األسدي القاضي 

 ابو عبد هللا 

َثِني اْلَقاِضي َأُبو َعْبد َّللاَّ    - ِبَخطِ هِ   -َقَرْأُت ِفي ِكَتاِب َعِليِ  بن محم د النَُّعْيِمي ِ  َحدَّ
اْلَماِلِكيُّ  اأَلْسِديُّ  َسَلَمَة  ْبِن  َأْحَمَد  ْبن  اْلُحَسْيِن    -ببغداد  -اْلُحَسْيُن  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

 - بجيالن من كورة أسفيجاب   -َأْحَمد ْبن َعْبد َّللاَِّ بن محم د الزيني البصري  
وَناِخيُّ  الصُّ َسِعيٍد  ْبُن  يُق  دِ  الصِ  َثَنا  َثَنا    -َحدَّ َحدَّ أسفيجاب،  كورة  ِمْن  ِبُصوَناَخ 

ُد ْبُن َنْصٍر اْلَمْرَوِزيُّ اْلُمِقيمُ  َعْن َيْحَيى ْبِن َيْحَيى َعْن َماِلٍك    -ِبَسَمْرَقْندَ   -ُمَحمَّ
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ُ َعَلْيِه وسلم: »َشَفاَعِتي  َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر قَ  اَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َيْوَم اْلِقَياَمِة أَلْهِل اْلَكَباِئِر ِمْن ُأمَِّتي« .

إسناده ضعيف. ومتنه  697 878
 منكر.

أحمد بن محمد بن  
هارون الخالل الحنبلي  

 أبو بكر 

َثَنا أبو بكر  ، َأْخَبَرَنا محم د بن المظفر، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َخاِلٍد اْلَباِلِسيُّ    -ببغداد  - أحمد بن محمد بن هارون الخالل َحدَّ

ثَ  ثنا مالك بن أنس، َحدَّ َثَنا حفص بن عمر العدني، حد  ِني َجْعَفُر ْبُن َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبْيَن  ِه َقاَل: َجَمَع َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ٍد، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ  ُمَحمَّ
الظُّْهِر َواْلَعْصِر ِفي اْلَمِديَنِة، َفَصلَّى َأْرَبًعا، َوَبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َفَصلَّى َسْبًعا. 

 ي َلْيَلٍة َمِطيَرٍة. َقاَل: َماِلٌك فِ 

إسناده ضعيف. ومتنه  906 879
 منكر.

إبراهيم بن النضر بن  
 مروان بن سويد العطار 

ْبِن   ِإْبَراِهيَم  ْبُن  ُموَسى  اْلَقاِسِم  َأُبو  َأْخَبَرَنا  ِرْزٍق،  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا 
ثنا عب اس   ثنا أبي إبراهيم بن الن ضر، حد  النضر ابن مروان المقرئ العط ار، حد 
ثنا ربعي  ثنا منصور، حد  ثنا سفيان، حد  ثنا رواد بن الجراح، حد  الترقفي، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َخْيُرُكْم ِفي اْلِماَئَتْيِن  ع ن حذيفة. قال: قال َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َوَما اْلَخِفيُف اْلَحاِذ؟ َقاَل: »الَِّذي ال َأْهَل  ُكلُّ َخِفيِف اْلَحاِذ« ِقيَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ

 َلُه َوال َوَلَد«  

880 1873 
إسناده ضعيف. ومتنه 

 منكر.
عصمة ْبن سليمان، َأُبو  

 سليمان الخزاز الكوفي 

ِ ْبن َأْحَمَد ْبن َماِلٍك البيع،   أخبرنا محم د بن أبي نصر النرسي، َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ
َثَنا َأْحَمد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى  ، َحدَّ ِد ْبِن َسِعيٍد اْلَهْمَداِنيُّ َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا  ال ثنا أحمد بن الحصين، َحدَّ ، حد  ثنا عصمة بن سليمان البغدادي  ، حد  طَّْلِحيُّ
ِ اْلُعَقْيِليِ  َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ    ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َرُجٌل ِمْن َأْهِل ُخَراَساَن َعْن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما   ُ ُخُلَق َعْبٍد َوَخْلَقُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َن َّللاَّ َحسَّ
 ِإال اْسَتْحَيا َأْن َتْطَعَم النَّاُر َلْحَمُه«  .

إسناده ضعيف. ومتنه  1672 881
 منكر.

ُعَمر ْبن العالء ْبن  
 مالك، َأُبو بكر المقرئ 

َثِني   ، أخبرنا أبو بكر بن المقرئ، َحدَّ ْسَكِريُّ َثَنا َأُبو َطاِلٍب َيْحَيى ْبُن َعِليٍ  الدَّ َحدَّ
ثنا   َأُبو َبْكٍر ُعَمُر ْبُن اْلَعالِء ْبِن مالك المقرئ البغدادي  في المسجد الحرام، حد 

َثَنا َروَّاٌد.  ُبْرَهاَن اْلَغزَّاُل َقاَل: َأْخَبَرَنا  وَأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَمَر ْبنِ   الترقفي، َحدَّ
ثنا رواد   ثنا عباس بن عبد هللا الترقفي، حد  ف ار، حد  ٍد الص  ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ
ثنا سفيان َعِن َمْنُصوِر َعْن ِرْبِعيٍ  َعْن ُحَذْيَفَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل   بن الجر اح، حد 

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َيا  َّللاَِّ  ِقيَل:  اْلَحاِذ«  َخِفيِف  ُكلُّ  اْلِماَئَتْيِن  ِفي  َم: »َخْيُرُكْم 
ِ َوَما َخِفيُف اْلَحاذِ ؟ َقاَل: »الَِّذي ال َأْهَل َلُه َوال   َوَلَد«. َرُسوَل َّللاَّ

882 1240 
إسناده ضعيف. ومتنه 

 منكر. 
خالد بن حيان الخراز  

 الرقي ابو يزيد 

ُد  ِ ْبِن َمْهِديٍ  َوأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ أنبأنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن َعْبِد َّللاَّ
بن أحمد بن رزق التاني، وَأُبو اْلُحَسْين ُمَحمَّد ْبن اْلُحَسْين ْبن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، 

ِ ْبُن َيْحَيى ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر  ُد ْبُن  َوَأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد َّللاَّ ، وَأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ ِريُّ كَّ السُّ
ِد ابن إبراهيم بن مخلد البز از قالوا: أنبأنا إسماعيل بن محم د  ِد ْبِن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َعْن   َيِزيَد  َأُبو  قِ يُّ  الرَّ ْبُن َحيَّاَن  َخاِلُد  َثِني  ثنا الحسن بن عرفة َحدَّ ف ار حد  الص 

ْبِن َكِثيٍر ِكالُهَما َعْن َأِبي َرَجاٍء َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي    ُفَراِت ْبِن َسْلَماَن َوِعيَسى
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. َقاَل َقاَل   ِ اأَلْنَصاِريِ  ْحَمِن َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َكِثيٍر َعْن َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
ِ َشْيٌء فِ  ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن َبَلَغُه َعِن َّللاَّ يِه َفِضيَلٌة َفَأَخَذ  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 كذلك« ِبِه ِإيَماًنا ِبِه، َوَرَجاَء َثَواِبِه، َأْعَطاُه هللا ذلك، وإن لم يكن 

  وفيإسناده ضعيف  24 883
 متنه نكاره 

ذكر نهري بغداد دجلة  
والفرات وما جعل هللا  

فيهما من المنافع  
 والبركات 

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَهاِشِميُّ ِباْلَبْصَرِة  
ِد ْبِن َعِليٍ    ِ ْبُن ُمَحمَّ َثِني َعْبُد َّللاَّ ْحَمِن ْبُن َأْحَمَد اْلُختُِّليُّ َقاَل َحدَّ َقاَل نا َعْبُد الرَّ

أبان قال: نا َأُبو ُمَعاِوَيَة َعِن اْلَحَسِن ْبِن َساِلِم ْبِن َأِبي   اْلَبْلِخيُّ قال نا محم د بن
وسل م:   عليه  هللا  صلى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  ُهَرْيَرَة  َأِبي  َعْن  َأِبيِه  َعْن  اْلَجْعِد 

َراِت »وليس في األرض جنة ِإال َثالَثُة َأْشَياَء: َغْرُس اْلَعْجَوِة، َوَأَواٌق َتْنِزُل ِفي اْلفُ 
 ُكلَّ َيْوٍم ِمْن َبَرَكِة اْلَجنَِّة، والحجر« . 

  ومتنهإسناده ضعيف  27 884
 منكر

باب من اخبار أمير  
المؤمنين ابي جعفر  

 المنصور 

أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال نبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن  
زياد القط ان قال: نبأنا محمد بن الفرج األزرق قال نبأنا يحيى بن غيالن قال  
ِ ْبِن َعبَّاٍس   اِك ْبِن ُمَزاِحٍم َعْن َعْبِد َّللاَّ حَّ نبأنا َأُبو َعَواَنَة َعِن اأَلْعَمِش َعِن الضَّ

اُح َواْلَمْنُصوُر َعِن النَّ  فَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِمنَّا السَّ «ِبيِ  َصلَّى َّللاَّ  َواْلَمْهِديُّ

885 43 
إسناده ضعيف ومتنه  

 سلمان الفارسي  منكر

َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ َقاَل: أنبأنا أبو أحمد الغطريفي قال: نبأنا عبد الر حمن 
ِد ْبُن َحيَّانَ   بن أحمد بن عبدوس الهمداني.  - قال أبو نعيم: ونبأنا َأُبو ُمَحمَّ

َياُق َلهُ  اِج َوَأبُ   -َوالسِ  ِد ْبِن اْلَحجَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ و َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد  َقاَل نبأنا َعْبُد َّللاَّ
ْحَمِن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبُدوٍس َقاَل: نبأنا قطن بن   ُب َقاال: نبأنا َعْبُد الرَّ ِ اْلُمَؤدِ  َّللاَّ
َسْلَماَن   ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن  َكِثيِر  ْبُن  َوْهُب  نبأنا  قال:  إبراهيم 

ِ ْبِن َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِ  َعْن اْلَفاِرِسيُّ َقاَل َحدَّ  َثْتِني أمي عن أبي كثير ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْمَلى اْلُكتَّاَب َعَلى َعِليِ  ْبِن َأِبي   ِه: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َأِبيِه َعْن َجدِ 

ِ َرسُ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِ َفَدى َسْلَماَن اْلَفاِرِسيَّ ِمْن َطاِلٍب: َهَذا َما َفاَدى ُمَحمَّ وُل َّللاَّ
ُعْثَماَن ابن األشهل اليهودي ثم القرظي بغرس ثالثمائة َنْخَلٍة َوَأْرَبِعيَن ُأوِقيًَّة 
َوَوالُؤُه   اْلَفاِرِسيِ   َسْلَماَن  ِلَثَمِن   ِ َرُسوُل َّللاَّ  ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبِرَئ  َوَقْد  َذَهًبا، 

ِ َوَأْهِل َبْيِتِه َفَلْيَس أَلَحٍد َعَلى َسْلَماَن َسِبيٌل. َشِهَد  ِلُمَحمَّ  ِ َرُسوِل َّللاَّ ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ
يُق، َوُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َوَعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب، َوُحَذْيَفُة   دِ  َعَلى َذِلَك: َأُبو َبْكٍر الصِ 

، َواْلِمْقَداُد ْبُن اأَلْسَوِد، َوِبالٌل َمْوَلى َأِبي ْبُن َسْعِد ْبِن اْلَيَماِن، َوَأُبو َذر ٍ   اْلِغَفاِريُّ
ِفي  االْثَنْيِن  َيْوَم  َطاِلٍب  َأِبي  ْبُن  َعِليُّ  َوَكَتَب  َعْوٍف.  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َوَعْبُد  َبْكٍر، 

ِ َرُسوِل َّللاَِّ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعَلْيِه  ُجَماَدى اأُلوَلى ِمْن َسَنِة ُمَهاَجِر ُمَحمَّ  َصلَّى َّللاَّ
 َوَسلَّمَ 

إسناده ضعيف. وقال  1552 886
 الذهبي: منكر 

  ِ ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْبِد الرَّ
ْبِن َعْبِد الرحمن بن  

، أبو بكر   المهتدي باّلِلَّ
 الهاشمي 

ْبن   َمِد  الصَّ َعْبد  ْبن  َّللاَّ  َعْبد  ْبن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  بكر  أبو  أنبأنا  بشرى،  َأْخَبَرَنا 
ِد ْبن  ثنا إبراهيم بن ُموَسى ِمْن َوَلِد ِإْبَراِهيَم اإِلَماِم ْبِن ُمَحمَّ المهتدي باّلِل، حد 

مد بن موسى َعْن َعبْ  ثني عبد الص  َمِد  علي  ْبن َعْبد َّللاَّ ابن العب اس، حد  ُد الصَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْكِرُموا  ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبُن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

َ َيْسَتْخِرُج ِبِهُم اْلُحُقوَق، ويرفع ِبِهُم  ُهوَد َفِإنَّ َّللاَّ  الظُّْلَم«. الشُّ
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إسناده ضعيف. وقال  744 887
 أحمد بن يحيى األنباري  الذهبي: منكر  

 . أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُسَف ْبِن َخالٍد النَِّصيِبيُّ
َثَنا َأْحَمدُ  ِ ْبِن ُسَلْيَماَن اْلَحْضَرِميُّ َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ  ْبُن  َقاَل: َكَتَب ِإَليَّ ُمَحمَّ

َثَنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض َعِن اْلَعالِء ْبِن   ثنا ثابت بن محم د، َحدَّ ، حد  يحيى األنباري 
ُ َعَلْيِه وسلم:   اْلُمَسيَِّب، َعِن اْلَحَسِن، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َخَص، َوَدعُ  وا اْلَعَزاِئَم، َواْقَبُلوا الرُّ  ُكِفيُتُموُهْم« وا النَّاَس َفَقْد »َأدُّ

888 1302 
إسناده ضعيف. وقال 

 الذهبي: منكر. 

زيد بن علي بن احمد  
المقرئ الكوفي ابو  

 القاسم 

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َزْيُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َأِبي ِبالٍل اْلُمْقِرُئ اْلُكوِفيُّ    - َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم َحدَّ
األصبهاني    -ِبَبْغَدادَ  أسيد  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ   - َقاَل 

َثَنا َعْبِد    -بالكوفة  َثَنا َمْرَواُن ْبُن ُصَبْيٍح َقاَل َحدَّ َثَنا النَّْضُر ْبُن ِهَشاٍم َقاَل َحدَّ َحدَّ
قَ  َماِلٍك  ْبِن  َأَنِس  َعْن  ُصَهْيٍب  ْبِن  َعَلْيِه  اْلَعِزيِز   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  اَل: 

َوَسلََّم: »َثالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َفِهَي َراِجَعٌة َعَلى َصاِحِبَها: اْلَبْغُي، َواْلَمْكُر، َوالنَّْكُث   
َوَسلََّم:  « َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقَرَأ  ي ِ }ُثمَّ  السَّ اْلَمْكُر  َيِحيُق  ِإالَّ  َوال  ُئ 

]يونس  {  يا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّما َبْغُيُكْم َعلى َأْنُفِسُكمْ }[ . وقرأ:  43]فاطر  { ِبَأْهِلهِ 
 [. 10]الفتح {  َفَمْن َنَكَث َفِإنَّما َيْنُكُث َعلى َنْفِسهِ }[ َوقرأ: 23

889 886 

إسناده ضعيف. وقال 
 أبو بكر البرقاني

وغيره: ضعيف. وقال  
 الذهبي: منكر. 

إبراهيم بن عبد الصمد  
بن موسى الهاشمي أبو  

 إسحاق 

َبْكٍر   َأُبو  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي  اْلَعِزيِز ْبِن جعفر المالكي،  ِ ْبُن َعْبِد  َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ
َثَنا َأُبو ِإسْ  ِد ْبِن َأِبي موسى الهاشمي، َحدَّ َحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد  َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا َعْبُد   َثِني َعمِ ي ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل: َحدَّ ثني أبي، َحدَّ ، حد  َمِد اْلَهاِشِميُّ الصَّ
ِه. َقاَل: َقاَل َرُسوُل   ِ ْبِن َعبَّاٍس، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ  َمِد ْبُن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ الصَّ

اْلُحُقوَق، َّللاَِّ َص  ِبِهُم  َيْسَتْخِرُج   َ َفِإنَّ َّللاَّ ُهوَد  الشُّ »َأْكِرُموا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ لَّى َّللاَّ
 َوَيْدَفُع ِبِهُم الظُّْلَم«  

إسناده ضعيف. وقال  1568 890
 أبو حاتم الرازي: منكر 

عبيد هللا ْبن اْلُحَسْين ْبن 
نصر ْبن َيْعُقوب ْبن  
هارون، أبو محمد  

 العطار 

َثَنا َعْبُد هللا بن العب اس،   ِر َقاَل: َحدَّ أخبرنا أبو نصر، َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ
ِ ْبِن   ثنا محم د بن عبد الر حمن بن رو اد َعْن َعْبِد َّللاَّ ثنا بشر بن معاذ، حد  حد 

وا ِديَناٍر َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم: »َساِفُروا َتِصحُّ
 َوَتْغَنُموا«.

891 1089 
إسناده ضعيف. وقال 
الذهبي: هذا حديث  

 منكر 

الحسن بن علي بن  
سعيد بن شهريار الرقي  

 ابو علي 

 ِ ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ٍد اْلَمتُّوِثيُّ َحدَّ ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا   ثنا أبي حد  قِ يُّ حد  بن زياد القط ان َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َشْهَرَياَر الرَّ

اُد   َثَنا َحمَّ اِرِميِ  َعْن َأِبيِه. محم د بن مصعب َحدَّ ْبُن َسَلَمَة َعْن َأِبي اْلُعَشَراِء الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأِبي َوُهَو َمِريٌض َيُعوُدُه، َفَرَقاُه َفَتَفَل   َقاَل: َدَخَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ِه.   ِمْن َقْرِنِه ِإَلى َقَدِمِه، فرأيت رحاض اْلُبَزاِق َعَلى َخدِ 

892 501 
منكر من هذا الطريق. 

]راجع الزوائد  
412/3 ] 

أحمد بن الحسين  
  جعفر،المؤدب أبو 

 شبان  يلقب:

ثنا مخلد بن جعفر   الواعظ حد  ِد  ُمَحمَّ ْبِن  َعِليِ   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َطاِهٍر  َأُبو  َأْخَبَرِني 
ثنا عبد األعلى   َثِني َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَمْعُروِف بشبان حد  ق اق َحدَّ الد 

اُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َثاِبٍت َعنْ  َثَنا َحمَّ َأَنٍس. َقاَل َقاَل النَِّبيُّ    بن حم اد النرسي َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َبيَّنَّا َرُجٌل َزاَر َأًخا َلُه« َفَذَكَر َحِديَث الزِ يَ   َصلَّى َّللاَّ
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893 495 
إسناده ضعيف. وقال 

الحافظ ابن حجر:  
 متنه منكر 

أحمد بن الحسن الوراق  
 السامري أبو القاسم 

اْلَحَسِن   ْبُن  َأْحَمُد  اْلَقاِسِم  َأُبو  َثَنا  َحدَّ اْلُمْقِري  ُعَمَر  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
َثِني َأِبي  َمِد ْبن ُموَسى اْلَهاِشِميُّ َحدَّ َثَنا ِإْبَراِهيم ْبن َعْبد الصَّ امرى َحدَّ اْلَورَّاُق الس 

َثْتَنا َزْيَنُب ِبْنُت ُسَليْ  َثِني َأِبي َعْن َأِبيِه َقاَل َحدَّ ِ َقاَلْت َحدَّ َماَن ْبِن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ا َيْسُقُط   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأَكَل ِممَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ُحْمُق« ِمَن اْلُخَواِن ُنِفَي َعْنُه اْلَفْقُر َوُنِفَي َعْن َوَلِدِه الْ 

894 370 
إسناده ضعيف. وقال 
الدارقطني: الحديث  

 منكر

محمد بن ميمون  
السكري المروزي أبو  

 حمزة

ثنا حاجب بن  َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن الحرشي بنيسابور، حد  َحدَّ
ثنا الفضل بن موسى،   حيم بن منيب، حد  ثنا عبد الر  َثَنا  أحمد الطوسي، حد  َحدَّ

ِد ْبِن ِزَياٍد، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َصلَّى   ، َعْن ُمَحمَّ ِريُّ كَّ َأُبو َحْمَزَة السُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َزاِنَيٍة َماَتْت ِفي ِنَفاِسَها ِهَي َواْبَنِتَها.   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

إسناده ضعيف. ومتن   524 895
 الحديث منكر. 

أحمد بن روح البزاز أبو  
 يزيد 

ْبِن خلف   َكاِمِل  ْبُن  َأْحَمُد  َبْكٍر  َأُبو  َأْخَبَرَنا  القط ان  الحسين  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ثنا   ثنا عمرو بن مرزوق الباهلي حد  ثنا أحمد بن روح أبو يزيد حد  القاضي حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َماَت ُمْبَتِدٌع    عمران عن قتادة عن أنس. َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
 َفْتٌح« َفِإنَُّه َقْد ُفِتَح َعَلى اإِلْسالِم 

896 1417 

إسناده ضعيف. وفي 
متن الحديث نكارة.  

وقال اإلمام ابن كثير:  
غريب جدا، واألقرب  

 أنه موقوف. 

الطيب بن إسماعيل، أبو  
 الغوث القحطبي  

َثَنا َأُبو   َأْخَبَرَنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، أخبرنا َعْبد الباقي بن قانع القاضي، َحدَّ
ثنا  ثنا حمد بن عمران األخنسي، حد  ، حد  اْلَغْوِث َطيِ ُب ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَقْحَطِبيُّ

َثَنا ُيوُنُس ْبُن َعْمٍرو َعْن َأِبي ُبْرَدَة َعْن َأِبي ُموسَ  ى: َأنَّ َرُسوَل ابن فضيل، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِبَأْعَراِبيٍ  َفَأْكَرَمُه، َفَقاَل َلُه: »َيا َأْعَراِبيُّ ُتَعاِهُدَنا«   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َيْحُلُبَها   َوَأِجيٌر  ِبَرْحِلَها  َناَقٌة  َقاَل:  َحاَجَتَك«  َسْل  َأْعَراِبيُّ  َفَقاَل: »َيا  َفَأَتاُه  َقاَل: 

َتْينِ َعَليَّ  َقاَل: »َيا َأْعَراِبيُّ َأَعَجْزَت َأْن َتُكوَن ِمْثَل َعُجوِز   -َأْو َثالًثا   -، َقاَلَها َمرَّ
َبِني ِإْسَراِئيَل؟« َفَقاَل َلُه َأْصَحاُبُه: َوَما َعُجوُز َبِني ِإْسَراِئيَل؟ َقاَل: »ِإنَّ ُموَسى 

ا َأَراَد َأْن َيِسيَر ِبَبِني ِإْسَراِئيَل َض  لَّ َعِن الطَِّريِق. َفَقاَل ِلُعَلَماِء َبِني ِإْسَراِئيَل:  َلمَّ
َأَخَذ   اْلَمْوُت  َحَضَرُه  َلمَّا  الُم  السَّ َعَلْيِه  ُيوُسَف  َأنَّ  ُنْخِبُرَك  َنْحُن  َقاُلوا:  َهَذا؟  َما 

ِ، َأْن ال َنْخُرَج ِمْن ِمْصَر َحتَّى ُنْخِرَج ِعَظاَمُه َمَعَنا، َفَقاَل ُموَسى:   َمَواِثيَقَنا ِمَن َّللاَّ
َبِني  َتْدِري ِإال َعُجوٌز ِفي  َوَما  َنْدِري،  َما  َقاُلوا:  ُيوُسَف؟  َقْبُر  َأْيَن  َيْدِري  َوَأيُُّكْم 
ِإْسَراِئيَل، َفَأْرَسَل ِإَلْيَها َفَقاَلْت: ال َوَّللاَِّ ال َأُقوُل َحتَّى ُتْعِطَيِني ُحْكِمي، َقاَل: َما  

أَ  ُحْكِمي  َقاَلْت:  ُحْكَمَها،  ُحْكُمِك؟  َأْعِطَها  َلُه:  َفِقيَل  اْلَجنَِّة،  ِفي  َمَعَك  َأُكوَن  ْن 
َفَأْعَطاَها ُحْكَمَها، َفَأَتْت ُمْسَتْنَقَع َماٍء َفَقاَلْت: َأْنِضُبوا َهَذا اْلَماَء، َفَلمَّا َأْنَضُبوُه  

ا   َفَبَدْت ِعَظاُم ُيوُسَف. َفَلمَّ َأَقلُّوَها ِمَن اأَلْرِض  َقاَلْت: اْحِفُروا هاهنا، َفاْحَتَفُروا 
 َباَن َلُهُم الطَِّريُق ِمْثَل َضْوِء النََّهاِر« 

897 2042 

  إسناده ضعيف جدا.
وقد روي من طريق 
آخر صححه الحاكم،  
وقال الذهبي: إسناده 
 نظيف، والمتن منكر. 

نعيم بن حكيم،  
 المدائني  

ثنا أبو نعيم الحافظ  َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُيوُسَف ْبِن َخالٍد،    -إمالء   -حد  َحدَّ
ِ ْبُن َداُوَد اْلُخَرْيِبيُّ َعِن ُنَعْيِم ْبِن َحِكيٍم  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا محم د بن يونس، َحدَّ حد 

َثِني َأُبو َمْرَيَم َعْن َعِليِ  بْ  ِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: اْنَطَلَق ِبي َرُسوُل  اْلَمَداِئِنيِ  َقاَل: َحدَّ
َجْنِب  ِإَلى  َفَجَلْسُت  »اْجِلْس«  َفَقاَل:  اأَلْصَناِم  ِإَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َمْنِكِبي ُثمَّ َقاَل: » اْنَهْض  اْلَكْعَبِة، ُثمَّ َصِعَد َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َتْحَتُه َقاَل: »اْجِلْس« َفَجَلْسُت   ِبِه َفَلمَّا َرَأى َضْعِفي  َنِم« َفَنَهْضُت  ِإَلى الصَّ ِبي 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ُثمَّ َقاَل ِلي: »َيا  َوَأْنَزْلُتُه َعنِ ي، َوَجَلَس ِلي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َعَلى َمْنِكَبْيِه، ُثمَّ َنَهَض ِبي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َعِليُّ اْصَعْد َعَلى َمْنِكِبي« َفَصِعْدتُ 

َماَء، َوَصِعْدُت   ا َنَهَض ِبي ُخيِ َل ِلي َأنِ ي َلْو ِشْئُت ِنْلُت السَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلمَّ َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفأَ    - ْلَقْيُت َصَنَمُهُم اأَلْكَبرَ َعَلى اْلَكْعَبِة، َوَتَنحَّى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َوَكاَن ِمْن ُنَحاٍس ُموَتًدا ِبَأْوَتاٍد ِمْن َحِديٍد ِإَلى اأَلْرِض َفَقاَل ِلي    -َصَنَم ُقَرْيشٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعاِلْجُه« َفَعاَلْجُتُه َفَما ِزْلُت ُأَعاِلُجُه َوَرُسوُل   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإيٍه، ِإيٍه، ِإيٍه« َفَلْم َأَزْل ُأَعاِلُجُه َحتَّى اْسَتْمَكْنُت  َّللاَّ ى َّللاَّ
 منه فقال: »دقه« فدققته وكسرته، َوَنَزْلُت. 
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رقم  م
 الحديث 

 نص الحديث  صاحب الترجمة  مرتبة الحديث 

 إسناده ضعيف. 31 898

ذكر بشارة النبي صلى  
هللا عليه وسلم أصحابه  

أن هللا يفتح المدائن  
 على أمته 

ُد بن الحسين القط ان أنبأنا َأْحَمُد   َثِني َأُبو َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ ْبُن َكاِمٍل اْلَقاِضي َقاَل َحدَّ
َداُوُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َمْعَشٍر َقاَل نبأنا أبي قال نبأنا َأُبو َمْعَشٍر َعْن َبْعِض  
ِ ْبِن ُحَذاَفَة   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَع َعْبِد َّللاَّ اْلَمْشَيَخِة. َقاَل َكَتَب َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ِكْسَرى َعِظيِم َفاِرَس،  إِ  َلى ِكْسَرى: ِمْن محم د َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِ َأْن َأْسِلْم َتْسَلْم، َمْن َشِهَد َشَهاَدَتَنا، َواْسَتْقَبَل ِقْبَلَتَنا، َوَأَكَل َذِبيَحَتَنا، َفَلُه ِذمَُّة َّللاَّ

ا َقَرَأ اْلِكَتاَب. َقاَل: َعَجَز َصاِحُبُكْم َأْن َيْكُتَب ِإليَّ ِإال ِفي َكَراٍع. َفَلمَّ   «.َوِذمَُّة َرُسوِلهِ 
ال ُبدَّ َأْن    َقاَل: َفَدَعا ِباْلَجَلَمْيِن َفَقَطَعُه، ُثمَّ َدَعا ِبالنَّاِر َفَأْحَرَقُه، ُثمَّ َنِدَم. َفَقاَل:

ِ ْبُن ُحَذاَفَة َكالًما َشِديًدا. َقاَل فأدرج له  ُأْهِدَي َلُه َهِديًَّة، َقاَل: َفَكلََّمُه َعْبُد   َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل َفَبَلَغَنا   شققا ِمْن ِديَباٍج َوَحِريٍر َفَأْهَداَها ِلَرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: َق كسرى كتابي ليم  َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ز قن هللا ُمْلُكُه »َمزَّ
ٍق[،]ُكلَّ  ُثمَّ َلَيْهِلَكنَّ ِكْسَرى ُثمَّ ال َيُكوُن ِكْسَرى َبْعَدُه، َوَلَيْهِلَكنَّ َقْيَصُر ُثمَّ ال   ُمَمزَّ

 وجل«. َيُكوُن َقْيَصُر َبْعَدُه، َوَلُتْنَفَقنَّ ُكُنوُزُهَما ِفي سبيل هللا عز 

 سعد بن ابي وقاص  إسناده ضعيف. 36 899

َثَنا   َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن اْلَقاِسِم اْلَبْصِريُّ قال نبأنا َعِليُّ ْبُن ِإْسَحاَق اْلَماَدَراِئيُّ َقاَل َحدَّ
قال نبأنا سفيان    - أبو المطرف  - َأْحَمُد بن خالد قال نبأنا داود بن سليمان

ْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَِّ،  عن على ابن َزْيٍد َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعْن َسْعٍد َقاَل قُ 
َمْن َأَنا، َقاَل: »َأْنَت َسْعُد ْبُن َماِلِك ْبِن ُوَهْيِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُزْهَرَة، َمْن َقاَل  

 َّللاَِّ«. َغْيَر َذِلَك َفَعَلْيِه َلْعَنُة 

عبد هللا بن خباب بن   إسناده ضعيف. 50 900
 األرت 

ُد ْبُن سعيد بن على بن الفتح قال أنبأنا عمر بن أحمد الواعظ قال   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن اْلَقَطَواِنيُّ َقاَل   نا أحمد بن محم د بن سعيد قال نبأنا ُمَحمَّ

ِد ْبنِ  ِ ْبِن ُمَحمَّ ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِ ْبِن َخبَّاِب  نا جعفر ابن َعْبِد َّللاَّ  َعْبِد َّللاَّ
ِد ْبِن   ِه ُمَحمَّ ُث َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  بن األرت قال نبأنا َأِبي، َقاَل َسِمْعُت َأِبي ُيَحدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ِ ْبِن َخبَّاٍب َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِ ْبِن َخبَّاٍب َعْن َعْبِد َّللاَّ َعْبِد َّللاَّ

اهُ  ِ. َسمَّ ِ، َوَقاَل ِلَخبَّاٍب َأُبو َعْبِد َّللاَّ  : َعْبَد َّللاَّ

بن جرير   عبد هللا  إسناده ضعيف. 48 901
 البجلي 

أنبأنا أحمد   َأْخَبَرِني َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعِليٍ  اْلَقاِضي ِبَدْرِزيَجانَ  
بن أبي طالب الكاتب نبأنا محم د بن جرير الط بري  نبأنا ابن حميد نبأنا َيْحَيى 
ِ اْلَبَجِليِ  َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ   َرْيِس َعْن َأَباِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْبُن الضُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب. َقاَل: َسِمْعُت َرسُ  وَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ ِإنَّ َجِريًرا ِمنَّا َأْهِل   اْلَبْيِت« »ال َتُسبُّوا َجِريَر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

بشير بن الخصاصية   إسناده ضعيف. 49 902
 السدوسي 

ِ ْبِن أبان التغلبي الهيتي قال: نا أبو القاسم   َأْخَبَرِنيهِ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
الحسن بن على بن الحسن بن عمر بن الدقم بالرقة قال: نا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد  

ِبيِع َقاَل: َحدَّ  ِ ْبِن ُسَلْيَماَن َقاَل: نبأنا جبارة بن مغلس قال: نا َقْيُس ْبُن الرَّ َثِني  َّللاَّ
َأَتْيُت   َقاَل:  اْلَخَصاِصيَِّة،  َبِشيِر ْبن  َعْن  ْبِن َعَفاَزَة  ُمْؤِثِر  ُسَحْيٍم َعْن  ْبُن  َجَبَلُة 
ِ؟ َفَمدَّ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ألبايعه، فقلت: عالم ُتَباِيُعِني َيا َرُسوَل َّللاَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
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إِ  ُ َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه  َيَدُه ُثمَّ َقاَل: »َتْشَهُد َأْن ال  َلَه ِإال َّللاَّ
ي الزََّكاَة اْلَمْفُروَضَة،  َلَواِت اْلَخْمَس اْلَمْكُتوَبَة ِلَوْقِتَها، َوُتَؤدِ  َوَرُسوُلُه، َوُتَصلِ ي الصَّ

َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَِّ    «.َوَتُصوُم َرَمَضاَن، َوَتُحجُّ اْلَبْيَت، َوُتَجاِهُد ِفي َسِبيِل َّللاَِّ 
ا   كال  أطيق إال اثنتين: أما الزكاة فمالي إال  حمولة أهلي وما يقومون ِبِه، َوَأمَّ
ِ، َفَقَبَض   اْلِجَهاُد َفِإنِ ي َرُجٌل َجَباٌن َفَأَخاُف َأْن َتْجَشَع َنْفِسي َفَأُبوُء ِبَغَضٍب ِمَن َّللاَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدُه، ُثمَّ َقاَل: »َيا َبِشيُر ال ِجَهاَد َوال َصَدَقَة،    َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 
. ِإًذا؟«َفِبَم َتْدُخُل اْلَجنََّة   ِ، َأْبِسْط َيَدَك ُأَباِيْعَك، َفَباَيْعُتُه َعَلْيِهنَّ  . ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ

محمد بن أحمد بن   إسناده ضعيف. 71 903
 البلخي أبو بكر إبراهيم 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم أ ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َيْعُقوَب َقاَل نبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُد ْبُن َعْمٍرو اْلُعَقْيِليُّ َقاَل   ِ البلخي  ببغداد قال أنبأنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ ْبن َعْبد َّللاَّ

لعزيز. قاال: نا أبو غسان مالك بن  نبأنا محم د ابن إسماعيل وعلي  بن عبد ا
الِم ْبُن َحْرٍب. وَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن اْلَقاِسِم إسماعيل قال نبأنا َعْبُد السَّ

ِ ْبِن  الِم ْبُن َحْرٍب َعْن َعْبِد َّللاَّ ْبِن اْلَحَسِن الشاهد بالبصرة قال نبأنا َعْبُد السَّ
ا ُقِبَض  ِبْشٍر َعِن الزُّْهِريِ  َعنْ  اَن. َقاَل: َلمَّ  َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعْن عثمان ابن َعفَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوْسَوَس َناٌس ِمْن َأْصَحاِبِه َوُكْنُت ِفيَمْن َوْسَوَس،  النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
ا َبْكٍر َفَشَكاِني ِإَلْيِه. َفَقاَل:  َفَمرَّ َعَليَّ ُعَمُر َفَسلََّم َعَليَّ َفَلْم َأُردَّ َعَلْيِه، َفَأَتى َأبَ 

َسلََّم َعَلْيَك َأُخوَك َفَلْم ُتَسلِ ْم َعَلْيِه؟ َفُقْلُت: َما َعِلْمُت ِبَتْسِليِمِه َوِإنِ ي َعْن َذِلَك َلِفي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ  َلْم َأْسَأْلُه  ُشْغٍل. َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َوِلَم؟ َفُقْلُت: ُقِبَض النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

َعْن َنَجاِة َهَذا اأَلْمِر. َفَقاَل: َقْد َسَأْلُتُه َعْن َذِلَك. َفُقْمُت ِإَلْيِه َفاْعَتَنْقُتُه. َفُقْلُت:  
بأبي أنت َوُأمِ ي َأْنَت َأَحقُّ ِبَذِلَك. َفَقاَل: »َمْن َقِبَل اْلَكِلَمَة الَِّتي َعَرْضُتَها َعَلى  

 لفظ حديث البلخي  واآلخر بنحوه.  ٌة«َنَجا َعمِ ي َفِهَي َلُه 

محمد بن أحمد بن خالد   إسناده ضعيف. 76 904
 البوراني أبو بكر 

ٍر َوَأَنا  ِد ْبِن َغاِلٍب َقاَل ُقِرَئ َعَلى َأِبي اْلُحَسْين ْبِن ُمَظفَّ َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َخاِلٍد اْلَقاِضي َقاَل نا سعيد بن محم د  َثُكْم َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َأْسَمُع َحدَّ

ِ ْبِن َخِليَفَة  قال نا سلم بن قتيبة قال نا ُشْعَبُة َعْن َأبِ  ي ِإْسَحاَق َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى: َعَلى  َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 الرحل« َقاَل: »َحتَّى ُيْسَمَع أطيط كأطيط . اْلَعْرِش اْسَتوى 

داود  محمد بن أحمد بن  إسناده ضعيف. 77 905
 المؤدب أبو بكر 

ُد ْبُن   َأْخَبَرَنا َأُبو نعيم الحافظ قال نبأنا محم د بن معمر الذهلي قال: نبأنا ُمَحمَّ
اِنيُّ  ُب اْلَبْغَداِديُّ قال: نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن َفيَّاٍض الزِ مَّ َأْحَمَد ْبِن َداُوَد اْلُمَؤدِ 

ثني أبي يحيى بن فياض قال:   َثِني َجاِبٌر َعِن اْبِن  َقاَل حد  نبأنا ُسْفَياُن َقاَل َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَسَلَها ِإَلى اْمَرَأٍة َفَقاَلْت: َما   َساِبٍط َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ْت ] َها اْقَشَعرَّ َفَقاَلْت: َما   ُذَؤاَبُتَك«  ِمْنُه[َرَأْيُت َطاِئال. َفَقاَل: »َلَقْد َرَأْيِت َخاال ِبَخدِ 
، َوَمْن َيْسَتِطيُع َأْن َيْكُتَمَك؟  ُدوَنَك ِسرٌّ

 إسناده ضعيف. 90 906
محمد بن أحمد بن  

محمد بن سهل الصيرفي  
 النيسابوري أبو الفضل 

ِد  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق قال نبأنا َأُبو اْلَفْضِل ُمَحمَّ
ابن سهل الن يسابوري  قال نبأنا إبراهيم بن عبد هللا الكجي قال نبأنا الر بيع بن 

ِد ْبِن َماِلكٍ  ِ ْبُن َواِقٍد َعْن ُمَحمَّ . َقاَل َقاَل ِلي اْلَبَراُء: َبْيَنَما  يحيى قال نبأنا َعْبُد َّللاَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َأْبَصَر َجَماَعًة ِمَن النَّاِس َفَقاَل:  َنْحُن َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 »َعاَلَم اْجَتَمَع َهُؤالِء؟« ِقيَل: َعَلى َقْبٍر َيْحِفُروَنُه. َقاَل: َفَفِزَع النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ 

َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَبَدَر َبْيَن َيَدْي َأْصَحاِبِه ُمْسِرًعا َحتَّى اْنَتَهى ِإَلى القبر، َفَجَثا َعَلْيِه،  
َواْسَتْقَبْلَناُه ِلُنْبِصَر َما َيْصَنُع، َفَبَكى َحتَّى َبلَّ الثََّرى ِمْن ُدُموِعِه. َقاَل: ُثمَّ َأْقَبَل  

وا« ِلِمْثِل َهَذا اْلَيْوِم   َعَلْيِهْم َفَقاَل: »ِإْخَواِني  َفَأِعدُّ

محمد بن إبراهيم بن   إسناده ضعيف. 107 907
 محمد بن علي اإلمام 

أنبأنا أبو موسى هارون    قال:  -لفظًا    -حدثني عبد العزيز بن علي الوراق  
نبأنا    قال:بن عيسى بن المطلب بن إبراهيم بن عبد العزيز الخطيب الهاشمي  

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الهاشمي  
  - قصة (    )وساق  -نبأنا جدي محمد بن إبراهيم اإلمام    قال:نبأنا أبي    قال:

َمِد ْبُن َعلِ  ِ ْبِن اْلَعبَّاِس. َعِن عن َعْبُد الصَّ ي َعْبِد َّللاَّ َثِني َأِبي َعْن َجدِ  : َحدَّ يٍ 
َرانِ  َلَة َلُيِطيالِن اأَلْعَماَر َوُيَعمِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »ِإنَّ اْلِبرَّ َوالصِ    النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َياَر َوُيْثِرَياِن اأَلْمَواَل َوَلْو َكاَن اْلَقوْ  اًرا« ُم الدِ   ُفجَّ

محمد بن إبراهيم بن   إسناده ضعيف. 108 908
 محمد بن علي اإلمام 

ْبُن   َهاُروُن  ُموَسى  َأُبو  أنبأنا  َقاَل  َلْفًظا  اْلَورَّاُق  َعِلي   ْبن  اْلَعِزيِز  َعْبُد  َثِني  َحدَّ
ِعيَسى ِبِن اْلُمطَِّلِب ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلَخِطيُب اْلَهاِشِميُّ قال نبأنا َأبو  

َمِد ْبِن   موسى بن محمد بن إبراهيم اإلمام الهاشمي  ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد الصَّ
ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اإِلَمامُ  ي ُمَحمَّ ي -قال نبأنا أبي قال نبأنا َجدِ  َثِني َأِبي َعْن َجدِ  َحدَّ

َلَة   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اْلِبرَّ َوالصِ  ِ ْبِن اْلَعبَّاِس. َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َعْبِد َّللاَّ
َفاِن ُسوَء اْلِحَساِب َيْوَم   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   اْلِقَياَمِة«.َلُيَخفِ  ُثمَّ َتال َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ ِبِه َأْن ُيوَصَل َوَيْخَشْوَن َربَُّهْم َوَيخاُفوَن ُسوَء اْلِحسابِ   َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر َّللاَّ

محمد بن إبراهيم بن   إسناده ضعيف. 109 909
 محمد بن علي اإلمام 

ْبُن   َهاُروُن  ُموَسى  َأُبو  أنبأنا  َقاَل  َلْفًظا  اْلَورَّاُق  َعِلي   ْبن  اْلَعِزيِز  َعْبُد  َثِني  َحدَّ
ِعيَسى ِبِن اْلُمطَِّلِب ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلَخِطيُب اْلَهاِشِميُّ قال نبأنا َأبو  

َمِد ْبِن موسى بن محمد بن إبراهيم اإلمام الهاشمي  ِإْسَحاَق إِ  ْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد الصَّ
ي.  َثِني َأِبي َعْن َجدِ  ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اإِلَماُم َحدَّ ي ُمَحمَّ قال نبأنا أبي قال نبأنا َجدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأنَُّه َكاَن ِفي َبِني ِإْسرَ  اِئيَل َمَلَكاِن َأَخَواِن على َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َعاقًّا   اآلَخُر  َوَكاَن  َرِعيَِّتِه،  َعَلى  َعاِدال  ِبَرِحِمِه،  بارا  أحدهما  وكان  مدينتين، 
ُ َتَعاَلى ِإَلى َذِلَك   ِبَرِحِمِه، َجاِئًرا َعَلى َرِعيَِّتِه، َوَكاَن ِفي َعْصِرِهَما َنِبيٌّ َفَأْوَحى َّللاَّ

: َأنَُّه َقدْ   َبِقَي ِمْن ُعْمِر َهَذا اْلَبارِ  َثالُث ِسِنيَن، َوَبِقَي ِمْن ُعْمِر َهَذا اْلَعاقِ   النَِّبيِ 
َثالُثوَن َسَنًة. َقاَل: َفَأْخَبَر النَِّبيُّ َرِعيََّة َهَذا َوَرِعيََّة َهَذا، َفَأْحَزَن َذِلَك َرِعيََّة اْلَعاِدِل 

َقالَ  اْلَجاِئِر.  َرِعيََّة  َذِلَك  الطََّعاَم    َوَأْحَزَن  َوَتَرُكوا  َواأُلمََّهاِت،  اأَلْطَفاِل  َبْيَن  ُقوا  َفَفرَّ
َ َأْن ُيَمتِ َعُهْم ِباْلَعاِدِل، َوَأْن ُيِزيَل َعْنُهْم   ْحَراِء َيْدُعوَن َّللاَّ َراَب، َوَخَرُجوا ِإَلى الصَّ َوالشَّ

ُ ِإَلى َذلِ  : َأْن َأْخِبْر ِعَباِدي َأنِ ي َقْد  َأْمَر اْلَجاِئِر؛ َفَأَقاُموا َثالًثا، َفَأْوَحى َّللاَّ َك النَِّبيِ 
َرِحْمُتُهْم َوَأَجْبُت ُدَعاَءُهْم، َفَجَعْلُت َما َبِقَي ِمْن ُعْمِر َهَذا اْلَبارِ  ِلَذِلَك اْلَجاِئِر، َوَما  

. َقاَل: َفَرَجُعوا ِإَلى ُبُيوِتِهْم، َوَما َت اْلَعاقُّ ِلَتَماِم  َبِقَي ِمْن ُعْمِر اْلَجاِئِر ِلَهَذا اْلَبارِ 
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ُ َعَلْيِه   َثالِث ِسِنيَن، َوَبِقَي اْلَعاِدُل ِفيِهْم َثالِثيَن َسَنًة. ُثمَّ َتال َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ    َوَسلََّم: َوما ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمٍَّر َوال ُيْنَقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِفي ِكتاٍب ِإنَّ ذِلَك َعَلى َّللاَّ
 َيِسيرٌ 

بن   إسناده ضعيف. 110 910 إبراهيم  بن  محمد 
 محمد بن علي اإلمام 

ْبُن   َهاُروُن  ُموَسى  َأُبو  أنبأنا  َقاَل  َلْفًظا  اْلَورَّاُق  َعِلي   ْبن  اْلَعِزيِز  َعْبُد  َثِني  َحدَّ
ِعيَسى ِبِن اْلُمطَِّلِب ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلَخِطيُب اْلَهاِشِميُّ قال نبأنا َأبو  

َمِد ْبِن   موسى بن محمد بن إبراهيم اإلمام الهاشمي  ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد الصَّ
ي   َثِني َأِبي َعْن َجدِ  ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اإِلَماُم َحدَّ ي ُمَحمَّ قال نبأنا أبي قال نبأنا َجدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َعْن َأِبيِه َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َلُه ُمْلَكُه »َما ِمْن   َمِلٍك َيِصُل َرِحَمُه َوَذا َقَراَبِتِه، َوَيْعِدُل َعَلى َرِعيَِّتِه، ِإال َشدَّ َّللاَّ
َف   ِحَساَبُه« َوَأْجَزَل َلُه َثَواَبُه، َوَأْكَرَم َمآَبُه، َوَخفَّ

 إسناده ضعيف. 113 911
بن   إبراهيم  بن  محمد 
الطرسوسي   مسلم 

 البغدادي أبو أمية 

ْلِت اأَلْهَواِزيُّ  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن ُموَسى ْبِن َهاُروَن ْبِن الصَّ
ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي  قال   َغْيَر مرة قال نبأنا اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد َّللاَّ

السلولي قال    نبأنا محم د ابن إبراهيم الطرسوسي قال نبأنا إسحاق بن منصور
 ُ نبأنا ِإْسَراِئيُل َعْن َجاِبٍر َعِن اْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ُأِصيَب َعْبٌد َبْعَد َذَهاِب ِديِنِه ِبَأَشدَّ ِمْن َذَهاِب َبَصرِِه، َوَما َذَهَب  

 اْلَجنََّة« َخَل بصر عبد َفَصَبَر ِإال دَ 

محمد بن إبراهيم بن عبد   إسناده ضعيف. 115 912
 الحميد الحلواني أبو بكر 

ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَبْخَتِريِ   اُر َقاَل نبأنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ِهالُل ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَحفَّ
زَّاُز ِإْمالًء قال نبأنا محم د بن   ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل  الرَّ إبراهيم الحلواني قال نبأنا ُمَحمَّ

َثِني أبي قال نبأنا ضمضم بن زرعة عن شريح عن عبيد  ْبِن َعيَّاٍش َقاَل َحدَّ
َثُه َعْن َأِبيِه َأنَّ َرُسوَل   عن عبد الر حمن بن عائد أن أبا برزة ْبَن َأِبي َموَسى َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم. َقاَل: »َرَأْيُت ِرَجاال ُتْقَرُض ُجُلوُدُهْم ِبَمَقاِريَض ِمْن َناٍر  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُقْلُت: َما َشْأُن َهُؤالِء؟ َفَقاَل: َهُؤالِء الَِّذيَن يتزينون إلى ماال يحل لهم، ورأيت  

يِح َوِفيِه ِصَياٌح َفُقْلُت: َما َهَذا؟ ماال َقاَل: ُهنَّ ِنَساٌء يتزي ن إلى  حب ا َخِبيَث الرِ 
، َوَرَأْيُت َقْوًما اْغَتَسُلوا ِفي َماِء اْلَحَياِة ُقْلُت: َما َهُؤالِء؟ َقاَل: »ُهْم َقْوٌم  َيِحلُّ َلُهنَّ

 َسيِ ًئا« َخَلُطوا َعَمال َصاِلًحا َوآَخَر 

 محمد بن إبراهيم الرفاء  إسناده ضعيف. 116 889

َأْخَبَرَناُه َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن َجْعَفٍر اإِلَماُم ِبَأْصَبَهاَن قال نبأنا ُسَلْيَماُن  
نبأنا   قال  المعمري  على  بن  الحسين  نبأنا  َقاَل  الطََّبَراِنيُّ  َأيُّوَب  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن 

ا ُسْفَياُن َعْن  إبراهيم بن سعيد الجوهري قال نبأنا األحوص بن جواب قال نبأن
 ُ َن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِ َعْن َساِلٍم َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: ُكفِ  َعاِصِم ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َثالَثِة َأْثَواٍب: َثْوَبْيِن َسُحوِليَّْيِن، َوُبْرٍد ِحَبَرٍة.

 إسناده ضعيف. 124 913
إلسماعيل بن  محمد بن 

محرز البغدادي أبو  
 جعفر 

َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّد ْبِن اْلَحَسِن اْلَماِلِكيُّ وَأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد  
ِد ْبِن َعِليٍ  النَّاِقُد َقاَل نبأنا أحمد  ِد ْبن َجْعَفٍر. َقاال: أنبأنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَّ ْبِن ُمَحمَّ

ن محم د بن محم د بن عمر الحر اني قال نبأنا محمد بن إسماعيل بن محرز ب
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أبو جعفر البغدادي  في سكة قريش قال أنبأنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث النََّخِعيُّ َعْن  
  ِ َلْيٍث َعْن َأِبي َفَزاَرَة َعْن َيِزيَد ْبِن اأَلَصمِ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َثالٌث َمْن ُكنَّ َصلَّ  َ َيْغِفُر َلُه َما ِسَوى  -َيْعِني ِفيهِ  -ى َّللاَّ َفِإنَّ َّللاَّ
َحَرَة، َوَلْم َيْحِقْد على  ِ َشْيًئا، َوَلْم َيُكْن َساِحًرا َيْتَبُع السَّ َذِلَك َمْن َماَت ال ُيْشِرُك ِباّلِلَّ

 أخيه«.

محمد بن إسماعيل بن   إسناده ضعيف. 129 914
 صالح الصفار 

اُر. َوَأُبو الحسين   ِد ْبِن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش التَّمَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َعْمٍرو ُمَحمَّ
اُر   فَّ محم د ابن الحسين بن الفضل القط ان. قاال: نبأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ

ثهم قال نبأنا  ِإْمالًء. َقاَل: َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َأِبي ِبَخطِ ِه َأنَّ َعا ِصَم ْبَن علي  حد 
ُد ْبُن علي  الور اق قال نبأنا عاصم بن  َثَنا ُمَحمَّ َأُبو َمْعَشٍر َقاَل ِإْسَماِعيُل، َوَحدَّ
علي  قال نبأنا َأُبو َمْعَشٍر َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َراِفِع ْبِن َماِلِك ْبِن 

ِ  اْلَعْجالِن اأَلْنَصارِ  ِه َقاَل: َأْقَبْلَنا ِمْن َبْدٍر َفَفَقْدَنا َرُسوَل َّللاَّ يُّ َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
َفاُق َبْعُضَها َبْعًضا َأِفيُكْم َرُسوُل َّللاَِّ؟ َحتَّى َجاَء  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَناَدِت الرِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ  َمَعُه َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب. َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َفَقْدَناَك؟ َفَقاَل: »إن أبا الحسن َوَجَد َمَغًصا ِفي َبْطِنِه َفَتَخلَّْفُت    َعَلْيِه«.َّللاَّ

محمد بن إسماعيل بن   إسناده ضعيف. 138 915
 محمد القاضي أبو بكر 

ْبُن   ُد  ُمَحمَّ بكر محمد بن إسماعيل بن  َأْخَبَرَنا  أبو  نبأنا  قال  ْبِن رزق  َأْحَمَد 
محمد القاضي قال نبأنا الحسن بن الط ي ب بن حمزة قال نبأنا محم د بن يحيى 
ِ ْبُن اأَلْجَلِح اْلِكْنِديُّ َعْن َأِبيِه َعْن ِعْكِرَمَة  الحجري القاضي قال نبأنا َعْبُد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى اْلَعبَّاِس َيُعوُدُه،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َجاَء   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َفَدَخَل َعَلْيِه َواْلَعبَّاُس َعَلى َسِريٍر له، فأخذ بيده النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَليْ  ُ َيا َعمُّ « .َفَأْقَعَدُه ِفي َمَكاِنِه، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ  ِه َوَسلََّم: »َرَفَعَك َّللاَّ

 إسناده ضعيف. 141 916
محمد بن إدريس بن  

المنذر الحنظلي الرازي  
 أبو حاتم 

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي قال أنبأنا محم د  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ِإْدِريَس َقاَل نبأنا عبد   ُد ْبُن  َأُبو َحاِتٍم الرَّاِزيُّ ُمَحمَّ بن مخلد العط ار قال نبأنا 

ُ َعَلْيِه  العزيز بن الخط اب، عن أبيه قال: ولد لي ُغالٌم َفَأَتْيُت النَِّبيَّ   َصلَّى َّللاَّ
يِه؟ َقاَل: »سم ه بأحب  الناس إلى    «.حمزةَوَسلََّم َفُقْلُت: ُوِلَد ِلي ُغالٌم َفَما ُأَسمِ 

 إسناده ضعيف. 149 917

محمد بن بكر بن خالد  
  -القصير أبو جعفر 

كاتب أبي يوسف  
 - القاضي 

ُيوُسَف العالف قال أنبأنا محم د بن عبد هللا بن َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن 
ِد ْبِن َبْكٍر اْلَقِصيُر َقاَل نبأنا أبي قال   افعي  قال أنبأنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ إبراهيم الش 

نبأنا َيْعُقوُب ْبُن َداُوَد، َعِن اْبِن َتِليَداَن، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل  
ُثوا َأْبَناَءُكْم َمْجًداَرُسوُل َّللاَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َهاِجُروا ُتَورِ     «. َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف. 153 918
محمد بن بشير بن  

 مروان الكندي أبو جعفر 

نبأنا أبو بكر   َعِليِ  ْبن عثمان األنماطي  قال:  ْبُن  َأْحَمُد   ِ َأُبو َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا 
زنجويه  بن  أحمد  نبأنا  َقاَل  ِإْمالًء  اِفِعيُّ  الشَّ ِإْبَراِهيَم  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ابن  محم د 

عاء قال نبأنا ُقرَّاُن ْبنُ  اٍم، َعْن  القط ان قال نبأنا محم د بن بشير الكندي الد   َتمَّ
 ُ ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َأِبي َطاِهٍر َمْوَلى اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ 
َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »إن هللا اختارني واختار لي أصحابا، َواْخَتاَر ِلي ِمْنُهْم َأْصَهاًرا  

ُ َعزَّ َوَجلَّ  « َوَأْنَصاًرا، َفَمْن َحِفَظِني ِفيِهْم حَ  ُ، َوَمْن آَذاِني ِفيِهْم آَذاُه َّللاَّ  ِفَظُه َّللاَّ
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محمد بن جعفر بن أبي   إسناده ضعيف. 163 919
 داود األنباري 

ِد ْبِن َجْعَفر المكتب قال أنبأنا محم د بن عبد هللا  اِر ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرِني َعْبُد اْلَغفَّ
َثِني ُيوُسُف   بن إبراهيم قال نا محمد بن جعفر بن أبي داود األنباري َقاَل َحدَّ

، َعْن  ْبُن َيْعُقوَب اْلَخَواِرْزِميُّ ِبَداِلَيِة مالك بن طوق قال: نا عفان قال نا َحمَّادٌ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن   َثِني اْبَناَي َعنِ ي، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعاِصٍم َعْن َأَنٍس َقاَل َحدَّ

 ِسَواُه.َيْكَرُه َأْن َيْجَعَل َفصَّ اْلَخاَتِم ِممَّا 

محمد بن جعفر بن   إسناده ضعيف. 164 920
 محمد البغدادي 

ُل َقاَل نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِعمْراَن اْلُجَشِميُّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن   َأِبي َعِليٍ  اْلُمَعدَّ
َأُبو  َوَأْخَبَرَنا اْلَقاِضي  ْمَلِة.  ٍد ِبالرَّ ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ُنَعْيٍم ُمَحمَّ َأُبو  َقاَل نبأنا 

ُد ْبُن َعِليٍ  الواسطي قال نبأنا َأبُ  و اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَعالِء ُمَحمَّ
ٍد  بن ثابت الحافظ الر ازي  ببغداد قال أنبأنا أبو نعيم محم د بن جعفر ابن ُمَحمَّ

ْمَلةِ  قال نبأنا محم د بن غالب قال نبأنا نوح    -َوَما َسِمْعُتُه ِإال ِمْنهُ   - اْلَحاِفُظ ِبالرَّ
َياُن الثَّْوِريُّ َقاَل َأْخَبَرِني َوِكيُع ْبُن اْلَجرَّاِح، بن ميمون المضروب قال نبأنا ُسفْ 

ِتِه، َعْن ُأمِ  َسَلَمَة َأنَّ النَِّبيَّ  ِ، َعِن اْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َجدَّ َعْن َداُوَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا َوِصيَفًة َلُه َفَأْبَطَأْت َعَلْيِه َفَقالَ  : »َلْوال َمَخاَفُة اْلِقَصاِص  َصلَّى َّللاَّ

َواِك  «   أَلْوَجْعُتِك ِبَهَذا السِ 

 إسناده ضعيف. 165 921

محمد بن جعفر بن  
محمد العلوي أبو  

يعرف بأبي   الحسن،
 قيراط

ُد ْبُن   رَّاُب قال نبأنا ُمَحمَّ ِإْسَماِعيَل  َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَعاٍذ َعْبُد اْلَغاِلِب ْبُن َجْعَفٍر الضَّ
ُد ْبن َجْعَفر ْبن ُمَحمَّد ْبن اْلَحَسن بن جعفر العلوي قال   َثِني ُمَحمَّ اْلَورَّاُق َقاَل َحدَّ
َثِني اْلَقاِسُم بن جعفر بن محمد بن عبد   أنبأنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعِليٍ  اْلَكاِتُب َقاَل َحدَّ

َقاَل َحدَّ  َطاِلٍب  َأِبي  ْبِن  َعِليِ   ِه  هللا عن عمر ابن  َعْن َجدِ  َأِبيِه،  َعْن  َأِبي  َثِني 
، َعْن َأِبيِه َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل:  ِد ْبِن ُعَمَر، َعْن َأِبيِه ُعَمَر ْبِن َعِليٍ  ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َشَفاَعِتي أُلمَِّتي من أحب أهلي َبْيِتي   َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ي«َوُهْم ِشيَعتِ 

 إسناده ضعيف. 178 922
محمد بن الحسن الدوري  

وقيل محمد بن   -
 الحسين 

  ِ ِ ْبُن َيْحَيى ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر السكري قال أنبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرِني َعْبُد َّللاَّ
ثني محم د بن الحسن الدوري قال نبأنا محم د بن عوف قال   ْبِن ِإْبَراِهيَم َقاَل حد 

نا ُعَمُر ْبُن َمِنيٍع، َعْن َعْمِرو ْبِن  نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلٍد اْلَبْصِريُّ َأُبو َبْكٍر َقاَل نبأ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعْزَمٌة َعَلى  ِديَناٍر َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلَقَدِر« ُأمَِّتي َأْن ال َيَتَكلَُّموا ِفي 

محمد بن الحسن بن  إسناده ضعيف. 188 923
 الفضل محمد الكاتب أبو 

ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن  َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم ْبُن َأِبي ُعْثَماَن َقاَل نبأنا َأُبو اْلَفْضِل ُمَحمَّ
ِد ابن جعفر بن حفص الكاتب قال نبأنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب  ُمَحمَّ

َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش  الدوري قال نبأنا أحمد بن عبد الجب ار الت ميمي  قال نبأنا َأُبو  
  ِ َعْن ُحَصْيٍن َعْن محم د ابن ُجَحاَدَة َعِن اْلَحَسِن َعْن َأَنٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ِمَن  َما ِفي َصِحيَفِتِه  َطَلَسْت   ُ ِإَلَه ِإال َّللاَّ َقاَل ال  َوَسلََّم: »َمْن  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ

َئاِت َحتَّى َيُعوَد ِإَلى  يِ   ِمْثِلَها« السَّ
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 إسناده ضعيف. 189 924
محمد بن الحسن بن 
محمد بن أحمد بن  

 محمويه أبو بكر 

يمري   ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد ْبِن    أخبرنا الص  قال نبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
قال نا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَعبَّاِس    -َقِدَم َعَلْيَنا ِمَن البصرة  -َمْحَمَوْيهِ 

ْبن مجاهد المقرئ قال نا محم د بن علي  السرخسي قال نا بكر بن خداش قال  
ُ   نا ِعيَسى ْبُن اْلُمَسيِ ِب َعْن َعِطيََّة َعْن َأِبي َسِعيٍد. َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ ِإَماٌم َعاِدٌل، َوَأَشدَّ النَّاِس   َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َأال ِإنَّ َأْرَفَع النَّاِس َدَرَجًة ِعْنَد َّللاَّ
 َعاِدٍل« َعَذاًبا ِإَماٌم َغْيُر 

 إسناده ضعيف. 195 925
محمد بن الحسين بن  
إبراهيم األصبهاني أبو  

 الشيخ 

ْبُن   ُد  ُمَحمَّ نبأنا  قال  الطبراني  أحمد  بن  سليمان  نبأنا  قال  نعيم  أبو  أخبرنا 
موسى  بن  محم د  نبأنا  قال  ببغداد  اأَلْصَبَهاِنيُّ  اأَلْبَهِريُّ  ْيِخ  الشَّ َأُبو  اْلُحَسْيِن 

ِ َعْن َخاِلٍد اْلَحذَّاِء َعْن َأِبي ِقالَبَة   َعْن َأَنِس  الحرشي قال نبأنا ُسَهْيُل ْبُن َعْبِد َّللاَّ
 ،ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َلْم َيْرَض ِبَقَضاِء َّللاَّ ْبِن َماِلٍك. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َعزَّ وجل   ِ، َفْلَيْلَتِمْس ِإَلًها َغْيَر َّللاَّ  َوُيْؤِمْن ِبَقَدِر َّللاَّ

 إسناده ضعيف. 225 926
محمد بن عبد الرحمن 

الضبي أبو  بن محمد 
 قبيصة 

ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ِد ْبِن َعِليٍ  اإِلَياِديُّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ثنا عاصم بن علي قال:  ُد ْبُن َعْبِد الر حمن، حد  َثِني َأُبو َقِبيَصَة ُمَحمَّ َفَقاَل: َحدَّ

َثَنا َعْبُد   ْحَمِن ْبُن َثاِبِت ْبِن َثْوَباِن عن أبيه، عن مكحول، عن عمر ْبِن َحدَّ الرَّ
ُ َعَلْيِه  َثُه َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُنَعْيٍم، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َسْلَماَن َأنَّ َأَبا َذرٍ  َحدَّ

َ َلَيْغِفُر ِلَعْبِدِه َما َلْم َيَقِع ا  ِ َوَما   «.ْلِحَجابُ َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ َّللاَّ َقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَّ
 اْلِحَجاُب؟ َقاَل: »َأْن َتُموَت النَّْفُس َوِهَي ُمْشِرَكٌة« 

 إسناده ضعيف. 236 927
بن   زعبد العزيمحمد بن 

العباس الهاشمي أبو  
 الفضل 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن سمعون   َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَّ َأْخَبَرِني َأُبو اْلَفْضِل ْبُن المهدي، َحدَّ
ثنا عثمان بن   ثنا ابن زنجويه، حد  م، حد  ثنا أحمد بن محم د بن سال  الواعظ، حد 

َثَنا اْبُن َلِهيَعَة َعْن َأِبي النَّْضِر، َعْن َأِبي َسَلَمَة، عَ  ْن َعاِئَشَة، َأنَّ  صالح، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َلْو َكاَن اْلَحَياُء َرُجال َلَكاَن َرُجال    َصاِلًحا«َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

محمد بن عبدك بن   إسناده ضعيف. 241 928
 سالم القزاز 

ثنا عثمان بن أحمد   ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَمَر بن برهان الغز ال، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ
ق اق ثنا    -إمالء  -الد  ثنا روح بن عبادة، حد  ثنا محم د بن عبدك القز از، حد  حد 

ٍد، َعْن َعاِئَشَة. َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عليه    عن علي ابن َزْيٍد، َعْن ُأمِ  ُمَحمَّ
وسلم َقاَل: »ُيْرَسُل َعَلى اْلَكاِفِر َحيََّتاِن، َواِحَدٌة ِمْن ِقَبِل َرْأِسِه َواأُلْخَرى ِمْن ِقَبِل 

 اْلِقَياَمِة« ِرْجَلْيِه، َيْقِرَضاِنِه َقْرًضا ُكلََّما َفَرَغَتا ِإَلى َيْوِم 

 إسناده ضعيف. 267 929
محمد بن عثمان بن  

الهروي أبو عبد الجليل 
 بكر

ثنا علي بن عمر الختلي ، حد  َثَنا َأُبو  َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َجْعَفٍر اْلَقِطيِعيُّ ، َحدَّ
ُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن عبد الجليل بن نضر بن محم د الهروي   في سوق  -َبْكٍر ُمَحمَّ

ثنا الن ضر بن إسماعيل بمكة،   -يحيى ثنا محم د بن إسحاق الحنظلي، حد  حد 
َثَنا َزْنَفٌل اْلَعَرِفيُّ َعِن اْبِن َأِبي ُملَ  ، َحدَّ ثنا محم د بن عبيد هللا الت يمي  ْيَكَة، َعْن حد 

ُ َعَلْيِه وسلم   يِق. َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ دِ  َعاِئَشَة، َعْن َأِبي َبْكٍر الصِ 
ِهيِد، اْكُتَبا ِبْسِم  ْبَح: »َمْرَحًبا ِبالنََّهاِر اْلَجِديِد، َواْلَكاِتِب َوالشَّ َيُقوُل ِإَذا َصلَّى الصُّ

ِحي الرَّ ْحَمِن  الرَّ  ِ َرُسوُل َّللاَِّ،  َّللاَّ ُمَحمًَّدا  َأنَّ  َوَأْشَهُد   ،ُ ِإال َّللاَّ ِإَلَه  َأْن ال  َأْشَهُد  ِم، 
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اَعَة آِتَيٌة ال  يَن َكَما ُوِصَف، َواْلِكَتاَب َكَما ُأْنِزَل، َوَأْشَهُد َأنَّ السَّ َوَأْشَهُد َأنَّ الدِ 
َ َيْبَعُث َمْن ِفي   اْلُقُبوِر«َرْيَب ِفيَها، َوَأنَّ َّللاَّ

 إسناده ضعيف. 272 930
محمد بن علي بن داود 

يعرف  الحافظ،أبو بكر 
 بابن أخت غزال 

ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن يعقوب، أخبرنا محم د بن المظفر  أخبرنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ
ِد ْبِن َجْعَفٍر َوَأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ الحافظ، َحدَّ

ُد   َثَنا ُمَحمَّ ِد ابن سالمة بحمص. َقاال: َحدَّ ثنا سعيد  ُمَحمَّ ْبُن َعِليِ  ْبِن َداُوَد، حد 
، َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن   يِليِ  َثَنا َماِلٌك َعْن َثْوِر ْبِن َزْيٍد الدِ  بن داود الز بيري، َحدَّ
ِحِم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َما ِمْن َنَفَقٍة َبْعَد ِصَلِة الرَّ َعبَّاٍس: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ ِمْن ِهَراَقِة    َدٍم« َأْعَظُم ِعْنَد َّللاَّ

محمد بن علي بن حمزة   إسناده ضعيف. 274 931
 العلوي 

ل إمالء، أخبرنا أبو جعفر   المعد  ْبِن عمر  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  اْلَفَرِج  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ثنا محم د بن علي بن  ثنا محم د بن خالد وكيع، حد  أحمد ابن علي الكاتب، حد 
بن  محمد  بن  الوهاب  عبد  َثِني  َحدَّ موسى،  بن  مد  الص  عبد  ثني  حد  حمزة، 

ثني َعْبُد الصَّ  ، َعْن َأِبيِه، َعْن عبد هللا بن عباس َقاَل:  إبراهيم، حد  َمِد ْبُن َعِليٍ 
»إذا أسف هللا على خلق من خلقه فلم يعجل لهم النقمة بمثل ما أهلك به 

 َوَجلَّ«.األمم من الريح وغيرها، خلق لهم خلقا يعذبهم ال يعرفون هللا َعزَّ 

محمد بن علي بن   إسناده ضعيف. 279 932
 المقرئ أبو بكر الحسن 

العطشي،  أبو علي محم د بن يحيى  ثنا  ، حد  القطيعي  أبي جعفر  ابن  َأْخَبَرَنا 
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن   ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن الحسن المقرئ، َحدَّ َثَنا َأُبو َحْرٍب ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا   اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن َقاَل: سمعت ُحَمْيًدا  َأُبو َعْبِد َّللاَِّ بن أبي مذعور، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َسلََّم َقاَل:   َذَكَر َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 »َسالٌم َعَلْيُكْم«

محمد بن علي الصباغ   إسناده ضعيف. 281 933
 القنطري أبو بكر 

 ، ، َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َجْعَفٍر اْلِخَرِقيُّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  الجوهري 
َثَنا َعبَّاُد   ثنا ابن منيع، َحدَّ ، حد  بَّاُغ القنطري  ُد ْبُن َعِليٍ  الصَّ َثِني َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َحدَّ

، َعْن عَ  ِ  ْبُن َعبَّاٍد اْلُمَهلَِّبيُّ ْبِد اْلَواِحِد ْبِن َراِشٍد، َعْن َأَنٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ُ ِمَن اْلَبالَيا الثَّالِث:   َنُه َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َبَلَغ اْلَعْبُد َأْرَبِعيَن َسَنًة َأمَّ َصلَّى َّللاَّ

َف َعْنُه اْلِحَساَب، َفِإَذا  اْلُجُنوُن، َواْلُجَذاُم، َواْلَبَرُص، َفِإَذا بلغ الخمسين سَ  َنًة َخفَّ
، َفِإَذا َبَلَغ َسْبِعيَن سنة أحبه هللا  َبَلَغ ِستِ يَن سنة رزقه هللا اإِلَناَبَة ِإَلْيِه ِلَما ُيِحبُّ

َئا ُ َحَسَناِتِه َوَمَحا َسيِ  َماِء، َفِإَذا َبَلَغ َثَماِنيَن َسَنًة َأْثَبَت َّللاَّ ِتِه، ]وَأَحبَُّه[  َأْهُل السَّ
َع ِفي َأْهِل  َر، َوُشفِ  َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ ُ َلُه َما َتَقدَّ َفِإَذا َبَلَغ ِتْسِعيَن َسَنًة َغَفَر َّللاَّ

ِ ِفي أرضه «  َماِء َهَذا َأِسيُر َّللاَّ  َبْيِتِه، َوَناَداُه ُمَناٍد ِمَن السَّ

محمد بن علي بن   إسناده ضعيف. 282 934
 الحصيب سهيل العطار 

الحسين   بن  محمد  الفتح  أبو  َأْخَبَرَنا  ُب،  اْلُمَؤدِ  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  اِر  اْلَغفَّ َعْبُد  َأْخَبَرَنا 
ثنا أبو هم ام الوليد بن   ثنا محم د بن علي بن سهيل الحصيب، حد  األزدي، حد 
اِج َعِن اْبِن َعِقيٍل َعْن   م عن شعبة عن اْلَحجَّ ثنا مصعب بن سال  شجاع، حد 

ُ َجاِبرٍ  َلُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اْلُمِغيَرِة اْمَرَأَتُه َقاَل  . َقاَل: لما طلق حفص ابن 
 ِبَصاٍع« َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمتِ ْعَها َوَلْو 
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 إسناده ضعيف. 290 935
محمد بن علي بن  
الحسين العمي أبو  

 جعفر 

َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْين   ُد ْبُن طلحة بن محم د، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن َأِبيِه، َعِن  ثني أبي، َحدَّ بن بابويه العم ي إمالء، حد 

، َعْن ِإْسَماِعي ٍد، َعْن  اْلُحَسْيِن ْبِن َيِزيَد النَّْوَفِليِ  َل ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َعدَّ َغًدا ِمْن   َأِبيِه، َعْن آَباِئِه. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َأْجِلِه َفَقْد َأَساَء ُصْحَبَة اْلَمْوِت« 

محمد بن علي بن محمد   إسناده ضعيف. 299 936
 الحربي أبو بكر 

ثنا محم د بن عبد الر حمن   ِد الحربي، حد  حدثنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ
ثنا أبو   ابن العب اس المخل ص، حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز، حد 

َثَنا َأبُ  و بكر ُمَحمَّد ْبن  الفضل بِن َأِبي َعْوٍن َسَنَة ِستٍ  َوِعْشِريَن َوِماَئَتْيِن، َحدَّ
ِ ْبن ُمَحمَّد ْبن   ِ ْبن ُمَحمَّد ْبِن َعِقيٍل َعْن َعْبد َّللاَّ القاسم ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ
َأِرَنا ُوُضوَء  ُقْلَنا:  َقاَل:  ُأ،  َيَتَوضَّ َوُهَو   ِ َعْبِد َّللاَّ َجاِبِر ْبِن  ِإَلى  ِجْئَنا  َقاَل:  َعِقيٍل 

َأ، َقاَل: َفَلْم َأَر َشْيًئا ُأْنِكُرُه، ِإال َأنَُّه  َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: َفَتَوضَّ
ا َبَلَغ اْلِمْرَفَقْيِن َأَداَر ِبَيِدِه َعَلْيِهَما.   َلمَّ

محمد بن العالء   إسناده ضعيف. 315 937
 السمسار 

َثَنا ُمَحمَّد بن ُعَمر بن بكير المقرئ أنبأنا أبو بكر محم د بن إبراهيم الربيعي   َحدَّ
ثنا مهران  ثنا محم د بن حميد حد  مسار الحربي حد  ثنا محم د بن العالء الس    - حد 

َثَنا ِعيَسى ْبُن َيِزيَد َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعِن اْلَبَراِء َأنَّ    -يعني ابن أبي عمر  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َفَقاَل: »َما اْسُمَك؟« َقاَل: َنْعٌم. َقاَل:   َرُجال َجاَء ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 َّللاَِّ« »َأْنَت َعْبُد 

 إسناده ضعيف. 323 938
محمد بن الفضل البزاز  

 الحربي أبو جعفر 

ثنا أبو   ثنا جدي حد  ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليِ  ْبِن ُعَمَر أبو منصور حد  حد 
جعفر ابن محم د بن سعيد بن األصبهاني. وأنبأنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن اْلَقاِسِم  

ثنا الكديمي محم د   -بالبصرة   -ْبِن اْلَحَسِن الشاهد أنبأنا أبو روق الهزاني حد 
ُد ْبُن َسِعيِد ]بن يو  َثَنا ُمَحمَّ ثنا عبد السالم    -ُكوِفيٌّ   -ْبِن[ اأَلْصَبَهاِني ِ نس َحدَّ حد 

ُ َعَلْيِه  َثَنا اأَلْعَمُش َعْن َأَنٍس. َقاَل: َبَعَثِني النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ بن حرب المالئي َحدَّ
َلُه   َفَقاَل: »ُقْل  َيِبيُع اْلَبزَّ  ِإَلى َيُهوِديٍ   ُيْعِطيَنا َثْوَبْيِن َحتَّى يجيئنا شيء َوَسلََّم 

ِ َما   فنقضيه« َفَجَعَل َيَتَشاَغُل َعنِ ي َوُيَباِيُع النَّاَس، ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَليَّ َفَقاَل ِلي: َوَّللاَّ
ٍد َزْرٌع َوال َضْرٌع َفِمْن َأْيَن َيْقِضيِني؟ َفِجْئُت َفَأْخَبْرُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ عَ  َلْيِه  ِلُمَحمَّ

ِ َلْو َأْعَطاِني َلَقَضْيُتُه َوُكْنُت َخْيًرا َلُه ِمْنُهْم« ُثمَّ َقاَل   َوَسلََّم. َفَقاَل: »َكَذَب َعُدوُّ َّللاَّ
ُجُل ثوبا معلما  َأَماَنِتِه«  َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيْأُكَل ِفي    -يعني َمْرُقوًعا  -»أَلْن َيْلَبَس الرَّ

 اْلَحْرِبي ِ  َلْفظُ 
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 إسناده ضعيف. 335 939
محمد بن القاسم بن  

محمد األزدي أبو عبد  
 هللا

َثَنا َأُبو َعْبِد   أنبأنا أبو بكر البرقاني َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحاِفُظ َحدَّ َحدَّ
َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن   ُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن محم د األزدي  ابن بنت كعب َحدَّ ِ ُمَحمَّ َّللاَّ

َثَنا َوِكيُع ْبُن اْلَجرَّاحِ   -اأَلْنَصاِريُّ  َعْن ُسْفَياَن ْبِن سعيد    ِمْن َوَلِد أبي أي وب. َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل:   عن أبي إسحاق عن الحارث بن َعِليٍ  َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ِحِم، َوَقْوُل   َدَقِة، َوِكْتَماُن اْلُمِصيَبِة، َوِصَلُة الرَّ »َأْرَبَعٌة ِمْن َكْنِز اْلَجنَِّة: ِإْخَفاُء الصَّ

 ِباّلِلَِّ« ال ال َحْوَل َوال ُقوََّة إِ 

محمد بن كثير القرشي   إسناده ضعيف. 338 940
 الكوفي أبو إسحاق 

ثنا محم د بن   ثنا أحمد بن إبراهيم البز از حد  َثِني َأُبو القاسم األزهري  حد  . َحدَّ
ثنا موسى بن  ُد ْبُن ُعَبْيِد ْبِن ُعْتَبَة اْلِكْنِديُّ حد  َثَنا ُمَحمَّ الحسين ابن حميد َحدَّ
ثنا محم د ابن َكِثيٍر َعْن ُسْفَياَن َعْن َعْمِرو ْبِن َقْيٍس َعْن َعِطيََّة َعْن   زياد حد 
َوَسلََّم. َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيِ   َعِن  اْلُخْدِريِ   َسِعيٍد   َأِبي 

َقْوِلِه:   ِمينَ }ِفي  ِلْلُمَتَوسِ  آَلياٍت  ذِلَك  ِفي   {ِإنَّ 
ِسيَن«  [ َقاَل: »75]الحجر   ِلْلُمَتَفرِ 

 إسناده ضعيف. 345 941
  -محمد بن أبي عون  

محمد   عون:واسم أبي 
 ابو بكر  -بن عون 

َثَنا اْلَقاِضي   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي َحدَّ َثَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
. َوَأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َطاِلٍب،  ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَمَحاِمِليُّ َأُبو َعْبِد َّللاَّ

ثنا الحسين بن   ثنا يوسف بن عمر القواس، حد  َثَنا  حد  إسماعيل القاضي َحدَّ
ٌد. َقاَل اْلَقوَّاُس: اْبُن َأِبي َعْوٍن. وقال ابن مهدي: ابن َأِبي َمْذُعورٍ  ُثمَّ    -ُمَحمَّ

ابن   حفص  بن  عون  بن  عيسى  ثنا  حد  يونس  بن  ُعَمُر  َثَنا  َحدَّ َقاال:  اتََّفَقا. 
َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُزَراَرَة َعْن أَ  َنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل  فرافصة الحنفي َحدَّ

ُ َعَلى َعْبٍد ِنْعَمًة ِمْن َأْهٍل َوَماٍل َوَوَلٍد،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َأْنَعَم َّللاَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ، َفَيَرى ِفيِه آَفًة ُدوَن الموت، وك أنه َفَيُقوُل ما شاء َّللاَُّ ال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال ِباّلِلَّ

 يستقبل نعمة«  

 إسناده ضعيف. 347 942
محمد بن محمد بن  

مرزوق الباهلي البصري 
 أبو عبد هللا 

اْلَمَحاِمِليُّ  اْلُحَسْيِن  ْبِن   ِ ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْحَمُد  ي   أنبأنا  ِكَتاِب َجدِ  َوَجْدُت ِفي  َقاَل: 
 . ِد ْبِن مرزوق الباهلي  ُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ اْلُحَسْيِن ْبِن إسماعيل ِبَخطِ  َيِدِه: َحدَّ
عبيد   أبو  ثنا  حد  الحافظ،  عمر  بن  علي  َثَنا  َحدَّ األزهري،  القاسم  أبو  وأنبأنا 

ُد ْبُن مُ  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا َهاِنُئ  القاسم ابن إسماعيل، َحدَّ ، َحدَّ ِد ْبِن َمْرُزوٍق اْلَبْصِريُّ َحمَّ
، َعْن َعبَّاٍد   َثَنا َصاِلٌح اْلُمرِ يُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن َهاِشِم ْبِن سليمان المجاشعي، َحدَّ
، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِسَياٍه، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللا عليه   اْلِمْنَقِريِ 

[  23،  22]القيامة    { ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِضَرٌة. ِإلى َربِ ها ناِظَرةٌ }سلم َقَرَأ َهِذِه اآلَيَة:  و 
ِ َما َنَسَخَها ُمْنُذ َأْنَزَلَها، َيُزوُروَن َربَُّهْم َفُيْطَعُموَن َوُيْسَقْوَن َوُيَطيَُّبوَن   َقاَل: »َوَّللاَّ

نهم ينظرون ِإَلْيِه َوَيْنُظُر ِإَلْيِهْم، َوَذِلَك َقْوُلُه: َوُيَحلَّْوَن، َوُتْرَفُع اْلُحُجُب بينه وبي
  [«62]مريم  {َوَلُهْم ِرْزُقُهْم ِفيها ُبْكَرًة َوَعِشيًّا}

محمد بن محمد بن   إسناده ضعيف. 351 943
 الصديق البلخي 

َثَنا  ثنا أحمد بن يوسف بن خالد َحدَّ قر الكتاني حد  ثنا طلحة بن علي بن الص  حد 
]محمد   بن  أحمد  َثَنا  َحدَّ البلخي   حامد  َأُبو  يٍق  ِصدِ  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  ُد  بن[  ُمَحمَّ

ُل ْبُن ِإْسَماِعيَل َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن ِسمَ   القاسم َثَنا ُمَؤمَّ اٍك  بن أبي بزة َحدَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال  َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َأْسَلَم«. َتُسبُّوا ُتبًَّعا َفِإنَُّه َقْد 

 إسناده ضعيف. 364 944
محمد بن محمد بن عبد  

هللا البيضاوي أبو  
 الحسن 

َعْبُد   َثَنا  َحدَّ اْلَكاِتُب  ِعْمَراَن  ْبِن  ُمَحمَّد  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ البيضاوي  ابن  أخبرني 
ثنا محم د  ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حد  اْلَوهَّاِب ْبُن ِعيَسى ْبِن َعْبِد الوهاب حد 

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعنْ  َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ  َأِبيِه َعْن َجاِبٍر.  بن سليمان بن مشمول َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال ُتوَضُع النََّواِصي ِإال ِفي َحجٍ  َأْو  َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 في ُعْمَرٍة  

 إسناده ضعيف. 368 945

محمد بن منصور بن  
محمد القاص أبو  

المعروف   الحسن،
 بالنوشري 

ُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن محم د النوشري القاص   َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ ل َحدَّ ثني الخال  حد 
ثنا أبو هم ام الوليد   ِد ْبِن عفير األنصاري  حد  ِد ْبِن ُمَحمَّ َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا ِزَياُد ْبُن ُخَيْثَمَة َعْن ُمَحمَّدِ  ثنا أبي َحدَّ  ْبِن ُجَحاَدَة َعِن اْلَحَسِن  بن شجاع حد 
َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللا عليه وسلم: »َمْن َقَرَأ َيس ِفي 

 الليلة«. َلْيَلٍة اْبِتَغاَء َوْجِه َّللاَِّ، غفر هللا له تلك 

 إسناده ضعيف. 369 946
محمد بن مسلم بن  

عثمان الرازي أبو عبد  
 المعروف بابن وارة  هللا،

َثَنا اْلَقاِضي   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، َحدَّ َثَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي   ثنا   -إمالء -َأُبو َعْبِد َّللاَّ ثنا ابن وراة، حد  حد 

ف، عن أبي م ثنا عمرو بن أبي قيس، عن مطر  حم د بن سعيد بن سابق، حد 
ُ َعَلْيِه   إسحاق، عن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرََّة، َعْن ِبالٍل َقاَل: َحَثْثُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِني َفَشِرْبُت، ُثمَّ َوَسلََّم ِلْلُخُروِج ِإَلى َصالِة اْلَغَداِة، َفَوَجْدُتُه َيْشَرُب، َقاَل: ُثمَّ َناَولَ 
الُة.   َخَرْجَنا َفُأِقيَمِت الصَّ

محمد بن مسعر التميمي   إسناده ضعيف. 381 947
 البصري أبو سفيان 

ُد ْبُن َيْعُقوَب ْبِن ُيوُسَف النَّْيَساُبوِريُّ  ثنا ُمَحمَّ ثنا أبو نعيم الحافظ حد  ِفي    -حد 
َثَنا    -كتابه إلي ثنا محم د بن إبراهيم المدني  َحدَّ قاشي  حد  ثنا أبو قالبة الر  حد 

ُد ْبُن ِمْسَعرٍ    -  ُعَيْيَنَة ُيَعظِ ُمُه َشِديًداَقاَل َأُبو ِقالَبَة: َوَقْد َرَأْيُتُه َأَنا َوَكاَن اْبنُ   - ُمَحمَّ
ِ. َقاَل: َقاَل   َثَنا َداُوُد اْلَعطَّاُر َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َقاَل َحدَّ

ُ ِلَرُجٍل ِفي َحاَجٍة َأْكَثرَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلَقْد َباَرَك َّللاَّ َعاَء  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ  الدُّ
 ُمِنَعَها« ِفيَها، ُأْعِطيَها َأْو 

محمد بن مزاحم بن   إسناده ضعيف. 390 948
 القاسم الدالل أبو بكر 

اْلَباَدا اْبُن  َثَنا  اْلَقاِسِم   -ِإْمالءً   -َحدَّ ْبِن  ُمَزاِحِم  َبْكٍر ُمَحمَّد ْبن  َأُبو  َثِني  َقاَل َحدَّ
اللُ  ف ارين بباب الطاق ِمْن ِحْفِظِه، ِفي سوق    - الدَّ ُد   -الص  َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ َحدَّ

ثنا أزهر بن سعد السمان   ثنا سفيان بن وكيع بن الجر اح حد  ْبُن َجِريٍر الطََّبِريُّ حد 
ثنا أبو َعْوٍن َقاَل: َقاَل َعْمُرو ْبُن َسِعيٍد. َقاَل أبو طالب: كنت مع ابن أخي  حد 

ي اْلَمَجاِز، َفَعِطْشُت َفَقاَل ِلي: »َيا َعمُّ َأَعْطَشاُن  صل ى هللا عليه وسلم ِبُسوِق ذِ 
َأْنَت؟« ُقْلُت َنَعْم. َفَرَكَل اأَلْرَض ِبِرْجِلِه، َفَنَبَع اْلَماُء َفَقاَل: »اْشَرْب َيا َعمُّ« َقاَل  

 َفَشِرْبُت: َفَقاَل »َأَرِويَت َيا َعمُّ؟« ُقْلُت َنَعْم.

 إسناده ضعيف. 391 949
محمد بن المحسن بن  

قريش الزيات أبو  
 البركات 

يَّاتُ  ُد ْبُن اْلُمْحِسِن الزَّ َثَنا ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّد   -ِفي ُسوِق َأْصَحاِب السقط   -َحدَّ َحدَّ
عبد   ثنا  حد  صاعد  بن  محم د  بن  يحيى  ثنا  حد  اْلَعبَّاِس  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبُن 

َثَنا ُسْفَيا ْيَباِنيُّ  الجبار بن العالء َحدَّ ُن ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن ِمْسَعٍر َعْن َأِبي ِإْسَحاَق الشَّ



215 
 

ُ َعَلْيِه   ِ ْبِن َمْسُعوٍد: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ ْحَمِن َعْن َعْبِد َّللاَّ َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ
 َيْعَلُموَن« َوَسلََّم َقاَل: »ال تضطروا الناس بأيمانهم إلى ما ال 

محمد بن نصر بن حميد  إسناده ضعيف. 394 950
 الوازع البزاز 

ُد ْبُن َنْصِر   َثَنا ُمَحمَّ ثنا سليمان بن أحمد الطبراني َحدَّ ثنا أبو نعيم الحافظ حد  حد 
َعْبُد   َثَنا  َحدَّ األزدي   صالح  بن  الر حمن  عبد  ثنا  حد  البغدادي   اْلَبزَّاُز  ُحَمْيٍد  ْبِن 

َثَنا َشْيَباُن ال  ِ الفزاري َحدَّ ِد ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ نَّْحِويُّ َعْن َقَتاَدَة َعْن  الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُأْنِزَلْت على آية:   ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

َوَنِذيراً } رًا  َأْرَسْلناَك شاِهدًا َوُمَبشِ  ِإنَّا  َأيَُّها النَِّبيُّ  َقاَل:  [  46،  45]األحزاب    {يا 
ًرا ِباْلَجنَِّة، َوَنِذيًرا ِمَن النَّاِر، َوداِعيًا ِإَلى َشَهاَدِة َأْن ال َشاِهًدا َعَلى ُأمَّ  ِتَك، َوُمَبشِ 

ُ ِبِإْذِنِه* بأمره َوِسراجًا ُمِنيرًا   بالقرآن«. ِإَلَه إال َّللاَّ

 إسناده ضعيف. 429 951
محمد بن يعقوب بن  

إسحاق الصفار أبو عبد  
 هللا

ثنا أبو بكر البرقاني َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَِّ    حد  ثنا أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلى َحدَّ حد 
ف ار ُد ْبُن َيْعُقوَب بن إسحاق الص  ثنا أبو هم ام الوليد بن    -بغدادى   -ُمَحمَّ حد 

َثِني َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب َعْن   ثني أبو محم د الكالعى َحدَّ ثنا بقية حد  شجاع حد 
ِه. َقاَل قَ  « َأِبيِه َعْن َجدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َكَفاَلَة ِفي َحدٍ   اَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف. 431 952
محمد بن يوسف بن أبي  
 معمر السعدي أبو جعفر 

ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل   َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد َّللاَّ ثنا أبو عمر بن مهدى َحدَّ حد 
ِ ْبُن   َثَنا َعْبُد َّللاَّ عدى َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف ْبِن َأِبي َمْعَمٍر الس  المحاملي َحدَّ

المغيرة  -ُمَحمَّدٍ  اْبَن  ْبُن عُ   -َيْعِني  َثَنا ُموَسى  ْبِن  َحدَّ  ِ َعْبِد َّللاَّ َأِخيِه  َعْن  َبَيَدَة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َماَت َوُهَو َيْشَهُد  ُعَبْيَدَة َعْن َجاِبٍر. َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َفَقْد َحلَّ َلُه َأْن ُيْغَفَر َلُه«    َأْن ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ

 إسناده ضعيف. 449 953

محمد بن يونس بن  
موسى القرشي السامي  

  العباس،البصري أبو 
 المعروف بالكديمي 

وِريُّ ِبَبْغَداَد، َوَأُبو ُمَحمَّد  ِ الصُّ ِ ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ أخبرناُه َأُبو َعْبِد َّللاَّ
ِ ْبن َعِلي  ْبِن ِعَياِض ْبِن َأِبي َعِقيٍل اْلَقاِضي َوَأُبو َنْصٍر َعِليُّ    -ِبُصورَ   -َعْبد َّللاَّ

َسَلَمَة اْلَورَّاُق ِبَصْيَدا، قالوا: أنبأنا محم د بن أحمد    ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َأْحَمَد ْبِن َأِبي 
ْبِن شاصونة بن   ُعْثَماَن  ْبِن  َمْحُبوِب  ْبُن  اْلَعبَّاُس  َثَنا  بن جميع الغساني، َحدَّ

َقاَل: َأِبي  َثَنا  َحدَّ بمكة،  َثِني    عبيد  َحدَّ َقاَل:  ُعَبْيٍد  ْبُن  َشاَصَوَنُة  ي  َجدِ  َثِني  َحدَّ
ُض ْبنُ  ِه، َقاَل: َحَجْجُت ُمَعرِ  ، َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  ِ ْبِن ُمَعْيِقيٍب اْلَيَماِميُّ  ُعَبْيِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َة اْلَوَداِع، َفَدَخْلُت َداًرا ِبَمكََّة َفَرَأْيُت ِفيَها َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ   - َحجَّ
َجًبا، َأَتاُه َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَيَماَمِة ِبُغالٍم َيْوَم  َوْجُهُه َكَداَرِة اْلَقَمِر، َفسمعت ِمْنُه عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا ُغالُم َمْن   ُه ِفي ِخْرَقٍة، َفَقاَل َلُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُوِلَد َوَقْد َلفَّ
َلُه: »َباَرَك َّللاَُّ  َفَقاَل  َقاَل   ِ َأْنَت َرُسوُل َّللاَّ َفَقاَل:  َلْم  َأَنا؟«  ِإنَّ اْلُغالَم  ُثمَّ  ِفيَك«   

 َبْعَدَها. َيَتَكلَّْم 

 إسناده ضعيف. 450 954
محمد بن يونس بن  

المبارك التركي أبو عبد  
 هللا

َكَتَب ِإَليَّ َأُبو الطَّيِ ِب َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْلَجْعَفِريُّ َوَأُبو محم د بن جناح بن بدير  
َثُهمْ  ُكوِنيُّ َحدَّ ٍد السَّ ُمَحمَّ ْبَن  اْلَحَسَن  َأنَّ    - ِإْمالءً   -المحاربي من الكوفة فذكر 

ُد ْبُن ُيوُنَس ْبِن اْلُمَباَرِك التركي   َثِني ُمَحمَّ ثنا أحمد بن يونس  َقاَل َحدَّ ببغداد حد 
َثَنا َأُبو ِشَهاٍب َعْن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل َقاَل َرُسوُل   َحدَّ

ُ َعَلْيِه وسلم »من أتى َفْلَيْغَتِسْل«    َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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 إسناده ضعيف. 451 955
محمد بن يونس بن خير 
بن مردويه البلخي أبو 

 نصر 

َثَنا َأُبو َنْصٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس ْبِن جبير بن   َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد بن َأْحَمد بن رزق َحدَّ
ثنا أبو القاسم أحمد بن حم بن عصمة الفقيه أخبرنا نصير   مردويه البلخي حد 

ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعَيْيَنةَ  َعْن ُسْفَياَن َعْن    -َأُخو ُسْفَياَن ْبِن ُعَيْيَنةَ   -بن يحيى بن 
َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت َعْن َرُجٍل ِمْن َبِني اْلُمْصَطِلِق. َقاَل: َأَتْيُت َأَبا َذرٍ  َفَقاَل: َما  

ِ َوأَ  ِبَتْقَوى َّللاَّ َتِبيُع النَّاَس؟ َعَلْيَك  ِقيِق. َقاَل  َبْيُع الرَّ َفُقْلُت:  دِ  اأَلَماَنَة، ِتَجاَرُتَك؟ 
ُ َعَلْيِه وسلم. يقول: »ِمْن ِشَراِر النَّاِس الَِّذيَن   َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َيِبيُعوَن النَّاَس« 

محمد بن يعلى السلمي  إسناده ضعيف. 452 956
 يلقب زنبوراً  الكوفي،

ِد ْبِن عبد هللا   ار  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ ف  ل أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  المعد 
ثنا محم د بن يعلى زنبور الكوفي  َأْخَبَرَنا   ثنا محم د بن عبد هللا المنادى حد  حد 

ِبيُع ْبُن َصِبيٍح َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيِد ْبِن ُجْدَعاَن َعِن اْلَحَسنِ    )وذكر عن رجل    ،الرَّ
مالك   بن  سعد  مع  له  أبي    -واقعًة  بن  سعد   ( -وقاص  وهو 

يقول »ِإِن   َعَلْيِه وسلم   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوَل َّللاَِّ  قال سمعت  عن سعد بن مالك 
الِة  َقاَلَها   َفاْفَعْل«.اْسَتَطْعَت َأْن َتُكوَن َأْنَت اْلَمْقُتوَل َوال َتْقُتل َأَحًدا ِمْن َأْهِل الصَّ

 َثالًثا 

أحمد بن إبراهيم  إسناده ضعيف. 453 957
 القطيعي 

أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد هللا الواعظ أخبرنا عبد الباقي بن قانع  
َثَنا َعبَّاُد ْبُن   ثنا أحمد بن إبراهيم القطيعي َحدَّ ثنا عمر بن إبراهيم الحافظ حد  حد 

َثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُحَسْيٍن َعْن َسيَّاٍر َعْن َأِبي ِ. َقاَل    اْلَعوَّاِم َقاَل َحدَّ َواِئٍل َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن َأَحٍد ِإال َوُهَو َيَتَمنَّى َيْوَم اْلِقَياَمِة  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْنَيا ُقوًتا«    َأنَُّه َكاَن َيْأُكُل ِفي الدُّ

أحمد بن إبراهيم بن   إسناده ضعيف. 458 958
 أحمد األنماطي أبو بكر 

َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْحَمد ْبن   ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا إبراهيم بن  ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حد  ِإْبَراِهيم ْبن أشليها األنماطى حد 

َثَنا فَ  َرُج ْبُن َفَضاَلَة َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد َعْن َعْمَرَة َعْن َعاِئَشَة َأنَّ  مهدى َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل »َما ِمْن َأَحٍد ِمَن النَّاِس َأْعَظُم َأْجًرا ِمْن َوِزيٍر   النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 زَّ َوَجلَّ«  َصاِلٍح َمَع ِإَماٍم ُيِطيُعُه، َيْأُمُرُه ِبَذاِت َّللاَِّ عَ 

أحمد بن إسحاق بن   إسناده ضعيف. 463 959
 صالح الوزان أبو بكر 

ثنا   ِ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم البغوي حد  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ
ثنا مسلم بن إبراهيم أبي صدقة بن أبي   المغيرة أحمد بن إسحاق الوزان حد 

ٍل. َقاَل: ِإَذا   ِ ْبِن ُمَغفَّ ِ ْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َسِعيٌد اْلَجِريِريُّ َعْن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
َفِإنَّ   َوَقِميٍص،  َثْوَبْيِن  ِفي  ُنوِني  َوَكفِ  َكاُفوًرا.  ُغْسِلي  آِخِر  ِفي  َفاْجَعُلوا  ِمتُّ  َأَنا 

ُ َعلَ   ْيِه َوَسلََّم ُفِعَل ِبِه َذِلَك. النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف. 464 960
أحمد بن إسحاق  

 البغدادي 

ثنا على بن الحسن الجويني حدثنا أبو عوانة يعقوب بن    أخبرنا البرقاني حد 
ثنا أحمد بن إسحاق البغدادي  أخبرنا أحمد بن أبي الط ي ب   - ثقة  - إسحاق حد 

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَفَزاِريُّ َعِن اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعَطاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبيِ    َحدَّ
ُ َعَلْيهِ    َوَسلََّم، َقاَل: »َمْن َعَفا َعْن َدٍم َلْم َيُكْن َلُه َثَواٌب ِإال اْلَجنََّة« َصلَّى َّللاَّ
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 إسناده ضعيف. 469 961
أحمد بن أصرم بن  
خزيمة المزني أبو  

 العباس 

ثنا أبو طالب محم د بن   َأْخَبَرَنا َأُبو القاسم عبيد َّللاَّ بن الحسين الخفاف حد 
َأْصَرَم  ْبُن  َأْحَمُد  اْلَعبَّاِس  َأُبو  َثَنا  َحدَّ القاضي  البهلول  بن  إسحاق  ابن  أحمد 

َثَنا َعْمُرو ْبُن اْلَوِليِد َقاَل َسمِ  ثنا عبيد هللا بن عمر َحدَّ ِليُّ المزني حد  ْعُت  اْلُمَغفَّ
ث عن يزيد ْبِن َجاِبٍر َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر َعْن ِعَياِض ْبِن   ُمَعاِوَيَة بن يحيى يحد 
ُ َعَلْيِه وسلم: »ال تزوجن عجوزا  . َقاَل َقاَل ِلي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َغْنٍم اأَلْشَعِريِ 

 بكم[« وال عاقرا فإنى مكاثر ] 

 بن بكر الوراق أحمد  إسناده ضعيف. 474 962

ثنا أحمد بن بكر   ق اق حد  أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عثمان بن أحمد الد 
ثنا يزيد بن هارون أخبرنا سويد   ثنا عبد الر حمن بن خالد القط ان حد  الور اق حد 
ثنا عياش بن عياش َعْن َعْمِرو ْبِن َزْيٍد َعْن َأِبي ُمْسِلٍم َرُجٌل ِمْن   أبو حاتم حد 
ِ َعلِ ْمِني َعَمال   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل قلت: َيا َرُسوَل َّللاَّ َأْصَحاِب َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

اْلَجنَّةِ  ِمَن  َقِريًبا  َفَتُكوُن  َفِبرََّها  َواِلَدُتَك؟  َقاَل: »َأَحيٌَّة  اْلَجنََّة.  ِبِه  ُقْلُت:    «. َأْدُخُل 
 ْطِعِم الطََّعاَم َوَأِطِب اْلَكالَم«  َلْيَس ِلي َواِلَدٌة. َقاَل: »َفأَ 

أحمد بن بكر بن يونس   إسناده ضعيف. 475 963
 المؤدب الربضي أبو بكر 

ُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َغْيالَن البز ار أخبرنا محم د بن عبد هللا   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ب حدثنا يحيى  َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َبْكِر ْبِن يونس الربضى المؤد  الشافعي َحدَّ

اهيم الحماني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محم د بن إبر 
 ُ التميمي َعْن ُأمِ  ُكْلُثوٍم اْبَنِة اْلَعبَّاِس َعِن اْلَعبَّاِس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َكَما  ُذُنوُبُه  َعْنُه  َتَحاتَّْت   ،ِ َخْشَيِة َّللاَّ ِمْن  اْلَعْبِد  ِجْلُد  اْقَشَعرَّ  »ِإَذا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه 

َجَرِة ا  ْلَياِبَسِة َوَرُقَها« َيَتَحاتُّ َعِن الشَّ

 إسناده ضعيف. 479 964
أحمد بن جعفر بن  
محمد الوراق أبو  

 العباس 

َثُكْم   ٍر َحدَّ أخبرنا أحمد بن حمد ْبِن َغاِلٍب َقاَل َقَرْأَنا َعَلى َأِبي اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَظفَّ
ثنا على بن مسلم   َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن جعفر بن محم د بن المثن ى البلخي حد 

النُّْعَمانِ  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرِني  ُشْعَبُة  َثَنا  َحدَّ داود  أبو  ثنا  َطْلَحَة حد  َسِمْعُت  َقاَل   
ُ َعَلْيِه  ِ ْبِن َرَواَحَة. َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اْلَياِميَّ َعْن َرُجٍل َعْن ُأْخِت َعْبِد َّللاَّ

 َوَسلََّم َقاَل: »َوَجَب اْلُخُروُج َعَلى ُكلِ  َذاِت ِنَطاٍق ِفي اْلِعيَدْيِن«  

الحسين بن  أحمد بن  إسناده ضعيف. 498 965
 إبراهيم البغدادي 

َثَنا َأُبو   ق اق َحدَّ ِد ْبِن َأِبي عثمان الد  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ
ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم  َثَنا ُمَحمَّ ِ ْبن َأْحَمد ْبن القاسم الدهان َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْحَمَد ُمَحمَّ

َثَنا ِ الحارثي َحدَّ َثَنا َأْحَمُد   ْبِن َعْبِد َّللاَّ اِد ْبِن اْلُمَباَرِك النَِّصيِبيُّ َحدَّ ُد ْبُن َحمَّ ُمَحمَّ
َثَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َقاَل َقاَل ِلي األوزاعى  ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَبْغَداِديُّ َحدَّ

السبيعي  إسحاق  أبي  ابن  ثنا  َغيْ   - حد  ِبَهَذا  ْث  ُأَحدِ  َلْم  فإنى  قلبك    - َركَ افتح 
َثَنا الزُّْهِريِ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى  َثِني ُقرَُّة ْبُن عبد الر حمن َحدَّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشِرَب ِفي بيتهم من منزلهم ماء بعسل.   َّللاَّ

أحمد بن حاتم بن ماهان   إسناده ضعيف. 504 966
 المعدل السامري 

أحمد   بن  سليمان  أخبرنا  األصبهاني  َشْهَرَياَر  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ثنا عبد األعلى بن حم اد النرسي  امرى حد  ثنا أحمد بن حاتم الس  الطبراني  حد 
ِد  َثَنا َسِعيُد ْبُن َخاِلٍد اْلُخَزاِعيُّ َعْن ُمَحمَّ ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي َحدَّ حد 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلُمْؤِمُن َواٍه  بْ  ِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
عيد َمْن َهَلَك َعَلى َرْقِعِه«   راقع، فالس 

أحمد بن خالد الخالل   إسناده ضعيف. 511 967
 الفقيه 

ل أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا الحسين   أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعد 
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن   ل البغدادي  َحدَّ ثنا أحمد بن خالد الخال  ابن إدريس الهروي حد 

َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َروَّاٍد    -َقاَل َوَجاَء ِبِكَتاِب أبيه ولم نسمعه منه  - ِبْشرٍ  َحدَّ
ْن َعَطاَء َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَُّه َكاَن ُمْعَتِكًفا ِفي َمْسِجِد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عَ 

َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَأَتاُه َرُجٌل َفَسلََّم َعَلْيِه ُثَم َجَلَس، َفَقاَل َلُه اْبُن َعبَّاٍس: َيا ُفالُن 
ِ.َأَراَك ُمْكَتِئًبا َحِزيًنا؟ َقاَل: َنَعْم   ، َوال َوُحْرَمِة َيا اْبَن َعمِ  َرُسوِل َّللاَّ ِلُفالٍن َعِليَّ َحقٌّ

َصاِحِب َهَذا اْلَقْبِر َما َأْقِدُر َعَلْيِه، َقاَل ابن عب اس: أفال أكلمه؟ قال: إن أحببت. 
ُجُل: َأَنِسيَت َما كُ  ْنَت ِفيِه؟ فانتقل اْبُن َعبَّاٍس ُثمَّ َخَرَج ِمَن اْلَمْسِجِد َفَقاَل َلُه الرَّ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اْلَقْبَر َصلَّى َّللاَّ َهَذا  َسِمْعُت َصاِحَب  َوَلِكنِ ي  ِبِه    -َقاَل: ال  َواْلَعْهُد 
َفَدِمَعْت َعْيَناُه َوُهَو َيُقوُل: »َمْن َمَشى ِفي َحاَجِة أخيه وبلغ منها َكاَن    -َقِريبٌ 

ُ َخْيًرا ِمِن اْعِتَكاِف َعْشِر ِسِنيَن، َوَمِن   ِ َجَعَل َّللاَّ اْبِتَغاَء َوْجِه َّللاَّ َيْوًما  اْعَتَكَف 
 اْلَخاِفَقْيِن«. َبْيَنُه َوَبْيَن النَّاِر َثالَث َخَناِدَق، َأْبَعَد َما َبْيَن 

 إسناده ضعيف. 515 968
أحمد بن الخليل بن  
مالك اليماني أبو  

 يعرف بحور  العباس،

ِ َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد بن إبراهيم بن   َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ثنا محم د بن العب اس َحدَّ وحد 
الحى  ِفي مجلس    -أحمد بن الخليل المعروف بجور   -إمالء   -أبي الرجال الص 

اكتبوا َعْنُه وكتبت لعباس َهَذا الحديث ِفي   -َوَقاَل لنا عباس  -عباس الدوري 
َثنَ   -رقعة َأْخَبَرَنا عمران ْبن عمران البجلي َعْن ُمَحمَّد بن  َقاَل َحدَّ ا األصمعى 

ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َعالَن اْلَورَّاُق َأْخَبَرَنا َأْحَمُد    عنترة الفزاري بنحوه. َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
ثنا أحمد بن الحسن المقرئ  ٍد اْلَخالُل حد  ثنا    -دبيس   -ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ حد 

َثَنا اأَلْعَمُش  أحمد بن   الخليل اليماني َقاَل َسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َعيَّاٍش َقاَل َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَرَأ: َفناَدْتُه   ِ ْبِن َمْسُعوٍد. َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َخْيَثَمَة َعْن َعْبِد َّللاَّ

 اْلَمالِئَكُة ِباْلَياِء. 

 ضعيف.إسناده  528 969
أحمد بن زياد بن مهران  

البزاز أبو جعفر  
 السمسار 

اأَلَدِميُّ   َيْحَيى  ْبِن  ْبُن ُعْثَماَن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا  القط ان  اْلُحَسْين  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن 
ثنا أبو بكر   ثنا أحمد بن عمران األخنسى حد  ثنا أحمد بن زياد بن مهران حد  حد 

َثَنا َأُبو ح ِ َقاَل: كنا نؤمر بن عياش َحدَّ صين َعْن َأِبي اأَلْحَوِص َعْن َعْبِد َّللاَّ
 أن نقارب بين الخطى.

أحمد بن سليمان بن   إسناده ضعيف. 535 970
 عمر العطار 

ق اق أخبرنا الحسين بن   َأُبو َمْنُصور َعِلي  ْبن ُمَحمَّد ْبن الحسين الد  َأْخَبَرِني 
ُمَحمَِّد ْبن َسِعيد أن َأْحَمد ْبن ُسَلْيَمان ْبن ُعَمر هارون الضبي َأخبرنا َأْحَمد ْبن  

َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعِلي  ْبن َأِبي خداش الموصلي   اْلَعطَّار البغدادي حدثه َقاَل 
َثَنا المعافى َعْن سفيان الثوري عن أبي لهيعة عن أبي مقبل َعْن َرُجٍل  َقاَل َحدَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم. قال: »ليغزون قوم من َهِذِه األمة  ِمْن َأْصَحاِب النَِّبي  َصلَّى َّللاَُّ 
ُ َعَلْيِه   « َصلَّى َّللاَّ على غير عطاء وال رزق، أجورهم مثل أجور أصحاب النَِّبي 

 َوَسلََّم. 
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 إسناده ضعيف. 538 971
أحمد بن سليمان بن  

داود التمار الفارض أبو  
 علي 

أخبرني أبو طالب الفقيه َأْخَبَرَنا َأُبو َعِليٍ  َأْحَمُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن داود الت م ار  
ثنا كامل بن    -حدثنا عبد هللا ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد العزيز َأُبو القاسم البغوي  حد 

. َقاَل: ُكْنُت َأْحِمُل الْ  َثَنا َأُبو ِهَشاٍم اْلَقنَّاُد اْلَبْصِريُّ َمَتاَع ِمَن اْلَبْصَرِة ِإَلى طلحة َحدَّ
اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َفَكاَن ُربََّما ُيَماِكُسِني ِفيِه، َفَلَعلِ ي ال َأُقوُم ِمْن 
اْلَبْصَرِة   ِباْلَمَتاِع ِمَن  ِ، َأِجيُئَك  ُقْلُت َيا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ َتُه،  ِعْنِدِه َحتَّى َيَهَب َعامَّ

َثِني َيْرَفُع   -ُسِني ِفيهِ ُتَماكِ  َتُه؟ َفَقاَل: ِإنَّ َأِبي َحدَّ َفَلَعلِ ي ال َأُقوُم َحتَّى َتَهَب َعامَّ
َوال   َمْحُموٌد  َقاَل: »اْلَمْغُبوُن ال  َأنَُّه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيِ   ِإَلى  اْلَحِديَث 

َهَكَذا    َمْأُجوٌر«. اْلَقاِسِم:  َأُبو  ِهَشاٍم  َقاَل  َأِبي  َعْن  اْلَحِديِث  ِبَهَذا  َكاِمٌل  َثَنا  َحدَّ
ْيِخ َقاَل: ُكْنُت َأْحِمُل اْلَمَتاَع ِإَلى اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليِ    اْلَقنَّاِد: َقاَل َغْيُرُه َعْن َهَذا الشَّ

ْيِخ َقاَل: ُكْنُت  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َوُيَقاُل ِإنَُّه َوْهٌم ِمْن َكاِمٍل. َوَرَواُه َغْيُرُه َعْن هَ  َذا الشَّ
ُ َأْعَلُم.   َأْحِمُل اْلَمَتاَع ِإَلى َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن. َوَّللاَّ

أحمد بن الضحاك   إسناده ضعيف. 554 972
 الواسطي أبو عبد هللا 

َأْخَبَرَنا علي بن ُمَحمَّد بن الحسن المالكي َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد 
َأْحَمد ْبن الضحاك الواسطي  ببغداد  َعْبد َّللاَّ  َأُبو  َثَنا    - ْبن صالح األبهرى َحدَّ

ْبِن عبد هللا    أخبرنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّدِ سنة إحدى عشرة وثالثمائة.
َثَنا محم د بن الوليد البسرى  بن مهدى َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخَلٍد اْلَعطَّاُر. َقاال: َحدَّ
ثنا صالح بن حب ان َعِن اْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه: َأنَّ النَِّبيَّ   ثنا محم د بن عبيد حد  حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمسَّ َصَنًما  َأ. َصلَّى َّللاَّ  َفَتَوضَّ

 إسناده ضعيف. 555 973
أحمد بن طاهر بن عبد  
الرحمن البغدادي أبو  

 الحسن 

اْلَقاِسِم اآلَبْنُدوِنيَّ  َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل  اْلَبْرَقاِنيُّ  َأْحَمَد بن    َأْخَبَرَنا  َعَلى  َقَرْأُت  َيُقوُل 
ْحَمِن ْبِن ِإْسَحاقَ  حدثكم بشر    - َأِبي اْلَحَسِن اْلَبْغَداِديِ  بها  -طاهر ابن َعْبِد الرَّ

َثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َقاَل: اْبَتاَع َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد ِمْن َرُجٍل َفَماَكَسُه   بن مطر َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ]َفُقْلُت: ُتَماِكُس و  َثِني أنت ابن َعمِ  َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ   َفَقاَل[ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل »المغبون ال   ي َعْن َعِليٍ  َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َأِبي َعْن َجدِ 
 محمود وال مأجور«  

أحمد بن عبد هللا   إسناده ضعيف. 556 974
 الساباطي أبو العباس 

ثنا عامر بن إبراهيم المؤد ب   ثنا أبو محم د حب ان حد  َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ حد 
اَباِطيُّ اْلَبْغَداِديُّ  ِ السَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن    -أبو العب اس   - َحدَّ َحدَّ

ٍف َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعْن َأِبي   ُبْرَدَة َعْن َأِبي ُموَسى، َقاَل َقاَل  َعاِصٍم َعْن ُمَطرِ 
َوِرَضاُؤُهنَّ    ، آَباِئِهنَّ ِإَلى  النِ َساِء  »َأْمُر  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل 

ُكوُت«    السُّ

 إسناده ضعيف. 564 975

أحمد بن عبد هللا بن  
سليمان الوراق أبو  

بابن  معروف: الفضل،
 الفافي 

ِ الور اق َثَنا َأُبو اْلَفْضِل َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ  -َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد بن حميد بن رزق َحدَّ
ثنا قاسم المطرز   -المعروف بابن الفافى في سنة أربع وأربعين وثالثمائة حد 

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َكَراَمَة َوُسْفَياُن ْبُن َوِكيٍع. َقاال:   ِ َعْن  َحدَّ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ َحدَّ
ُل َمْن َأْسَلَم َمَع النَِّبيِ   . َقاَل: َأَنا َأوَّ ُسْفَياَن َوُشْعَبَة َعْن َسَلَمَة َعْن َحيََّة َعْن َعِليٍ 

 َصلَّى هللا عليه وسلم. 
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 أحمد بن علي الكلوذاني  إسناده ضعيف. 591 976

، أخبرنا علي بن عمر   ِ الط بري  َأُبو الطَّيِ ِب َطاِهُر ْبن َعْبد َّللاَّ َثَنا اْلَقاِضي  َحدَّ
  ، ثنا أحمد بن علي الكلوذاني  ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، حد  الحافظ، حد 

ِرْشِديُن،   َثَنا  َحدَّ  ، البصري  كن  الس  ْبن  َيْحَيى  ْبن  ُمَحمَّد  َكِن  السَّ َأُبو  َثَنا  َعْن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه   ، َعْن َساِلٍم، َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُيوُنَس، َعِن الزُّْهِريِ 

َم َفُهَو َلهُ  ، َوَأَخَذُه َصاِحُبُه َقْبَل َأْن ُيَقسَّ  «. َوَسلََّم: »َوَما َأْحَرَزُه اْلَعُدوُّ

أحمد بن عمران بن   إسناده ضعيف. 602 977
 موسى السوسي 

َثَنا   ِ ْبِن َشْهَرَياَر، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
وِسيُّ  ِ ْبُن  -ببغداد -َأْحَمُد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن ُموَسى السُّ ِبيِع ُعَبْيُد َّللاَّ َثَنا َأُبو الرَّ َحدَّ

ٍد الحارثي،   ، َعْن ُمَحمَّ ِ ْبِن َرَواَحَة اْلَبْصِريُّ َثَنا َيِزيُد ْبُن ُسْفَياَن ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ َحدَّ
، َعْن َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ، َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديِ  ُسَلْيَماَن التَّْيِميِ 

ُ َعَلْيِه وسلم: »ذنب ال ُيْغَفُر، َوَذْنٌب ال ُيْتَرُك، َوَذْنٌب ُيْغَفُر. َفَأمَّا    َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
اْلِعَباِد  َفُظْلُم  ُيْتَرُك  ال  الَِّذي  الذَّْنُب  ا  َوَأمَّ  ،ِ ِباّلِلَّ َفاإِلْشَراُك  ُيْغَفُر  ال  الَِّذي  الذَّْنُب 

 ِ ا الَِّذي ُيْغَفُر َفَذْنُب اْلَعْبِد َبْيَنُه َوَبْيَن َّللاَّ  َتَعاَلى« َبْعُضُهْم َبْعًضا، َوَأمَّ

أحمد بن فارس بن علي   إسناده ضعيف. 613 978
 الحفري أبو بكر 

ِد  أخبرنا أحمد بن فارس، َأْخَبَرَنا َأُبو َعِلي  اْلَحَسن ْبن ُمَحمَّد ْبن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ
ثنا عبد هللا بن أبي  ب، حد  ْبِن َيْحَيى ْبِن َحْلَبِس بن عبد هللا المخزومي المؤد 

ْبنُ  َبْكِر  َأُبو  َثِني  َبِقيَُّة َقاَل: َحدَّ َثَنا  ثنا أبو تقي، َحدَّ أبي مريم، عن    داود، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ  ْرَداِء: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ خبيب بن أبي ُعَبْيٍد، َعْن َأِبي الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َها َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأ َوَفِضَلْت َفْضَلٌة، َفَردَّ ِبَنَهٍر َوَمَعُه َقْعٌب َفَتَوضَّ

ُ َقْوًما َيْنَفُعُهْم ِبِه   ِفي النَّْهِر.  َوَقاَل: »ُيَبلِ ُغُه َّللاَّ

 إسناده ضعيف. 615 979
أحمد بن القاسم بن  
مساور الجوهري أبو  

 جعفر 

ثنا   َثَنا َعْبُد اْلَباِقي ْبُن َقاِنٍع اْلَقاِضي، حد  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر َقاَل: َحدَّ
ْبُن   َعْمِرو  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الجعد،  ثنا علي بن  القاسم بن مساور، حد  ابن  أحمد 

ُ َعَلْيِه  اْلَعالِء، َعْن ُمْسِلٍم، عن حية َعْن َعِليٍ  َقاَل: َأَمَرَنا َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
 ألكلته«. َوَسلََّم ِبَأْكِل الثَّْوِم، َوَقاَل: »َلْوال أن الملك ينزل علي 

 إسناده ضعيف. 618 980
أحمد بن القاسم بن عبد  

  الفرج،هللا بن مهدي أبو 
 معروف بابن الخشاب 

َثِني َأُبو اْلَفَرِج   . أخبرنا علي بن عمر الحافظ، َحدَّ َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم اأَلْزَهِريُّ
ِ ْبِن َمْهِديٍ  اْلَبْغَداِديُّ   - ِبِدَمْشَق َوَكَتَبُه لي بخطه -َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلوَ    - بصنعاء  -اِرِث بن عمر القرشي الصنعاني َحدَّ
ْبُن   َماِلُك  َثَنا  َحدَّ الشرود،  بن  بكر  ثنا  حد  الشرادي،  الحكم  ابن  ميمون  ثنا  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن   ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َأَنٍس، َعِن الزُّْهِريِ 

ُ َأَحٌد. ِإَذا اْشَتَكى َقَرَأ َعَلى نَ   ْفِسِه ِب: ُقْل ُهَو َّللاَّ

أحمد بن محمد بن أحمد   إسناده ضعيف. 620 981
 القطيعي 

ْحَمِن  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  الطََّناِجيِريُّ َقاَل: َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الرَّ
اْلَبكَّاِئيُّ ِباْلُكوَفِة، حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان، أخبرنا أحمد بن أبي 

ثنا محم د بن عث ، حد  ثنا يحيى بن عب اد البصري  َثَنا َثاِبٌت، خلف، حد  مان، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأْعَجَبُه    َنْحُو َرُجلٍ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

الِة.  َأَمَرُه ِبالصَّ
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أحمد بن محمد بن أحمد   إسناده ضعيف. 625 982
 اإلسفراييني أبو حامد 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن شعيب الروياني، َأْخَبَرَنا َأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد   َأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحمَّ
ْعَراِنيُّ  الشَّ َعْبَدَك  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ِإْبَراِهيُم  َثَنا  َحدَّ  ، اإلسفراييني  َطاِهٍر  َأِبي    - ْبُن 

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن  -بأسفرايين  َثَنا    - قراءة   -َوَأْخبَرَنا َأُبو َسْعٍد المالينيَحدَّ َحدَّ
ثنا الحسن بن شقيق،  َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ِعيَسى ْبِن المثنى الماليني، حد 
اْلَوهَّاِب   َعْبُد  َثَنا  َحدَّ حم اد،  بن  نعيم  ثنا  األعين، حد  الحسن  بن  محم د  ثنا  حد 

ان، ع  ، َعْن ِهَشاِم ْبَن حس  ن محم د ابن ِسيِريَن، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َأْوٍس، الثََّقِفيُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ال   ِ ْبِن َعْمٍرو ْبِن اْلَعاِص، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

 ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َيُكوَن َهَواُه َتَبًعا ِلَما ِجْئُت ِبِه  « 

أحمد بن محمد بن أحمد   إسناده ضعيف. 628 983
 السمناني أبو الحسين 

ثنا إسماعيل بن الحسين بن عبد هللا،  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسيِن بن السمناني، حد 
ثنا   حد  بديل،  بن  أحمد  ثنا  حد  الكاتب،  العالء  بن  هللا  عبيد  بن  محمد  ثنا  حد 

َثَنا َلْيٌث، َعْن َعْبِد   ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن َأِبيِه، َعْن مفضل بن صالح، َحدَّ الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَيْمِشي ِفي  َعاَئَشَة َقاَلْت: ُربََّما اْنَقَطَع ِشْسُع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َنْعٍل َحتَّى ُيْصِلَح اأُلْخَرى.

 إسناده ضعيف. 632 984
أحمد بن محمد بن  
إسحاق بن إبراهيم 
 المقرئ النيسابوري 

َبْكٍر   َأُبو  َثَنا  ثنا محم د بن المظفر الحافظ، َحدَّ َأِبي علي، حد  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن 
ثنا محم د بن  ِد ْبِن ِإْسَحاَق بن إبراهيم الن يسابوري  المقرئ، حد  َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا خشَناُم ْبُن َزْنَجَوْيهِ  ، َحدَّ ثنا    -ُهَو َيْخَتِلُف َمَعَناوَ   -حمدويه الن يسابوري  قال: حد 
َعْن   ُسَلْيَماَن،  َأِبي  ْبِن  اِد  َحمَّ َعْن  َطْهَماَن،  ْبُن  ِإْبَراِهيَم  َعْن  نعيم بن عمرو، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِرجَ  َوَخْيُر  »َخْيُر  َواْلُحَسْيُن،  اْلَحَسُن  َشَباِبُكُم  َوَخْيُر  َطاِلٍب،  َأِبي  ْبُن  َعِليُّ  اِلُكْم 
 نسائكم فاطمة بنت محم د صل ى هللا عليهما« 

أحمد بن أبي بكر   إسناده ضعيف. 634 985
 المقدمي أبو عثمان 

، أخبرنا محم د بن أبي   ثنا إسماعيل بن أبي  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ  بكر، حد 
ثنا أخي عن سليمان  ،   -يعني اْبَن ِباللٍ   -أويس، حد  َبِذيُّ َعْن َأِبي َعْبد اْلَعِزيِز الرَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ْيُل ِإَلى َقاَل: »ليأرزن اإلسالم ]إلى مكة والمدينة[ َكَما َيْأرِ  َمِن« ُز السَّ  الدِ 

أحمد بن محمد بن جهم   إسناده ضعيف. 638 986
 البلخي 

ِ ْبِن َشْهَرَياَر األصبهاني، أخبرنا سليمان بن أحمد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ
َثَنا َأُبو حاتم سهل  َثَنا َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن الجهم السمري، َحدَّ ْبن  الطبراني، َحدَّ

َثَنا يحيى ْبن زكريا ْبن َأِبي الحواجب الكوفي  قال: كنت  ُمَحمَّد السجستاني، َحدَّ
آخذا بيد األعمش فقال: قرأت القرآن َعَلى يحيى ْبن وثاب ثالثين مرة. كل ذلك  

ْجَز َفاْهُجْر }  أقرأ: وكذلك قرأ الحسن َعَلى علقمة، وعلقمة    [. 5]المدثر    {َوالرُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  َعَلى َعْبد َّللاَّ ْبن مسعود، وابن مسعود َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

أحمد بن محمد بن   إسناده ضعيف. 639 987
 جعفر الفامي أبو بكر 

ِد ْبِن جعفر الفامي،   زَّاُز، َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد الرَّ
حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن علي بن يحيى المعلم، أخبرنا ابن عرعرة، 

َأَنٍس. َقاَل: َكاَن َرجُ  َثاِبُت، َعْن  َثَنا  ثنا ديلم بن غزوان، َحدَّ ٌل ِمْن َصَحاَبِة  حد 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَقاُل َلُه جليبيب، وَكاَن ِبَوْجِهِه َدَماَمٌة، َقاَل: َفَعَرَض  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َتِجُدِني    ِ َّللاَّ َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:  التَّْزِويَج  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَّ  َرُسوُل  َعَلْيِه 

ِ َلْسَت َكاِسًدا. َفَقالَ   ِبَكاِسٍد« : »َلِكنََّك ِعْنَد َّللاَّ

أحمد بن محمد بن دراج   إسناده ضعيف. 650 988
 القطان أبو جعفر 

ِ الت م ار،   ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َأِبي طالب، َحدَّ
َثَنا َأُبو َجْعَفر َأْحَمد ْبن   ثنا محم د بن سعيد  َحدَّ ُمَحمَّد ْبن دراج الر ازي  القط ان، حد 

َثْتِني ُمْنَيُة  َثْتَنا ُأمُّ اأَلْسَوِد َقاَلْت: َحدَّ َثَنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل: َحدَّ العطار، َحدَّ
َبْرَزَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  َأِبي  َها  َبْرَزَة، َعْن َجدِ  ُ ِبْنُت ُعَبْيِد ْبِن أبي   َصلَّى َّللاَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم ِلِنَساِئِه: »َخْيُرُكنَّ َأْطَوُلُكنَّ َيًدا  « َوَذَكَر اْلَحِديَث.

 إسناده ضعيف. 652 989

أحمد بن محمد بن زكريا  
بن أبي عتاب الحافظ  

يعرف باخي   -أبو بكر  
 - ميمون 

ِ ْبِن   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْحَمَد ْبن شهريار األصبهاني، أخبرنا سليمان بن َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َأُبو َبْكٍر َأُخو َمْيُموِن اْلَبْغَداِديُّ    -أحمد الطبراني، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َزَكِريَّا

ِد ْبنِ   -اْلَحاِفُظ ُمَذاَكَرًة ِبِمْصرَ  َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ ثنا نصر بن علي، َحدَّ  حد 
، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َعُروَبَة، َعِن  َثَنا ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد اأَلَبحُّ اْلَحَكِم ْبِن جحل، َحدَّ
 ُ اْلَحَكِم ْبِن جحل، َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبي ُموَسى َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلى َعْبٍد فِ  ُرُه ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة  « َعَلْيِه وسلم: »َما َسَتَر َّللاَّ ْنَيا َفُيَعيِ   ي الدُّ

 إسناده ضعيف. 669 990
أحمد بن محمد بن عباد  

 الجوهري 

َثَنا   َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد بن عبد هللا بن شهريار، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، َحدَّ
ِد ْبِن َعبَّاٍد   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِزَياِد ْبِن َزبَّاٍر  َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ اْلَجْوَهِريُّ البغدادي 

َثَنا شرقي ْبن القطامي َقاَل: سمعت أبا طلق العائذي يحدث   اْلَكْلِبيُّ َقاَل: َحدَّ
عن شراحيل ْبن القعقاع، َعن عمرو ْبن معدي كرب الزبيدي َقاَل: لقد رأيتنا  
قلنا: حججنا  إذا  ونحن  قرب   من 

قسرالب أتتك  قد  زبيد  هذي   ... عذرا  إليك  تعظيما   يك 
يقطعن خبتا وجباال وعرا ... قد خلفوا األنداد خلوا صفرا َوَلَقْد َرَأْيُتَنا ُوُقوًفا ِبَبْطِن 
َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َفَقاَل   . اْلِجنُّ َتَتَخطََّفَنا  َأْن  َنَخاُف  ٍر  ُمَحسِ 

وا َعْن َبْطِن ُعَرَنَة، َفِإنَُّهْم ِإْخَواُنُكْم ِإْذ َأْسَلُموا« َوَعلََّمَنا التَّْلِبَيَة »َلبَّْيَك اللَُّهمَّ  »اْرَتِفعُ 
ْعَمَة َلَك، َواْلُمْلَك ال َشِريَك    َلَك«َلبَّْيَك، َلبَّْيَك ال َشِريَك َلَك َلبَّْيَك، ِإنَّ اْلَحْمَد َوالنِ 

 إسناده ضعيف. 672 991
أحمد بن محمد بن  

عيسى الخلنجي أبو  
 جعفر 

َأُبو   َأْخَبَرِني  إبراهيم اإلسماعيلي،  أحمد بن  أخبرنا   ، اْلَبْرَقاِنيُّ َبْكر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ثنا داود بن عمرو،  ، حد  ِد ْبِن عيسى الخلنجي البغدادي  َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا َشِريُك، َعِن اْلُمْخَتاِر، عَ  ِ  َحدَّ ِن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي اأَلْحَوِص، َعْن َعْبِد َّللاَّ
 َقاَل: اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت، شَواٌل، َوُذو اْلَقْعَدِة، َوَعْشٌر من ذي الحجة. 

 إسناده ضعيف. 674 992
أحمد بن محمد بن علي  
بن الحسين السيبي أبو  

 بكر

ثني أبي أبو بكر   َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد بن علي السيبي، حد   ِ َأُبو َعْبِد َّللاَّ َثِني  َحدَّ
َثَنا   ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُرَمْيٍس َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ . َقاال: َحدَّ َوَعمِ ي َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ

ثنا يزيد بن هارون، أَ  ب اح، حد  ْخَبَرَنا ُجَهْيُر ْبُن َيِزيَد  اْلَحَسُن ْبُن محم د ابن الص 
ُ َعَلْيِه   اْلَعْبِديُّ َعْن ِخَداِش ْبِن َعيَّاٍش، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َشِهَد َعَلى ُمْسِلٍم َبَشَهاَدٍة َلْيَس َلَها ِبَأْهٍل َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن  

 اِر« النَّ 
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أحمد بن محمد بن   إسناده ضعيف. 680 993
 محمد الهروي أبو بشر 

ِد بن محم د بن جعفر   َثَنا اْلَقاِضي َأُبو ِبْشٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ أخبرنا الصيمري، َحدَّ
ِ ْبُن َجْعَفِر ْبِن ِإْسَحاَق بن جابر الموصلي  -ببغداد  -الهروي   َثَنا َعْبُد َّللاَّ   - َحدَّ
،  - بالبصرة ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري  ثنا محم د بن عبدة الموصلي، حد  حد 

ثنا كيسان مد ابن النعمان، حد  ثنا عبد الص  َعِن َيِزيَد ْبِن ِبالٍل،   -أبو عمر   -حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »إذا ُصْمُتْم َفاْسَتاُكوا ِبالْ  َغَداِة  َعْن َخبَّاٍب، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

اِئَم ِإَذا َيِبَسْت َشَفَتاُه َكاَن َلُه ُنوًرا َبْيَن َعْيَنْيِه َيْوَم  ، َفِإنَّ الصَّ َوال َتْسَتاُكوا ِباْلَعِشيِ 
 اْلِقَياَمِة« . 

 إسناده ضعيف. 682 994
أحمد بن محمد بن  

  عمر،موسى المعدل أبو 
 المعروف بابن العالف 

العالف   بن  موسى  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  ُعَمَر  َأُبو  َثِني  َحدَّ الت نوخي،  أخبرنا 
َثِني َأِبي َعْبُد   ، َحدَّ مد اْلَهاِشِميُّ ثنا إبراهيم بن عبد الص  المخرمي  الشاهد، حد 
ثني عمي إبراهيم بن محم د ْبن َعْبد الصمد ْبن َعِلي  ْبن   َمِد ْبُن ُموَسى، حد  الصَّ

ُ َعَلْيِه  َعبْ  ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِ ْبِن اْلَعبَّاِس، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ  ِد َّللاَّ
ُهوَد فبهم تستخرج   الحقوق«.َوَسلََّم: »َأْكِرُموا الشُّ

أحمد بن محمد بن   إسناده ضعيف. 685 995
 مقاتل الرازي أبو بكر 

َبْكر، َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَباِقي ْبُن َقاِنِع ْبِن َمْرُزوٍق القاضي، أخبرنا اْلَحَسن ْبن َأِبي  
َثَنا َأُبو ُمِطيٍع، َعْن َأِبي  ثنا أبي، َحدَّ حدثنا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي، حد 
، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ   َحِنيَفَة، َعْن َخاِلِد ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد َخْيٍر، َعْن َعِليٍ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم: َأنَُّه توضأ فمسح َرْأَسُه َثالَث َمرَّاٍت.

أحمد بن محمد بن   إسناده ضعيف. 686 996
 مسلم البغدادي

ثنا   ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ الخفاف، أخبرنا محم د بن المظفر، حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ
اْلَبِغداِديُّ قال:  علي بن أحمد بن سليمان،   َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم  َحدَّ

َعْن   اَن،  َحسَّ ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  َزْيٍد،  َأُبو  َثاِبٌت  َثَنا  َحدَّ الربيع،  بن  أخبرنا غسان 
ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم  َحْفَصَة ِبْنِت ِسيِريَن، َعْن ُأمِ  َعِطيََّة َقاَلت: َنَهاَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َجاِل ِإال َمَع ِذي محرم. َث َمَع الرِ   َأْن َنَتَحدَّ

 إسناده ضعيف. 693 997

أحمد بن محمد بن  
المظفر التميمي  

األصبهاني القصاب أبو  
 بكر

المظفر   لفظه وكتابة    -حدثني أحمد بن محمد بن  ْبُن    -من  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ
ثنا   َثَنا َأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى اْلَخفَّاُف، حد  ُموَسى ْبِن َمْرُدَوْيِه اْلَحاِفُظ، َحدَّ

بْ  اِن  ، َعْن َحسَّ اأَلْوَزاِعيُّ َثَنا  ثنا معاوية بن يحيى، َحدَّ ِن  أحمد بن يونس، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اتَُّقوا اْلَحَجَر   َعِطيََّة، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلَحَراَم ِفي اْلُبْنَياِن، َفِإنَُّه َأَساُس اْلَخَراِب« 

 إسناده ضعيف. 699 998
أحمد بن محمد بن  

يحيى الدوسي الصيرفي 
 الحسين األنباري أبو 

يحيى  بن  ُمَحمَّد  بن  َأْحَمد  اْلُحَسْين  أبو  َثَنا  َحدَّ  ، األنباري  طاهر  أبو  أخبرنا 
ثنا داود بن  ثنا أبو القاسم ابن بنت منيع، حد  ، حد  يرفي  الدوسي األنباري  الص 

اْلَوِليدُ  َثَنا  َحدَّ ُمْسِلمٍ   - رشيد،  اْبُن  َقاَل:    -ُهَو  اْلَبْكِريِ   ائِب  السَّ ْبِن  ُمَحمَِّد  َعْن 
ُ َعَلْيِه   َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن عمرو ابن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص، َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَلِدِه« َوَسلََّم َقاَل: »َحقُّ َكِبيِر اإِلْخَوِة َعَلى َصِغيِرِهْم َكَحقِ  اْلَواِلِد َعَلى 

أحمد بن محمد المروزي  إسناده ضعيف. 707 999
 أبو جعفر 

  ِ َثَنا َأُبو اْلَفْضل ُعَبْيد َّللاَّ ِ النجار، َحدَّ ِد ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرِني ُعَبْيُد َّللاَّ
دٍ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ ْحَمن الزُّْهِري  ثنا    - َأُبو َجْعَفٍر اْلَمْرَوِزيُّ   -ْبن َعْبد الرَّ حد 

َوَأْخَبَرَنا-يحيى بن أبي طالب اْلَحَسِن الحرشي   .  ْبُن  َأْحَمُد  َبْكٍر  َأُبو  اْلَقاِضي 
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ثنا يحيى بن أبي طالب،  ثنا أبو العب اس محم د ابن يعقوب األصم، حد  قال: حد 
ُحَسْينٌ  َثَنا  َحدَّ الحباب،  بن  زيد  ثنا  ْبِن    -حد  اْلُحَسْيِن  َعِن  اأَلَصمِ   َحِديِث  وِفي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعِن َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن جَ   -َوْرَدانَ  اِبٍر: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َراِويِل.  الِة ِفي السَّ  الصَّ

 إسناده ضعيف. 708 1000
أحمد بن محمد الواسطي 

 أبو الحسن 

ِ ْبن َعِلي  ْبِن ِعَياٍض اْلَقاِضي َنْصٍر َوَأُبو    -ِبُصورَ   -َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّد َعْبد َّللاَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن    -بصيدا   - َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن بن أحمد الوراق َقااَل: َحدَّ

، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ  اِنيُّ ثنا    -َأُبو اْلَحَسِن اْلَواِسِطيُّ ببغداد  -ُجَمْيٍع اْلَغسَّ حد 
َثَنا ِبْشُر ْبنُ  ، َحدَّ مري  ، َعْن َهاُروَن اأَلْعَوِر، محم د بن الجهم الس  ِريُّ كَّ  ُمَحمٍَّد السُّ

ُ َعَلْيِه   َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
يِن.  وسلم: أنه كان يقرأ ملك َيْوِم الدِ 

أحمد بن مالك بن حبيب   إسناده ضعيف.  725 1001
 حفص المؤدب أبو 

ثنا    - أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف حد 
بُ  َثَنا َأُبو َحْفٍص َأْحَمُد ْبُن َماِلِك ْبِن َحِبيٍب اْلُمَؤدِ  َكَتَب    - عبد هللا بن أحمد، َحدَّ

َعَليَّ  وَقَرَأُه  ِبَخطِ ِه  عن    - ِلي  إسرائيل،  ثنا  حد  عامر،  بن  األسود  ثنا  حد  قال: 
غزرة، َعْن َجْعَفِر ْبِن َأِبي َوْحِشيَِّة، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل:  أسباط بن  

، َفَعَطَس َفَحِمَد   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَتاُه َيُهوِديٌّ ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
فَ  ُد،  ُمَحمَّ َيا   ُ َيْرَحُمَك َّللاَّ َلُه:  َفَقاَل   ،َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َّللاَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 »َيْهِديُكُم َّللاَُّ« 

أحمد بن مكرم بن خالد   إسناده ضعيف.  727 1002
 البرتي أبو الحسن 

، أخبرنا محم د  ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَواِسِطيُّ اٍم َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َتمَّ
ثنا   َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمْكَرِم ْبِن خالد البرتي، حد  بن المظفر الحافظ، َحدَّ

َثَنا ِبْسَطاُم بْ  ثنا روح بن عبادة، َحدَّ ُن ُمْسِلٍم َقاَل: َسِمْعُت  علي بن المديني، حد 
ِ اْلُغَبِريَّ َقاَل: َسِمْعُت َعاِئَذ ْبَن َعْمٍرو اْلُمَزِنيَّ َيُقوُل: َبْيَنا َنْحُن   َخِليَفَة ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأْعَراِبيٌّ َقْد َأَلحَّ َعَلْيِه اْلَمْسَأَلَة يَ  ُقوُل: َيا  َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َمْنِزَلُه َفَأَخَذ ِبِعَضاَدَتِي اْلُحْجَرِة، ُثمَّ َأْقَبَل   ِ َأْطِعْمِني. َفَدَخَل َرُسوُل َّللاَّ َرُسوَل َّللاَّ
َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه َفَقاَل: »َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َتْعَلُموَن َما ِفي اْلَمْسَأَلِة َما َسَأَل  

 ُثمَّ َأَمَر َلُه ِبَطَعاٍم. «.َبْيِنهِ  َأَحٌد ِإال َلْيَلةَ 

أحمد بن نصر بن مالك   إسناده ضعيف.  728 1003
 الخزاعي أبو عبد هللا 

قَّاُق. َوَأُبو َسْهِل ْبُن  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر، َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن َأْحَمدَ  . الدَّ
َثَنا   َثِني َأِبي َعْن َسْهِل ْبِن   َأْحَمُد ْبنُ ِزَياٍد َقاال: َحدَّ َعْبِد الجبار العطاردي، َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم:   اْبِن ُسْفَياَن اأَلْسَلِميِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  ُشَعْيٍب، َعنِ 
ُبو ُقَرْيٍش، َوَكْعِب ْبِن َعْمٍرو  ْبِن ُلَؤيٍ  َوُهَو أَ  »َنَزَل اْلُقْرآُن َعَلى ُلَغِة اْلَكْعَبْيِن، َكْعبِ 

 ُخَزاَعَة«  َوُهَو َأُبو

 أحمد بن الوليد المخرمي إسناده ضعيف.  733 1004

َثَنا َأُبو َغاِنٍم ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف اأَلْزَرُق،  ل، َحدَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن المحسن المعد 
ثنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن اْلَوِليِد َوِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَهْيَثِم اْلَبَلِديُّ   حد 

َثَنا ُعَفْيُر بْ  َثَنا َأُبو اْلَيَماِن، َحدَّ ُن َمْعَداَن، َعْن َعَطاٍء، َعْن َأِبي َسِعيٍد  َقاال: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيْأُخُذ َأَحُدُكْم ِمْن ُطوِل ِلْحَيِتِه َوَلِكْن   َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ْدَغْيِن« ِمَن   الصُّ
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أحمد بن الهيثم بن أبي   إسناده ضعيف.  737 1005
 داود المصري 

ِ ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن ِإْسَماِعيَل اْلَمَحاِمِليُّ َقاَل: َهَذا ِكَتاُب    َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَهْيَثِم ْبِن أبي داود   ي ِبَخطِ  َيِدِه، َوَدَفَعُه ِإَلْيَنا َفَقَرْأُت ِفيِه َحدَّ َجدِ 

ثنا عبد هللا   -جارنا  - المصري  َثَنا ِإْسَراِئيُل، َعْن ُمْسِلٍم، َعْن    حد  بن رجاء، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َوُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َنَحَر َهْدَيُه يوم صدر بالتنعيم.

أحمد بن الهيثم بن خالد   إسناده ضعيف.  738 1006
 الدينوري 

يَنَوِريُّ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَهْيَثِم ْبِن َخاِلٍد الدِ  إمالء في  -َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد بن طلحة، َحدَّ
ثنا محم د بن   -جامع المنصور  ِ ْبُن َحْمَداَن ْبِن َوْهٍب الحافظ، حد  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

ِريِ  َمْنُصورُ  َثَنا َأُبو السَّ َرْيِك، َعْن  جعفر العابد، َحدَّ  ْبُن َعمَّاٍر، َعْن َخاِلِد ْبِن الدُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َتُقوُل َجَهنَُّم   َيْعَلى ْبِن منبه َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َلَهِبي« ِلْلُمْؤِمِن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُجْز َيا ُمْؤِمُن َفَقْد َأْطَفَأ ُنوُرَك  

 إسناده ضعيف. 752 1007
محمد بن أبي الخصيب 

 األنطاكي 

، حدثنا أبو   يرفي  ُد ْبُن موسى بن الفضل بن شاذان الص  َأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد ُمَحمَّ
ثنا   حد  الدوري،  محم د  بن  العب اس  ثنا  حد  األصم،  يعقوب  بن  محمد  العباس 
 ، َثِني ُبَكْيُر ْبُن اأَلَشجِ  ثنا ابن لهيعة، َحدَّ ، حد  محم د بن أبي الخصيب األنطاكي 

ِ    َعْن َناِفٍع َقاَل: قلت لعبد هللا بن عمر: ما كان َأْكَثَر َما َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل َّللاَّ
َعَلْيِه    ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوَل َّللاَِّ  َسِمْعُت  َقاَل:  الرخص؟  ِفي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ

ُ ُمْخِلًصا ِمْن  َوَسلََّم َيُقوُل: ِإنِ ي أَلْرُجو َأْن ال َيُموَت َأَحٌد َيْشَهُد َأْن ال ِإَلَه   ِإال َّللاَّ
ُ َعزَّ   ُبُه َّللاَّ    َوَجلَّ«َقْلِبِه َفُيَعذِ 

 إسناده ضعيف.  757 1008
محمد بن داود بن  

سليمان المقرئ الخشاب  
 أبو بكر 

ْبِن سليمان المقرئ   َداُوَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َطْلَحَة، َحدَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ثنا   ، حد  وِفيُّ ثنا أبو عبد هلل َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر الصُّ اب، حد  الخش 

اْلَفَرُج ْبُن ُفَضاَلةَ  َثَنا  ِزَياٍد،  أبو إبراهيم الترجماني، َحدَّ ْحَمِن ْبِن  ، َعْن َعْبِد الرَّ
َعْن َمْوَلى ُأمِ  َمْعَبٍد، َعْن ُأمِ  َمْعَبٍد اْلُخَزاِعيَِّة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ عليه وسل م  

ْر َقْلِبي ِمَن النِ َفاِق، َوَعَمِلي ِمَن الر ِ  َياِء،  َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َكاَن َيْدُعو: »اللَُّهمَّ َطهِ 
َوِلَساِني ِمَن اْلَكِذِب، َوَعْيِني ِمَن اْلِخَياَنِة؛ َفِإنََّك َتْعَلُم خائنة األعين وما تخفي 

 الصدور« .

محمد بن دليل بن بشر   إسناده ضعيف.  759 1009
 اإلسكندراني أبو بكر 

ُد َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم الحافظ، حدثنا عبد الرحمن بن العباس،   َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َحدَّ
ثنا هانئ    -قدم علينا ببغداد  -ْبُن َدِليٍل اْلِمْصِريُّ  ثنا محم د بن سنجر، حد  حد 

َثَنا َسِعيُد ْبُن اْلَمْرُزَباِن، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َثْوَبانِ  َمْوَلى َرُسوِل    -بن سعيد، َحدَّ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َوَسلََّم: »َمْن   َّللاَِّ  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَل: 

ُ َوَأْشَهُد أن   َأ َفَأْسَبَغ اْلُوُضوَء ُثمَّ َقاَل ِعْنَد َفَراِغِه: َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ َتَوضَّ
ُ    محم دا رسول هللا، اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِمَن التَّوَّاِبيَن َواْجَعْلِني ِريَن َفَتَح َّللاَّ ِمَن اْلُمَتَطهِ 

 َلُه َثَماِنَيَة َأْبَواِب اْلَجنَِّة َيْدُخُل ِمْن َأيَُّها َشاَء« 
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محمد بن زياد بن زبار   إسناده ضعيف.  765 1010
 الكلبي أبو عبد هللا 

ِ ْبِن اْلُحَسْيِن اْلَمَحاِمِليُّ َقاَل: َوَجدُت ِفي   ِ َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ
َثَنا زهير بن محمد بن   ي اْلُحَسْيِن ْبِن إسماعيل القاضي بخط يده: َحدَّ ِكَتاِب َجدِ 

َثَنا محمد بن زيد الكلبي ، َحدَّ َثَنا    -زهير  كذا َقاَل لنا  -زهير المروزي  َقاَل: َحدَّ
ثنا سليمان بن   ِ ْبِن َشْهَرَياَر، حد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ شرقي بن قطامي. وَأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا   َحدَّ  ، البغدادي  اْلَجْوَهِريُّ  َعبَّاٍد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ  ، الطبراني  أحمد 

َزبَّارٍ  ْبِن  ِزَياِد  ْبُن  ُد  َطْلٍق   ُمَحمَّ َأِبي  َعْن   ، اْلُقَطاِميِ  ْبُن  َشْرِقيُّ  َثَنا  َحدَّ  ، اْلَكْلِبيُّ
، َعْن َشَراِحيَل ْبِن اْلَقْعَقاِع َقاَل: سمعت َعْمَرو ْبَن َمْعِدي َكِرَب َيُقوُل:  اْلَعاِئِذيِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلبَّيْ  َك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك ال َنُقوُل َكَما َعلََّمَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
. َلَك«   َشِريَك  ال  َواْلُمْلَك  َلَك  ْعَمَة  َوالنِ  اْلَحْمَد  ِإنَّ  َلبَّْيَك،  َلَك  َلْفُظ حديث  َشِريَك 

 المحاملي  

 إسناده ضعيف.  781 1011
محمد بن سعيد بن  

يحيى البزوري أبو عبد  
 هللا

ِ ْبِن ُمَحمَِّد  ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ ُد ْبُن َعِلي  ْبن َيْعُقوب المعدل، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
بن   عب اس  ثنا  حد   ، البزوري  سعيد  بن  ُمَحمَّد  هللا  عبد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الفتح،  ْبن 

بيع، عن صبيح، ثنا سفيان الثوري، عن الر  ثنا قبيصة، حد  عن يزيد    محم د، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:  ، عن أنس ابن َماِلٍك َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ قاشي  الر 

ْنَيا َرِشيٌد ِفي اآلخرة«   »اْلَحِليُم َرِشيٌد ِفي الدُّ

 إسناده ضعيف.  782 1012
محمد بن سعيد بن  

يحيى البزوري أبو عبد  
 هللا

ِ ْبِن ُمَحمَِّد  ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ ُد ْبُن َعِلي  ْبن َيْعُقوب المعدل، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
بن   عب اس  ثنا  حد   ، البزوري  سعيد  بن  ُمَحمَّد  هللا  عبد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الفتح،  ْبن 

بيع، عن صبيح، ثنا سفيان الثوري، عن الر  ثنا قبيصة، حد  عن يزيد    محم د، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:  ، عن أنس ابن َماِلٍك َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ قاشي  الر 

ْنَيا َرِشيٌد ِفي اآلخرة ُ    «.»اْلَحِليُم َرِشيٌد ِفي الدُّ وبإسناده: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 «. نبياَعَلْيِه َوَسلََّم: »كاد الحليم أن يكون  

 إسناده ضعيف.  791 1013
محمد بن سالم بن عبيد  
هللا البصري الجمحي أبو 

 عبد هللا 

  ، َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب اأَلْصَبَهاِنيُّ َأُبو َجْعَفٍر  َأْخَبَرَنا  أخبرنا الحسن بن أبي بكر، 
َثَنا   م الجمحي، َحدَّ ثنا محم د بن سال  ثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، حد  حد 

َقاِد، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك: َأنَّ النَِّبيَّ  ُ َعَلْيِه  َزاِئَدُة ْبُن َأِبي الرُّ  َصلَّى َّللاَّ
ِلْلَوْجِه،  َأْنَضُر  َفِإنَُّه  َتْنَهِكي،  َوال  َفَأِشمِ ي  َخَفْضِت  »ِإَذا  َعِطيََّة:  أُلمِ   َقاَل  َوَسلََّم 

ْوِج«    َوَأْحَظى ِعْنَد الزَّ

 إسناده ضعيف.  792 1014
محمد بن سالم بن عبيد  
هللا البصري الجمحي أبو 

 عبد هللا 

َثَنا   ، َحدَّ ثنا سليمان بن أحمد الط براني  ِ ْبِن َشْهَرَياَر، حد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُب النَّْحِويَّ   -َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ثنا    -ُيَلقَّ َوَأْخَبَرَنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم، حد 

َثَنا َأُبو اْلَعبَّ  اِس َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن محم د ابن الحسن بن مقسم المقرئ، َحدَّ
ُد ْبُن َسالٍم، َعْن زائدة بن أبي الرقاد،  َثَنا ُمَحمَّ زيد بن سي ار بن َثْعَلٌب َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أُلمِ  َعِطيََّة:  َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

َة، ِإَذا َخَفْضِت َفَأِشمِ ي َوال َتْنَهِكي، َفِإنَُّه َأْضَوُأ ِلْلَوْجِه، َوَأْحَظى ِعْنَد  »َيا ُأمَّ َعِطيَّ 
ْوِج«    الزَّ
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 إسناده ضعيف.  804 1015
محمد بن صبيح أبو  

يعرف بابن   العباس،
 السماك 

اْلُحَسْيِن   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر  َأُبو  َأْخَبَرَنا  المقرئ،  ُعَمَر  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
ثنا    -ِبَمكََّة، في المسجد الحرام   -اآلُجرِ يُّ  ، حد  ثنا أحمد بن يحيى الحلواني  حد 

مَّا السَّ ْبِن  َصِبيِح  ْبُن  ُمَحمَُّد  َثَنا  َحدَّ العابد،  أي وب  بن  ْبِن  يحيى  َعاِئِذ  َعْن  ِك، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُنَسْيٍر، َعْن َعَطاٍء، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
»َمْن َماَت ِفي َهَذا اْلَوْجِه ِمْن َحاجٍ  َأْو ُمْعَتِمٍر، َلْم ُيْعَرْض َوَلْم ُيَحاَسْب، َوِقيَل  

 َلُه اْدُخِل اْلَجنََّة«  

 إسناده ضعيف.  805 1016
محمد بن صبيح أبو  

يعرف بابن   العباس،
 السماك 

اْلُحَسْيِن   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر  َأُبو  َأْخَبَرَنا  المقرئ،  ُعَمَر  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
ثنا    -ِبَمكََّة، في المسجد الحرام   -اآلُجرِ يُّ  ، حد  ثنا أحمد بن يحيى الحلواني  حد 

مَّا السَّ ْبِن  َصِبيِح  ْبُن  ُمَحمَُّد  َثَنا  َحدَّ العابد،  أي وب  بن  ْبِن  يحيى  َعاِئِذ  َعْن  ِك، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُنَسْيٍر، َعْن َعَطاٍء، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
»َمْن َماَت ِفي َهَذا اْلَوْجِه ِمْن َحاجٍ  َأْو ُمْعَتِمٍر، َلْم ُيْعَرْض َوَلْم ُيَحاَسْب، َوِقيَل  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َلُه اْدُخِل اْلَجنََّة«. وَ  َقاَلْت َعاِئَشُة: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َ ُيَباِهي ِبالطَّاِئِفيَن«   َّللاَّ

 إسناده ضعيف.  808 1017
محمد بن طاهر بن خالد  

يعرف بابن   العباس،أبو 
 ابي الدميك 

ل، أخبرنا جعفر بن محم د بن نصير،  ِد ْبِن َعْبِد هللا المعد  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ثنا سليمان بن الفضل   ُد ْبُن َطاِهِر ْبِن أبي الدميك، حد  َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ َحدَّ

اٍم، َعْن   ِ ْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن َهمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس: َأنَّ النَِّبيَّ  الزيدي، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِمْن ُحْسِن ِعَباَدِة اْلَمْرِء ُحْسُن َظنِ ِه«    َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف.  845 1018
إبراهيم بن أحمد بن  
سهل البغدادي أبو  

 يوسف 

ْبِن   َحْمَزَة  ْبُن  ُمَحمَُّد  َعِليٍ   َأُبو  أنبأنا أبو بكر  َأْخَبَرَنا  ه ان،  الد  َأْحَمَد بن حرب 
َأْحَمَد ْبِن َسْهِل ْبِن شوكر أبو يوسف    -بالكوفة   -الطلحي  ِإْبَراِهيُم ْبُن  َثَنا  َحدَّ

اِج، َعْن ِسَماِك   َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة َعِن اْلَحجَّ بيع بن ثعلب، َحدَّ ثنا الر  البغدادي، حد 
الم  ْبِن َحْرٍب، َعْن َتِميِم ْبِن َطرَ  َفَة. َقاَل: إن رجلين اختصما إلى النبي عليه الس 

َناَقُتُه.  َأنََّها  َنًة  َبيِ  ِمْنُهَما  َواِحٍد  َوَأَقاَم ُكلُّ  ِمْنُهَما،  َواِحٍد  َيِد  َلْيَسْت ِفي  َناَقٍة  ِفي 
الم َبْيَنُهَما ِنْصَفْيِن.  َفَجَعَلَها رسول هللا عليه الس 

 إسناده ضعيف.  846 1019
إبراهيم بن بن أحمد بن  

الحسن المقرئ  
 القرميسيني أبو إسحاق 

الحسن   بن  أحمد  بن  إبراهيم  ثنا  حد  بكير،  ْبن   ِ َّللاَّ َعْبد  َأِبي  بخط  قرأت 
َأْخَبَرَنا َعِليُّ بن أحمد بن عمر   -قدم َعَلْيَنا بغداد من الموصل  -القرميسيني 

وِفيُّ    - َوَما كتبناه إال  عنه  -المقرئ، َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد اْلِقْرِميِسيِنيُّ الصُّ
محم د  أبي  بن  محم د  ثنا  حد  حبيب،  ابن  محم د  بن  أحمد  محم د  أبو  ثنا  حد 

ثنا اب  ، حد  ثنا سفيان بن سعيد    -يعني يحيى  -ن عيسى الرملي المروزي  حد 
اُد ْبُن َزْيٍد، َعْن َأيُّوَب، َعْن َأِبي ِقالَبَة، َعْن َكِثيِر ْبِن َأْفَلَح،  َثَنا َحمَّ الث وري، َحدَّ
الم: »َأَتاِني ِجْبِريُل َفَقاَل:   َعْن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ عليه الس 

الَم َوَيُقوُل: ِإنَّ ِمْن ِعَباِدي َمْن ال َيْصُلُح ِإيَماُنُه  يَ  ُد، َربَُّك َيْقَرُأ َعَلْيَك السَّ ا ُمَحمَّ
ِإال ِباْلِغَنى َوَلْو َأْفَقْرُتُه َلَكَفَر، وِإنَّ ِمْن ِعَباِدي َمْن ال َيْصُلُح ِإيَماُنُه إال  بالفقر  
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ْقِم َوَلْو َأْصَحْحُتُه ولو َأْغَنْيُتُه َلَكَفَر، وِإنَّ ِمْن عِ  َباِدي َمْن ال َيْصُلُح ِإيَماُنُه ِإال ِبالسُّ
ِة َوَلْو َأْسَقْمُتُه َلَكَفَر«  حَّ  َلَكَفَر، وِإنَّ ِمْن ِعَباِدي َمْن ال َيْصُلُح ِإيَماُنُه ِإال ِبالصِ 

 إسناده ضعيف.  847 1020
إبراهيم بن أحمد بن  

إبراهيم المقرئ البزوري 
 أبو إسحاق 

َثَنا َأُبو ِإْسَحاق ِإْبَراِهيم ْبن َأْحَمَد ْبن ِإْبَراِهيَم  َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر بن بكير، َحدَّ
قتيبة بن   ثنا  الفريابي، حد  القاضي جعفر بن محم د  ثنا  المقرئ، حد  البزوري 

َثَنا اْبُن  َلِهيَعَة، َعِن اْبِن اْلَهاِد َعِن المط لب عن أبيه، أن رسول هللا  سعيد، َحدَّ
ِ َعزَّ   َعاَدِة؛ ُطوُل اْلُعْمِر ِفي َطاَعِة َّللاَّ َعاَدَة ُكلَّ السَّ الم َقاَل: »ِإنَّ السَّ عليه الس 

 َوَجلَّ«  

محمد بن يحيى الحجري   إسناده ضعيف.  868 1021
 الكندي 

ِ ْبن شهريار األصبهاني، أخبرنا أبو القاسم   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
يرازي   ثنا إبراهيم بن درستويه الش    - سليمان ابن أي وب بن أحمد الطبراني، حد 

، أخبرنا محم د بن العب اس الخزاز،  -ببغداد  .وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري 
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُدُرْسُتَوْيهِ َأْخَبَرَنا أَ  ، َحدَّ ِ ْبُن ِإْسَحاَق اْلَمَدايِنيُّ ٍد َعْبُد َّللاَّ  -ُبو ُمَحمَّ

َثَنا    -َواللَّْفُظ ِللطََّبَراِنيُّ  ، َحدَّ ُد ْبُن َيْحَيى اْلَحَجِريُّ اْلِكْنِديُّ اْلُكوِفيُّ َثَنا ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ
ِ ْبُن اأَلْجَلحِ  ، َعْن َأِبيِه، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َجاَء اْلَعبَّاُس  َعْبُد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َمَرِضِه، َفَرَفَعُه َفَأْجَلَسُه ِفي َمْجِلِسه َعَلى   َيُعوُد النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َوسَ  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َلُه  َفَقاَل  َفَقاَل  َسِريرِِه  َعمِ «  َيا   ُ َّللاَّ »َرَفَعَك  لََّم: 

َواْلُحَسْيُن،  اْلَحَسُن  َوَمَعُه  َفَدَخَل  »َيْدُخُل«  َفَقاَل:  َيْسَتْأِذُن؟  َعِليٌّ  َهَذا  اْلَعبَّاُس: 
َعم ِ  َيا  َوَلُدَك  »ُهْم  َقاَل:  ِ؟  َّللاَّ َرُسوَل  َيا  َوَلُدَك  َهُؤالِء  اْلَعبَّاُس:  َقاَل:    «.َفَقاَل 

ُ َكَما َأُتِحبُّ   ُأِحبُُّهَما«.ُهَما؟ َقاَل: »َأَحبََّك َّللاَّ

 إسناده ضعيف.  869 1022
إبراهيم بن رستم الفقيه  

 المروذي أبو بكر 

َثَنا اْلَقاِضي   ِد ْبِن َأْحَمَد بن حم اد الواعظ، َحدَّ َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
المحاملي   ِإْسَماِعيَل  ْبُن  اْلُحَسْيُن   ِ َّللاَّ َعْبِد  بن    -إمالء   -َأُبو  يوسف  ثنا  حد 

اُد ْبُن َسَلَمَة، عَ  ثنا إبراهيم بن رستم، َأْخَبَرَنا َحمَّ ِد ْبِن َعْمٍرو، موسى، حد  ْن ُمَحمَّ
َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللا عليه َوَسلََّم:  

َم ِمْن َذْنِبِه، َوَمْن   -ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا   - »َمْن َأذََّن َخْمَس َصَلَواتٍ  ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
َم ِمْن َذْنِبِه«  -ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا -َس َصَلَواتٍ َأمَّ َأْصَحاَبُه َخمْ   ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

إبراهيم بن سليمان  إسناده ضعيف.  872 1023
 المؤدب 

ِ ْبن ُمَحمَّد  َثَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ِد ْبِن الحسن المالكي، َحدَّ َأْخَبَرَنا َعِلي  ْبُن ُمَحمَّ
د بْبن صالح   ثنا إبراهيم بن سليمان المؤ  ثنا عمر    -ببغداد  -األبهري، حد  حد 

، َعْن ُحَسْيٍن اْلُجْعِفيِ  َعْن   ُد ْبُن اْلَفْضِل النَّْيَساُبوِريُّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ بن مدرك الر ازي 
ُ َعَلْيِه  َزاِئَدَة، َعْن َلْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َص  لَّى َّللاَّ

َوَسلََّم: »ِإَذا َكاَن ِلْلَعْبِد ُذُنوٌب َوَخَطاَيا َوَلْم َيُكْن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح اْبُتِلَي ِباْلُغُموِم 
اَرًة ِلُذُنوِبِه«  َواأَلْحَزاِن ِلَيُكوَن َكفَّ

إبراهيم بن شماس   إسناده ضعيف.  876 1024
 السمرقندي أبو إسحاق 

ثنا أحمد بن    ثنا سليمان بن أحمد الطبراني، حد  أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حد 
َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن   ثنا إبراهيم بن شم اس، َحدَّ علي البربهاري، حد 

ْحَمِن ْبِن ِزَياِد ْبِن َأْنَعَم، َعْن َسالَماِن ْبِن َعاِمٍر، َعْن ُمْسِلِم ْبِن َيَسا ٍر،  َعْبِد الرَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َأَرَأْيُتْم َما ُأْعِطَي ُسَلْيَماُن   َعْن َأِبي هريرة، عن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ًعا   َماِء َتَخشُّ ًعا. َوَما َكاَن َيْرَفُع َطْرَفُه ِإَلى السَّ ِمْن ُمْلِكِه َفِإنَّ َذِلَك َلْم َيِزْدُه ِإال َتَخشُّ

 ِمْن َربِ ِه« 

إبراهيم بن عمران   إسناده ضعيف.  885 1025
 الكرماني أبو إسحاق 

ِد ْبِن َنْصِر ْبِن ُمْكِرٍم، وعلي   ِد ْبِن ُمَحمَّ َمِد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَخطَّاِب َعْبُد الصَّ
َثَنا َأُبو   . قاال: أنبأنا عمر بن محم د بن علي الن اقد، َحدَّ بن المحسن التنو خي 

  - في دار كعب سنة اثنتين وثالثمائة  -ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن ِعْمَراَن اْلِكْرَماِنيُّ 
ِبيُع ْبُن ُسَلْيَماَن. َثَنا الرَّ ِد ْبِن عبد    َحدَّ ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ وَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّ

ر اج  ثنا  حدثنا أبو العباس محمد بن    -بنيسابور   -هللا الس  يعقوب األصم، حد 
ْحَمِن ْبُن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم.  َثَنا َعْبُد الرَّ ثنا بشر بن بكير، َحدَّ بيع بن سليمان، حد    الر 

ْحَمِن ْبِن َزْيٍد، َعْن َأِبيِه، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر،   َوِفي َحِديِث اْلَكْرَماِنيِ  َعْن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َما ِمْن َعْبٍد َيُمرُّ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َرسُ  وِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

الَم«  ْنَيا َفُيَسلِ ُم َعَلْيِه ِإال َعَرَفُه َوَردَّ َعَلْيِه السَّ  ِبَقْبِر َرُجٍل َكاَن َيْعِرُفُه ِفي الدُّ

إبراهيم بن محمد   إسناده ضعيف.  887 1026
 المهدي أبو العباس 

َثَنا َأُبو   ، َحدَّ بي  أخبرني محم د بن أحمد بن يعقوب، أخبرنا محم د بن نعيم الض 
ثنا   ثنا محم د بن إبراهيم بن سعيد، حد  ، حد  َمْعَشٍر ُموَسى ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَماِليِنيُّ
َلمَّا   َقاَل:  َفْرَوَة.  ْبِن  ُحَمْيِد  َأِبي  َثِني  َحدَّ  ، البصري  فروى  بن  حميد  بن  محم د 

ْت ِلْلَمْأُموِن اْلِخالَفُة َدَعا ِإْبَراِهيَم ْبَن اْلَمْهِديِ  اْلَمْعُروُف ِباْبِن ِشْكَلَة َفَوَقَف اْستَ  َقرَّ
ِعي اْلَخالَفَة؟ َفَقاَل ِإْبَراِهيُم: َيا  َبْيَن َيَدْيِه َفَقاَل: َيا ِإْبَراِهيُم َأْنَت اْلُمَتَوثِ ُب َعَلْيَنا َتدَّ

ْنَت َوِليُّ الثَّاِر، َواْلُمَحكَُّم ِفي اْلَقَصاِص، َواْلَعْفُو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى، َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن أَ 
وقد جعلك هللا فوق كل ذي عفو، كما جعل كل ِذي َذْنٍب ُدوَنَك، َفِإْن َأَخْذَت  

، َوِإْن َعَفْوَت َعَفْوَت ِبَفْضٍل، َوَلَقْد َحَضْرَت َأِبي كَ   -َأَخْذَت ِبَحقٍ  َوُأِتَي   -َوُهَو َجدُّ
اْلُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة.   َوِعْنَدُه  ِبَقْتِلِه،  َفَأَمَر  َأْعَظُم ِمْن ُجْرِمي  َوَكاَن ُجْرُمُه  ِبَرُجٍل 
َحتَّى   ُجِل  الرَّ َهَذا  َأْمِر  ِفي  َيْسَتَأِني  َأْن  اْلُمْؤِمِنيَن  َأِميُر  َرَأى  ِإْن  اْلُمَباَرُك:  َفَقاَل 

ِبَحِديٍث َسِمعْ  ُثُه  َثَنا اْلَحَسُن  ُأَحدِ  َفَقاَل: َحدَّ َيا ُمَباَرُك.  ِإيٍه  ُتُه ِمَن اْلَحَسِن. َقاَل: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »ِإَذا َكاَن   َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُبْطَناِن اْلَعْرِش: أال َليَ  اْلِقَياَمِة َناَدى ُمَناٍد ِمْن  اْلُخَلَفاِء  َيْوُم  اْلَعاُفوَن ِمَن  ُقوَمنَّ 
 ِإَلى َأْكَرِم اْلَجَزاِء، َفال َيُقوُم ِإال َمْن َعَفا«  

 إسناده ضعيف.  891 1027
إبراهيم بن محمد بن  

إبراهيم الكندي الهمذاني  
 أبو إسحاق 

ِ ْبن َعِلي  ْبِن ِعَياٍض اْلَقاِضي َوَأُبو َنْصٍر   -ِبُصورَ   -َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّد َعْبد َّللاَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن    -بصيدا   - َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن بن أحمد الوراق َقااَل: َحدَّ

ُمَحمَّ  ْبُن  ِإْبَراِهيُم  َثَنا  َحدَّ  ، اِنيُّ اْلَغسَّ األنماطي  ُجَمْيٍع  اْلَهَمَذاِنيُّ  ِإْبَراِهيَم  ْبِن    - ِد 
إسماعيل    -ببغداد  بن  موسى  ثنا  حد  الهمذاني،  الحسين  بن  إبراهيم  ثنا  حد 

َثَنا َيْحَيى ْبُن َصاِلٍح، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة، َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن   المنقري، َحدَّ
ِة اْلَوَداِع: َعبَّاٍس. َقاَل: َكاَن ِفيَما َدَعا َرسُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَّ وُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

»اللَُّهمَّ ِإنََّك َتْسَمُع َكالِمي، َوَتَرى َمَكاِني، َوَتْعَلُم ِسرِ ي َوَعالِنيَِّتي، ال َيْخَفى َعَلْيَك  
اْلُمْستَ  اْلُمْسَتِغيُث  اْلَفِقيُر،  اْلَباِئُس  َوَأَنا  َأْمِري،  ِمْن  اْلُمْشِفُق، َشْيٌء  اْلَوِجُل  ِجيُر 
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اْلُمْذِنِب   اْبِتَهاَل  ِإَلْيَك  َوَأْبَتِهُل  اْلِمْسِكيِن،  َمْسَأَلَة  َأْسَأُلَك  ِبَذْنِبِه،  اْلُمْعَتِرُف  اْلُمِقرُّ 
َلَك   َوَفاَضْت  َرَقَبُتُه،  َلَك  ِريِر، َمْن َخَضَعْت  ُدَعاَء اْلَخاِئِف الضَّ َوَأْدُعوَك  الذَِّليِل، 

ُه، َوَذلَّ َلَك ِجْسُمُه، َوَرِغَم َلَك َأْنُفُه، اللَُّهمَّ ال َتْجَعَلِني ِبُدَعاِئَك َشِقيًّا، َوُكْن َعْبَرتُ 
 ِبي َرُءوًفا َرِحيًما، َيا َخْيَر اْلَمْسُئوِليَن، َوَيا َخْيَر اْلُمْعِطيَن«  

إبراهيم بن محمد   إسناده ضعيف.  894 1028
 اإلستراباذي أبو زرعة 

ٍد اإِلْسَتَراَباِذيُّ الفقيه ببغداد،   َثَنا َأُبو ُزْرَعَة ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ أخبرني الصيمري، َحدَّ
َبْكُر ْبُن  ٍد  َأُبو ُمَحمَّ َثَنا  اْلَمِلِك بن محم د، َحدَّ ُنَعْيُم ْبُن َعْبِد  َأُبو اْلَحَسِن  َثَنا  َحدَّ

ِبَمكََّة. ْمَياِطيُّ  الدِ  ْبِن أحمد َوَأْخَبرَ   َسْهٍل  اْلَحَسِن  ْبُن  َأْحَمُد  َبْكٍر  َأُبو  اْلَقاِضي  َنا 
َثَنا َبْكُر  -بنيسابور  -الحرشي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم، َحدَّ

ثنا عمرو بن هاشم،  ْبُن َسْهِل ْبِن ِإْسَماِعيَل َأُبو محم د القرشي  الدمياطي، حد 
ِه،  أخبرنا سليمان بن أبي كريمة، عن هشام ابن   اَن، َعِن اْلَحَسِن، َعْن ُأمِ  َحسَّ

ِ! اْلَمْرَأُة   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ َعْن ُأمِ  َسَلَمَة َزْوِج النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ْوَجْيِن َوالثَّالَثِة َواأَلْرَبَعِة ُثمَّ َتُموُت، َفَتْدُخُل اْلجَ  نََّة، َفَيْدُخُلوَن َمَعَها،  ُربََّما َتَتَزوَُّج الزَّ

َمْن َيُكوُن َزْوُجَها؟ َقاَل: »َيا ُأمَّ َسَلَمَة ِإنََّها ُتَخيَُّر َفَتْخَتاُر َأْحَسَنُهْم ُخُلًقا َفَتُقوُل: 
ْجِنيِه، َيا ُأمَّ َسَلَمَة: َذَهَب اْلخُ  ْنَيا َفَزوِ  ُلُق  َيا َربِ  ِإنَّ َهَذا َكاَن َأْحَسُنُهْم ُخُلًقا ِفي الدُّ

ْنَيا َواآلِخَرِة«    اْلَحَسُن ِبَخْيِر الدُّ

إبراهيم بن المنذر   إسناده ضعيف.  899 1029
 األسدي الحزامي 

ٍد  ل، َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن َعْبِد هللا المعد  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ثنا إبراهيم بن المنذر  اأَلَدِميُّ القاري،   ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، حد  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

ٍد، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد   َثَنا اْلُمْنَكِدُر ْبُن ُمَحمَّ ثنا معن بن عيسى، َحدَّ الحزامي، حد 
َّللاَُّ  َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوَل  َأنَّ   : التَّْيِميِ  ُعْثَماَن  ْبِن  ْحَمِن  ِمَن  الرَّ َرَجَع  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   

وَق َحتَّى َأَتى َمْوِضَع اْلِبْرَكِة َفَوَقَف.   الطَِّريِق َماِشًيا، َفَسَلَك السُّ

 إسناده ضعيف.  907 1030
إبراهيم بن نجيح بن  
إبراهيم الفقيه أبو  

 القاسم 

ِد ْبن   اٍم َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ ٍد َعْبُد  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َتمَّ ، َوَأُبو ُمَحمَّ اْلَحَسِن اْلَواِسِطيُّ
َثَنا   ثنا محم د بن المظف ر الحافظ، َحدَّ هللا ابن محم د بن عبد هللا الحذاء. قاال: حد 
ار   ثنا معم ر بن بك  ثنا أبي، حد  ْبِن إبراهيم، حد  َنِجيِح  ْبُن  ِإْبَراِهيُم  اْلَقاِسِم  َأُبو 

َثَنا ِإْبَراِهيمُ  عدي، َحدَّ اْلُمْنَكِدِر، َعْن  الس  ِد ْبِن  ، َعْن ُمَحمَّ  ْبُن َسْعٍد، َعِن الزُّْهِريِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَقاُل َلَها   ِت اْمَرَأٌة َعَلى َعْهِد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َجاِبٍر. َقاَل: اْرَتدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم َأْن ُيْعَرَض َعَلْيَها اإِلْسالُم، َفِإْن  ُأمُّ َمْرَواَن، َفَأَمَر النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
 َأْسَلَمْت َوِإال ُقِتَلْت. 

 إسناده ضعيف.  929 1031
إسماعيل بن محمد بن  

إسماعيل المحاملي 
 الضبي 

، أخبرنا علي بن عمر الحافظ،  بي  َأْخَبَرَنا َعْبد الكريم ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد الض 
ثنا الفيض بن  حدثنا أبو عبيد القاسم بن   ثني أبي، حد  إسماعيل بن محم د، حد 

الكناني حكام  حدثنا  الرازي   -وثيق،  سلم  ابن  عبد    -يعني  بن  علي  حدثنا 
األعلى، عن أبي سهل قال: حدثني عمرو بن دينار، عن عمرو بن يعلى 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َنا َصلَّى َّللاَّ َم على الثقفي. قال: حضرت صالة فريضة َوَنْحُن َمَع َنِبيِ 
طائفنا هذا، فأمنا نبينا ال يتقدمنا. قلت ألبي سهل: ما دعاه إلى ذلك؟ قال: 

 كان المكان ضيقا. 
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 إسناده ضعيف.  930 1032
إسماعيل بن محمد بن  

أبي كثير الفارسي  
 الفسوي أبو يعقوب 

َثَنا   ِ الحسين ْبن الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ
زَّازُ  ثنا إسماعيل بن    -ِإْمالءً   -َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَبْخَتِريِ  الرَّ حد 

ثنا بن َلِهيَعَة َعْن َعَطاءٍ  ثنا مكي بن إبراهيم، حد  ، َعِن اْبِن  محم د القاضي، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َما ِمْن َقْوٍم َتْغُدو َعَلْيِهْم   َعبَّاٍس. َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِعْشُروَن َعْنًزا سودا شغرا فيخافون العيلة«  

 إسناده ضعيف.  931 1033
إسماعيل بن إسحاق بن  

إسماعيل األزدي أبو  
 إسحاق 

ْلِت   ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن ُموَسى ْبِن َهاُروَن ْبِن الصَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا إسماعيل بن إسحاق،  ، حد  ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي  األهوازي، حد 

َثَنا ِعْمَراُن اْلَقطَّاُن، َعْن َعْمِرو ْبِن عَ  ثنا عبد هللا بن رجاء، َحدَّ ِ، َعْن  حد  ْبِد َّللاَّ
 ُ َقاُبوَس ْبِن َأِبي َظْبَياَن، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِة َوال   حَّ َفِر َوال ِفي اْلَحَضِر، َوال ِفي الصِ  َعَلْيِه َوَسلََّم ال َيَدُع َرْكَعَتِي اْلَفْجِر ِفي السَّ

َقِم.   ِفي السَّ

 إسناده ضعيف.  937 1034
إسماعيل بن هارون بن  
 عيسى البزاز أبو القاسم 

َثَنا محمد بن أحمد بن محمد بن عبدان   ل، َحدَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن أبي علي المعد 
بن   زياد  بن  عيسى  ْبِن  َهاُروَن  ْبُن  ِإْسَماِعيُل  اْلَقاِسِم  َأُبو  َأْخَبَرَنا  ف ار،  الص 

َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن اْلَحَكِم اْلَبَجلِ  بيع، َحدَّ ثنا الحسن ابن أبي الر  ، َعْن مردانشاه، حد  يُّ
ِد ْبِن ُسوَقَة، َعِن اْلَحاِرِث اأَلْعَوِر، َعْن   ، َعْن ُمَحمَّ اِفيِ  ِ ْبِن اْلَوِليِد اْلَوصَّ ُعَبْيِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمِن اْشَتاَق   َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ى اْلَخْيَراِت، َوَمْن َأْشَفَق ِمَن النَّاِر لها عن الشهوات، ومن ِإَلى اْلَجنَِّة َساَرَع ِإلَ 
ْنَيا َهاَنْت َعَلْيِه اْلُمِصيَباُت«   ترقب الموت لها َعِن اللَّذَّاِت، َوَمْن َزِهَد ِفي الدُّ

 إسناده ضعيف.  938 1035
إسماعيل بن يعقوب بن  
إسحاق التنوخي األنباري  

 أبو الحسن 

َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُيوُسَف اأَلْزَرُق،  ، َحدَّ َأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن اْلُمْحِسِن التَُّنوِخيُّ
َأْخَبَرَنا َعمِ ي َأُبو اْلَحَسِن ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْعُقوَب بن إسحاق بن البهلول، أخبرنا  

ثنا    -قاضي المدائن  - إسماعيل ابن محم د بن أبي كثير مكي بن إبراهيم، حد 
ثنا أبو حنيفة، عن عبد الر حمن بن يزداذ، َعْن ُشَرْحِبيَل، َعْن َأِبي َسِعيٍد  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَليَّ َفَأَتْيُتُه ِبَلْحِم ِشَواٍء َفَأَكَل   . َقاَل: َدَخَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ اْلُخْدِريِ 

 ْيِه َوَمْضَمَض، ُثمَّ َصلَّى َوَلْم ُيْحِدْث ُوُضوًءا. ِمْنُه ُثمَّ َدَعا ِبَماٍء َفَغَسَل َكفَّ 

 إسناده ضعيف.  940 1036
إسماعيل بن أحمد بن  

إبراهيم الجرجاني 
 اإلسماعيلي أبو سعد 

سعد  أبو  أخبرنا  الروياني،  شعيب  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َمْنُصوٍر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َأُبو   - ببغداد - إسماعيل ابن أحمد بن إبراهيم الجرجاني َحدَّ

ْيَباِنيُّ  ثنا    -ولم نكتبه إال  عنه  -َجْعَفٍر الشَّ ثنا أحمد بن حازم الغفاري، حد  حد 
، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق. إ م بن سليمان المدايني  ثنا سال  سماعيل بن أبان الور اق، حد 

َقاَل: َخَرْجُت َمَع َزْيِد ْبِن َأْرَقَم ِإَلى اْلُجُمَعِة؛ َفَرَأى َرُجَلْيِن َبْيَنُهَما َشْحَناُء، َفَوَثَب  
ليه وسلم يقول: »ِإنَّ َحتَّى َحَجَز َبْيَنُهَما ُثمَّ َقاَل: سمعت رسول هللا صلى هللا ع 

 التَّاِرَك اأَلْمَر ِباْلَمْعُروِف، َوالنَّْهَي َعِن اْلُمْنَكِر َلْيَس ُمْؤِمًنا ِباْلُقْرآِن َوال ِبي« 
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 إسناده ضعيف. 956 1037
إسحاق بن إبراهيم بن  

عبد الرحمن البغوي أبو  
 يعقوب 

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن  ، أخبرنا محم د بن اْلَعطَّاُر. َقاَل: َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ 
َثَنا َثاِبُت ْبُن َأِبي َصِفيَّةَ  ثنا داود بن عبد الحميد، َحدَّ ، حد  َأُبو    -ِإْبَراِهيَم اْلَبَغِويُّ

يِه، َعْن َأِبي ُموَسى. َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأبِ   -َحْمَزةَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمَثُل اْلُمْؤِمِن ِإَذا َلِقَي اْلُمْؤِمَن َفَسلََّم َعَلْيِه؛ َكَمَثِل  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعَضُه َبْعًضا«  

 إسناده ضعيف.  964 1038
إسحاق بن حمدان بن 
العباس النيسابوري أبو  

 يعقوب 

ثنا   ِد ْبِن الحسن العبدي، أخبرنا محم د بن المظف ر، حد  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
اٍد   َحمَّ ْبُن  اْلَفْضُل  اْلَعبَّاِس  َأُبو  حدثنا  العب اس،  بن  حمدان  ابن  إسحاق 

َأِبي جَ  ْبُن  اْلَحَسُن  أبو جابر، حدثنا  ثنا  ، حد  ْبِن  النَّْيَساُبوِريُّ ُمَحمَِّد  َعْن  ْعَفٍر، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُجَحاَدَة، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأَنٍس َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َقاَل:   َمرًَّة«  َسْبِعيَن  »َأِتمُّوَها  َفَقاَل:  َفاْسَتْغَفْرَنا  »اْسَتْغِفُروا«  َفَقاَل:  َمِسيٍر  ِفي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن َعْبٍد َوال  َفَأْتَمْمَناَها سَ  ْبِعيَن َمرًَّة: َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ له سبعمائة َذْنٍب َوَقْد َخاَب   َأَمٍة اْسَتْغَفَر ِفي ُكلِ  َيْوٍم َسْبِعيَن َمرًَّة ِإال َغَفَر َّللاَّ

 من سبعمائة ذنب«  .  َعْبٌد َأْو َأَمٌة َعِمَل ِفي اْلَيْوِم والليلة أكثر

 إسناده ضعيف.  971 1039
إسحاق بن محمد بن  

إسحاق التمار الواسطي  
 أبو العالء 

َثَنا َأُبو اْلَعالِء ِإْسَحاُق ْبُن ُمَحمٍَّد الت م ار َثَنا    -في سنة ثمان وأربعمائة   -َحدَّ َحدَّ
ٍد اْلُمَزِنيُّ اْلَمْعُروُف ِباْبِن   ِ ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ َأُبو اْلَحَسِن ِهَبُة َّللاَّ

َثَنا َأُبو َيْعَلى َأْحَمُد ْبنُ   -بالموصل   -قتيل ثنا شيبان بن    َحدَّ َعِليِ  ْبِن اْلُمَثنَّى، حد 
َثَنا َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل   ، َحدَّ بي  ثنا سعيد ابن سليم الض  ، حد  وخ األبل ي  فر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َكُثَرْت ُذُنوُبَك َفاْسِق اْلَماَء َعَلى اْلَماِء،   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

يِح َتَتَناَثُر  َجِر ِفي الرِ   اْلَعاِصِف«. َكَما َيَتَناَثُر اْلَوَرُق ِمَن الشَّ

 إسناده ضعيف  980 1040
إدريس بن طهوي بن  

 حكيم القطيعي أبو محمد 

كري  َثَنا َيْحَيى بن على الس    - بأصبهان -أخبرنا أبو بكر المقرئ  -بحلوان -َحدَّ
وَخ ِبَبْغَداَد َقاَل:   ٍد ِإْدِريَس ْبِن َطْهِويِ  ْبِن َحِكيِم ْبِن ِمْهَراَن ْبِن َفرُّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ َحدَّ

ُد ْبُن َجاِبٍر َعْن َعْوِن ْبِن َأِبي َثَنا ُمَحمَّ ثنا لوين َحدَّ ُجَحْيَفَة َعْن َأِبيِه َقاَل:   حد 
الَة ِحيَن َخَرَج ِمَن اْلَمِديَنِة َحتَّى َرَجَع  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الصَّ َقَصَر َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِإَلى َأْهِلِه. 

 إسناده ضعيف.  988 1041
أسود بن عامر أبو عبد  

المعروف   الرحمن،
 بشاذان 

َثَنا   أخبرنا أبو القاسم األزهرى َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد هللا ْبن ُمَحمَّد الكوفي  َحدَّ
بحمص اإلمام  الطَّاِئيُّ  َجاِبٍر  ْبِن  اْلَخِليِل  ْبُن  ُعَبْيٍد    -اْلَعبَّاُس  ْبُن  َكِثيُر  َثَنا  َحدَّ

َثَنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد َعِن األَ  ْسَوِد ْبِن َعاِمٍر َعِن اْبِن َحيٍ  َعْن َلْيٍث  اْلَحذَّاُء َقاَل َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْحَتِبًيا،   َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِظلِ  اْلَكْعَبِة.  آِخًذا ِبَيِدِه اْلُيْمَنى َعَلى اْلُيْسَرى، َأْو َقاَل: اْلُيْسَرى َعَلى اْلُيْمَنى، ِفي

بنان بن سليمان الدقاق   إسناده ضعيف.  1005 1042
 أبو سهل 

يَّاِت َأْخَبَرُكْم  ِد ْبِن َغاِلٍب َقاَل َقَرْأُت َعَلى َأِبي َحْفِص ْبِن الزَّ َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
بن خليفة   الحارث  ثنا  حد  سليمان  بن  بنان  ثنا  حد  اْلَمِطيِريُّ  َجْعَفٍر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ

ثنا شعبة َعِن اْبِن ُعَليََّة َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبنِ  ُصَهْيٍب َعْن َأَنِس. َقاَل: َقاَل   حد 
الزَّْعَفَراِن«   ِمَن  ُخِلْقَن  اْلِعيِن  »اْلُحوُر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ   َرُسوُل 

: َهَكَذا َقاَل َلَنا ُبَناٌن، َوَأْصَلَح ِفي ِكَتاِبي ُشْعَبَة.  . َقاَل اْلَمِطيِريُّ
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بنان بن سليمان الدقاق   إسناده ضعيف.  1006 1043
 أبو سهل 

َثَنا َعِليُّ    َأْخَبَرِنيهِ  ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن الصباغ َحدَّ َعْبُد اْلَكِريِم ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن ُمَحمَّ
يباني    ثنا الن عمان ابن هارون بن أبي الدلهاث الش  ِريُّ حد  كَّ ٍد السُّ ْبُن ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ

قَّاقُ  الدَّ ُسَلْيَماَن  ْبُن  َبنَّاُن  َسْهٍل  َأُبو  َثَنا   . َحدَّ
المقرئ   بكر بن  أبو  أخبرنا  قال  ْسَكِريُّ  الدَّ الطَّيِ ِب  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  َيْحَيى  َثَنا  وَحدَّ

ِ ْبُن َعبَّاٍس البلدي   ٍد َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ ثنا بنان    -بملطية   -األصبهاني َحدَّ حد 
ثنا إسماعيل بن علية ح ثنا الحارث بن خليفة حد  ثنا  بن سليمان البغدادي حد  د 

 ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل:  َماِلٍك.  َأَنِس ْبِن  َعْن  العزيز ابن ُصَهْيٍب  عبد 
 َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُحوُر اْلِعيِن ُخِلْقَن ِمَن الزَّْعَفَراِن« 

بسام بن يزيد بن صغير   إسناده ضعيف.  1013 1044
 النقال أبو الحسين 

اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن  َأْخَبَرَنا  
ثنا حم اد   ام بن يزيد حد  َثَنا بس  َثِني َيِزيُد ْبُن اْلَهْيَثِم اْلَباَدا َقاَل َحدَّ زياد القطان َحدَّ

اُج َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُعَتْيَبَة َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبنِ  َثَنا اْلَحجَّ َعبَّاٍس َأنَّ   بن سلمة َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َزَمَن الطَّاِئِف ِمْن ُسوِر  َأْرَبَعَة َأْعُبٍد َوَثُبوا َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 الطَّاِئِف، َفَأْعَتَقُهْم َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم. 

 إسناده ضعيف.  1022 1045
تليد بن سليمان  

المحاربي الكوفي أبو  
 إدريس 

ثنا   القاضي حد  الباقي بن قانع  ثنا عبد  القط ان حد  ثنا محم د بن الحسين  حد 
َثَنا َتِليُد ْبُن ُسَلْيَماَن   ثنا أحمد بن حاتم الطويل. َحدَّ أحمد ابن على الخزاز حد 

اِف َعْن َأِبي َحاِزٍم َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َنَظَر َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى  َعْن َأِبي اْلَجحَّ
، َوَفاِطَمَة، َواْلَحَسِن، َواْلُحَسْيِن، َفَقاَل: »َأَنا َحْرٌب ِلَمْن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى َعِليٍ  َّللاَّ

 َساَلَمُكْم«. َحاَرَبُكْم، ِسْلٌم ِلَمْن 

 إسناده ضعيف.  1036 1046
جعفر بن محمد بن  

يعرف   الفضل،ماجد أبو 
 بابن أبي القتيل 

َثَنا  ِ ْبِن شهريار أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَحَسِن ْبِن شقيق   َثَنا ُمَحمَّ ِد ْبِن َماِجٍد اْلَبْغَداِديُّ َحدَّ َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ

األشعث بن  إبراهيم  ثنا  ِعَياضٍ   - حد  بين  الفضيل  ْبِن    -صاحب  ُفَضْيِل  َعْن 
اٍن َعِن اْلَحَسِن َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلَحِصيِن. َقاَل: َقاَل   ِعَياٍض َعْن ِهَشاِم ابن َحسَّ
َمُئوَنٍة،  ُكلَّ   ُ َكَفاُه َّللاَّ  ِ ِإَلى َّللاَّ انقطع  َعَلْيِه وسل م: »من   ُ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ، َوَمِن اْنَقَطَع ِإَلى الدنيا وكله ِإَلْيَها«  َوَرَزَقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ 

 إسناده ضعيف. 1050 1047
جابر بن عبد هللا بن  

المبارك الجالب  
 الموصلي أبو القاسم 

َمْخَلدٍ  ْبُن  ِإْبَراِهيُم  بن    - إجازة  -َأْخَبَرَنا  َّللاَِّ  َعْبِد  ْبُن  َجاِبُر  اْلَقاِسِم  َأُبو  َثَنا  َحدَّ
ب الموصلي   ْبُن    -من حفظة بغداد   -المبارك الجال  اْلُحَسْيُن  َيْعَلى  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

ٍد اْلَمْلِطيُّ  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َزْيٍد. َقالَ   -بها   -ُمَحمَّ  َجاِبٌر: َسَأْلُت َأَبا َيْعَلى َعْنُه َحدَّ
َثَنا ُحَمْيٌد  َفَقاَل َكاَن َرُجال َحلَّ عندنا على جهة الجهاد، وكتبنا َعْنُه. َقاَل: َحدَّ

َأَنِس ْبِن َماِلكٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا   الطَِّويُل َعْن  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َث َربَُّه َتَعاَلى َفْلَيْقَرْأ«   َأَحبَّ َأَحُدُكْم َأْن ُيَحدِ 

 إسناده ضعيف.  1059 1048
الحسن بن أحمد بن  

محمد بن إسحاق 
 العطاردي أبو علي 

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن   ثنا أبو بكر األبهري َحدَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن عبد العزيز الط اهري حد 
أبي   ثنا إسحاق بن  ببغداد حد  الكوفي   أبو علي  اْلُعَطاِرِديُّ  ِإْسَحاَق  ْبِن  َأْحَمَد 

ْحَمِن ْبُن ُبَدْيٍل َعنْ  َثَنا َعْبُد الرَّ َأِبيِه َعْن    إسرائيل عن الفضل بن حرب البجلي َحدَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِلُكلِ  َشْيٍء حلية،  َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 الحسن«. وحلية القرآن الصوت 

الحسن بن أحمد بن   إسناده ضعيف. 1063 1049
 عيسى بن الحكم 

بن   محم د  ثنا  حد  وفي   الص  اْلَيَماِن  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  َتْغَلُب  ى  اْلُمَرجَّ َأُبو  َأْخَبَرَنا 
َأْحَمَد ْبِن ِعيَسى ْبِن الحكم  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن  إسماعيل ابن العب اس الور اق َحدَّ

ثنا سل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن ْبِن َمْنُصوٍر اْلَمْنُصوِريُّ حد  يمان بن أبي شيخ َحدَّ
ِبيِع َعْن أبيه َعْن   ْحَمِن َعِن اْلَفْضِل ْبِن الرَّ ثنا حجر بن َعْبِد الرَّ ثنا أبي حد  حد 

اْلَمْنُصورِ  َجْعَفٍر  اْلُمْؤِمِنينَ   -َأِبي  اْبِن َعبَّاٍس    -َأِميِر  َعِن  ِه  َعْن َجدِ  َأِبيِه  َعْن 
ُ َعَلْيهِ  ِحَم«  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ   وسلم: »اْلَيِميُن اْلَفاِجَرُة، َتْعِقُم الرَّ

 إسناده ضعيف. 1074 1050
الحسن بن داود بن  

مهران األزدي المؤدب  
 أبو بكر 

  - بالبصرة  -َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن عبد الواحد الهاشمي 
ثنا الحسن بن  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأْحَمد بن حماد األثرم حد  َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ َحدَّ

اأَلْزِديُّ  ِمْهَراَن  ابن  َسَنَة    -داود  ِب  اْلُمَؤدِ  َبْكٍر  ومائتينَأُبو  وخمسين    - َثَماٍن 
َثَنا ِبْشُر ْبُن ُمَحمَّدٍ  ك ري،   -َوِفي ِكَتاِب اْلَقاِضي ِبْشُر ْبُن َأْحَمدَ   -َحدَّ َأُبو َأْحَمَد الس 

َياِح َعْن َأِبي   ثنا عبد الملك ابن َوْهٍب اْلُمْذَحِجيُّ ِمَن النََّخِع َعِن اْلَحرِ  ْبِن الصِ  حد 
: َأنَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج َلْيَلَة َهاَجَر ِمْن َمكََّة َمْعَبٍد اْلُخَزاِعيُّ  َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِإَلى اْلَمِديَنِة ُهَو َوَأُبو َبْكٍر َوَعاِمُر ْبُن ُفَهْيَرَة، َوَدِليُلُهْم َعْبُد َّللاَِّ بن أريقط الل يثى،  
 َحِديَث ِبُطوِلِه.فمروا بخيمة ُأمِ  َمْعَبٍد اْلُخَزاِعيَِّة. َوَساَق الْ 

 إسناده ضعيف. 1092 1051
الحسن بن علي ابو  

المعروف  علي،
 بالطوابيقي 

َثَنا ُيوُسُف   ٍد اْلَخالُل َقاال: َحدَّ َثِني َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْلُمْحَتِسُب َواْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَمْعُروُف بالطوابيقي زاد    -ْبُن عمر القواس َحدَّ

اتََّفَقا  ُثمَّ  ِإْمالًء  الصنوبري  موسى  صاحب  أحمد َقا   -أحمد  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ َل 
َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل   َثَنا ُحَمْيٌد الطَِّويُل َعْن  البصري  جار الطَِّويِل َقاَل َحدَّ
َ َبَعَثُهْم   ِ َوُرُسِلِه، َفِإنَّ َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصلُّوا َعَلى َأْنِبَياِء َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َبَعَثِني« َكَما 

الحسن بن علي بن   إسناده ضعيف.  1102 1052
 محمد الكتبي ابو سعيد 

َثَنا ِعيَسى ْبُن َعِليِ  ْبِن ِعيَسى اْلَوِزيُر   َأْخَبَرِني َأُبو َسِعيٍد اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
َيْعُقوُب   َثَنا  ثنا عبد األعلى بن حم اد َحدَّ البغوي  حد  ثنا عبد هللا بن محم د  حد 

اَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِ  اْلُقمِ يُّ َعْن َلْيٍث َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  قَ 
 ،ِ ِبَتْقَوى َّللاَّ ِ َأْوِصِني. َقاَل: »َعَلْيَك  َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ِ  َفِإنَُّه ِجَماُع ُكلِ  َخْيٍر، َعَلْيَك ِباْلِجَهاِد َفِإنَُّه َرْهَباِنيَُّة اْلُمْسِلِميَن، َعَلْيَك ِبِذكْ  ِر َّللاَّ
َماِء، َواْخُزْن ِلَساَنَك ِإال ِمْن َخْيٍر َفِإنََّك   َوِتالَوِة ِكَتاِبِه َفِإنَُّه ُنوٌر َلَك، َوِذْكٌر ِفي السَّ

ْيَطاَن«. َتْغِلُب   الشَّ

 إسناده ضعيف.  1103 1053
الحسن بن العباس بن 

أبي مهران المقرئ الرازي  
 الجمال ابو علي 

ثنا   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد هللا القط ان حد 
ثنا عبد هللا بن هارون بن ُموَسى اْلَفْرِويُّ َقاَل   الحسن بن العب اس الجمال حد 

َثِني ُقَداَمُة ْبُن َخْشَرٍم َعْن َأِبيِه َعْن ُبَكْيِر ْبِن اأَلَشجِ  َعِن اْبِن ِشهَ  اٍب َعْن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َعزَّى َأَخاُه اْلُمْؤِمَن ِمْن   َأَنٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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ِ، َما  ُ ُحلًَّة َخْضَراَء ُيْحَبُر ِبَها َيْوَم اْلِقَياَمِة« ِقيَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ ُمِصيَبٍة، َكَساُه َّللاَّ
 اْلِقَياَمِة«ُط ِبَها َيْوَم ُيْحَبُر؟ َقاَل: »ُيْغبَ 

الحسن بن موسى بن   إسناده ضعيف.  1119 1054
 بندار الديلمي ابو محمد 

ْيَلِميُّ   َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر اْلَبْرَقاِنيُّ    - ببغداد   -َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى ْبِن ُبْنَداٍر الدَّ
َثَنا َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن َحْمُدوَن  َثِني اْلَحَسُن ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَفْضِل اآلَدِميُّ َحدَّ وَحدَّ

اُف.   اْلَخفَّ
ثن حد  الطبراني   أحمد  بن  سليمان  ثنا  حد  الحافظ  بكر  أبو  بن  وأخبرنا  أحمد  ا 

َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن َلْيٍث َعْن   ثنا عفيف بن سالم َحدَّ حمدون الموصلي حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َطاُوٍس عن عبد هللا اْبُن َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 »اْئَتِدُموا َوَلْو ِباْلَماِء«  

 إسناده ضعيف.  1124 1055
الحسن بنمهدي بن  

عبدة الكيساني المروزي 
 ابو علي 

اْلَبَجِليُّ   ِإْبَراِهيَم  ْبِن  ِد  َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ ِ الرومي َحدَّ َأْخَبَرَنا ُبْشَرى ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ثنا محم د بن عمير   َثَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن َمْهِديِ  ْبِن عبدة المروزي  حد  َحدَّ

َثَنا َحَرِميُّ  ثنا عبيد ابن فراس البصري  َحدَّ  ْبُن ُعَماَرَة َعْن ُشْعَبَة َعْن الرازي حد 
ُعَماَرَة ْبِن َأِبي َحْفَصَة َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى 

اُة ِمْن َدَوابِ  اْلَجنَِّة«  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الشَّ  َّللاَّ

 إسناده ضعيف.  1143 1056
الحسن بن الحسن بن  

العوفي ابو عبد  عطية 
 هللا

ثنا عمر بن   ، أخبرنا محم د بن مخلد العط ار، حد  َأُبو ُعَمَر ْبُن مهدي  َأْخَبَرَنا 
َثَنا اأَلْعَمِش َعْن َعِطيََّة َعْن َأِبي   ثنا حسين بن حسن بن عطي ة، َحدَّ شبة، حد 

ِإَذا َص  َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيَّ  َأنَّ  َوَنَصَب  َسِعيٍد:  ُيْسَراُه  اْفَتَرَش  لَّى 
 ُيْمَناُه ِإَذا َقَعَد.

 إسناده ضعيف.  1181 1057
الحسين بن محمد بن  
احمد التميمي المؤدب  

 ابو عبد هللا 

ق اق ثنا عثمان بن أحمد الد  ، حد  ثنا أبو قالبة عبد   -إمالء   -أنبأنا الت ميمي  حد 
َعْن   ُعَبْيَدَة  ْبُن  ُموَسى  َثَنا  َحدَّ أبو عاصم،  ثنا  الرقاشي، حد  ابن محم د  الملك 

ُ َعَلْيهِ  َثاِبٍت، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِد ْبِن  َوَسلََّم:    ُمَحمَّ
، َفِإنَُّهْم ُبِعُثوا َكَما   ُبِعْثُت« »َصلُّوا َعَلى اأَلْنِبَياِء َكَما ُتَصلُّوَن َعَليَّ

 إسناده ضعيف.  1191 1058
حماد بن الوليد االزدي  

 الكوفي 

ثنا الحسن بن   ، أنبأنا محم د بن مخلد العط ار، حد  أنبأنا أبو عمر بن مهدي 
ْحَمِن   ِ ْبِن َعْبِد الرَّ . وَعْبِد َّللاَّ َثَنا َحمَّاُد ْبُن اْلَوِليِد َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  عرفة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه وسلم: َعْن َأِبي َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َص  لَّى َّللاَّ
َياُم«.»ِإنَّ ِلُكلِ  َشْيٍء َزَكاًة، َوَزَكاُة اْلَجَسِد    الصِ 

 إسناده ضعيف.  1196 1059
حميد بن الربيع بن  

حميد اللخمي الكوفي 
 ابو الحسن 

َثَنا اْلُحَسْيُن   ِ ْبِن َمْهِديٍ  َقاَل: َحدَّ أنبأنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن َعْبِد َّللاَّ
ثنا شهاب بن عب اد العبدي،  بيع، حد  ثنا حميد بن الر  بن إسماعيل المحاملي، حد 

َثَنا ِمْنَدُل ْبُن َعِليٍ  َعْن ُسَلْيَماَن التَّْيِميِ  َعْن َأَنٍس َقاَل: َبا َدَر َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َحدَّ
 هللا عليه وسل م هرة ليمنعها تمر بين يديه. 

حامد بن أحمد بن   إسناده ضعيف.  1200 1060
 الهيثم البزاز ابو الحسين 

َأْنَبَأَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  الواسطي، أنبأنا محم د بن الحسن  
ثنا   بن علي  اليقطيني، أنبأنا َأُبو اْلُحَسْيِن َحاِمُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَهْيَثِم البز از، حد 

َثنَ  ثنا شعبة، َحدَّ ثنا عثمان بن عمر، حد  اُد  أحمد بن منصور الرمادي، حد  ا َحمَّ
ِ ْبِن َأِبي ُعْتَبَة َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ   ْبن َسَلَمَة َعْن َعِليِ  ْبن َزْيد َعْن َعْبِد َّللاَّ
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ُ َعَلْيِه اْلُخُلوَد َلْم َيْخُرْج   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َكَتَب َّللاَّ َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِمْنَها َأَبًدا« 

 إسناده ضعيف.  1205 1061
حمدان بن علي بن  
حمدان الطحان ابو  

 القاسم 

َثَنا َأُبو   أنبأنا حمدان بن سلمان، أنبأنا محم د بن عبد الر حمن بن العب اس، َحدَّ
ِعْمَراَن   ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ  ، البغوي  العزيز  عبد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  اْلَقاِسِم 

ِن َأِبي َخاِلٍد َعْن َعَطاِء  اأَلْخَنِسيُّ َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َخاِلٍد اأَلْحَمَر َعْن ِإْسَماِعيَل بْ 
ُ َعَلْيِه   ِ ْبِن َعْمٍرو َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اِئِب، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد َّللاَّ ْبِن السَّ

 َفاِعُلُه« َوَسلََّم. َقاَل: »اْلَخْيُر َكِثيٌر، َوَقِليٌل 

 إسناده ضعيف.  1209 1062
حفص بن عمر بن  

 بالكفر،يلقب  حكيم،
 الكبر  ويقال:

  - بالبصرة  -أنبأنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن عبد الواحد الهاشمي   
َثَنا َحْفُص   ثنا علي  بن حرب الطائي، َحدَّ ثنا علي  بن إسحاق المادراني، حد  حد 

، َعنْ  َثَنا َعْمِرو ْبِن َقْيٍس اْلُمالِئيُّ  َعَطاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:  ْبُن ُعَمَر َقاَل: َحدَّ
ِمَن  ُيْكَتْب  َلْم  َلْيَلٍة  ِفي  آَيٍة  ِماَئَة  َقَرَأ  َوَسلََّم: »َمْن  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيُّ  َقاَل 
اْلَغاِفِليَن، َوَمْن َقَرَأ ِماَئَتْي آية كتب من القانتين، ومن قرأ ثالثمائة آية كتب  

أر  قرأ  القائمين، ومن  ِمْثَقاٍل،  من  ِماَئُة  َواْلِقْنَطاُر  ِقْنَطاٌر،  َلْه  ُكِتَب  آَيٍة  بعمائة 
 والمثقال عشرون قيراطا، القيراط مثل أحد  « 

 إسناده ضعيف. 1212 1063
الحارث بن النعمان بن  

سالم البزاز االكفاني ابو  
 النضر 

النهرواني روح  بن  عمر  بن  أحمد  علي   أنبأنا  بن  محم د  بن  عمر  أنبأنا   ،
َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن  ِد ْبِن َناِجَيَة، َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ يرفي  الص 

َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َساِلمٍ  وِق   -َأِبي ِإْسَراِئيَل المروزي، َحدَّ َوَكاَن ِفي السُّ
امِ َهاُهَنا بِ  َثِني اْلَحاِرُث ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َساِلٍم َقاَل: اْلَحاِرُث ْبُن    -َباِب الشَّ َقاَل: َحدَّ

ي. َقاَل: َدَخْلُت َعَلى  ْيِخ َعَلى اْسِمي َواْسِم َأِبي َواْسِم َجدِ  النُّْعَماِن اْسُم َهَذا الشَّ
ِ  ًة ُصوفٍ َوَدِنيَّ َأَنِس ْبِن َماِلٍك َفَرَأْيُت َعَلْيِه ُبْرُنًسا   . َفَسَأْلُتُه َفَقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

َدَقُة َتْمَنُع َسْبِعيَن َنْوًعا ِمْن َأْنَواِع اْلَبالِء َأْهَوُنَها   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الصَّ َصلَّى َّللاَّ
 َواْلَبَرُص«اْلُجَذاُم 

 إسناده ضعيف.  1214 1064
الحارث بن مرة بن  

اليمامي  مجاعة الحنفي 
 ابو مرة 

ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أنبأنا  ق اق،  الد  طاهر  بن  محم د  بن  الحسين  أنبأنا 
َثَنا اْلَحاِرُث   ثنا سريج بن يونس، َحدَّ ، حد  َثَنا حامد بن شعيب البلخي  ، َحدَّ اْلَحْرِبيِ 

ُ َعَلْيِه    ْبُن ُمرََّة َقاَل: َقاِشيُّ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َثَنا َيِزيُد الرَّ َحدَّ
ُتَردُّ  ال  اإِلَقاَمُة  َكاَن  َفِإَذا  َعاُء،  الدُّ ُيْسَتَجاُب  ِن  اْلُمَؤذِ  َأَذاِن  »ِعْنَد  َقاَل:  َوَسلََّم 

 َدْعَوُتُه« 

اسد  الحارث بن  إسناده ضعيف.  1216 1065
 المحاسبي ابو عبد هللا 

بن   أحمد  ثنا  حد  الطبراني،  أحمد  بن  ثنا سليمان  حد  الحافظ،  نعيم  أبو  أنبأنا 
ثنا محم د بن   الحارث بن أسد، حد  ثنا  ، حد  وفي  الص  الجب ار  الحسن ابن عبد 

ْحَمِن ْبِن اأَلْسَوِد،   ، َعْن َلْيِث ْبِن َأِبي ُسَلْيٍم، َعْن َعْبِد الرَّ وفي  َعْن َأِبيِه، كثير الص 
َأْمِر   ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيُّ  ُشِغَل  َقاَل:  َمْسُعوٍد  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  َعْن 
ا َفَرَغ َصالُهنَّ   َواْلِعَشاَء، َفَلمَّ َواْلَمْغِرَب،  َواْلَعْصَر،  َفَلْم ُيَصلِ  الظُّْهَر،  اْلُمْشِرِكيَن 

َل، َوذَ  َل َفاأَلوَّ َل َصالُة اْلَخْوِف. اأَلوَّ  ِلَك َقْبَل َأْن ُتَنزَّ



237 
 

الحكم بن عبد الملك   إسناده ضعيف.  1217 1066
 البصري 

ِ الواعظ، أنبأنا عبد الباقي بن قانع،  أنبأنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َثَنا اْلَحَكُم ْبُن  ثنا سريج بن الن عمان، َحدَّ ب، حد  ثنا محم د بن العب اس المؤد  حد 

ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، عَ  ْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل:  َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن َعمَّاٍر َعْن َعْبِد الرَّ
  ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعِض َأْسَفارِِه، ِإْذ َسِمَع ُمَناِدًيا ُيَناِدي؛ َّللاَّ َبْيَنَما النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ُ، َقاَل: »َشِهَد ِبَشَها  َدِة َأْكَبُر، َفَقاَل: »َعَلى اْلِفْطَرِة« َقاَل: َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ
ِ، َقاَل: »َخَرَج ِمَن النَّاِر« َوَقاَل: »اْنُظُروا  ًدا َرُسوُل َّللاَّ « َقاَل: َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ اْلَحقِ 
الُة   َفَسَتِجُدوَنُه ِإمَّا َراِعًيا ُمْعَزًبا، وإما مكلئا  « . فوجدوه، فإذا َراٍع َحَضَرْتُه الصَّ

 َفَناَدى ِبَها. 

الحكم بن فضيل   إسناده ضعيف.  1218 1067
 الواسطي ابو محمد 

بن   محمد  العباس  أبو  حدثنا   ، يرفي  الص  موسى  بن  محم د  سعيد  أبو  أنبأنا 
ثنا أبو الن ضر هاشم بن   ثنا العب اس بن محم د الدوري، حد  يعقوب األصم، حد 

ثنا الحكم بن فضيل ثنا يعلى بن عطاء عن   -وكان بالمدائن  -القاسم، حد  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  عن أبي مويهبة َمْوَلى َرُسوِل َّللاَِّ   -يعني ابن جبر  -عبيد   َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُيَصلِ ي َعَلى َأْهِل اْلَبِقيِع، َفَصلَّى  َقاَل: َأَمَر َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ا َكاَنِت الثَّاِلَثُة قال: »يا أبا مويهبة َأْسِرْج ِلي  َعَلْيِهْم ِفي َلْيَلٍة َثالَث َمرَّاٍت، َفَلمَّ

ابَُّة، َوَوَقَف َعَلْيِهمْ    - َدابَِّتي، َحتَّى اْنَتَهى ِإَلْيِهْم« َفَنَزَل َعْن َدابَِّتِه، َوَأْمَسَكِت الدَّ
ا ِفيِه النَّاُس، َأَتِت اْلِفَتُن َكِقَطِع  َأْو َقاَل: َقاَم ُثمَّ َقاَل: »ِلَيْهِنُكْم َما َأْنُتْم ِفيِه ِممَّ

ْعًضا، اآلِخَرُة َشرٌّ ِمَن األولى، فليهنكم َما َأْنُتْم ِفيِه« . ُثمَّ  اللَّْيِل َيْرَكُب َبْعُضَها بَ 
ُ َعَلى ُأمَِّتي   -أو ُخيِ ْرتُ   -َرَجَع َفَقاَل: »َيا أبا مويهبة إني أعطيت َما َفَتَح َّللاَّ

نا، ِمْن َبْعِدي َواْلَجنَُّة، َأْو ِلَقاُء َربِ ي« َقاَل: ُقْلُت: بأبي وأمي يا رسول هللا، فاختر 
ُ، َفاْخَتْرُت ِلَقاَء   َفَما َلِبَث َبْعَد َذِلَك    َربِ ي«قال: »ألن ترد  على عقبيها َما َشاَء َّللاَّ

 ِإال َسْبًعا َأْو َثَماِنًيا، حتى قبض. 

 إسناده ضعيف.  1222 1068
الحكم بن عمرو بن  
الحكم األنماطي ابو  

 القاسم 

أنبأنا َأُبو َعْبد َّللاَّ ُمَحمَّد ْبن َعْبد الواحد، أنبأنا أبو الفضل ُعَبْيد َّللاَّ ْبن َعْبد  
َثَنا   مسار، َحدَّ َثَنا َأُبو ِعيَسى َحْمَزُة ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن عمر الس  ، َحدَّ ْحَمن الزُّْهِري  الرَّ

اأَلْنَماِطيُّ  اْلَحَكِم  ْبِن  َعْمِرو  ْبُن  ِإْبَراِهيَم   -عسكر بال  -اْلَحَكُم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ
، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت:   اْلُقَرِشيُّ َعْن ُسْفَياُن الثَّْوِريِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َدَخْلُت اْلَجنََّة َفَوَجْدُت َأْكَثَر َأْهلِ  َها اْلَيَمَن، َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َوَوَجْدُت َأْكَثَر َأْهِل اْلَيَمِن َمْذِحَج« 

حصين بن محمد   إسناده ضعيف.  1229 1069
 الصيرفي 

اْلَبْرَقاِنيُّ  اَرُقْطِني ِ   َأْخَبَرَنا  الدَّ اْلَحَسِن  َأِبي  َعَلى  ُقِرَئ  َأْسَمعُ   -َقاَل:  َوَقَرْأَنا    -َوَأَنا 
َثُكْم ُمَحمَُّد بن هارون الحضرمي  ْيَرِفيِ  ِبَبْغَداَد، َحدَّ ٍد الصَّ َعَلى اْلُحَصْيِن ْبِن ُمَحمَّ

َثَنا ُشعْ  ثنا أمية بن خالد َحدَّ ثنا محم د ابن عثمان بن أبي صفوان حد  َبُة َعْن  حد 
ُ َعَلْيِه  ِ، َقاَل َأَتْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأِبي ِإْسَحاَق َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة َعْن َعْبِد َّللاَّ
ِ الَِّذي َأَعزَّ  ُ َأَبا َجْهٍل، َقاَل: »اْلَحْمُد ّلِلَّ ِ َقْد َقَتَل َّللاَّ َوَسلََّم َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ

 َر َعْبَدُه«  ِديَنُه، َوَنَص 
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 إسناده ضعيف.  1236 1070
حبان بن محمد بن  

اسماعيل البيع الواسطي  
 ابو محمد 

َثَنا   أنبأنا علي  بن أبي علي أنبأنا إسماعيل بن محم د بن إسماعيل الكاتب َحدَّ
َثَنا َأُبو َيْحَيى   ٍد ِحبَّاُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن إسماعيل الواسطي  َحدَّ ِ ْبن  َأُبو ُمَحمَّ َعْبد َّللاَّ

ٍد  َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمَّ ثنا أحمد بن محم د األزرقي َحدَّ َأْحَمد ْبن َأِبي مسرة حد 
ِه َفاِطَمَة. َأنََّها َقاَلْت َقاَل   ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُأمِ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْن ُمَحمَّ

 َلْيِه َوَسلََّم: »ِنْعَم ُتْحَفُة اْلُمْؤِمِن التَّْمُر« َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عَ 

حبشون بن موسى بن   إسناده ضعيف.  1238 1071
 ايوب الخالل ابو نصر 

ثنا أحمد بن عبد    َأْخَبَرِنيهِ  ِ ْبِن أخي ميمي حد  ثنا ُمَحمَّد بن َعْبِد َّللاَّ األزهري حد 
  - إمالء  -هللا ابن أحمد بن العب اس بن سالم بن مرهان المعروف بابن النيرى 

َثَنا َضْمَرُة ْبُن َرِبيَعَة َعِن اْبِن َشْوَذٍب َعْن َمَطٍر  ثنا علي  ابن سعيد الشامي َحدَّ حد 
 َحْوَشٍب َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َمْن َصاَم َيْوَم َثَماِنَيَة عشرة ِمْن ِذي َعْن َشْهِر ْبنِ 

َم أو نحوه. ِة، َوَذَكَر ِمْثَل َما َتَقدَّ  اْلِحجَّ

خالد بن نافع االشعري   إسناده ضعيف.  1241 1072
 الكوفي 

حاك األنماطي   ثنا    أنبأنا الحسين بن الض  افعي  حد  أنبأنا محم د بن عبد هللا الش 
ثنا محم د ثنا   - يعني ابن عيسى بن الطباع   -أبو الوليد بن برد األنطاكي حد  حد 

َثَنا َسِعيِد ْبِن َأِبي ُبْرَدَة َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي ُموَسى َأنَّ النَِّبيَّ   خالد بن نافع َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  َلُه: »َيا َأَبا ُموَسى َمَرْرُت َأَنا َوَعاِئَشُة اْلَباِرَحَة َوَأْنَت  َصلَّى َّللاَّ

 تحبيرا« َتْقَرُأ؟« َفَقاَل َأُبو ُموَسى: َلْو َعِلْمُت ِبَمَكاِنَك َلَحبَّْرُت َلَك القرآن 

خالد بن احمد بن خالد  إسناده ضعيف. 1246 1073
 الذهلي االمير ابو الهيثم 

ثني  َأْخَبَرِني   ثنا محم د بن خلف وكيع حد  ثنا محم د بن المظفر حد  اأَلْزَهِريُّ حد 
ثنا    -ببغداد   -خالد بن أحمد الذهلي أمير مرو  ثنا بشر بن الحكم العبدي حد  حد 

ُيوُنَس   َعْن  َلْيَلى  َأِبي  ْبِن  ْبِن ِعيَسى   ِ َعْبِد َّللاَّ َعْن  اْلُمْسِليُّ  َشِبيٍب  عمر ابن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َعاَل  اْلَعْبِديِ  َعْن َثابِ  ٍت َعْن َأَنٍس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 «. َثالَث َبَناٍت َحتَّى َيْبِنيُهنَّ ُكنَّ َلُه ِحَجاًبا ِمَن النَّارِ 

 إسناده ضعيف.  1250 1074
خلف بن خليفة بن  
صاعد االشجعي ابو  

 احمد 

َثَنا ُيوُسُف   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن أحمد بن حم اد الواعظ َحدَّ
ثنا    -إمالء   -ْبُن َيْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن البهلول الكاتب ثني جدي حد  قال حد 

ابن نفيل عن العالء ابن المسي ب عن يونس بن حباب َعْن َأِبي َسِعيٍد. َقاَل  
ُ َتَعاَلى، ِإنَّ َعْبًدا َأْصَحْحُت  َقالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيْعِني َيُقوُل َّللاَّ  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِإَليَّ   َيِفُد  ال  ِسِنيَن.  َخْمُس  َعَلْيِه  َيْأِتي  الزرق،  في  َعَلْيِه  َوَأْوَسْعُت  ِجْسَمُه، 
 َلَمْحُروٌم«

 إسناده ضعيف. 1255 1075
خلف بن محمد  
 الموازيني الديبلي 

ِد ْبِن أحمد بن عمر الوتار أخبرنا أحمد بن   َأْخَبَرِني َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ْيُبِليُّ اْلَمَواِزيِنيُّ  ٍد الدَّ َثِني َخَلُف ْبُن ُمَحمَّ ثنا علي  بن   -َصِديُقَنا   -عمران َحدَّ حد 

الديبلي  ثنا داود بن ص  -بالديبل   -موسى  أحمد بن محم د حد  غير. وأخبرني 
ْيَرِفيُّ أبو   ِ الصَّ ِ ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ثنا علي  بن عمر الحربي  َحدَّ العتيقي حد 

ثنا أبو عبد الر حمن الشامي    -في درب الثلج  -العب اس ثنا داود بن صغير حد  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َكالُم َأْهِل النو ا َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َص  لَّى َّللاَّ

َمَواِت ال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال ِباّلِلَِّ«   السَّ
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 إسناده ضعيف. 1257 1076
خلف بن محمد بن علي  
بن حمدون الواسطي ابو  

 محمد

َأُبو   َثَنا  الفتح أخبرنا خلف بن محم د الواسطي  َحدَّ ْبُن أبي   ِ ُعَبْيُد َّللاَّ َأْخَبَرِني 
ٍد اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِعيَسى ْبِن َبْكِر ْبِن ِشيَرَوْيِه ابن جوانويه  ُمَحمَّ

التستري  ْبُن    -بتستر   -المؤد ب  اْلَحَسُن  َسِعيٍد  َأُبو  َثَنا  المبارك  َحدَّ ْبِن  َأْحَمَد 
َثَنا َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن َصاِلِح ْبِن رسالن الفيومي  َثَنا   - بمكة -الطوسي َحدَّ َحدَّ

َثَنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض َعْن َلْيٍث   َأُبو اْلَفْيِض ُذو النُّوِن ْبُن ِإْبَراِهيَم المصري َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتَجاَفْوا  َقاَل قَ   -َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  اَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َ آِخٌذ ِبَيِدِه ُكلََّما َعَثَر َعْثَرًة  «  ، َفِإنَّ َّللاَّ ِخيِ   َعْن َذْنِب السَّ

 إسناده ضعيف.  1268 1077
داود بن صغير بن  

شبيب البخاري ابو عبد  
 الرحمن 

ْرَبْنِديُّ أخبرنا محم د بن أحمد بن محم د  ٍد الدُّ َأْخَبَرِني َأُبو اْلَوِليِد اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ
ِد ْبِن عبد هللا   -ببخارى   -ابن سليمان الحافظ َأْخَبَرَنا َأُبو َأْحَمَد َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا َداُوُد ْبُن ُصَغْيِر ْبِن َشِبيٍب اْلُبَخارِ  ثنا أبو عبد    -ببغداد   -يُّ المروزي َحدَّ حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اِميُّ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ الر حمن النوا الشَّ

َمَواِت ال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال ِباّلِلَِّ«   َقاَل: »َكالُم َأْهِل السَّ

 إسناده ضعيف.  1283 1078
بن عبد هللا الخادم   دجى

االسود الخصي ابو  
 الحسن 

ِ الطَّاِئِعيُّ  قال أخبرنا أحمد    -ِفي َسَنِة ِتْسٍع وأربعمائة   - َأْخَبَرَنا دجى ْبُن َعْبِد َّللاَّ
َثَنا َأُبو   ُد ْبُن َهاُروَن اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ َثَنا َأُبو َحاِمٍد ُمَحمَّ ابن محم د بن عمران َحدَّ

ِ ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن َيْحَيى بن أيوب  َأيُّوَب ُسَلْيمَ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ اُن ْبُن ُعَمٍر اأَلْقَطُع َحدَّ
َثُه َأنَُّه َسِمَع َأَبا َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ َيُقوُل َسِمْعُت   قال أخبرنا ابن فارط َأنَّ َعَطاًء َحدَّ

»مَ  َيُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  ُحُدوَدُه،  َرُسوَل  َيْعِرُف  َرَمَضاَن  َصاَم  ْن 
 َوَيْحَفُظ َما َيْنَبِغي َأْن َيْحَفَظ ِمْنُه، َكفََّر َما َقْبَلُه« 

 إسناده ضعيف. 1286 1079
روح بن حاتم البغدادي  

 ابو حاتم 

َأيُّوَب   ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َأْخَبَرَنا  شهريار  بن  هللا  عبيد  بن  ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َرْوُح ْبُن َحاِتمٍ  ثنا محم د بن زنبور   -َأُبو َحاِتٍم اْلَبْغَداِديُّ   -الطََّبَراِنيُّ َحدَّ حد 

ثنا محم د ابن َجاِبٍر َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخالِ  ٍد َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم َعِن  حد 
ِإَلى   َهاَجْرَنا  ا  َلمَّ اأَلْسَوِد:  ْبُن  اْلِمْقَداُد  َقاَل  َقاَل:   . اْلِفْهِريِ  اٍد  َشدَّ ْبِن  اْلُمْسَتْوِرِد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَشَرًة َعَشَرًة، َفُكْنُت ِفي َمَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اْلَعَشَرِة    اْلَمِديَنِة َقسَّ
َبْيَنَنا،  َلَبَنَها  َلَنا َشاٌة َنْشَرُب  َفَكاَن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  الَِّتي ُكنَّا َمَع النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َفَشِرْبُتُه، َفَجاَء   -َوَأَنا َجاِئعٌ   -َفَأْبَطَأ َعَلْيَنا َلْيَلًة َوَقْد َرَفْعَنا َلُه َنِصيَبُه، َفُقْمُت ِإَلْيهِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَلْم َأَنْم َبْعُد، َفَأَتى اإِلَناَء الَِّذي ُكنَّا َنَضُع ِفيِه اللََّبَن  النَّبِ  يُّ َصلَّى َّللاَّ

ِ ِإال َأْذَبُحَها َلَك؟ َقاَل: »ال  «. َفَلْم َيِجْد ِفيِه َشْيًئا، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ

رجاء بن ابي رجاء   إسناده ضعيف. 1287 1080
 المروزي ابو محمد 

ُد ْبُن َعْبِد الواحد أخبرنا محمد بن إسماعيل الور اق  ِ ُمَحمَّ َأْخَبَرِني َأُبو َعْبِد َّللاَّ
اْلُمْرجى   ْبُن  َوَرَجاُء  َأْسَلَم  ْبُن  َخالُد  َثَنا  َحدَّ صاعد  بن  محم د  بن  يحيى  ثنا  حد 

. َقاال: َأْخَبَرَنا النَّْضُر ْبُن شميل حَ  َمْرَقْنِديُّ َثَنا ُيوُنُس ْبُن َأِبي ِإْسَحاَق َعْن السَّ دَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَلمَّا َبَرْأُت   َزْيِد ْبِن َأْرَقَم. َقاَل: َرِمْدُت َفَعاَدِني َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َقاَل: »رأيت لو أن عينيك كانت لما بهما كيف كنت صانعا؟« َقاَل: ُكْنُت ِإًذا  

َ َوال َذْنَب َلَك«َأْصِبُر َوَأْحَتِسبُ    َقاَل. »ِإًذا َلَلِقيَت َّللاَّ
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 رجاء بن احمد بن زيد  إسناده ضعيف. 1288 1081

َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد بن عبد هللا بن شهريار األصبهاني  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن  
َثَنا َرَجاُء  ثنا  ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب الطبراني  َحدَّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َزْيٍد اْلَبْغَداِديُّ قال حد 

َثَنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهيَم َأُبو ُيوُسَف اْلَقاِضي َعْن َأِبي َأيُّوَب   أحمد بن منيع َحدَّ
. َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  اإِلْفِريِقيُّ َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعِن اْلَحاِرِث َعْن َعِليٍ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم ُيوِتُر ِبِتْسِع ُسَوٍر ِفي َثالِث َرَكَعاِت؛ َأْلَهاُكُم التََّكاُثُر، َوِإنَّا َأْنَزْلَناُه، َّللاَُّ 
ِ، َوِإنَّا َأْعَطْيَناَك   َوِإَذا ُزْلِزَلْت في ركعة، وفي الثانية والعصر، َوِإَذا َجاَء َنْصُر َّللاَّ

 َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن، َوَتبَّْت، وقل هو هللا أحد.  اْلَكْوَثَر، َوِفي الثَّاِلَثِة، ُقلْ 

زيد بن صوخان بن   إسناده ضعيف.  1295 1082
 حجر العبدي ابو عائشة 

ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن التَّْيِميُّ  َأْخَبَرَنا    -ِبِدَمْشقَ   -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ
ْبُن  َيْحَيى  َطاِلٍب  َأُبو  َثَنا  . وَحدَّ اْلَمَياَنِجيُّ اْلَقاِسِم  ْبُن  ُيوُسُف  َبْكٍر  َأُبو  اْلَقاِضي 

ْسَكِريُّ  الدَّ الطيب  ْبِن  ِبُحْلَوانَ لَ   -َعِليِ   اْلُمْقِرئِ   -ْفًظا  ْبُن  َبْكِر  َأُبو    - َأْخَبَرَنا 
ثنا    -ِبَأْصَبَهانَ  حد  سعيد  بن  إبراهيم  ثنا  حد  الموصلي   يعلى  أبو  أخبرنا  َقاال: 

ْحَمِن ْبِن َمْسُعوٍد اْلَعْبِديُّ  حسين بن محم د عن الهذيل ابن ِبالٍل َعْن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه وسل م: »من َسرَُّه َأْن َيْنُظَر ِإَلى  َعْن َعِليٍ  َقاَل َقاَل َرسُ  وُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َرُجٍل َيْسِبُقُه َبْعُض َأْعَضاِئِه ِإَلى اْلَجنَِّة َفْلَيْنُظْر ِإَلى َزْيِد ْبِن ُصوَحاَن  « 

زيد بن وهب الهمداني   إسناده ضعيف.  1296 1083
 الجهني ابو سليمان 

ثنا   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن أبي بكر َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َنْيَخاَب الطِ يِبيُّ حد 
َثَنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَماَن. َوَأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم   إبراهيم بن الحسين الهمذاني َحدَّ

َثَنا أَ   -واللفظ له  -األزهري  ثنا محم د بن المظفر َحدَّ   - ْحَمُد ْبُن َعاِصٍم اْلَبزَّازُ حد 
َثِني َيْحَيى   -َأُبو َجْعَفرٍ  قِ يُّ َقاَل َحدَّ َثِني َأْحَمُد ْبن َيْحَيى ْبن َخاِلِد ْبن َحيَّاَن الرَّ َحدَّ

َثَنا َأِبي َعْن َسَلَمَة   ثني عمرو بن القاسم بن حبيب َحدَّ ْبُن ُسَلْيَماَن الجعفي حد 
ْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب. َقاَل: ُكْنُت َمَع َعِلي  ْبن َأِبي َطاِلٍب َيْوَم  ْبِن ُكَهْيٍل اْلُجْعِفيِ  عَ 

النَّْهَرَواِن َفَنَظَر ِإَلى َبْيٍت َوَقْنَطَرٍة، َفَقاَل َهَذا َبْيُت ُبوَراَن ِبْنِت ِكْسَرى َوَهِذِه َقْنَطَرُة 
ُ َعلَ  َثِني َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْيِه َوَسلََّم ِإنِ ي َأِسيُر َهَذا اْلَمِسيَر، الديزَجاِن. َقاَل: َحدَّ

 َوَأْنِزُل َهَذا اْلَمْنِزَل.

 إسناده ضعيف.  1305 1084
زكريا بن منظور بن  

عقبة بن ثعلبة القرظي  
 المديني ابو يحيى 

ثنا محم د بن   الوز ان حد  يعقوب قفرجل  ْبِن  َأْحَمَد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا 
الور اق سلمة    -إمالء  -إسماعيل  ْبِن  ِإْسَماِعيَل  ْبُن  ُعَمُر  َحْفٍص  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

َثَنا َأُبو ِإْبَراِهيَم ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْبَراهِ  يَم التُّْرُجَماِنيُّ  الثقفي سنة خمس وثالثمائة َحدَّ
َثَنا َزَكِريَّا ْبُن َمْنُظوٍر َعْن َعطَّاِف ْبِن َخاِلٍد َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال ُيْغِني َحَذٌر ِمْن َقَدٍر،   َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َعاُء َيْنفَ  َعاُء َفَيْعَتِلَجاِن َوالدُّ ُع ِممَّا َنَزَل َوِممَّا َلْم َيْنِزْل َوِإنَّ اْلَبالَء َيْنِزُل َفَيْلَقاُه الدُّ
 ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة  «
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زافر بن سليمان االيادي   إسناده ضعيف.  1313 1085
 القوهستاني ابو سليمان 

َثَنا   َثَنا  َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر المقرئ، َحدَّ اِج اْلَمْوِصِليُّ َحدَّ ِد ْبِن اْلَحجَّ َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ
ُد ْبُن ُجُمَعَة ْبِن َخَلٍف اأُلْطُروُش  ثنا محم د بن حميد    -في دار الندوة   -ُمَحمَّ حد 

َثَنا زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اأَلْنَصاِريِ  عَ  ْن  َحدَّ
 ُ ا َكاَن اْلَيْوُم الذي احتملت ِفيِه َأْخَبْرُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َلمَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: »ال َتْدُخْل َعَلى النِ َساِء ِإال ِبِإْذٍن« 

 إسناده ضعيف.  1320 1086
سليمان بن داود  

العتكي البصري  االزهراني
 ابو الربيع 

َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمٍَّد ُعَمُر ْبُن َأْحَمد ْبن ُعَمر ْبن َعْبد اْلَعِزيِز ْبن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَواِثِق  
ٍد اْلَعالُف، أخبرنا عبد هللا بن  ُد ْبُن ُيوُسَف ْبِن ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ باّلِل الهاشمي 

ِبيِع ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد الزَّْهَراِنيُّ محم د ابن عبد العزيز البغو  َثَنا َأُبو الرَّ ، َحدَّ   - ي 
ِم َسَنَة إحدى وثالثين ومائتين ثنا حم اد    -ِإْمالًء ِمْن ِحْفِظِه ِبَبْغَداَد، ِفي اْلُمَحرَّ حد 

َثِني َمْوًلى ِلُعْثَماَن َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َقاَل: َبَعَثِني َرسُ  وُل َّللاَِّ َصلَّى بن زيد، َحدَّ
اَن، َفَدَخْلُت َعَلْيِه َفِإَذا ُهَو   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَصْحَفٍة ِفيَها َلْحٌم ِإَلى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ َّللاَّ
َجاِلٌس َمَع ُرَقيََّة، َما َرَأْيُت َزْوًجا َأْحَسَن ِمْنُهَما، َفَجَعْلُت َمرًَّة َأْنُظُر ِإَلى ُعْثَماَن،  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:َوَمرًَّة أَ    ْنُظُر ِإَلى ُرَقيََّة، َفَلمَّا َرَجْعُت ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
»َدَخْلَت َعَلْيِهَما؟« َقاَل: ُقْلُت: َنَعْم! َقاَل: »َهْل َرَأْيَت َزْوًجا ُهَو َأْحَسَن ِمْنُهَما؟«   

َوَقْد    ،ِ َيا َرُسوَل َّللاَّ ُقْلُت: ال  ِإَلى َقاَل:  َأْنُظُر  َوَمرًَّة  ُرَقيََّة  ِإَلى  َأْنُظُر  َجَعْلُت َمرًَّة 
 ُعْثَماَن. 

 إسناده ضعيف.  1346 1087
سعيد بن سهل بن  

 جمعة الرازي ابو محمد 

َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن الحسين بن العباس النعالي، َأْخَبَرَنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن 
قَّاقُ  ِ الدَّ ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِبَها ِفي    -ُمَحمَّ ُل النَّْهَرَواِنيُّ  ِباْبِن ُقُيوَما اْلُمَعدَّ اْلَمْعُروُف 

ُمَحمَّ  َأُبو  َثَنا  َحدَّ وثالثمائة،  وستين  اثنتين  ْبِن جمعة سنة  َسْهِل  ْبُن  َسِعيُد  ٍد 
ثنا    -قدم علينا  -الر ازي   اج، حد  َثَنا َأُبو َيْعُقوَب ُيوُسُف ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن الحج  َحدَّ

  ، اْلَهْمَداِنيُّ ٍف  ُمَطرِ  ْبُن  ُمَحمَُّد  َثِني  الر حمن، َحدَّ ثنا إسماعيل بن عبد  أبي، حد 
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن سَ  ِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َعْن ُمَحمَّ

َوَكْيَف َنُذبُّ   ِبَأْمَواِلُكْم« َقاُلوا:  َأْعَراِضُكْم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُذبُّوا َعْن  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
اِعَر، َوَمْن َتخَ   اُفوَن ِلَساَنُه« َعْن َأْعَراِضَنا ِبَأْمَواِلَنا؟ َقاَل: »ُتْعُطوَن الشَّ

سهل بن المغيرة البزاز   إسناده ضعيف.  1349 1088
 ابو علي 

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْعُقوَب   َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد الصغير، َحدَّ َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
َثَنا   ثنا يحيى بن معلى، َحدَّ ، حد  ثنا العب اس بن أبي علي الن سائي  المقرئ، حد 

انَ   -َسْهُل ْبُن اْلُمِغيَرةِ  َثَنا َأُبو  -ِإَماُم َمْسِجِد َعفَّ ِد ْبِن َكْعٍب    َحدَّ َمْعَشٍر َعْن ُمَحمَّ
ِ ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك َعْن َأِبيِه َقاَل: َجاَء َثاِبُت ْبُن َقْيِس ْبِن   ، َعْن َعْبِد َّللاَّ اْلُقَرِظيِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: ِإنَّ ُأمِ ي َماَتْت َوِهَي َنْصَراِنيَّ  ٌة، َشمَّاٍس ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ْمَها، َفِإنََّك   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْرَكْب َوَتَقدَّ َفُأِحبُّ َأْن َأْشَهَدَها؟ َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 معها«. إذا كنت أمامها تكن 
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 إسناده ضعيف.  1354 1089
سهل بن اسماعيل بن  

سهل الجوهري  
 الطرسوسي ابو صالح 

َثَنا َأُبو َصاِلٍح َسْهُل ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن سهل   ، َحدَّ َعاِليُّ ُد ْبُن َطْلَحَة النِ  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
قتيبة  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  ُمَحمَُّد  اْلَعبَّاِس  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الطرسوسي،  الجوهري  

ثنا بقية، ري  العسقالني، حد  ثنا محم د بن أبي الس  َثِني َعْبُد   العسقالني، حد  َحدَّ
َعَلْيِه    ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل:  َماِلٍك  ْبِن  َأَنِس  ُعْثَماَن َعْن  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ
ى َزَكاُة ِفْطرِِه«  َماِء َواأَلْرِض، َحتَّى ُتَؤدَّ  َوَسلََّم: »ال َيَزاُل ِصَياُم اْلَعْبِد ُمَعلًَّقا َبْيَن السَّ

 إسناده ضعيف.  1356 1090
سعد بن عبد الحميد بن  
جعفر االنصاري الحكمي  

 ابو معاذ 

، َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا العب اس بن محم د،   ، حد  ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي  حدثنا  َأُبو َعْبِد َّللاَّ

َناِد َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة.  َثَنا اْبُن َأِبي الزِ  سعد بن عبد الحميد بن جعفر، َحدَّ
َأَبا ُهَرْيَرَة  َأنَُّه َسِمَع  ِثَقًة  اِمِت َكاَن  َوَلِد ُعَباَدَة ْبِن الصَّ َأْخَبَرِني َرُجٌل ِمْن  َقاَل: 

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َحَضَر َمَلُك اْلَمْوِت َرُجال َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َيُموُت َفَلْم َيِجْد ِفيِه َخْيًرا، َوَشقَّ َعْن َقْلِبِه َفَلْم َيِجْد ِفيِه َشْيًئا، ُثمَّ َفكَّ َعْن َلْحَيْيِه  

َفَغفَ   ،ُ َّللاَّ ِإال  ِإَلَه  ال  َيُقوُل،  ِبَحَنِكِه  الِصًقا  ِلَساِنِه  َطَرَف  ِبَكِلَمِة َفَوَجَد  َلُه   ُ َّللاَّ َر 
 اإِلْخالِص« 

 سلم بن قادم ابو الليث  إسناده ضعيف. 1361 1091

َثَنا ُمَحمَُّد  ف ار، َحدَّ ، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ 
َثَنا َسْلُم ْبُن   ِ ْبِن َيِزيَد المنادي، َحدَّ َواللَّْفُظ   -َقاِدٍم َوَداُوَد ْبُن َرِشيدٍ ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ

َثِني َأُبو َجْعَفٍر الرَّاِزي َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز  -ِلَسْلمٍ  َثَنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد، َحدَّ . َقاال: َحدَّ
َن َعْن  ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن َعِن اْبٍن ِلُعْثَماَن ْبِن َعفَّا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َخَرَج ِمْن   اَن َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ
ْلُت   ِ، َوَتَوكَّ ِ، َواْعَتَصْمُت ِباّلِلَّ ِ آَمْنُت ِباّلِلَّ َبْيِتِه ُيِريُد َسَفًرا، َفَقاَل ِحيَن َيْخُرُج باسم َّللاَّ

ِ، َوال حَ  ِ، ُرِزَق َخْيَر َذِلَك اْلَمْخَرِج، َوُصِرَف َعْنُه َشرُّ  َعَلى َّللاَّ ْوَل َوال ُقوََّة ِإال ِباّلِلَّ
 ذلك المخرج«  .

سالم بن صبيح   إسناده ضعيف. 1366 1092
 المدائني 

، أخبرنا  ِ الهروي  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر، َأْخَبَرَنا َحاِمُد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا أبو معاوية،  ثنا أبو األحوص محم د بن حي ان، حد  علي  ابن عبد العزيز، حد 

َثَنا َسالُم ْبُن ُصَبْيٍح َعْن َمْنُصوِر ْبِن َزاَذاَن َعِن اْبِن ِس  يِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َحدَّ
ِ َما   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَّ َقاَل: ُذِكَرِت اْلَقَباِئُل ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َتْيَنُع« َقاُلوا: َفَما َتُقوُل ِفي َبِني َعاِمٍر؟ َقاَل:  َفَقاَل: »َزْهَرٌة  َتُقوُل ِفي َهَواِزَن؟ 

َجِر« َقاُلوا: َما َتُقوُل ِفي تميم؟ قال: فقال:   »َجَملٌ  َأْطَراِف الشَّ َيْأُكُل ِمْن  َأْزَهُر 
ُ ِلَبِني َتِميٍم ِإال َخْيًرا، ُثُبُت اأَلْقَداِم، ِعَظاُم اْلَهاِم، ُرُجُح اأَلْحالِم، َهَضَبٌة  »َيْأَبى َّللاَّ

 الزمان«.ِس َعَلى الرجال في آخر َحْمَراُء، ال َيُضرَُّها َمْن َناَوَأَها، َأَشدُّ النَّا
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 إسناده ضعيف.  1369 1093

سلمان بن إسرائيل بن  
جابر بن قطن بن حبيب  
بن أبي حبيب، أبو عبد  

 هللا الخجندي  

َثَنا َأُبو َعْبِد  َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن محم د العتيقي ، َحدَّ ، أخبرنا علي  بن عمر الحربي 
ثنا   أبي حبيب، حد  ِإْسَراِئيَل بن جابر بن قطن بن حبيب بن  ْبُن  َسْلَماُن   ِ َّللاَّ
، َعْن   َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ان، َحدَّ مد بن حس  ثنا عبد الص  الحسن بن العالء، حد 

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُمَحمَّ ِ، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ِقَراُه    ،ِ َّللاَّ َضْيَف  َكاَن  َدَخَلَها  َمْن  اآلِخَرِة،  َأْسَواِق  ِمْن  ُسوٌق  »اْلَمَساِجُد  َقاَل: 

َباِح« َفِقيَل: َيا َباُح؟ َقاَل:    اْلَمْغِفَرُة، َوَتِحيَُّتُه اْلَكَراَمُة، َفَعَلْيُكْم ِبالرِ  ِ َوَما الرِ  َرُسوَل َّللاَّ
 تعالى«. »الدعاء، والرغبة إلى هللا 

 إسناده ضعيف.  1377 1094
سليم بن منصور بن  
عمار، أبو الحسن  

 اْلَمْرَوِزي  

ثنا   ُد ْبُن عمر النرسي، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثِني َأِبي َعْن َبِشيِر   ثنا سليم بن منصور، َحدَّ ، حد  إسحاق بن الحسن الحربي 
ثنا   ز از، أخبرنا جعفر الخلدي، حد  . أخبرني علي  بن أحمد الر  ْبِن َطْلَحَة اْلُجَذاِميُّ

ثنا سليم بن منصور عبيد بن خلف   ثنا الحسن بن الصباح البز ار، حد  البز ار، حد 
ثني بشر بن طلحة الجذامي عن خالد بن دويك  ثني أبي قال: حد  بن عم ار، حد 
َيْوَم   النَّاُر  َقاَل: »َتُقوُل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيِ   َعِن  أمية  يعلى بن  عن 

 ْز َيا ُمْؤِمُن، َفَقْد َأْطَفَأ ُنوُرَك َلَهِبي«  اْلِقَياَمِة ِلْلُمْؤِمِن جُ 

 إسناده ضعيف.  1378 1095
سليم بن منصور بن  
عمار، أبو الحسن  

 اْلَمْرَوِزي  

َثَنا   ثنا عمر بن محم د ب علي  الناقد، َحدَّ أخبرنا أحمد بن محم د العتيقي، حد 
اٍر  َأْحَمد ْبن اْلُحَسْين ْبن ِإْسَحاَق الصوِفي   َقاَل: َسِمْعُت ُسَلْيَم ْبَن َمْنُصوِر ْبِن َعمَّ

َثِني َأِبي َعن ِهْقِل ْبن ِزَياٍد َعِن األوزاعي َعن خالد بن الدويك َعْن    َيُقوُل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ   َبِشيِر ْبِن َطْلَحَة َعْن َيْعَلى ْبِن أمية َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 اَر َيْوَم اْلِقَياَمِة َلَتُقوُل ِلْلُمْؤِمِن َيا ُمْؤِمُن ُجْز، َفَقْد َأْطَفَأ ُنوُرَك َلَهِبي«  النَّ 

صالح بن عبد هللا، أبو   إسناده ضعيف.  1398 1096
 عبد هللا الترمذي   

. ، ْرَبْنِديُّ ٍد الدُّ أخبرنا محم د بن أحمد بن  َأْخَبَرِني َأُبو اْلَوِليِد اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو  -ببخارى   -محم د ابن سليمان الحافظ َبْكر َأْحَمد ْبن َسْعِد ْبن نصر،  َحدَّ

َثَنا ثنا أبو علي  صالح بن محم د، َحدَّ ِ التِ رْ  حد  َأْمالُه    - ِمِذيُّ َصاِلُح ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ثنا  -علينا ببغداد  اِئِب،    -أبو الن ضر  -يحيى بن كثير  حد  َثَنا َعَطاِء ْبِن السَّ َحدَّ

َأِبي َكاُنوا َعْن  الَِّذيَن  النََّفُر  َثِني  َحدَّ َقاَل:  َلِميِ   السُّ ْحَمِن  الرَّ ِمْن   َعْبِد  ُيْقِرُئوَنا 
َعَليْ   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوِل  ْبُن   هِ َأْصَحاِب   ِ َوَعْبُد َّللاَّ اَن،  َعفَّ ْبُن  ُعْثَماُن  َوَسلََّم، 

ُ َعَلْيهِ  َمْسُعوٍد، َوَسلََّم َكاَن ُيَعلِ ُمُهُم اْلُقْرآَن   َوُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 .ِفيَها ِإَلى َغْيرَِها َحتَّى َيْعَلُموا َما َعْشًرا َعْشًرا َفال ُيَجاِوُزوَنَها

 إسناده ضعيف.  1412 1097

طلحة بن محمد بن  
إسحاق، أبو محمد  
المعروف بابن أبي  
 العباس الصيرفي   

ُد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن َأِبي َلْيَلى،  َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن ُعْثَماَن بن أبي شيبة، َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا اْبُن َأِبي َلْيَلى َعْن َعِطيََّة َعْن َأِبي َسِعيٍد َعِن النَِّبيِ  َصلَّى   ثني أبي، َحدَّ حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »يجئ اْلَقاِتُل يَ  ْوَم اْلِقَياَمِة َمْكُتوٌب َبْيَن َعْيَنْيِه آِيٌس ِمْن َّللاَّ
ِ َعزَّ َوَجلَّ«    َرْحَمِة َّللاَّ
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 إسناده ضعيف.  1422 1098
عبد هللا بن َأْحَمد بن  

حرب، أبو هفان  
 المهزمي الشاعر 

َثَنا ُجَنْيُد   ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق، أخبرنا مكرم بن أحمد القاضي، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا اأَلْصَمِعيُّ َعِن اْبِن   اعر، َحدَّ ثنا أبو هفان الش  قَّاُق، حد  ْبُن َحِكيِم ْبِن ُجَنْيٍد الدَّ

ٍد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرسُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْوٍن َعْن ُمَحمَّ وُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َعَراِء ِإَلى النَّاِر«   »اْمُرُؤ اْلَقْيِس َقاِئُد الشُّ

 إسناده ضعيف.  1427 1099
عبد هللا بن َأْحَمد بن  
خزيمة، أبو ُمَحمَّد  

 الباوردي   

ِ ْبن حسنويه األصبهاني  َثَنا َأُبو َسِعيٍد اْلَحَسن ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ   - بها  - َحدَّ
حدثنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن سلم الجعابي الحافظ، حدثنا عبد  

ثنا    -أبو محم د الباوردي  -هللا بن أحمد بن خزيمة  ثنا علي  بن حجر، حد  حد 
ُأَميََّة َعِن اْلَحَسِن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  عبد العز  يز بن حصين بن عبد الكريم بن 

الِة َفْلُيِعِد اْلُوُضوَء  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َضِحَك ِفي الصَّ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
الَة«    َوالصَّ

 إسناده ضعيف.  1432 1100

عبد هللا بن َأْحَمد بن  
َأْحَمد بن بكر  جعفر بن 

بن زياد بن علي بن  
مهران بن عبد هللا، أبو  

ُمَحمَّد بن أبي حامد  
 الشيباني النيسابوري 

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبن جعفر   َثَنا َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد َّللاَّ أخبرنا محم د بن أحمد بن رزق، َحدَّ
ثنا   الن يسابوري، َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم َعْبد اْلَمِلِك ْبن ُمَحمَّد ْبن عدي األسترآباذي، حد 

َثنَ  ، َحدَّ ثنا محم د بن خالد الر ازي  ا َأُبو َحْمَزَة َعْن  إسحاق بن إبراهيم الطلقي، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َأِبي ُأَميََّة َعِن اْلَحَسِن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 »َمْن َقْهَقَه ِفي َصالِتِه َفْلُيِعْد ُوُضوَءُه َوَصالَتُه«  

عبد َّللاَّ بن زيد، أبو   إسناده ضعيف.  1457 1101
 عثمان الكلبي الحمصي 

َعْبد   ْبن  َّللاَّ  ُعَبْيد  الفضل  أبو  أخبرنا   ، اْلُقَرِشيُّ اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
َماَهانَ  ْبن  َخاِلد  ْبن  َّللاَّ  َعْبد  ْبن  َأْحَمد  َحاِمٍد  َأُبو  َثِني  َحدَّ  ، الزُّْهِري  ْحَمن    - الرَّ

،   -ر اقَوُيْعَرُف ِباْبِن َأَسٍد الحربي  الو  ِد ْبِن َكَزاٍل الطُّوِسيُّ َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
ِ ْبُن َزْيٍد اْلِحْمِصيُّ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ان السمتي، َحدَّ ثنا أبو جعفر محم د ابن حس  حد 

َثَنا اأَلْوَزاِعيُّ   ِ ْبُن َزْيٍد، َحدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ اِن ْبِن  ِبِإْسَناِدِه َنْحَوُه. َوَقاَل: َحدَّ َعْن َحسَّ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل  َقاَل:  ُعَمَر  اْبِن  َعِن  ُهَو    -َعِطيََّة  ِبَأِبي 

ِإَذا َكاَنِت اأَلِئمَُّة َهاِدَيًة َمْهِديًَّة«  -َوُأمِ ي َوِإْن َكاَنْت َضالٌَّة،  َتْهِلَك اأُلمَُّة  : »َلْن 
 ُة ِإَذا َكاَنْت َضالٌَّة ُمِسيَئٌة ِإَذا َكاَنِت اأَلِئمَُّة َهاِدَيًة َمْهِديًَّة« »َوَلْن َتْهِلَك اأُلمَّ 

 إسناده ضعيف.  1458 1102
عبد َّللاَّ بن السائب، أبو  

السائب المخزومي 
 المديني 

اْلُمِغيَرِة   ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا  الطاهري،  العزيز  عبد  بن  علي  َأْخَبَرَنا 
ِ الزَُّبْيِر ْبِن َأِبي  َثِني َأُبو َعْبِد َّللاَّ ، َحدَّ َمْشِقيُّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َسِعيٍد الدِ  الجوهري، َحدَّ

ِ ْبن مصعب ْبن ثابت ْبن ِ ْبن الزَُّبْيِر ْبن اْلَعوَّاِم َقاَل:    َبْكِر ْبن َعْبد َّللاَّ َعْبد َّللاَّ
َكاَن  َقاَل:   . اْلَمْخُزوِميِ  اِئِب  َأِبي السَّ َعْن  ِعَياٍض  ْبُن  َأَنُس  َأُبو َضْمَرَة  َثِني  َحدَّ

اِئِب َوِبِه اْكَتَنْيُت، َوَكاَن َخِليًطا ِلَرُسوِل َّللاَِّ  ي ِفي اْلَجاِهِليَِّة ُيَكنَّى َأَبا السَّ  َصلَّى َجدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي اْلَجاِهِليَِّة، ]َوَكاَن َرُسوُل   ِ[ ِإَذاَّللاَّ َذَكَرُه ِفي اإِلْسالِم َقاَل: ِنْعَم   َّللاَّ

اِئِب ال ُيَشاِري َوال ُيَماِري.   اْلَخِليُط، َكاَن َأُبو السَّ
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 إسناده ضعيف.  1471 1103

عبد َّللاَّ بن عتاب ْبن 
ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن 
َأْحَمد ْبن عتاب، أبو  

 القاسم العبدي  

َثَنا  أخبرنا العتيقي ِ ْبُن َعتَّاِب بن محم د العبدي، َحدَّ ، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ
الحمصي يزيد  بن  خنبش  ثنا  حد  اْلَحاِفُظ،  ِإْسَماِعيَل  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  ُد    - ُمَحمَّ

َثَنا    -بحمص َحدَّ عمارة،  بن  سعيد  ثنا  حد  الحمصي،  عي اش  بن  علي  ثنا  حد 
ُث َعْن َأَنٍس َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى اْلَحاِرُث ْبُن النُّ  ْعَماِن َقاَل: َسِمْعُت اْلَحَسَن ُيَحدِ 

َد َمَع َقْوٍم َفُهَو ِمْنُهْم، َوَمْن ورع ُمْسِلًما ِلِرَضاِء   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َسوَّ َّللاَّ
 ُسْلَطاٍن ِجيَء ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َمَعُه«  

 إسناده ضعيف.  1475 1104

عبد َّللاَّ أمير المؤمنين  
السفاح ْبن ُمَحمَّد ْبن  
علي  ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن  

اْلَعبَّاس ْبن َعْبد  
المطلب، يكنى أبا  

العباس، ويَقاَل له أيًضا: 
 المرتضى، والقائم   

ثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، أخبرنا   َأْخَبَرِني اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَمَر القصاب، حد 
َعِن    علي َجِريٌر  َثَنا  َحدَّ سعيد،  بن  قتيبة  ثنا  حد  غالب،  بن  طيفور  ابن 

َوَأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَعِزيِز بن علي الور اق، أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد  اأَلْعَمِش.
ثنا إبراهيم  ، حد  َثَنا أبو بشر محمد بن أحمد بن حم اد األنصاري  بن يعقوب، َحدَّ

ثنا   ، حد  َثِني َزاِئَدُة َعِن اأَلْعَمِش َعْن َعِطيََّة بن سعيد الجوهري  أبو أسامة، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َيْخُرُج ِمنَّا َرُجٌل   ، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 

اُح، يَ  فَّ ُكوُن َعَطاُؤُه اْلَماَل  ِفي اْنِقَطاٍع ِمَن الزََّمِن، َوُظُهوٍر ِمَن اْلِفَتِن ُيَسمَّى السَّ
 حسيا«  َلْفُظ َزاِئَدَة. 

عبد هللا بن ُمَحمَّد بن  إسناده ضعيف.  1482 1105
 فإذا، الختلي   

َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن بن الحسين بن العباس النعالي، أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن  
ثنا عبد هللا بن  ثنا محم د بن مخلد، حد  محم د ابن أحمد بن حامد البز از، حد 

ثنا عبد الر حمن بن مهدي    ثنا داود بن عمرو، حد  ، حد  محم د بن فإذا الختلي 
غ َعْن َعَطاٍء: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عن مصاد بن عقبة عن إبراهيم الصائ

 : َوَرَأْيُت ُسْفَياَن َيْفَعُل َذِلَك َكِثيًرا.النعلين، قالَعَلْيِه َوَسلََّم كان يرش على 

 إسناده ضعيف.  1489 1106
عبد هللا بن محمد بن 
أبي كامل، أبو ُمَحمَّد  

 الفزاري 

َعْبُد   َجْعَفٍر المؤدب، أخبرنا محمد بن أحمد بن  َأْخَبَرَنا  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  اِر  اْلَغفَّ
ثنا داود   ، حد  الحسن الصواف، حدثنا عبد هللا بن محمد بن أبي كامل الفزاري 

َثَنا ُيوُسُف ْبُن َناِفٍع َمْوًلى ِلَبِني َهاِشٍم بصري  ْحَمِن   -بن رشيد، َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
اٍن  ْبُن َأِبي ا َأَباِن ْبِن ُعْثَماَن َقاَل: َسِمْعُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ َأِبيِه َعْن  َناِد َعْن  لزِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َصَنَع َصِنيَعًة ِإَلى َأَحٍد   َيُقوُل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
ْنَيا  ْنَياَأْو ِفي    -ِمْن َخَلِف َعْبِد اْلُمطَِّلِب ِفي الدُّ َفَعَليَّ ُمَكاَفَأُتُه ِإَذا َلِقَيِني«    -َهِذِه الدُّ

. 

عبد َّللاَّ بن مروان بن   إسناده ضعيف.  1506 1107
 أبي عصمة 

ثنا محم د  ثنا عمر بن أحمد الواعظ، حد  ل، حد  أخبرني الحسن بن محم د الخال 
ثنا زيد بن حريش   ِ ْبُن َمْرَواَن ْبِن َأِبي عصمة، حد  َثَنا َعْبُد َّللاَّ بن مخلد، َحدَّ
َثِني اْبٌن  ُد بن ذكوان، َحدَّ َثِني ُمَحمَّ َثَنا َعْمُرو ْبُن ُسْفَياَن َقاَل: َحدَّ األهوازي، َحدَّ
ُ َعَلْيِه   َأَبا ُهَرْيَرَة َيُقوُل: َسَأَل َرُجٌل النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ ُه  َأنَُّه َسِمَع َجدَّ أَلِبي ُهَرْيَرَة 
« ُثمَّ َسَأَلُه ِبَم َتْأُمُرِني َأْن َأتَِّجَر؟   َوَسلََّم ِبَم َتْأُمُرِني َأْن َأتَِّجَر؟ َقاَل: »َعَلْيَك ِباْلَبزِ 

، َفِإنَّ َصاِحَب اْلَبزِ  ُيْعِجُبُه َأْن َيُكوَن النَّاُس ِبَخْيٍر َوِفي  َثالًثا َقاَل: »َعلَ  ْيَك ِباْلَبزِ 
 «. ِخْصٍب 
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 إسناده ضعيف.  1513 1108

عبد َّللاَّ أمير المؤمنين  
المأمون ْبن هارون  

الرشيد ْبن ُمَحمَّد  
المهدي ْبن عبد هللا  

المنصور ْبن ُمَحمَِّد ْبِن  
َعِلي  ْبن َعْبِد َّللاَّ بن  

العباس بن عبد  
المط لب، ويكنى أبا 

 العباس، وقيل: أبا جعفر   

ِد ْبِن َأْحَمَد َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر اْلَحَسُن بن عثمان الواعظ، أخبرنا جَ  ْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ
بن  سليمان  ثنا  حد   ، الكسائي  الحسن  بن  أحمد  ثني  حد   ، الواسطي  الحكم  ْبِن 
َثِني َيْحَيى ْبُن َأْكَثَم َقاَل: ِبتُّ َلْيَلًة ِعْنَد اْلَمْأُموِن َفَعِطْشُت   الفضل النهرواني، َحدَّ

المأمون فقال: مالك َلْيَس َتَناُم يا    ِفي َجْوِف اللَّْيِل، َفُقْمُت ألشرب ماء، فرآني
ِإَلى َمْوِضَعَك،  ِ َعْطَشاُن، َقاَل: اْرِجْع  َأَنا َوَّللاَّ اْلُمْؤِمِنيَن  َأِميَر  َيا  ُقْلُت:  َيْحَيى؟ 
ِ ِإَلى اْلَبرَّاَدِة َفَجاَءِني ِبُكوِز َماٍء، َوَقاَم َعَلى َرْأِسي َفَقاَل اْشَرْب َيا َيْحَيى،  َفَقاَم َوَّللاَّ

َفُقْلُت: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َفَهال َوِصيٌف َأْو َوِصيَفٌة، َفَقاَل: ِإنَُّهْم ِنَياٌم، ُقْلُت: َفَأَنا  
ُجِل َأْن َيْسَتْخِدَم َضْيَفُه. ُثمَّ َقاَل َيا َيْحَيى،  ْرِب، َفَقاَل لي: ُلْؤٌم ِبالرَّ ُكْنُت َأُقوُم ِللشُّ

ُثَك، ُقْلُت: َبَلى َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن. َفُقْلُت َلبَّْيَك َيا َأِميَر ا  ْلُمْؤِمِنيَن، َقاَل: َأال ُأَحدِ 
َثِني اْلَمْنُصوُر َعْن َأِبيِه َعْن  َثِني اْلَمْهِديُّ َقاَل: َحدَّ ِشيُد َقاَل: َحدَّ َثِني الرَّ َقاَل: َحدَّ

َثِني َجِريِر ْبِن َعبْ  ِ  ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َحدَّ ِ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ِد َّللاَّ
ُد اْلَقْوِم   َخاِدُمُهْم«. َصلَّى هللا عليه وسلم َيُقوُل: »َسيِ 

 إسناده ضعيف.  1517 1109

عبد الرحمن بن أبي   
: ابن زيد  الموال ويقال

أبو   -بن أبي الموال 
محمد المدني، مولى  

 -علي بن أبي طالب 
 وقيل: مولى أبي رافع 

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر أحمد بن الحسن الحرشي، حدثنا أبو العباس محمد 
ثنا منصور بن سلمة،  ، حد  وري  ثنا العب اس بن محم د الد  بن يعقوب األصم، حد 
ِ ْبِن   ثنا عبد الر حمن بن أبي الموالي، أخبرني نافع عن َثاِبٍت َعْن َعْبِد َّللاَّ حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى اْلِعَشاَء َرَكَع َأْرَبَع   الزَُّبْيِر َقاَل: كان َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َرَكَعاٍت، َوَأْوَتَر ِبَسْجَدٍة، ُثمَّ َناَم َحتَّى ُيَصلِ ي َبْعَد َصالِتِه ِباللَّْيِل. 

عبد الرحمن بياع   إسناده ضعيف.  1524 1110
 الهروي 

َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّد ْبن َعْبد الواحد، أخبرنا محم د بن العب اس، أخبرنا  
ثنا يحيى بن معين،  ثنا عب اس بن محم د، حد  أحمد ابن سعيد السوسي، حد 

ْحَمِن َبيَّاُع اْلَهَرِويِ  َعْن َجْعَفر ْبِن ُمَحمَّد َعْن َأِبيِه َقاَل:   َثَنا َعْبُد الرَّ َكاَن َرُسوُل  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَكَل َمَع اْلَقْوِم َكاَن آِخَرُهْم َأْكال  .  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

عبد الرحمن بن واقد،   إسناده ضعيف.  1530 1111
 أبو مسلم الواقدي   

ِد ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ   ِ ْبُن ُمَحمَّ ِد ْبِن َسِعيٍد  َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ار، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ الن ج 
اْلَواِقِديُّ  ُمْسِلٍم  َأُبو  َثَنا  َحدَّ  ، وفي  الص  الحسين  بن  أحمد  ثنا  حد  زَّاُز،  َعْبُد    - الرَّ

ْحَمِن ْبُن واقد ْحَمِن ْبُن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن عُ   -الرَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َمَر  َحدَّ
 ُ ِإال َّللاَّ ِإَلَه  َأْهِل ال  َعَلى  َوَسلََّم: »َلْيَس  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَل: 
ُ َقْد َخَرُجوا ِمَن  َوْحَشٌة ِفي ُقُبوِرِهْم، َوال ِفي َمْنَشِرِهْم، َوَكَأنِ ي ِبَأْهِل ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ

ِ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا  اْلُقُبوِر َيْنُفُضوَن التَُّرابَ   َعْن ُرُءوِسِهْم َوُهْم َيُقوُلوَن اْلَحْمُد ّلِلَّ
 اْلَحَزَن«  . 
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 إسناده ضعيف.  1534 1112
عبد الرحمن بن يونس  
بن ُمَحمَّد، أبو ُمَحمَّد  

 السراج   

ثنا أبو محم د بن صاعد ثنا علي بن عمر الحافظ، حد    - أخبرني األزهري، حد 
قِ يُّ   -إمالء الرَّ ُيوُنَس  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  َثَنا  َوَأْرَبِعيَن    -َحدَّ َثَماٍن  سنة  ِبَبْغَداَد 

الر حمن بن يونس    -َوِماَئَتْينِ  ثنا عبد  الحضرمي، حد  َأُبو حامد  َثَنا  َوَحدَّ َقاَل: 
ِ ْبِن ُعَمرَ  َثَنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ ر اج، َحدَّ َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر    الس 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأَصاَبُه َجْهٌد ِفي َرَمَضاَن، َفَلْم   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُيْفِطْر، َفَماَت«  َقاَل اْبُن َصاِعٍد: َفَذَكَر َلُه ُعُقوَبًة َوَقاَل َأُبو َحاِمٍد: »َفَماَت َدَخَل  

 النَّاَر« .

 إسناده ضعيف.  1536 1113

عبد الرحمن بن الجارود  
بن عبد َّللاَّ بن زاذان،  

أبو بشر، يعرف  
 باألحمري   

َثَنا َأُبو اْلَفْضِل َجْعَفُر ْبُن   ثنا محم د بن المظفر الحافظ، َحدَّ أخبرني األزهري، حد 
  ، ْحَمِن ْبُن اْلَجاُروِد البغدادي  َثَنا َأُبو اْلِبْشِر َعْبُد الرَّ َأْحَمَد ْبِن يحيى الخوالني، َحدَّ

ْحَمِن ْبُن َزْيٍد عَ  َثَنا َعْبُد الرَّ ثنا يحيى بن بكير، َحدَّ ْن َأِبي َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبِن  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »َيُكوُن ِفي ُأمَِّتي  اِعِديُّ َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َسْعٍد السَّ
ِ َوَمَتى َيُكوُن َذِلَك؟ َقاَل: »ِإَذا َظَهَرِت   َخْسٌف، َوَمْسٌخ، َوَقْذٌف« َقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَّ

 َواْلُخُموِر«. ْيَناُت، َواْلَمَعاِزُف، اْلقَ 

 إسناده ضعيف. 1538 1114
عبد الرحمن بن يوسف  
بن سعيد بن خراش، أبو  

 ُمَحمَّد الحافظ  

هللا   عبد  بن  محمد  بن  أحمد  سهل  أبو  أخبرنا  بكر،  َأِبي  ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
ْحَمِن ْبُن ُيوُسَف ْبِن ِخَراشٍ  َثِني َعْبد الرَّ ثنا إسحاق    - أبو محم د  -القط ان، َحدَّ حد 

لت، َأْخَبَرَنا ِمْسَعٌر، َعِن اْلَعبَّاِس   ثنا جدي سعد بن الص  بن إبراهيم شاذان، حد 
َأنَُّهْم ْبِن ذَ  َياِسٍر  َثَنا َعمَّاُر ْبُن  . َقاَل: َحدَّ ِ النََّخِعيِ  ِريٍح، َعْن زياد ابن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َهْل َأَتْيَت ِفي اْلَجاِهِليَِّة ِمَن النِ َساِء َشْيًئا  َسَأُلوا َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َوَقْد ُكْنُت عَ  ا َحَراًما؟ َقاَل: »ال،  َوَأمَّ َفَغَلَبْتِني َعْيِني،  َأَحُدُهَما  ا  َلى ِميَعاَدْيِن، َأمَّ

 َقْوٍم«. اآلَخُر َفَشَغَلِني َعْنُه َساِمُر 

 إسناده ضعيف.  1541 1115

عبد الرحمن بن ُمَحمَّد 
بن المغيرة بن شعيب،  
أبو اْلَحَسن التميمي، 

 جار ابن األكفاني 

َثَنا َعْبُد   ِد ْبِن ُلْؤُلٍؤ اْلَورَّاُق، َحدَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ أخبرني أبو القاسم األزهري، َحدَّ
ِد ْبِن اْلُمِغيَرةِ  ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبد َّللاَّ ْبن َأْحَمد    -جار ابن األكفاني    -الرَّ َحدَّ

ا  سليمان  بن  داود  أخبرنا   ، المروزي  َشبََّوْيِه  ْبُن  ْبن   ِ َعْبُد َّللاَّ َثَنا  َحدَّ  ، لمروزي 
اْلُمَباَرِك، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيُكوُن ِفي آِخِر الزََّماِن   َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َظَلَمٌة،  أُ  َفَسَقةٌ َمَراٌء  َفال َوُوَزَراُء  َأْدَرَكُهْم  َفَمْن  َكَذَبٌة،  َوُفَقَهاُء  َخَوَنٌة،  َوُقَضاٌة   ،
يًفا، َوال َجاِبًيا، َوال َخاِزًنا، َوال   ُشَرِطيًّا« .َيُكوَننَّ َلُهْم َعرِ 

 إسناده ضعيف. 1550 1116

ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد  َعْبُد الرَّ
ِد ْبِن َيْحَيى ْبن  ْبِن  ُمَحمَّ

إسحاق، أبو سهل  
 البلخي 

ِد  ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُمَحمَّ أخبرني أبو طالب بن بكير، َأْخَبَرَنا َأُبو َسْهٍل َعْبُد الرَّ
أمير الملك في سنة خمس وستين وثالثمائة    -ْبِن َيْحَيى ْبِن ِإْسَحاَق اْلَبْلِخيُّ 

ُمحَ   -ِبَبْغَدادَ  َثَنا  النَّْيَساُبوِريُّ َحدَّ َزْنَجَوْيِه  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  َأُبو    -ببلخ  -مَّ َثَنا  َحدَّ
اِد ْبِن َحِكيٍم َعْن  َثَنا ُعَمُر ْبُن َحِكيٍم َأُخو َشدَّ َمِد ْبُن اْلَفْضِل، َحدَّ َيْحَيى َعْبُد الصَّ

ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن ِإْبَراِهيَم ابن َمْيَسَرَة َعْن َطاُوٍس   ِ ْبِن َعْمٍرو  ُمَحمَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ
َرُط ِكالُب َأْهِل النَّاِر«  .  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الشُّ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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 إسناده ضعيف.  1560 1117

ِ ْبِن   ِ ْبُن َعْبِد َّللاَّ ُعَبْيُد َّللاَّ
ِد، أبو العباس   ُمَحمَّ

الصيرفي، يعرف بابن  
 الدمكان 

أخبرنا علي بن عمر   ر اج،  الس  المظفر  ُمَحمَِّد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلُحَسْيِن  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ِ ْبُن َعْبِد َّللاَِّ  ري، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُعَبْيُد َّللاَّ ك  َثَنا َأُبو ِهَشاٍم الس  ، َحدَّ يرفي   الص 

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن الرَّاِزيُّ  َفاِعيُّ َقاَل: َحدَّ َعْن َأِبي َجْعَفٍر    -َأُبو َيْحَيى  - الرِ 
، َعْن َعاِصِم ْبِن َبْهَدَلَة، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل   الرَّاِزيِ 

ِفي َّللاَِّ  َأْنَت  اللَُّهمَّ  َقاَل  النَّاِر  ِفي  ِإْبَراِهيُم  ُأْلِقَي  ا  »َلمَّ َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى   
َماِء َواِحٌد، َوَأَنا ِفي اأَلْرِض َواِحٌد   أعبدك«.السَّ

 إسناده ضعيف.  1565 1118

عبيد هللا ْبن الحسين ْبن 
جعفر ْبن َأْحَمد ْبن أبي  

واسمه:   -موسى
بن إبراهيم بن   -هارون 

يزيد بن خالد بن فروة،  
 أبو القاسم  

ِ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبن جعفر ْبن َأْحَمد  َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم ُعَبْيُد َّللاَّ أخبرنا البرمكي، َحدَّ
اْلَمْوِصِليُّ  اْلَقاِضي  أبي موسى  ِمْن سنة سبعين    -ْبن  اْلِقْعَدِة  ِذي  ِفي  ِإْمالًء 

َثَنا َأُبو َيْعَلى َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُمَثنَّى  -وثالثمائة ثنا سعيد بن عبد َحدَّ ، حد 
ِ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز اللَّْيِثيُّ َقاَل: َسِمْعُت اْبَن   َثَنا َأُبو َعْبِد اْلَعِزيِز َعْبُد َّللاَّ الجب ار، َحدَّ
  ُ ، َعْن َأِبي َأيُّوَب، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ُث َعْن َعَطاِء ْبِن َيِزيَد اللَّْيِثيِ  ِشَهاٍب ُيَحدِ 

 َوَسلََّم َقاَل: »من غرس غراسا َفَأْثَمَر َكاَن َلُه ِمَن اأَلْجِر ِبَعَدِد َذِلَك الثََّمِر«    َعَلْيهِ 

 إسناده ضعيف  1574 1119

عبد الملك بن محمد بن  
عدي، أبو نعيم الفقيه  

الجرجاني المعروف  
 باالستراباذي   

َثاِبٍت   ْبِن  ُعْثَماَن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا  القط ان،  الحسين  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
. وَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج   ِد ْبن َعِديٍ  َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ ْيَدالِنيُّ الصَّ

ِ ْبِن َشْهرَيارَ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ أخبرنا سليمان بن أحمد    -بأصبهان  -التَّاِجرُ   ُمَحمَّ
َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَّدٍ  َأُبو ُنَعْيٍم الجرجاني  ببغداد سنة ثمان    -الطبراني، َحدَّ

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي ِطيَبَة   - وثمانين ومائتين ، َحدَّ ثنا عمار بن رجاء الجرجاني  حد 
ْن َأِبي َصاِلٍح َعْن ُأمِ  َهاِنٍئ ِبْنِت َأِبي َطاِلٍب َقاَلْت: َقاَل  َعْن َأِبيِه َعِن اأَلْعَمِش عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ُأمَِّتي َلْن ُتْخَزى َما َأَقاُموا ِصَياَم َرَمَضاَن«   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َوَما ِخْزُيُهْم ِفي ِإَضاَعِة َشْهِر َرَمَض  اَن؟ َقاَل: »اْنِتَهاُك اْلَمَحاِرِم ِقيَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ

َمَواِت ِإَلى ِمْثِلِه  ُ َوَمْن ِفي السَّ ِفيِه، َمْن زنى ِفيِه، َأْو َشِرَب ِفيِه َخْمًرا، َلَعَنُه َّللاَّ
ِ َحَسَنٌة  ِمَن اْلَحْوِل. َفِإْن مات فيه قبل أن يدرك رمضان آخر َفَلْيَسْت َلُه ِعْنَد َّللاَّ

النَّ  ِبَها  ال َيتَِّقي  َما  ِفيِه  ُتَضاَعُف  اْلَحَسَناِت  َفِإنَّ  َرَمَضاَن،  َشْهَر  َفاتَُّقوا  اَر، 
يِ َئاُت«.ُتَضاَعُف ِفيَما ِسَواُه، َوَكَذِلَك   السَّ

 إسناده ضعيف.  1588 1120
عبد الواحد بن الحسين  
بن عمر بن قرقر، أبو  

 طاهر الحذاء   

ُد ْبُن   ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ أخبرنا ابن قرقر، أخبرنا علي  بن عمر الحافظ، َحدَّ
ب ي الض  ان  حس  بن  محم د  ابن  إبراهيم   - بالبصرة  -َأْحَمَد  بن  إسحاق  ثنا  حد 

ْلتِ  َثَنا َسِعيُد ْبُن الصَّ َعِن اأَلْعَمِش َعْن ُمْسِلٍم اأَلْعَوِر َعْن َأَنِس ْبِن    شاذان، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتاُك ِبَفْضِل َوُضوِئِه.  َماِلٍك َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
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 إسناده ضعيف  1592 1121
عبد الصمد بن جابر بن  

ربيعة، أبو الفضل  
 الضبي الكوفي  

ثنا َأْخَبَرَنا َعْبُد   اد، حد  ، أخبرنا أحمد بن سلمان الن ج  ِ اْلَحْرِبيُّ ْحَمِن ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ   الرَّ
ْبُن   َمِد  الصَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ دكين،  الفضل بن  القاضي، حدثني  الهيثم  محم د بن 
ِع ْبِن َعتَّاِب ْبِن ُشَمْيٍر َعْن َأِبيِه َقاَل: ُقْلُت ِللنَِّبيِ  َصلَّى  بِ يُّ َعْن ُمَجمِ  َجاِبٍر الضَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ ِلي َأًبا َشْيًخا َكِبيًرا َوِإْخوَ  ًة، َفَأْذَهُب ِإَلْيِهْم َفَلَعلَُّهْم َأْن ُيْسِلُموا  َّللاَّ
َفآِتيَك ِبِهْم؟ َقاَل: »ِإْن ُهْم َأْسَلُموا َفُهَو َخْيٌر َلُهْم َوِإْن َأَقاُموا َفاإِلْسالُم َواِسٌع َأْو  

 َعِريٌض«  

عبد الرحيم بن هارون،   إسناده ضعيف.  1604 1122
 الغساني 

ار، أخبرنا  ف  أخبرنا محم د بن أحمد بن رزق، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص 
َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز   حيم بن هارون، َحدَّ ثنا عبد الر  عبد هللا بن أي وب المخرمي، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ْبُن َأِبي َروَّاٍد َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسولُ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ، َفَما ِجالُؤَها؟   »ِإنَّ َهِذِه اْلُقُلوَب َتْصَدُأ َكَما َيْصَدُأ اْلَحِديُد« َقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَّ

 اْلُقْرآِن«.َقاَل: »ِتالَوُة 

 إسناده ضعيف. 1606 1123
عبد الرحيم بن محمد بن  

 زيد، السكري 

ثنا   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن الحسين النعالي، أخبرنا عبد هللا بن العب اس الشطوي، حد 
َثَنا   ك ري، َحدَّ ِد ْبِن َزْيٍد الس  ِحيِم ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد الرَّ إبراهيم بن موسى الجوزي، َحدَّ

َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ  َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش َعْن ُحَمْيٍد َعْن  ُ َعَلْيِه  َأُبو   النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َلُكْم َفاْخَشْوُهْم  ِ ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا  َفِقيَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ ُأُحٍد،  َيْوَم  َأَتى  َوَسلََّم 

ُ َتَعاَلى: الَِّذيَن قاَل َلُهُم النَّاُس   ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل« َفَأْنَزَل َّللاَّ ِإنَّ  َفَقاَل: »َحْسُبَنا َّللاَّ
 النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم.

 عبيد بن أبي قرة    إسناده ضعيف. 1614 1124

ْبِن   َأْحَمَد  ْبُن  ُمَحمَُّد  َعِليٍ   َأُبو  َأْخَبَرَنا  ِرْزٍق،  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَناُه 
ِ ْبُن َأْحَمَد    -إجازة  -الصواف َثِني َأِبي َوَأُبو َخْيَثَمَة حدثنا َعْبُد َّللاَّ ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ

ُقرََّة. َأِبي  ابن  ُعَبْيُد  َثَنا  َحدَّ ُل  َقاال:  اْلُمَعدَّ َيْعُقوَب  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َوَأْخَبَرَناُه 
اَن، حدثنا َعْبُد  َواْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ َقاال: َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمدَ 

َثَنا َلْيُث ْبُن   ثنا عبيد بن أبي قر ة، َحدَّ َثِني أبي، حد  ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َّللاَّ
ُ َعَلْيِه   َسْعٍد َعْن َأِبي ُقَبْيٍل َعْن َأِبي َمْيَسَرَة َعِن اْلَعبَّاِس ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َماِء َنْجًما؟« ُقْلُت: َنَعْم! َقاَل:  َوَسلََّم َذاَت َلْيلَ  ٍة َفَقاَل: »اْنُظْر، َهْل َتَرى ِفي السَّ
»َما َتَرى؟« ُقْلُت: َأَرى الثَُّريَّا، َقاَل: »َأَما ِإنَُّه َيِلي َهِذِه اأُلمََّة ِبَعَدِدَها ِمْن َوَلِدَك  

 اْثَنْيِن ِفي ِفْتَنٍة«  

محمد بن  عبيد بن  إسناده ضعيف  1616 1125
 الجراح، المدائني 

ثنا زاهر بن أحمد السرخسي،  ، حد  ثنا أبو المظف ر محم د بن الحسن المروزي  حد 
َثِني   ثنا عبيد بن محم د اْلَجرَّاِح اْلَمَداِئِنيُّ َقاَل: َحدَّ ثنا محم د بن المسيب، حد  حد 

ُد ْبُن َكِثي َثَنا ُمَحمَّ ْحَمِن ْبُن عبد العزيز، َحدَّ ٍر َعْن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد َعْن  َعْبُد الرَّ
ُ َعَلْيِه   اِمِت َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِد ْبِن ِسيِريَن َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ ُمَحمَّ

 َفاْقُتْلُه« . َوَسلََّم: »َداُرَك َحَرُمَك، َفَمْن َدَخَل َعَلْيَك َداَرَك 
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 إسناده ضعيف  1619 1126

عباد بن عباد بن حبيب  
بن أبي المهلب بن أبي 

صفرة، أبو معاوية 
العتكي األزدي المهلبي  

 البصري   

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبن ِرْزَقَوْيِه، َوُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ  َوُمَحمَّ
ِ ْبُن َيحْ  ُد ْبُن  ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، وَعْبُد َّللاَّ ، وُمَحمَّ ِريُّ كَّ َيى ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر السُّ

ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبن مخلد البز ار. قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محم د  ِد ِبن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
، َعْن ُمَجاِلِد  َثَنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد اْلُمَهلَِّبيُّ ف ار، أخبرنا الحسن بن عرفة، َحدَّ الص 

، َعِن َمْسُروٍق، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َدَخَلْت َعَليَّ اْمَرَأٌة  ْبِن َسعِ  ْعِبيِ  يٍد، َعِن الشَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَباَءًة َمْثِنيًَّة، َفاْنَطَلَقْت   ِمَن اأَلْنَصاِر َفَرَأْت ِفَراَش َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َفَبَعَثْت ِإَليَّ ِبِفَراٍش َحْشُوُه ُصوفٌ  ، َفَدَخَل َعَليَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ ُفالَنُة اأَلْنَصاِريَُّة َدَخَلْت  َفَقاَل: »َما َهَذا َيا َعاِئَشُة؟« َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ

»ُرد ِ  َفَقاَل:  ِبَهَذا.  ِإَليَّ  َفَبَعَثْت  َفَذَهَبْت  ِفَراَشَك  َفَرَأْت  ُه.  َعَليَّ  َأُردَّ َفَلْم  َقاَلْت  يِه« 
يِه  َوَأْعَجَبِني َأْن َيُكوَن ِفي َبْيِتي َحتَّى َقاَل َذاَك ِلي َثالَث َمرَّاٍت، َقاَلْت َفَقاَل: »ُردِ 

ُ َمِعي جبال الذهب  ِ َلْو ِشْئُت أَلْجَرى َّللاَّ  والفضة«. َيا َعاِئَشُة َفَوَّللاَّ

عباد بن موسى، أبو   إسناده ضعيف  1621 1127
 محمد الختلي   

ثنا الحسن   ، أخبرنا عبد هللا بن إبراهيم الزبيبي، حد  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي علي 
ثنا إسماعيل بن عياش،   ثنا عب اد بن موسى الختلي، حد  بن علويه القط ان، حد 
َحِبيُّ َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر اْلَيَماِميِ  َعْن ِعْكِرَمَة  حدثني سعيد ابن ُيوُسَف الرَّ

ُ َعَلْيِه وسلم: »َساُووا َبْيَن َأْوالِدُكْم  عَ  ِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْلُت  ال َأَحًدا َلَفضَّ  النِ َساَء«. ِفي اْلَعِطيَِّة، َفَلْو ُكْنُت ُمَفضِ 

 إسناده ضعيف  1622 1128
عباد بن علي بن  
مرزوق، أبو يحيى 

 الثقاب السيريني 

َثَنا   ثنا عب اد بن علي  الثقاب، َحدَّ ، حد  ٍد اْلُختُِّليُّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ
يَّاِت َعْن َأِبي ُسْفَياَن َعْن َأِبي َنْضَرَة   اْلَمَداِئِنيُّ َعْن َحْمَزَة الزَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر  ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َعَلُم اإِلْسالِم   َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

الُة، َفَمْن َفرََّغ َلَها َقْلَبُه ِبُحُدوِدَها َوُسَنِنَها َفُهَو   ُمْؤِمٌن«. الصَّ

 إسناده ضعيف  1623 1129
عباد بن علي بن  
مرزوق، أبو يحيى 

 الثقاب السيريني 

ِد ْبِن َعِليٍ  النَّاِقُد   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، َأْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ
ِفي َشْهِر  َوَأَنا َأْسَمُع    - َقاَل: ُقِرَئ َعَلى َأِبي َيْحَيى َعبَّاِد ْبِن َعِليِ  ْبِن َمْرُزوقٍ 
ِل َسَنَة اْثَنَتْيِن وثالثمائة في مدينة أبي جعفر ِد   -َرِبيٍع اأَلوَّ َثَنا َبكَّاُر ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

ِد ْبِن ِسيِريَن َعْن   َثَنا اْبُن َعْوٍن َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن سيرين، َحدَّ ِ ْبِن ُمَحمَّ ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َ َخَلَق اْلَجنََّة وخلق    َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ َّللاَّ َّللاَّ

لها أهال بعشائرهم وقبائلهم ال يزداد ِفيِهْم، َوال ُيْنَقُص ِمْنُهْم، َوَخَلَق النَّاُر َوَخَلَق  
َفَقاَل َرُجٌل: َأال ُيْنَقُص ِمْنُهْم«    لها أهال بعشائرهم وقبائلهم ال يزداد ِفيِهْم َوال 

ٌر ِلَما ُخِلَق   ِ؟ َقاَل: »اْعَمُلوا َفُكلُّ اْمِرٍئ ُمَيسَّ  َلُه«.َنْعَمُل َيا َرُسوَل َّللاَّ

ُعَمر ْبن صالح ْبن  إسناده ضعيف.  1659 1130
 عيسى، المدائني 

 ، افعي  ِد ْبِن ُيوُسَف اْلَعالُف، أخبرنا محم د بن عبد هللا الش  َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَّ
ثنا   ، حد  َثَنا ُعَمُر ْبُن َصاِلِح ْبِن ِعيَسى اْلَمَداِئِنيُّ ز، َحدَّ ثنا أبو أحمد المطر  حد 

َثنَ  ا َعْبُد  عبد الر حمن ابن عبد العزيز بن صادرا، أخبرنا بشر بن المفضل، َحدَّ
ِ ْبُن ُشْبُرَمَة َعْن َأِبي ُزْرَعَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َجِريٍر َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل   َّللاَّ
ُ اْلَخْلَق َفَكَتَب آَجاَلُهْم، َوَأْعَماَلُهْم،  َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: »َخَلَق َّللاَّ

 َوَأْرَزاَقُهْم«  .
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 إسناده ضعيف  1663 1131
ُعَمر ْبن الوليد ْبن أبان،  

 الكرابيسي 

َثَنا ُعَمُر ْبُن اْلَوِليِد   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكر، أخبرنا َعْبد الباقي بن قانع، َحدَّ
عن  هشيم  ثنا  حد   ، الواسطي  عيسى  بن  القاسم  ثنا  حد   ، اْلَكَراِبيِسيُّ َأَباٍن  ْبِن 

ا َعِهَد ِإَليَّ النَِّبيُّ َصلَّى إسماعيل عن َساِلٍم َعْن أَ  ِبي ِإْدِريَس َعْن َعِليٍ  َقاَل: ِممَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ اأُلمََّة َسَتْغُدُر ِبَك ِمْن َبْعِدي.   َّللاَّ

 إسناده ضعيف.  1667 1132

ُعَمر ْبن ُيوُسف ْبن  
الضحاك ْبن أبان ْبن  

زياد، َأُبو حفص 
 المخرمي 

ثنا   ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، حد  ومي  َأْخَبَرَنا ُبْشَرى ْبُن َعْبِد هللا الر 
اِك اْلَمْخَرِميُّ  حَّ   - ِفي َسَنِة َخْمٍس وثمانين ومائتين  -عمر ابن ُيوُسَف ْبِن الضَّ

ثنا الحسين بن شداد ا َثَنا َقْيٌس َعْن  حد  ثنا الحسن بن بشر، َحدَّ لمخرمي، حد 
ِد ْبِن اأَلْشَعِث َعِن اْبِن اْلَحَنِفيَِّة َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َقاَل   َلْيٍث َعْن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُيوَلُد َلَك اْبٌن َقْد َنَحْلَتُه اْسمِ   َوُكْنَيِتي«.ي  ِلي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف.  1670 1133
ُعَمر ْبن سهل ْبن يزيد، 

أبو القاسم الور اق  
 التستري 

َثَنا ُعَمُر ْبُن َسْهِل ْبِن َيِزيَد  أخبرنا البرقاني ، أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي، َحدَّ
ق اق ببغدادَأُبو القاسم التستري   ثنا محم د الد  ثنا إبراهيم بن المستمر، حد  ، حد 

َثَنا َسِعيُد ْبُن َبِشيٍر َعْن َقَتاَدَة َعِن اْلَحَسِن َعْن ُأمِ ِه َعْن   ار ابن بالل، َحدَّ بن بك 
ِم َثالًثا ُثمَّ  ُأمِ  سَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرُه َسْوَرَة الدَّ َلَمَة َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ُيَباِشُر َبْعَد الثَّالِث ِبَغْيِر ِإَزاٍر. َقاَل َسِعيٌد: َيْعِنَي اْلَحاِئَض. 

 إسناده ضعيف.  1671 1134

ِ ْبِن   عمر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن بن  

َحمَّاد بن حسان بن َعْبد  
ْحَمِن بن يزداذ، َأُبو   الرَّ
القاسم المعروف بابن  

 َأِبي حسان الزيادي 

ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ َقاال: َأْخبَ  َرَنا  َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ َوُمَحمَّ
ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن بن حم اد   َثَنا ُعَمُر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُعَمُر ابن أحمد الواعظ، َحدَّ

ْحَمنِ  ان ابن َعْبِد الرَّ َياِدي ِ   -بن حس  اٍن الزِ  ثنا إسحاق    -َوُيْعَرُف ِباْبِن َأِبي َحسَّ حد 
َثَنا َحمَّادٍ  ثنا محم د بن جابر، َحدَّ  َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة بن أبي إسرائيل، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأِبي َبْكٍر، َوُعَمَر،  ِ َقاَل: َصلَّْيُت َخْلَف النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ
الِة.   َفَلْم َيْرَفُعوا َأْيِدَيُهْم ِإال ِعْنَد اْفِتَتاِح الصَّ

 إسناده ضعيف.  1680 1135
ُعَمر ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد 

ْبن حمة، َأُبو حفص  
 الخالل  

َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق، َأْخَبَرَنا َأُبو َحْفٍص ُعَمر ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد 
ثنا محم د بن   َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َأِبي اأَلْحَوِص، حد  ل، َحدَّ الخالل المعد 

ِ ْبُن اأَلْجَلِح َعْن َأِبيِه َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس  يحيى ال َثَنا َعْبُد َّللاَّ حجري، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُعوُد اْلَعبَّاَس، َفَأَخَذ ِبَيِدِه اْلَعبَّاَس َحتَّى  َقاَل: َجاَء النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َيا َصِعَد به على السرير فأقعده في مجلسه فقال:   َعمَّ«. »َرَفَعَك َّللاَّ

 إسناده ضعيف.  1682 1136

ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد  
ِ ْبِن َأْحَمد ْبن جعفر،   َّللاَّ

َأُبو حفص البندار  
المعروف بابن قيوما  

 النهرواني 

َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن بن العباس النعالي، َأْخَبَرَنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن 
ُل النَّْهَرَواِنيُّ  ِ ْبِن َأْحَمد اْلَمْعُروُف ِباْبِن ُقُيوَما اْلُمَعدَّ ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِبَها ِفي    -ُمَحمَّ

ثن -َسَنِة اْثَنَتْيِن َوِستِ يَن وثالثمائة  ا أبو بكر بن محم د بن حمدان بن بغداذ  حد 
َثَنا   -ببغداد -الصيدالني ثنا إسحاق بن محم د بن المثن ى، حدثني أبي، َحدَّ حد 

ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍ  َعْن ُسْفَياُن   َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َعْبِد الرَّ
ا ُأْنِزَل َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللا  ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَنارٍ   عن َجاِبٍر َقاَل: َلمَّ
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ُروهُ  ُتَعزِ  وسل م:   عليه 
ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم.   قال: قال لنا: »وما َذاُكْم؟« ُقْلَنا: َّللاَّ

 «. َقاَل: »ِلَتْنُصُروهُ 
: َهَكَذا ِفي َأْصِل اْبِن قيوَما َهَذا اْلَحِديُث ِبهَ  َعاِليُّ  َذا اإِلْسَناِد. َقاَل النِ 

 إسناده ضعيف.  1684 1137
ُعَمر ْبن أنس ْبن حامد،  

 َأُبو بكر الموصلي 

الموصلي ْبِن حامد  َأَنِس  ْبُن  ُعَمُر  َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ   - ببغداد   -أخبرنا بشرى، 
ْحَمِن ْبُن ِبْشٍر المؤذن  َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم َعْبُد الرَّ ُد ْبُن    -بالموصل   -َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا َحمَّاُد ْبن َسَلَمَة َعْن   ثنا يحيى بن أبي بكير، َحدَّ َأْحَمَد ْبِن َأِبي اْلُمَثنَّى، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َعِليِ  ْبن َزْيد َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َل َمْن ُيْكَسى ُحلًَّة ِمَن النَّاِر ِإْبِليُس، ُحلًَّة َيَضُعَها َعَلى َحاِجِبِه، َفَيْسَحُبَها   »ِإنَّ َأوَّ
يَُّتُه ِمْن َخْلِفِه َوُهْم ُيَناُدوَن َيا ُثُبوَراُه، َفُيَقاُل   ِمْن َخْلِفِه َوُهَو ُيَناِدي َيا ُثُبوَراُه َوُذرِ 

 وا ُثُبوًرا َكِثيًرا«  . َلُهْم ال َتْدُعوا اْلَيْوَم ُثُبوًرا َواِحًدا، َواْدعُ 

 إسناده ضعيف.  1696 1138

ِد ْبِن   ُعْثَماَن ْبِن ُمَحمَّ
ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعْثَماَن، َأُبو  
الحسن العبسي الكوفي  

 المعروف بابن َأِبي شيبة 

، أخبرنا   ِ ْبُن َأِبي ِإْسَحاَق اْلَبَغِويُّ َأْخَبَرَناُه اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، َأْخَبَرَنا َعْبد َّللاَّ
َثَنا َجِريُر ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد َعْن َشْيَبَة ْبِن َنَعاَمَة   ثنا أبي، َحدَّ ابن أبي العو ام، حد 

َفاِطَمةَ  َعْن  اْلُحَسْيِن  ِبْنِت  َفاِطَمَة  َعَلْيِه   َعْن   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَلْت: 
َوَسلََّم: »ُكلُّ َبِني آَدَم َيْنَتُموَن ِإَلى َعَصَبِتِهْم ِإال َوَلَد َفاِطَمَة، َفِإنِ ي َأَنا َأُبوُهْم َوَأَنا  

 َعَصَبُتُهْم«.

 إسناده ضعيف.  1697 1139

ِد ْبِن   ُعْثَماَن ْبِن ُمَحمَّ
ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعْثَماَن، َأُبو  
الحسن العبسي الكوفي  

 المعروف بابن َأِبي شيبة 

وَأْخَبَرَناُه َعِلي  ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ المعدل، َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد 
ثنا جعفر بن مح قَّاُق، حد  ِ الدَّ َثَنا  َّللاَّ ثنا محم د بن حميد، َحدَّ م د الزعفراني، حد 

بِ يِ   ُد ْبُن َعْمٍرو الرَّاِزيُّ َعْن ُحَسْيٍن اأَلْشَقِر َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اْلَحِميِد الضَّ ُمَحمَّ
اَل  َعْن َشْيَبَة ْبِن َنَعاَمَة َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت اْلُحَسْيِن َعْن َفاِطَمَة اْلُكْبَرى َقاَلْت: قَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُكلُّ َبِني أم  َيْنَتُموَن ِإَلى َعَصَبٍة َغْيَر َوَلِد   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َفاِطَمَة َفَأَنا َأُبوُهْم، َوَأَنا َعَصَبُتُهْم«  

 إسناده ضعيف.  1709 1140

ُعْثَمان ْبن َأْحَمد ْبن  
اْلحسين ْبن الفلو، َأُبو  

َأبي ُعَمر  َعْمرو والد 
 الواعظ 

َثَنا َأِبي َأُبو َعْمٍرو ُعْثَماُن ْبُن َأْحَمَد بن   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر اْلَحَسُن بن عثمان، َحدَّ
ثنا محم د بن   ، حد  ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي  الحسين بن الفلو، حد 

َثَنا َأيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َسيَّاٍر ا  َثَنا ُعَمُر ْبُن  شعبة بن جوان، َحدَّ ، َحدَّ ْيَباِنيُّ لشَّ
ِ ْبِن َأِبي اْلَقُلوِص   ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْعَداَن َعْن ِعْمَراَن اْلَقِصيِر َعْن َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّ
ْثُت ِبِه َأَحًدا َثنَُّكْم ِبَحِديٍث َما َحدَّ ٍف َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َأنَُّه َقاَل أُلَحدِ    َعْن ُمَطرِ 

 ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُمْنُذ َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َ َربُُّه، َوَأنِ ي َنِبيُُّه َصاِدًقا ِمْن َقْلِبهِ  َوَأْوَمَأ    -َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َعِلَم َأنَّ َّللاَّ

ُ َلْحَمُه على النار«  .  -َصْدرِهِ  ِبَيِدِه ِإَلى ِجْلَدةِ  َم َّللاَّ  َحرَّ

 إسناده ضعيف.  1710 1141
ُعْثَمان ْبن علي  ْبن  
اْلَحَسن، َأُبو َعْمرو  

 العتكي 

َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَحَسِن اْلَعَتِكيُّ الخطيب   ، َحدَّ َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم اأَلْزَهِريُّ
ْبُن   َأْحَمُد  َثَنا  الفرائضي، َحدَّ ْبِن ُعْثَماَن   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  َثَنا ُعْثَماُن  األنطاكي، َحدَّ

ْحَمِن اْلُكْزُبَراِنيُّ اْلحَ  َثَنا  َعْبِد الرَّ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َأِبي َداُوَد، َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ رَّاِنيُّ
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ِد ْبِن ِزَياٍد اأَلْلَهاِنيُّ عن أبيه عن أبي عتبة اْلَخْوالِنيِ  َأنَّ النَِّبيَّ   ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ال َتْحِرُجوا ُأمَِّتي َثال  ًثا، اللَُّهمَّ َمْن َأَمَر ُأمَِّتي ِبَما َلْم  َصلَّى َّللاَّ

 َتْأُمْرِني ِبِه َفِإنَُّهْم ِمْنُه ِفي ِحلٍ «  . 

 إسناده ضعيف.  1713 1142
علي ْبن أحمد بن  
الحسين، يعرف 

 بالمروزي  

ثنا   ، حد  ِ ْبِن َأْحَمد ْبن شهريار األصبهاني  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ َحدَّ
اْلَمْرَوِزيُّ   اْلُحَسْيِن  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ الطبراني،  أحمد  بن  سليمان 

َثَنا ُعَمُر ْبُن َعْبدِ  ثنا منصور بن أبي مزاحم، َحدَّ ، حد  ْحَمنِ البغدادي  َأُبو    - الرَّ
َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَياٍد َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرََّة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك    -َحْفٍص اأَلبَّارُ 

، َفاْسَتبَّا َيْوًما   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْوَلَياِن َحَبِشيٌّ َوِقْبِطيٌّ َقاَل: َكاَن ِلَرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َفَقاَل أَ  ، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ، َوَقاَل اآلَخُر َيا ِقْبِطيُّ َحُدُهَما َيا َحَبِشيُّ

 َوَسلََّم: »ال َتُقوال َهَكَذا ِإنََّما َأْنُتَما َرُجالِن ِمْن آِل ُمَحمٍَّد«  . 

 إسناده ضعيف  1719 1143
َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن  

ِإْبَراِهيَم ْبِن َثاِبٍت، أبو 
 القاسم الربيع الرَّاِزي    

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم  ، َحدَّ ُد ْبُن علي  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ
ثنا محم د   - علينا سنة سبعين وثالثمائةِبَبْغَداَد َقِدمَ   -ْبِن َثاِبٍت اْلَحاِفُظ الرَّاِزيُّ  حد 

ُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ    -بحلب   -بن أحمد ابن عبد هللا الرافقي َأُبو ُعَمَر ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ
َثَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َأِبي    -بحلب   -السوسي  ثنا أبو عمر الضرير، َحدَّ حد 

اِرِميِ  َقاَل: َرَأْيتُ  ْيِه، َفُقْلُت َلُه ِفي   اْلُعَشَراِء الدَّ َأ َوَمَسَح َعَلى ُخفَّ َأِبي َباَل َوَتَوضَّ
بال وتوضأ ومسح على   َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َرَأْيُت  َفَقاَل:  َذِلَك؟ 

 خفيه.

 إسناده ضعيف.  1747 1144
علي ْبن الحسن ْبن  

ُمَحمَّد ْبن المغيرة، َأُبو  
 ُمَحمَّد الدقاق 

ثنا عمر بن محم د بن سبنك، َأْخَبَرَنا   ، حد  َأْخَبَرِني َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعِليٍ  اأَلَزِجيُّ
ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل،   ق اق، حد  َأُبو ُمَحمٍَّد َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن المغيرة الد 

ثنا أبو هاشم عبد الملك بن عبد الر حمن،   َثِني  حد  َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َقاَل: َحدَّ َحدَّ
  ُ َسَلَمُة ْبُن َوْرَداَن َقاَل: َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َتْعِدُل  َعَلْيِه َوَسلََّم: »قل يا أيها اْلَكاِفُروَن َتْعِدُل ُرْبَع اْلُقْرآِن، َوِإَذا َجاَء َنْصُر َّللاَِّ 
 ُرْبَع اْلُقْرآِن َوِإَذا زلزلت تعدل ربع القرآن«  .

 إسناده ضعيف  1751 1145
علي  ْبن اْلَحَسن ْبن  
، َأُبو اْلَحَسن   علي 
 المقرئ السقالطوني 

ْقالُطوِنيُّ  ثنا عمر    -ِفي مسجده بنهر الدجاج   -َأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن السَّ حد 
َثِني َأُبو َبْكر    -إمالء  -الواعظ بن أحمد   ثنا عبد هللا بن محمد البغوي، َحدَّ حد 

َثَنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث   ِ ْبن ُعَمَر ْبِن َأَباٍن َواأَلَشجُّ َقاُلوا: َحدَّ ْبن َأِبي َشْيَبَة َوَعْبد َّللاَّ
ْعِبيِ  َعْن ِصَلَة ْبِن ُزَفَر َعْن ُحذَ  ْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن َأنَّ  َعِن اْبِن َأِبي َلْيَلى َعِن الشَّ

اْلَعِظيِم  َربِ َي  »ُسْبَحاَن  ُرُكوِعِه:  ِفي  َيُقوُل  َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيَّ 
 َوِبَحْمِدِه« َثالًثا، َوِفي ُسُجوِدِه »ُسْبَحاَن َربِ َي اأَلْعَلى َوِبَحْمِدِه«  َثالًثا 

علي ْبن داود، َأُبو   إسناده ضعيف  1760 1146
 الحسن التميمي القنطري   

َعْبِد   ْبِن  اْلَقاِسِم  ْبُن  َحْمَزُة  ُعَمَر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ ل،  المعد  َمْخَلِد  ْبُن  ِإْبَراِهيُم  َأْخَبَرَنا 
ثنا محم د بن عبد    -إمالء  -العزيز الهاشمي   ثنا علي  بن داود القنطري، حد  حد 

َثَنا  العزيز الرملي، حَ  َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن اْلَخطَّاِب ْبِن َعْبِد هللا بن أبي بكرة، َحدَّ دَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُدوِسيُّ َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َحْنَظَلُة السَّ

 تاب.َصلَّى َرْكَعَتْيِن َلْم َيْقَرْأ ِفيِهَما ِإال ِبُأمِ  الك
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 إسناده ضعيف. 1766 1147
علي بن شاذان الجوهري  

 ابو الحسن 

ُد ْبُن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي،  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن أحمد الرزاز، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو َبْدٍر ُشَجاُع ْبُن اْلَوِليِد   ثنا أبو الحسن علي  بن شاذان، َحدَّ ، حد  ُكوِنيُّ السَّ

 ُ ثنا حارثة َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َلَقْد َرَأْيُتَنا َأَنا َوَرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ حد 
ُر ِمْن ِإَناٍء َواِحٍد، َقْد َأَصاَبْت َقْبَل ذلك منه الهرة.   َعَلْيِه َوَسلََّم َنَتَطهَّ

َعِلي  ْبن عيسى ْبن داود   إسناده ضعيف.  1777 1148
 ْبن الجراح، َأُبو الحسن   

َثَنا ِعيَسى ْبُن َعِليِ   ، َحدَّ ِد ْبِن علي  الجوهري  ُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
ثنا أحمد بن  -إمالء -ْبِن ِعيَسى اْلَوِزيرُ  حدثني أبي علي  بن عيسى، حد 

ثنا ابن فضيل، أخبرنا َعطَ  اٍء َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس بديل، حد 
ُ َعَلْيِه وسلم، َما  َقاَل: َما َرَأْيُت َقْوًما َخْيًرا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َسَأُلوُه ِإال ِبْضَعَة َعَشَر َمْسَأَلًة َحتَّى ُقِبَض، كلهن من القرآن، فمنهن:  
 ْهِر اْلَحرامِ َيْسَئُلوَنَك َعِن الشَّ 

 {وَيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ }[ ، 217]البقرة 
 {وَيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَيتامى}[ 219]البقرة 
 [  222]البقرة   {وَيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ }[ 220]البقرة 

 َما َكاُنوا َيْسَأُلوَن ِإال َعمَّا َيْنَفُعُهْم.

 إسناده ضعيف.  1783 1149
علي ْبن َعْبد الملك ْبن  
َعْبد ربه، َأُبو الحسن  

 الطائي 

أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم، أخبرنا علي   
َثَنا َشِريٌك َعِن َأِبي ِإْسَحاَق   ثنا بشر بن الوليد، َحدَّ بن عبد الملك الطائي، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: » ِ َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ اْلَكاِفُر َعْن َأِبي اأَلْحَوِص َعْن َعْبِد َّللاَّ
 النار«.ُيْلِجُمُه اْلَعَرُق َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى َيُقوَل َأِرْحِني َوَلْو ِإَلى 

 إسناده ضعيف.  1800 1150
علي ْبن ُمَحمَّد ْبن علي،  

 الثقفي 

ِ ْبِن شهريار، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني،   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َحدَّ
يَّاِن   َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن اْلَهْيَثِم ْبِن الرَّ ، َحدَّ َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  الثََّقِفيُّ البغدادي 
ِ ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن   َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ ثنا داود بن سليمان الخراساني  ، حد  اْلُخَراَساِنيُّ

 َعْن َقَتاَدَة َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َسِعيِد ْبِن َأِبي َعُروَبةَ 
ُأَمَراٌء َظَلَمٌة،  الزََّماِن  َوَسلََّم: »َيُكوُن ِفي آِخِر  َعَلْيِه   ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْدَرَك ِمْنُكْم َذِلَك الزََّماَن َفال َوُوَزَراُء َفَسَقٌة، َوُقَضاٌة َخَوَنٌة، َوُفَقَهاُء َكَذَبٌة، َفَمْن أَ 
 َيُكوَننَّ َلُهْم َجاِبًيا َوال َعِريًفا، َوال ُشْرِطيًّا«  .

 إسناده ضعيف.  1802 1151
علي ْبن ُمَحمَّد ْبن  

البهلول، َأُبو الحسن  
 يعرف بابن راسويه 

ثنا أحمد بن إبراهيم   ، حد  ِد َأْخَبَرَنا اْلَبْرَقاِنيُّ اإلسماعيلي، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن ِهَشاٍم   -َأُبو الحسن ببغداد   -ْبِن اْلَبْهُلولِ  ثنا أبو كريب، َحدَّ حد 

ْحَمِن َعْن َجاِبٍر َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن ُأمِ  َهاِنٍئ َقاَلْت: َما   َعْن َشْيَباَن ْبِن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإال َذَكْرُت اْلَقَراِطيَس اْلَمْثِنيَّ َبْعُضَها  َرَأْيُت َبْطنَ   َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َعَلى َبْعٍض. 

علي ْبن ُمَحمَّد ْبن حاتم   إسناده ضعيف.  1803 1152
ْبن دينار ْبن عبيد، َأُبو  

العتيقي ْبُن  أخبرنا  َعِليُّ  اْلُحَسْيِن  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الحربي،  بن عمر  علي   ثنا  حد   ،
ِد ْبِن َحاِتٍم اْلُقوِمِسيُّ  ا ِفي َسَنِة سبع وثالثمائة   -ُمَحمَّ ثنا    -َقِدَم َعَلْيَنا َحاجًّ حد 

َثَنا َسالَمُة ْبُن َرْوٍح، َعْن َعِقيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب.   محم د بن عزيز األيلي، َحدَّ
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الحسين القومسي مولى  
 بني هاشم 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َثِني َأُبو َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل َحدَّ
ِبَنْمَلٍة َراِفَعٍة  َفِإَذا ُهَو   ،َ ِبالنَّاِس َيْسَتْسُقوَن َّللاَّ َيُقوُل: »َخَرَج َنِبيٌّ ِمَن اأَلْنِبَياِء 

ِإَلى َقَواِئِمَها  َهِذِه    َبْعَض  َأْجِل  ِمْن  َلُكْم  اْسُتِجيَب  َفَقِد  اْرِجُعوا  َفَقاَل:  َماِء،  السَّ
 النَّْمَلِة«. 

 إسناده ضعيف.  1806 1153

علي بن محمد بن  
هارون بن زياد، َأُبو  

الحسن الحميري الفقيه  
 الُكوِفي  

ِد ْبِن اْلُحَسْيِن المعدل ُد ْبُن ُمَحمَّ من الكوفة، وحدثنيه    -َكَتَب ِإَليَّ َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَّ
اِد ْبِن ُسْفَياَن    -الصوري عنه  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحمَّ َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ قال: َحدَّ

ُد ْبُن َطِريفٍ  فسلم َعَلْيِه. َفَقاَل َلُه َأِبي:   اْلَحاِفُظ قال ِلي: َجاَء ِإَلى َأِبي، ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة َعْن َأِبي َمْعَشٍر َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن   ِث اْبِني ِبَحِديٍث َفَقاَل: َحدَّ َحدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدٍر اْلَحِديَث.  ُعَمَر َقاَل: ُعِرْضُت َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 إسناده ضعيف.  1812 1154

علي ْبن ُمَحمَّد ْبن َعِلي   
ْبن اْلَحَسن، َأُبو الحسن  
القصري، من أهل قصر  
اْبن هبيرة، يعرف بابن  

 السيبي   

َثَنا َعمِ ي َأُبو اْلَحَسن   ِ َأْحَمُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن محم د السيبي، َحدَّ َأْخَبَرِني َأُبو َعْبِد َّللاَّ
َعِلي   ْبن  ُمَحمَّد  ْبن  الحسن  َعِلي   ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبِن  ِإْبَراِهيم  ْبن   ِ َّللاَّ َعْبد  َثَنا  َحدَّ  ،

ثنا أحمد بن إبراهيم اٌج    -يعني الدورقي   -األزدي  الضرير المقرئ، حد  َثَنا َحجَّ َحدَّ
ِ َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َمَشْيُت  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َوَراَء َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللا عليه وسل م أختبره فأنظر كيف َيْكَرُه َأْن َأْمِشَي َوَراَءُه  
َأْو ُيِحبُّ َذاَك. َقاَل: َفاْلَتَمَسِني ِبَيِدِه، َفَأْلَحَقِني ِبِه َحتَّى َمَشْيُت ِبَجْنِبِه، ُثمَّ َتَخلَّْفُت  

 ِني ِبَيِدِه َفَأْلَحَقِني ِبِه، َفَعَرْفُت َأنَُّه َيْكَرُه َذِلَك. الثَّاِنَيَة َأْمِشي َوَراَءُه َفاْلَتَمسَ 

 إسناده ضعيف.  1817 1155
علي ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد  
الرحيم ْبن ِإْسَحاق، َأُبو  
 الحسين األزدي المازني 

ثنا بشر بن موسى،  َأْخَبَرَنا اْبُن المازني، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، حد 
ْحَمِن اْلُمْقِرئُ  َثَنا َأُبو َعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبُن ِزَياِد    - َعْبُد َّللاَِّ بن يزيد  -َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ

ِ ْبِن َيِزيَد عَ  ِ  ْبِن َأْنَعَم اإِلْفِريِقيِ  َعْن َعْبِد َّللاَّ ِ ْبِن َعْمٍرو َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْن َعْبِد َّللاَّ
 ُ ِ َفاْحَتَسَب، َغَفَر َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن ُصِدَع َرْأُسُه ِفي َسِبيِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 َذْنٍب« . َلُه َما َكاَن َقْبَل َذِلَك ِمْن 

 إسناده ضعيف.  1818 1156
علي ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد  
ْبن سليمان، َأُبو عامر  

 القرشي الغزال 

وِذيُّ  َثَنا ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعْثَماَن اْلَمْرَورُّ َثَنا    - إمالء  -َأْخَبَرَنا َأُبو َعاِمٍر، َحدَّ َحدَّ
ثنا أبو هشام الرفاعي،    -باألبلة   -اْلُحَسْيُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِبْسَطاٍم الزَّْعَفَراِنيُّ  حد 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق َعْن َأِبي َجْعَفٍر   َثَنا َيْحَيى ْبن َيَماٍن َعْن ُسْفَيان الثَّْوِريِ  َعْن ُمَحمَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْوِضَع اْلَقَلِم   َواُك ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َجاِبٍر َقاَل: َكاَن السِ 

 اْلَكاِتِب. ِمْن ُأُذِن 

 علي ْبن موفق، العابد    إسناده ضعيف.  1822 1157

َيْعُقوَب   ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن   ِ ُعَبْيُد َّللاَّ َثَنا  َحدَّ الطناجيري،  الحسين بن علي  َأْخَبَرِني 
اْلُمْقِرُئ  َطْلَحَة  ْبُن  َعِليُّ  وأخبرنا  الختلي.  هللا  عبد  بن  جعفر  ثنا  حد  المقرئ، 

َثَنا ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد الْ  َثَنا َجْعَفر ْبن  َواْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ َقاال: َحدَّ َواِعُظ، َحدَّ
َثَنا   ثنا علي  بن موفق العابد، َحدَّ ِ ْبِن َجْعَفر ْبن مجاشع الختلي، حد  َعْبِد َّللاَّ
َرْيِك َعْن َيْعَلى بن منب ه  اٍر َعن َبِشيِر ْبن َطْلَحَة َعن َخاِلِد ْبن الدُّ َمْنُصوُر ْبُن َعمَّ
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  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ النَّاَر َلَتُقوُل ِلْلُمْؤِمِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َيا َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
 مؤمن جز بي، َفَقْد َأْطَفَأ ُنوُرَك َلَهِبي«  .

علي ْبن َأِبي َيْحَيى، َأُبو   إسناده ضعيف.  1823 1158
 الحسن األكفاني 

ِ ْبُن ُموَسى اْلَهاِشِميُّ َقاَل: حدثنا الحسن بن  ، َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا التَُّنوِخيُّ
األكفاني،   َيْحَيى  َأِبي  ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الوشاء،  عنبر  ابن  محم د 

ثَ  َحدَّ األفريقي،  زياد  بن  الر حمن  عبد  ثنا  حد  الوليد،  بن  شجاع  ثنا  َعْبُد  حد  َنا 
 ُ ِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ْحَمِن ْبُن َراِفٍع التَُّنوِخيُّ َعْن َعْبِد َّللاَّ الرَّ
َة، َواأَلَماَنَة،   َة َواْلِعفَّ حَّ َعاَء، َيُقوُل: »اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك الصِ  َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْكِثُر الدُّ

َضا ِباْلَقَدِر«  . َوُحْسَن اْلُخلُ   ِق، َوالرِ 

العباس ْبن حماد،   إسناده ضعيف.  1826 1159
 المدائني 

ثنا عبد هللا بن محم د البغوي،  ، حد  ، أخبرنا عيسى بن علي  أخبرنا الجوهري 
ثنا سويد بن   ، حد  ثنا عباس بن حم اد المدائني  حدثني إبراهيم بن هانئ، حد 
ِ ْبُن ُعَبْيٍد اْلَكالِعيُّ َعْن َمْكُحوٍل َعْن َخاِلِد  َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ، َحدَّ مشقي  عبد العزيز الد 

ُ َعَلْيِه وسل م: »إذا ْبِن َمْعدَ  ِر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اَن َعْن ُعْتَبَة ْبِن النُّدَّ
َباطُ   «. تقاصر غزوكم وكثرت الغرائم َواْسُتِحلَِّت اْلَغَناِئُم َفَخْيُر ِجَهاِدُكُم الرِ 

العباس ْبن ُمَحمَّد ْبن   إسناده ضعيف.  1834 1160
 البغدادي أنس، 

ِ ْبن ُمَحمَّد بن   َأْخَبَرَنا أحمد بن علي  بن يزداذ القاري، َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّد َعْبد َّللاَّ
َثَنا    - بها  -جعفر بن حيان األصبهاني   ثنا عبد الر حمن بن أبي حاتم، َحدَّ حد 

  - َسَبالنُ   -ْبَراِهيَم ْبِن ِزَيادٍ اْلَعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأَنٍس اْلَبْغَداِديُّ َقاَل: قرأُت َعَلى إِ 
َأنَّ َعبَّاَد ْبَن َعبَّاٍد حدثُهْم َعْن ُشْعَبَة َعْن َمْنُصوٍر، واأَلْعَمِش َعْن َساِلٍم َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْسَتِقيُموا ِلُقَرْيٍش َما اْسَتَقاُموا   َثْوَباَن َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 .  َلُكْم«

 إسناده ضعيف.  1852 1161

عمرو ْبن علي ْبن بحر  
ْبن كنيز، َأُبو حفص  

الصيرفي الفالس  
 البصري   

َثَنا   ، َحدَّ ِد ْبِن جعفر الهاشمي  البصري  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَقاِسِم َطْلَحُة ْبُن ُمَحمَّ
َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَعبَّاِس األسقاطي َقاَل: َسِمْعُت َأَبا اْلَحَسِن َسْهَل  

ِفي َمْجِلِس َأِبي َحْفٍص َعْمِرو ْبِن َعِليٍ  َفَقاَل  ْبَن ُنوِح ْبِن َيْحَيى اْلَبزَّاَز َيُقوُل: ُكنَّا  
َث ِبِه  َسُلوِني، َفِإنَّ َهَذا َمْجِلٌس ال َأْجِلُسُه َبْعَد َهَذا، َفَما ُسِئَل َعْن َشْيٍء ِإال َوَحدَّ

َوِماَئَتْيِن.  َوَماَت َيْوَم اأَلْرِبَعاِء ِلَخْمٍس َبِقيَن ِمْن ِذي اْلَقْعَدِة َسَنَة ِتْسٍع َوَأْرَبِعيَن  
َثَنا ِبِه َأْن َقاَل: َثَنا َعْبُد  َوَكاَن آِخُر َحِديٍث َحدَّ َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْمٍرو َقاَل: َحدَّ َحدَّ

َثَنا   َرِقيُّ َقاَل: َحدَّ َثَنا َسْعُد ْبُن َعْمِرو ْبِن ُسَلْيٍم الزُّ اْلَمِلِك بن حسن الجاري، َحدَّ
َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َسِعيٍد    - َأِو اْبُن ُمَعاِوَيةَ   -اْسَمُه ِإال َأنَُّه ُمَعاِوَيةُ َرُجٌل ِمنَّا ُأْنِسيُت  

اْلَميِ َت   »ِإنَّ  َيُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوَل  َسِمْعُت  َيُقوُل:  اْلُخْدِريَّ 
ُلُه َوَمْن َيْحِمُلُه، َوَمْن ُيْدلِ  َفَقاَل  «  - َأْو ِفي َقْبرِهِ   -يِه ِفي ُحْفَرِتهِ َلَيْعِرُف َمْن ُيَغسِ 

، َفاْنَطَلَق اْبُن ُعَمَر   َلُه اْبُن ُعَمَر: ِممَّْن َسِمْعَت َهَذا؟ َقاَل: ِمْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
ُ َعلَ  ْيِه  ِإَلى َأِبي َسِعيٍد َفَقاَل: ِممَّْن َسِمْعَت َهَذا؟ َقاَل: ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَسلََّم. 
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 إسناده ضعيف. 1861 1162
العالء ْبن إسماعيل ْبن  
إسحاق ْبن سالم، َأُبو  

 الحسن الشاشي 

ق اق، أخبرنا علي  بن عمر  ِر الد  ِد ْبِن اْلُمَظفَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو اْلَحَسِن اْلَعالُء ْبُن   ك ري، َحدَّ اشيالس    - ِإْسَماِعيَل ْبِن إسحاق بن سالم الش 

ثنا المعافى بن سليمان،    -قدم علينا َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َحاِتٍم َأُبو َعْبِد َّللاَِّ، حد  َحدَّ
ثنا موسى ابن َأْعَيَن، َعِن اْلَخِليِل ْبِن ُمرََّة، َعْن ِإْسَماِعيَل، َعْن َعَطاٍء، َعِن  حد 

ِ  اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَّبِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َسِبيِل َّللاَّ يَّ َصلَّى َّللاَّ
َف َعْنُه ِمْن ُوُقوِف َيْوِم اْلِقَياَمِة ِعْشِريَن َسَنًة«  .   ُخفِ 

عقبة ْبن مكرم، َأُبو عبد   إسناده ضعيف. 1866 1163
 الملك العمي البصري   

َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن روح النهرواني، أخبرنا المعافى بن زكريا الجريري، 
ثنا عقبة بن مكرم العم ي   ثنا يحيى بن محم د بن صاعد، حد    -ببغداد -حد 

َثِني َأُبو ُعَبْيَدةَ  ثنا عبد هللا بن حرب الليثي، َحدَّ  َمْعَمُر ْبُن اْلُمَثنَّى. َقاَل اْبُن  حد 
َثَناُه َأُبو َحاِتٍم   َصاِعٍد: ُثمَّ َخَرْجَنا ِإَلى اْلَبْصَرِة َسَنَة َخْمِسيَن َوِماَئَتْيِن َفَحدَّ

َثَنا َأُبو ُعَبْيَدَة َمْعَمُر ْبُن اْلُمَثنَّى َقاَل: حدثني   ٍد، َحدَّ ِجْسَتاِنيُّ َسْهُل ْبُن ُمَحمَّ السِ 
َثِني َأِبي َقاَل: َسَأْلُت َأَبا ُهَرْيَرَة َما َيُقوُل ِفي اْلِحَداِء: رؤبة  بن العجاج، َحدَّ

 َطاَف اْلَخَياالِن َفَهاَجا َسَقًما ... َخَياُل ُتْكَنى َوَخَياُل َتْكُتَما 
 َقاَمْت ُتِريَك َرْهَبًة َأْن َتْصَرَما ... َساَقا َبَخْنَداًة َوَكْعًبا َأْدَرَما 

َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى  -َأْو ِبِمْثِل َهَذا  -َأُبو ُهَرْيَرَة: َكاَن ُيْحَدى ِبَنْحِو َهَذا  َفَقالَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فال يعيبه.  َّللاَّ

 إسناده ضعيف  1875 1164

عصام ْبن غياث ْبن  
عصام ْبن المبارك ْبن  

الجراح ْبن الضحاك، َأُبو  
 القاسم الكندي السمسار 

ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن التميمي  ُد ْبُن َعْبِد الرَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي    -بدمشق  -َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِغَياٍث   ْبُن  ِعَصاُم  اْلَقاِسِم  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الميانجي،  اْلَقاِسِم  ْبُن  ُيوُسُف  َبْكٍر  َأُبو 

ْمَسارُ  المحرم  -السِ  ثنا    -في  ، حد  أبو حفص عمرو بن علي  ثنا  يزيد بن  حد 
َثْتِني ُأمُّ ُكْلُثوٍم ِبْنُت ُثَماَمَة َقاَلْت:   َثَنا َجاِمُع ْبُن َمَطٍر اْلَحَبِطيُّ َقاَل: َحدَّ مغلس، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواِضًعا   َسَأْلُت َعاِئَشَة عن عثمان فقالت: َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُن َعْن َيِميِنِه، وجبرائيل ُيوِحي ِإَلْيِه، َوَرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َرْأَسُه َعَلى َفْخِذي، َوُعْثَما
ُ ِلُيْنِزَل تلك اْلَمْنِزَلَة ِإال َكِريًما  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »اْكُتْب ُعْثَماُن« َفَما َكاَن َّللاَّ َّللاَّ

ِ َوَرُسوِلِه.   َعَلى َّللاَّ

 إسناده ضعيف. 1877 1165
ُمَحمَّد ْبن عبد  عوف ْبن 

الحميد، َأُبو غسان  
 المدائني 

اِهدُ  ثنا علي  بن إسحاق    -ِباْلَبْصَرةِ   -َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَحَسِن الشَّ حد 
ٍد. َوَأْخَبَرَنا  المادراني اَن َعْوُف ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َغسَّ ثنا محم د بن يونس، َحدَّ ، حد 

ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ     -واللفظ له  -الحسن بن الحسين بن علي   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى ْبنِ  ثنا صالح بن أحمد بن يونس، َحدَّ ، حد  َعْبِد    اْلَيْقِطيِنيُّ

ِ ْبُن َأْحَمَد  َثَنا َأُبو َتْغِلَب َعْبُد َّللاَّ ثنا عوف بن محم د أبو غسان، َحدَّ ْحَمِن، حد  الرَّ
َثَنا ِمْسَعٌر َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َعْن َأِبي اْلَبْخَتِريِ   ، َحدَّ بن عبد الر حمن األنصاري 

ُ َعَلْيِه  عن علي  قال: َكاَنْت َخفَّاَضٌة ِباْلَمِديَنِة، َفأَ  ْرَسَل ِإَلْيَها َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْوِج«   َوَسلََّم: »ِإَذا َخَفْضِت َفَأِشمِ ي َوال َتْنَهِكي، َفِإنَُّه َأْحَسُن ِلْلَوْجِه، َوَأْرَضى ِللزَّ

. 

عدي ْبن أرطاة، الفزاري   إسناده ضعيف. 1881 1166
 الدمشقي   

أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، حدثنا أبو العباس محمد 
ثنا محم د بن إسحاق الصاغاني، أخبرنا روح بن عبادة،   بن يعقوب األصم، حد 
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َثَنا َعبَّاُد ْبُن َمْنُصوٍر َقاَل: َسِمْعُت َعِديَّ ْبَن َأْرَطاَة َيْخُطُب َعَلى ِمْنَبِر اْلَمَداِئِن   َحدَّ
ِعُظَنا َحتَّى َبَكى َوَأْبَكاَنا، ُثمَّ َقاَل ُكوُنوا َكَرُجٍل َقاَل الْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه: ُبَنيَّ َفَجَعَل يَ 

ُأوِصيَك َأْن ال ُتَصلِ َي َصالًة ِإال َظَنْنَت َأنََّك ال ُتَصلِ ي َبْعَدَها َغْيَرَها َحتَّى َتُموَت، 
ْيِن َكَأنَُّهَما َقْد ُأوِقَفا َعَلى النَّاِر. ُثمَّ َسَأال اْلَكرََّة، َوَتَعاَل ُبَنيَّ َحتَّى َنْعَمَل َعَمَل َرُجلَ 

ُ َعَلْيِه    -َوَلَقْد َسِمْعُت ُفالًنا َنِسَي َعبَّاٌد اْسَمُه َما َبْيِني َوَبْيَن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيهِ   -َوَسلََّم َغْيُرهُ   َوَسلََّم قال: »إن هللا َمالِئَكًة  َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َتْرَعُد َفَراِئُصُهْم ِمْن َمَخاَفِتِه، َما ِمْنُهْم ملك يقطر َدَمَعٌة ِمْن َعْيِنِه ِإال َوَقَعْت َمَلًكا  
َمَواِت َواأَلْرَض َلْم َيْرَفُعوا ُرُءوَسُهمْ  ُ السَّ   ُيَسبِ ُح، َقاَل َوَمالِئَكًة ُسُجوًدا ُمْنُذ َخَلَق َّللاَّ

َوال َيْرَفُعوَنَها ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوُرُكوًعا َلْم َيْرَفُعوا ُرُءوَسُهْم َوال َيْرَفُعوَنَها ِإَلى َيْوِم  
اْلِقَياَمِة،  َيْوِم  ِإَلى  َيْنَصِرُفوَن  َوال  َعْن َمَصافِ ِهْم  َيْنَصِرُفوا  َلْم  َوُصُفوًفا  اْلِقَياَمِة، 

اْلِقيَ  َيْوُم  َكاَن  َما َفِإَذا  ُسْبَحاَنَك  َقاُلوا  ِإَلْيِه  َفَنَظُروا  َتَعاَلى  َربُُّهْم  َلُهْم  َتَجلَّى  اَمِة 
 َعَبْدَناَك َحقَّ ِعَباَدِتَك«  . 

 إسناده ضعيف. 1886 1167
عالن ْبن الحسن ْبن  

 عمويه، الواسطي 

ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الواحد، أخبرنا عبد   العزيز ْبن جعفر الخرقي، َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ
ثنا شعيب بن   ، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َعالُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعَمَوْيِه اْلَواِسِطيُّ
اٍد َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت:   َثَنا َأُبو ُأَساَمَة َعْن ِمْسَعٍر َعْن َحمَّ أي وب، َحدَّ

  ُ . َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ بَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرُه َأْن َيْأُكَل الضَّ

 إسناده ضعيف. 1888 1168
عتبة بن عبد َّللاَّ ْبن  

، َأُبو   موسى ْبن عبيد َّللاَّ
 السائب الهمذاني 

َثَنا َقاِضي   ثنا أبي المحسن بن علي  القاضي، َحدَّ أخبرنا علي  بن المحسن، حد 
ُموَسى ْبِن   ِ َّللاَّ ُعَبْيِد  ْبُن  ُعْتَبُة  اِئِب  السَّ َأُبو  في    -اْلُقَضاِة  ُمَذاَكَرًة  ِحْفِظِه  ِمْن 

، حد    -مجلسه ببغداد  اأَلْبَهِريُّ َجاِبٍر  ْبُن  َأُبو ُعْثَماَن َسِعيُد  َثَنا  ثنا علي  بن  َحدَّ
ُد ْبُن َيِزيَد ْبِن ُخَنْيٍس اْلَعاِبُد َقاَل َدَخْلُت َمَع َسِعيِد   َثَنا ُمَحمَّ نصر الجهضمي، َحدَّ
ْثَتِني ِبِه؟  اٍن َعَلى ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َنُعوُدُه َفَقاَل: َكْيَف اْلَحِديُث الَِّذي َحدَّ ْبِن َحسَّ

ُأمُّ َصاِلٍح   َثْتِني  ُأمِ  َفُقْلُت: َحدَّ َثْتِني  َقاَلْت: َحدَّ َشْيَبَة  ِبْنُت  َثْتِني َصِفيَُّة  َقاَلْت َحدَّ
ُ َعَلْيِه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َحِبيَبَة َزْوِج النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ْلَح َوَسلََّم: »ُكلُّ َكالِم اْبِن آَدَم َعَلْيِه ِإال َأْمًرا ِبَمعْ  ُروٍف، َأْو َنْهًيا َعْن ُمْنَكٍر، َأِو الصُّ
 َبْيَن النَّاِس«  

 إسناده ضعيف. 1891 1169
غسان ْبن الربيع ْبن  
منصور، َأُبو ُمَحمَّد  
 الغساني األزدي   

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن الحسن الحرشي، حدثنا أبو العباس محمد 
ثنا غسان بن الربيع،   ، حد  وري  ثنا العب اس بن محم د الد  بن يعقوب األصم، حد 

ثنا أبو إسرائيل المالئي  َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َحِصيَرَة اأَلْزِديِ    -واسمه إسماعيل  -حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:  َعِن اْبِن بُ  َرْيَدَة َعْن َأِبيِه َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 «.»ِإنِ ي َأْشَفُع َيْوَم اْلِقَياَمِة أَلْكَثَر ِممَّا َعَلى َوْجِه اأَلْرِض ِمْن َحَجٍر، َأْو َمَدرٍ 

 إسناده ضعيف. 1893 1170
غالب بن محم د، 

 البردعي 

، َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن   ِ ْبِن َشْهَرَياَر األصبهاني  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
البردعي َثَنا غالب بن محم د  ، َحدَّ الطََّبَراِنيُّ ثنا محم د بن   -ببغداد   -َأيُّوَب  حد 

ثَ  ثنا عمرو بن عاصم الكالبي، َحدَّ ي ُعَبْيُد َّللاَِّ  مسلم بن وارة الر ازي، حد  َنا َجدِ 
ِ َقاَل:  ْخِتَياِنيِ  َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْبُن اْلَواِزِع َعْن َأيُّوَب السَّ
ِ َواْحِتَساًبا َكانَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َثالٌث َمْن َفَعَلُهنَّ ِثَقًة ِباّلِلَّ   َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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 ِ ِباّلِلَّ ِثَقًة  َرَقَبٍة  ِفَكاِك  ِفي  َسَعى  َمْن  َلُه،  ُيَباِرَك  َوَأْن  ُيِعيَنُه،  َأْن   ِ َعَلى َّللاَّ ا  َحقًّ
  ِ ِباّلِلَّ ِثَقًة  َتَزوََّج  َوَمْن  َلُه،  ُيَباِرَك  َوَأْن  ُيِعيَنُه  َأْن   ِ َّللاَّ َعَلى  ا  َحقًّ َكاَن  َواْحِتَساًبا 

ا َعَلى َتًة ِثَقًة   َواْحِتَساًبا َكاَن َحقًّ ِ َأْن ُيِعيَنُه َوَأْن ُيَباِرَك َلُه، َوَمْن َأْحَيا َأْرًضا َميِ  َّللاَّ
ِ َأْن ُيِعيَنُه َوَأْن ُيَباِرَك َلُه«  .  ا َعَلى َّللاَّ ِ َواْحِتَساًبا َكاَن َحقًّ  ِباّلِلَّ

 إسناده ضعيف. 1903 1171

الفضل ْبن جعفر ْبن  
عبد َّللاَّ ْبن الزبرقان،  

َأُبو سهل المعروف بابن  
أبي طالب مولى العباس  

 ْبن عبد المطلب   

بن   أحمد  ثنا  حد  إبراهيم،  بن  أحمد  ثنا  حد  اْلَخالُل،  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
ثنا عبد الكريم  َثَنا َأُبو َسْهٍل اْلَفْضُل ْبُن َأِبي َطاِلٍب، حد  محم د ابن المغلس، َحدَّ

َثَنا َأِبي َعْن َأِبيِه َعْن َعْنَبَسَة ْبِن َسِعيٍد َعنْ  ِتِه ُأمِ  َعيَّاشٍ   بن روح البز از، َحدَّ   - َجدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل    -َوَكاَنْت ُأمُُّه ِلُرَقيََّة ِبْنِت َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِبَوْحٍي ِمَن  ُكْلُثوٍم ِإال  ْجُت ُعْثَماَن ُأمَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َما َزوَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َماِء«  . السَّ 

 إسناده ضعيف. 1907 1172

الفضل بن الحسن بن  
محمد بن الفضل بن  
األعين، َأُبو العباس  

 األنصاري األهوازي 

َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَقْيٍل َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبن َزْيٍد اْلَقزَّاُز، وَأُبو اْلَقاِسِم َطْلَحُة ْبُن َعِليِ  
ْقِر اْلَكتَّاِنيُّ  َثَنا َوَقاَل َطْلَحُة َأْخَبَرَنا  - ْبِن الصَّ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد    -َقاَل َأُبو ُعَقْيٍل َحدَّ

ِ ْبِن إبراهيم الشافعي، ِد ْبِن الفضل بن    َّللاَّ َثِني اْلَفْضُل ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ َحدَّ
ثنا حصين بن    -ببغداد   -األعين األهوازي   ثنا سليمان بن داود المنقري، حد  حد 

َثَنا اْبُن َأِبي َلْيَلى، َعْن َأِخيِه، َعْن َأِبيِه، َعْن ُأَساَمَة   -أبو محصن  -نمير َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى:ْبِن َزْيٍد، َعِن النَِّبي ِ  ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتاَب  }   َصلَّى َّللاَّ

َوِمْنُهْم ساِبٌق   ُمْقَتِصٌد  َوِمْنُهْم  ِلَنْفِسِه  َفِمْنُهْم ظاِلٌم  ِمْن ِعباِدنا  اْصَطَفْينا  الَِّذيَن 
 [ َقاَل: »ُكلُُّهْم ِفي اْلَجنَِّة«  23]فاطر  { ِباْلَخْيراتِ 

 إسناده ضعيف. 1911 1173
الفضل ْبن ُمَحمَّد ْبن  
الحسين، َأُبو عيسى  

 الخواص 

َثَنا َأُبو اْلَفَرِج اْلُمَعاَفى  ، َحدَّ ُد ْبُن علي الواسطي  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ
ِد ْبِن الحسين الخواص،  َثَنا َأُبو ِعيَسى اْلَفْضُل ْبُن ُمَحمَّ ْبُن َزَكِريَّا اْلَقاِضي، َحدَّ

َثَنا َأُبو ُمَعاذٍ  ثنا أبو نصر الفتح بن شخرف، َحدَّ ،   حد  اْلَجاُروُد ْبُن ِسَناٍن التِ ْرِمِذيُّ
ِ ْبِن اْلَوِليِد َعْن َعِطيََّة اْلَعْوِفيِ    يَناِنيُّ َعْن َعْبِد َّللاَّ َثَنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى السِ  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َدُعو  ا ِلي  َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُصَوْيِحِبي، َفِإنِ ي ُبِعْثُت ِإَلى النَّاِس َكافًَّة، َفَلْم َيْبَق َأَحٌد ِإال َقاَل ِلي َكَذْبَت، ِإال َأُبو  

يُق َفِإنَُّه َقاَل ِلي َصَدْقَت«  . دِ   َبْكٍر الصِ 

 إسناده ضعيف  1914 1174
ْبن   الفتح ْبن شخرف

داود ْبن مزاحم، َأُبو  
 نصر الكسي   

الماليني  سعد  أبو  ْبِن    - قراءة   -أخبرنا  ِإْدِريَس  ْبُن  َحاِمُد  اْلَحَسِن  َأُبو  َثَنا  َحدَّ
ثنا فتح    -بها   - محم د بن إدريس الموصلي ثنا عبد هللا بن علي  العمري، حد  حد 

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب َعْن َمْيُموِن   ثنا محم د بن يزيد بن سنان، َحدَّ بن شخرف، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َقلََّما ُيوَجُد  ْبِن َمْهَراَن َعِن اْبِن ُعَمرَ   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 «.ِفي آِخِر ُأمَِّتي ِدْرَهٌم ِمْن َحالٍل، َأْو َأٌخ ُيوَثُق ِبهِ 

 إسناده ضعيف  1918 1175

الفيض ْبن وثيق بن  
يوسف بن عبد هللا بن  
عثمان ْبن أبي العاص، 

 الثقفي  

ِ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم البغوي،  َأْخَبَرَنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، َأْخَبَرَنا َعْبد َّللاَّ
ْوَرِقيُّ  ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َكِثيٍر الدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َوَأْحَمُد ْبُن ُزَهْيٍر َقاال:   -سِ َأُبو اْلَعبَّا   -َحدَّ

َثَنا اْلَفْيُض ْبُن َوِثيِق عن يوسف بن عبد هللا بن عثمان بن َأِبي اْلَعاصِ    - َحدَّ
ثنا الفضل بن    -َقاَل َأْحَمُد ْبُن ُزَهْيٍر َقِدَم علينا سنة أربع وعشرين ومائتين حد 
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َثِني َمْيُموُن اْلُكْرِديُّ  ِ ْبِن َعاِمٍر َأُبو ُنَصْيرٍ َمْوَلى َعْبدِ   -عميرة، َحدَّ َعْن َأِبي   - َّللاَّ
  ُ ُعْثَماَن النَّْهِديِ  َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َمَرْرُت َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َما َأْحَسَنَها؟ َقاَل: َجنَِّة َخْيٌر »َلَك ِفي الْ   َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَحِديَقٍة، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ
ُكلُّ َذِلَك    -َوَقاَل َأْحَمُد ْبُن ُزَهْيٍر ِبِتْسِع َحَداِئقَ   -ِمْنَها« َحتَّى َمَرْرُت ِبَسْبِع َحَداِئقَ 

  ُ َأُقوُل َلُه َوَيُقوُل »َلَك ِفي اْلَجنَِّة َخْيٌر ِمْنَها« َقاَل: ُثمَّ َجَذَبِني َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َما ُيْبِكيَك؟ َقاَل: »َضَغاِئُن ِفي ُصُدوِر    َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوَبَكى. َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ

ِرَجاٍل َعَلْيَك، َلْن ُيْبُدوَها لك، لألمر َبْعِدي« َفُقْلُت: ِبَسالَمٍة ِمْن ِديِني؟ َقاَل: »َنَعْم 
 ِديِنَك«. ِبَسالَمٍة ِمْن 

كثير ْبن سليم، َأُبو    إسناده ضعيف. 1942 1176
 المدائني سلمة 

ِد ْبِن   َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن محمد بن عبد هللا الواعظ، َأْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ
ْحَمِن الجمحي   ثنا أحمد بن    - بمكة  -َعْبِد الرَّ ثنا علي  بن عبد العزيز، حد  حد 

َثِني َكِثيُر ْبُن  َقاَل: َسِمْعُت   -َأُبو َسَلَمَة َشْيٌخ َلِقيُتُه ِباْلَمَداِئنِ  -ُسَلْيمٍ يونس، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى َمَسَح ِبَيِدِه اْلُيْمَنى  َأَنًسا َيُقوُل: َكاَن َنِبيُّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َغْيُرُه   ِإَلَه  الَِّذي ال   ِ َوَيُقوُل: »ِبْسِم َّللاَّ َرْأِسِه  َأْذِهْب  َعَلى  اللَُّهمَّ  ِحيُم  الرَّ ْحَمُن  الرَّ
 َعنِ ي اْلَهمَّ َواْلَحَزَن« . َوَقاَل اْبُن ُيوُنَس: َوَقاَل َكِثيٌر ِبَيِدِه َهَكَذا َعَلى َجْبَهِتِه.

كثير ْبن سليم، َأُبو    إسناده ضعيف  1943 1177
 سلمة المدائني   

َثَنا َأُبو الطَّيِ ِب ُعْثَماُن ْبُن َعْمٍرو اإِلَماُم،  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َعِليٍ    ، َحدَّ اْلَبْصِريُّ
ثنا الحسين بن الحسن، أخبرنا الهيثم  ثنا يحيى بن محم د بن صاعد، حد  حد 
َثَنا َكِثيُر ْبُن ُسَلْيٍم اْلَمَداِئِنيُّ َقاَل: َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َيُقوُل:  بن جميل، َحدَّ

ِ ِإنِ ي َذِرُب اللِ َساِن، َأَتى النَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجٌل َفَقاَل َلُه: َيا َرُسوَل َّللاَّ ِبيُّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َفَأْيَن َأْنَت   َوُأْكِثُر َذِلَك َعَلى َأْهِلي. َفَقاَل َلُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َ ِفي اْلَيْوِم َواللَّْيَلِة ِماَئَة َمرَّةٍ ِمَن االْسِتْغَفاِر، َفِإنِ ي َأسْ   «. َتْغِفُر َّللاَّ

 إسناده ضعيف. 1971 1178
منصور بن عمار بن   

كثير، أبو السري  
 السلمي الواعظ 

 ، افعي  ِد ْبِن ُيوُسَف اْلَعالُف، أخبرنا محم د بن عبد هللا الش  َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَّ
َثِني   ثنا أبي، َحدَّ ثنا سليم بن منصور، حد  ثنا أحمد بن بشر المرثدي، حد  حد 

َثِني َواِثَلُة ْبُن اأَلْسَقِع. َقاَل: َأَتْيُت َرُسوَل َّللاَِّ  ُ َعَلْيِه َمْعُروٌف، َقاَل: َحدَّ  َصلَّى َّللاَّ
َوَسلََّم َفَمَسَح َيَدُه َعَلى َرْأِسي. َقاَل َمْعُروٌف: َوَمَسَح َواِثَلُة َيَدُه َعَلى َرْأِسي. َقاَل  

 َأِبي: َوَمَسَح َمْعُروٌف َيَدُه َعَلى َرْأِسي.

 إسناده ضعيف. 1974 1179

محمود بن محمد بن   
محمود بن عدي بن  
ثابت بن قيس بن 

الحطيم ابن عمرو بن  
زيد بن سواد بن ظفر،  

 أبو يزيد األنصاري:

، حدثنا يحيى  ارقطني  ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَفْتِح، َأْخَبَرَنا علي بن عمر الد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َمْحُموُد ْبُن ُمحَ  ٍد َأُبو َيِزيَد الظََّفِريُّ األنصاري  بن محمد بن صاعد قال: َحدَّ   - مَّ

اِر    -من ولد قيس بن الحطيم ببغداد في قنطرة األنصار َثَنا َأيُّوُب ْبُن النَّجَّ َحدَّ
  ِ َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم: »َلَتْأُمُرنَّ ِباْلَمْعُروِف َوَلَتْنَهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر َأْو َلُيَسلِ َطنَّ  َصلَّى َّللاَّ
ُ ِشَراَرُكْم َعَلى ِخَياَرُكْم َفَيْدُعو ِخَياَرُكْم َفال ُيْسَتَجاُب َلُهْم«  .  َّللاَّ

ثنا   مالك بن سالم البغدادي    إسناده ضعيف. 1996 1180 ، حد  الفارسي  ِإْسَماِعيَل  ْبُن  زَّاِق  الرَّ َعْبُد  َأْحَمَد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ  ، اأَلْزَهِريُّ َثِني  َحدَّ
اآلُمِليُّ  اٍد  َحمَّ ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ  ، المروزي  حمدويه  بن  عبد    -محم د  َأُبو 
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ثنا مالك بن سالم   -الر حمن َثَنا اْلَفْضلُ   -وهو بغدادي  -حد  اٍر َعْن    َحدَّ ْبُن َعمَّ
ِفْطِر ْبِن َخِليَفَة َعْن َأِبي الطَُّفْيِل َعاِمِر ْبِن َواِثَلَة َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل: َلمَّا َنَزَلْت  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهِذِه اآلَيُة:   َ َقْرضًا  }َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض َّللاَّ
[ َقاَم َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر َفَقاَل:  245]البقرة   {ُيضاِعَفُه َلُه َأْضعافًا َكِثيَرةً َحَسنًا فَ 

؟  ُ َيْحَتاُج ِإَلى اْلَقْرِض َوُهَو َعِن اْلَقْرِض َغِنيٌّ ِفَداَك َأِبي َوُأمِ ي َيا َرُسوَل َّللاَِّ، َّللاَّ
ْحَداِح  َقاَل: »ُيِريُد َأْن ُيْدِخَلُكْم ِبَذِلَك اْلَجنََّة« َقاَل: َفَأْقَبَل اأَلْنَصاِريُّ ِإَلى   َأِبي الدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم آَيًة   ُ َتَعاَلى َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ْحَداِح َأْنَزَل َّللاَّ َفَقاَل َلُه: َيا َأَبا الدَّ
ُدوِر، َيْبُلُغ ِبَها َصاِحُبَها ُدْنَياُه َوآِخَرَتُه:  َمْن َذا  }ُمْحَكَمًة ِفيَها ِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُّ

َ َقْرضًا َحَسنًا َفُيضاِعَفُه َلُه َأْضعافًا َكِثيَرةً الَِّذي يُ  [ َفَأْقَبَل  245]البقرة    {ْقِرُض َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَساَق َبِقيََّة اْلَحِديِث ِبُطوِلِه. ْحَداِح ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ  َأُبو الدَّ

مالك بن سليمان، َأُبو    إسناده ضعيف. 1997 1181
 األلهاني الحمصي أنس 

ِ ْبُن ِإْبَراِهيَم  َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن سعيد الفقيه، َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ
ْبُن   َماِلُك  َأَنٍس  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الحاسب،  برزة  أبو  ثنا  حد  ماسي،  ْبِن  َأيُّوَب  ْبِن 

ومائتين   -ُسَلْيَمانَ  َوَثالِثيَن  َثَماٍن  َسَنَة  َرَأى  َمْن  ِبُسرَّ  َعْنُه  أخبرنا  -َكَتْبُت   .
اُج َعْن َثاِبِت ْبِن ُعَبْيٍد َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب   َثَنا اْلَحجَّ إسماعيل بن عي اش، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأنَُّه َكاَن يَ  ْكَرُه ِمْن ُلُحوِم الطَّْيِر َواْلَوْحِش َما  َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 َأَكَل اْلِجَيَف. 

 إسناده ضعيف. 2000 1182

المثنى ْبن ُمَحمَّد ْبن   
المثنى ْبن ُمَحمَّد ْبن  

المثنى بن عبد هللا، َأُبو  
 الهيثم األزدي الفقيه:

ٍد اْلَمْرَوِزيُّ  ا   -َأْخَبَرَنا َعِليُّ بن طلحة، َأْخَبَرَنا اْلُمَثنَّى ْبُن ُمَحمَّ  -َقِدَم َعَلْيَنا حاج 
اْلَفْضلُ  َثَنا  َحدَّ المنكدري،  محم د  بن  أحمد  ثنا  ِعيَسى    حد  ْبِن  ُموَسى  ْبُن 

رأى  -اْلَهاِشِميُّ  من  َعْن    -بسر  سفيان  عن  مهدي  بن  ْحَمن  الرَّ َعْبد  َثَنا  َحدَّ
َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن َعْن َأِبي ُبْرَدَة: َأنَّ َرُجال ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َكَتَب ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَسلِ ُم َعَلْيِه، ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَكاِتَب َأْن   َّللاَّ َفَأَمَر َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َيُردَّ َعَلْيِه. 

محفوظ بن الفضل بن    إسناده ضعيف. 2006 1183
 أبي توبة، َأُبو عبد هللا   

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزقٍ  َثَنا ُمَحمَّ ِد ْبِن   -ِإْمالءً   -َحدَّ ٍد َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ َحدَّ
ثنا عبد   ثنا محفوظ بن أبي توبة، حد  ثنا الحسن بن علي القط ان، حد  ُنَصْيٍر، حد 
  الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرني عثمان الجزري أن مقسما مولى ابن َعبَّاسٍ 

َتَعاَلى:   َقْوِلِه  َث َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِفي  ِلُيْثِبُتوكَ }َحدَّ   { َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا 
[ َقاَل: َتَشاَوَرْت ُقَرْيٌش َلْيَلًة ِبَمكََّة، َفَقاَل َبْعُضُهْم ِإَذا َأْصَبَح َأْثِبُتوُه  30]األنفال  

َوَسلَّمَ ُيِريُدوَن    -ِباْلَوَثاقِ  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َوَقاَل    -النَِّبيَّ  اْقُتُلوُه،  َبْعُضُهْم  َوَقاَل 
ُ َنِبيَُّه َعَلى َذِلَك. َفَباَت َعِليٌّ َعَلى ِفَراِش النَِّبيِ    َبْعُضُهْم َبْل َأْخِرُجوُه. َفَأْطَلَع َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِتْلَك اللَّْيَلَة، َوخَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َلِحَق َصلَّى َّللاَّ َرَج النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
َعَلْيِه    ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيُّ  َأنَُّه  َيْحَسُبوَن  َعِليًّا  َيْحُرُسوَن  اْلُمْشِرُكوَن  َوَباَت  ِباْلَغاِر، 

ا َرَأْوا َعِليًّا َردَّ   ا َأْصَبُحوا َثاُروا ِإَلْيِه، َفَلمَّ ُ َمْكَرُهْم، َفَقاُلوا: َأْيَن َصاِحُبَك  َوَسلََّم، َفَلمَّ َّللاَّ
ا َبَلُغوا اْلَجَبَل اْخَتَلَط َعَلْيِهْم، َفَصِعُدوا ِفي  وا َأَثَرُه َفَلمَّ َهَذا؟ َقاَل: ال َأْدِري، َفاْقَتصُّ

وا ِباْلَغاِر، َفَرَأْوا َعَلى َباِبِه َنْسَج اْلَعْنَكُبوِت َفَقاُلوا: لو دخ  ل ها هنا َلْم  اْلَجَبِل، َفَمرُّ
 َيُكْن َنْسُج اْلَعْنَكُبوِت َعَلى َباِبِه، َفَمَكَث فيه ثالثا. 
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 إسناده ضعيف. 2008 1184
معروف بن الفيرزان،   

َأُبو محفوظ العابد  
 المعروف بالكرخي   

اِهدُ  ِد ْبِن َأْحَمَد الشَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو    -إمالء   -خبرني األزهري، َحدَّ َحدَّ
َثَنا   َعِليٍ  َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ دبيس النهربطي، حدثني نصر بن داود، َحدَّ

َفُكْنُت َأْسَمُعُه َيُقوُل: اللَُّهمَّ ِإنَّ  َخَلُف ْبُن ِهَشاٍم َقاَل: ُكْنُت ُأَجاِلُس َمْعُروًفا َكِثيًرا  
قلوبنا ونواصينا بيديك َلْم ُتَملِ ْكَنا ِمْنَها َشْيًئا َفِإَذا َفَعْلَت َذِلَك ِبَها َفُكْن َأْنَت َوِليََّها  
ِبيِل. ُقْلُت: َيا َأَبا َمْحُفوٍظ أسمعك تدعو ِبَهَذا َكِثيًرا، َهْل   َواْهِدَها ِإَلى َسَواِء السَّ

َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َسِمْعَت ِفيِه َحِديًثا؟ َقاَل: نعم. ثنا بكر بن خنيس، َحدَّ حد 
َعاِء.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْدُعو ِبَهَذا الدُّ  َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

مندل بن علي، َأُبو عبد    إسناده ضعيف. 2017 1185
 هللا العنزي  

ِ ْبُن   َأْخَبَرِني اأَلْزَهِريُّ َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن الحربي َقاال: أخبرنا َعْبُد َّللاَّ
ثنا عبد هللا   اُر، أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي، حد  فَّ ُعْثَماَن الصَّ

ثن  ، حد  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلَقاِسِم َعْن ُمْسِلِم  بن علي ابن عبد هللا المديني  ا أبي، َحدَّ
ِإنَّ ِمْندال   -َأْو ُقْلُت َلهُ   - َأَتْيُت َشِريًكا َأَنا َوُقْطَبُة. َفَقاَل َلُه ُقْطَبةُ   ْبِن َجْنَدٍل َقاَل:

ِ َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ  َثَنا َعِن اأَلْعَمِش َعْن َشِقيٍق َعْن َعْبِد َّللاَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ
َد اْلِعيِر«   ْد َتَجرُّ  َقاَل: »ِإَذا َأَتى َأَحُدُكْم َأْهَلُه َفْلَيْسَتِتْر، َوال َيَتَجرَّ

 إسناده ضعيف. 2020 1186
معمر بن المثنى، َأُبو  

عبيدة التيمي البصري، 
 النحوي العالمة  

اْلَماِليِنيُّ  َسْعٍد  َأُبو  أخبرنا أبو الحسن محم د بن موسى بن   - ِقَراَءةً   -َأْخَبَرَنا 
الكسائي    يحيى  بن  محم د  ثنا  حد  المقرئ،  الحسن  بن  أحمد  ثنا  حد  عيسى، 
َثَنا َمْعَمُر ْبُن اْلُمَثنَّى َعْن َأِبي َعْمِرو ْبِن   ثنا علي ابن المغيرة، َحدَّ المقرئ، حد 

َأِبيِه عَ  ِ  اْلَعالِء َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن  َر َرُسوُل َّللاَّ ْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َما َفسَّ
قوله:   يسيرة  آيات  إال  اْلُقْرآِن  ِمَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ ِرْزَقُكمْ }َصلَّى   {َوَتْجَعُلوَن 

 «.[ َقاَل: »ُشْكَرُكمْ 82]الواقعة  

 إسناده ضعيف. 2021 1187

ِد ْبِن    معمر بن ُمَحمَّ
ِ ْبن َعِلي  ْبِن   ُعَبْيِد َّللاَّ
عبيد هللا بن أبي رافع،  
َمْوَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َّللاَّ

ار،   ف  اُر، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَحفَّ َأْخَبَرَنا ِهالُل ْبُن ُمَحمَّ
ثنا العب اس بن محم   َوَلِد َأِبي رافع، حد  َثَنا ُمَعمَُّر ْبُن ُمَحمٍَّد ِمْن  ، َحدَّ وري  د الد 

ِ َعْن َسْلَمى َمْوالِة    -َقاَل َوُهَو َعمِ ي  -َأْخَبَرِني ُمَعاِوَيُة ْبُن ُعَبْيِد َّللاَِّ  َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُتَنا   -النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ : ُكْنُت ِعْنَد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى  َقاَلْت   -َوِهَي َجدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوًما َجاِلَسًة ِإْذ َأَتى ِإَلْيِه َرْجٌل َفَشَكا ِإَلْيِه َوَجًعا َيِجُدُه ِفي َرْأِسِه   َّللاَّ
أَ  َفَأَمَرُه  َقَدَمْيِه  ِفي  َيِجُدُه  َضْرَباًنا  ِإَلْيِه  وشكا  رأسه،  وسط  ِباْلِحَجاَمِة  ْن  َفَأَمَرُه 

 َيْخِضَبَها ِباْلِحنَّاِء َوُيْلِقي ِفي اْلِحنَّاِء َشْيًئا ِمْن ِمْلٍح.

 إسناده ضعيف. 2022 1188

ِد ْبِن    معمر بن ُمَحمَّ
ِ ْبن َعِلي  ْبِن   ُعَبْيِد َّللاَّ
عبيد هللا بن أبي رافع،  
َمْوَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم     َّللاَّ

اْلَحَسُن بن أبي بكر أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد   َأْخَبَرَنا 
ثنا جعفر بن محم د بن شاكر، حد   ثنا أبي  القط ان، حد  ثنا معمر بن محم د، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    - محم د عن أبيه عبيد هللا عن سلمة َمْوالِة َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُل َمْمُلوَكٌة َمَلَكَها َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَلْت: ُكْنُت ِعْنَد    -َوِهَي َأوَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوًما َجاِلَسًة ِإْذ َأَتاُه َرُجٌل َفَشَكا ِإَلْيِه َوَجًعا َيِجُدُه َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى   َّللاَّ
يجده في قدميه   إليه ضربانا  وشكا  رأسه،  وسط  بالحجامة  فأمره  رأسه،  في 

 فأمره بخضبها ِبِحنَّاٍء َوُيْلِقي ِفي اْلِحنَّاِء َشْيًئا ِمْن َحْرَمٍل. 
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 إسناده ضعيف. 2025 1189
منتصر بن ُمَحمَّد بن   

منتصر َأُبو منصور  
 البغدادي  

، َأْخَبَرَنا   ِ ْبن َأْحَمد ْبن شهريار األصبهاني  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ
ُمْنَتِصٍر   ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ُمْنَتِصُر  َثَنا  َحدَّ  ، الطََّبَراِنيُّ َأيُّوَب  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُسَلْيَماُن 

، أخبرنا علي بن شبرمة الحا رثي، َأْخَبَرَنا َشِريٌك َعْن َمْنُصوٍر َعْن َأِبي  اْلَبْغَداِديُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ اْغِفْر   َحاِزٍم َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

، َوِلَمِن اْسَتْغَفَر َلُه  «. ِلْلَحاجِ   اْلَحاجُّ

مبادر بن ُعَبْيد هللا، َأُبو    إسناده ضعيف. 2030 1190
قِ ي    سابق الرَّ

أخبرنا مبادر الرقي، أخبرنا محم د بن الحسين السلمي، أخبرنا محم د بن محم د 
َثَنا َسْهُل ْبُن َأْسَلَم َعْن   ، َحدَّ ثنا سعيد بن حاتم البلخي  ابن علي الترمذي، حد 

ِري ِ  كَّ  َعْن َيِزيَد النَّْحِويِ  َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن  َخالِد ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َأِبي َحْمَزَة السُّ
ِة   فَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوًما َعَلى َأْصَحاِب الصُّ َعبَّاٍس َقاَل: َوَقَف َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِة، َفَمْن َفَرَأى َفْقَرُهْم َوُجْهَدُهْم َوِطيَب ُقُلوِبِهْم. َفَقاَل: »َأْبِشُروا َيا َأْصَحاَب الصُّ  فَّ
بقي من أمتي على البعث الَِّذي َأْنُتْم َعَلْيِه اْلَيْوَم َراِضًيا ِبَما ِفيِه َفِإنَُّه ِمْن ُرَفَقاِئي  

 اْلِقَياَمِة«. َيْوَم 

 إسناده ضعيف. 2037 1191
نصر بن الحكم بن   

األحول  حامد، َأُبو سهل 
 المروزي 

ثنا   ، حد  الر ازي  ثنا محم د بن بكران بن  ل، حد  ْبُن محم د الخال  اْلَحَسُن  َأْخَبَرِني 
  ، َثَنا َأُبو َسْهٍل َنْصُر ْبُن اْلَحَكِم ْبِن حامد األحول المروزي  محم د بن مخلد، َحدَّ

قدامة  أبو  ثنا  اْلَمْرَوِزيُّ   -حد  بِ يُّ  الضَّ َخاِلٍد  ْبِن  اْلَحِليِم  َعْبِد  ْبُن  وأخبرنا  .حصن 
َثَنا َأُبو َسِعيٍد َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن أبي عثمان   الحسن بن أحمد بن شاذان، َحدَّ
ثنا حصن بن   ثنا أحمد بن محم د بن عمرو بن بسطام، حد  ، حد  الن يسابوري 
َثَنا َعْمُرو ْبُن   اج، َحدَّ ثنا يحيى بن أبي الحج  ، حد  ب ي  عبد الحليم أبو قدامة الض 

ِ َقاَل: َطاَف َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َقْيٍس عَ  ْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ْكَن، ُثمَّ َيْعِطُف   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَبْيِت َعَلى َناَقِتِه اْلَجْدَعاِء َيْسَتِلُم ِبِمْحَجِنِه الرُّ َّللاَّ

ُلُه، َحتَّى فَ  َوزَاَد اْبُن  َهَذا آِخُر َحِديِث اْلَخالِل.َرَغ ِمْن َسْبِعِه.َطَرَف اْلِمْحَجِن َفُيَقبِ 
َفا، َقاَل   َشاَذاَن: ُثمَّ َأَناَخَها ِعْنَد اْلَمَقاِم َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن، ُثمَّ َخَرَج ِمْن َباِب الصَّ

ِ اْبُن َأمِ  َمْكُتوٍم ِبِخَطاِم َناَقِتِه، َفَجَعَل َيْرَتجِ  َيا َحبََّذا َمكَُّة ِمْن ُز َوَيُقوُل:َوَأَخَذ َعْبُد َّللاَّ
َوُعوَّاِدي َأْهِلي  ِبَها   ... َأْوَتاِديَواِدي  َتْرَسُخ  ِبَها   ... َهاِدي  ِبال  َأْمِشي  َقاَل:  ِبَها 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َضاِحٌك ِمْن َقْوِل اْبِن ُأمِ  َمْكُتوٍم َحتَّى َفَرَغ ِمْن   َوَرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ْبِعِه.سَ 

نوح بن حبيب، أبو    إسناده ضعيف. 2053 1192
 محم د البنشي القومسي   

ِ ْبُن ِإْبَراِهيَم  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ِ َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد بن علي القصري، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ
َحِبيٍب   ْبُن  ُنوُح  َثَنا  َحدَّ  ، الجوهري  الل يث  بن  محم د  ثنا  حد  الحريري،  َجْعَفٍر  ْبِن 

َأْرَبِعيَن ومائتين ببغداد في خا  -اْلُقوِمِسيُّ  ثنا مؤمل بن   - ن السنديَسَنَة  حد 
َثَنا ُعَماَرُة ْبُن َزاَذاَن َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنٍس َقاَل: َكاَن ِللنَِّبيِ  َصلَّى  إسماعيل، َحدَّ
ِبَها َعَلى ِنَساِئِه،  ِباْلَوْرِس َوالزَّْعَفَراِن، َيُدوُر  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْلَحَفٌة َمْصُبوَغٌة  َّللاَّ

َليْ  َكاَنْت  َوِإَذا  َفِإَذا  ِباْلَماِء،  ْتَها  َهِذِه َرشَّ َلْيَلُة  َكاَنْت  َوِإَذا  ِباْلَماِء،  ْتَها  َهِذِه َرشَّ َلُة 
ْتَها ِباْلَماِء.   َكاَنْت َلْيَلُة َهِذِه َرشَّ

الوليد بن صالح، َأُبو    إسناده ضعيف. 2064 1193
 ُمَحمَّد الضبي النخاس   

َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر َوُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُسَف اْلَعالُف َقاال: َأْخَبَرَنا  
ثنا الوليد بن صالح،   ثنا أحمد بن الهيثم، حد  ، حد  اِفِعيُّ ِ الشَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّ
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عي ثنا  ِإْبَراِهيَم حد  َعْن  َفْرَقٍد  َعْن  اْلَبْصِريُّ  َعْمٍرو  َأُبو  َثَنا  َحدَّ يونس،  بن  سى 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ النََّخِعيِ  َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد َّللاَّ

يَن، َفَباَعُه ِبِسْعِر َيْوِمِه، َكاَن »َمْن َجَلَب َطَعاًما ِإَلى ِمْصٍر ِمْن َأْمَصاِر اْلُمْسِلمِ 
ِ َعزَّ َوَجلَّ«  . ِ َأْجُر َشِهيٍد ِفي َسِبيِل َّللاَّ  َلُه ِعْنَد َّللاَّ

 إسناده ضعيف. 2087 1194
هارون ْبن أبي هارون،   

ميُّ   اْلُمَخرِ 

َأْخَبَرِني محم د بن طلحة الكتاني، حدثنا محم د بن العب اس، أخبرنا محم د بن  
َكِن ُمَحمَّد ْبن   َثَنا َأُبو السَّ مخلد، حدثنا هارون بن أبي هارون المخرمي، َحدَّ

َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم َعْن َعْبِد اْلَخاِلِق ْبِن َزْيِد ْبِن َواقِ  كن، َحدَّ ٍد َعْن  َيْحَيى ْبن الس 
َثِني َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َمْرَواَن َقاَل: ُكْنُت أجالس بريدة فقالت لي: َأنَّ  َأِبيِه َقاَل: َحدَّ
َماَء، َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل   ِفيَك ِخَصاال َخِليَق َأْن َتِلَي اأَلْمَر، َفِإْن َوِليَتُه َفاتَِّق الدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َلُيْدَفُع َعْن َباِب اْلَجنَّةِ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُجَل  َبْعَد َأْن    - َيُقوُل: »ِإنَّ الرَّ
 ِبِمْلِء َمْحَجَمٍة ِمْن َدِم اْمِرٍئ مسلم أراقه«  . -َيْنُظَر ِإَلْيَها 

الهيثم بن جميل ابو   إسناده ضعيف  2100 1195
 سهل 

ُمَحمَِّد ْبِن عبد هللا بن مهدي، حدثنا محم د بن  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن  
َثَنا   ، حدثنا محم د بن عبد هللا الز هيري، حدثنا الهيثم بن جميل، َحدَّ وري  مخلد الد 
ِ ْبِن َيِزيَد، َعْن   َقْيٌس َعْن َغْيالَن ْبِن َجاِمٍع َعْن َعِديِ  ْبِن َثاِبٍت، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الصالتين  ُخَزْيَمَة ْبِن َثاِبٍت قَ  اَل: َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 بجمع بإقامة واحدة. 

الهيثم بن خالد، أبو    إسناده ضعيف  2101 1196
 الحسن القرشي  

ْبُن ُمَحمَِّد بن جعفر بن   ِ َعْبُد َّللاَّ ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َثَنا  أخبرنا أبو نعيم الحافظ، َحدَّ
َثَنا َيْحَيى  ، َحدَّ حي ان، حدثنا حمدان بن الهيثم، حدثنا الهيثم بن خالد البغدادي 

َثَنا جميع بن ثوب، حدثنا يزيد بن حميد َعْن أَ  ِبي  ْبُن َصاِلٍح اْلُوَحاِظيُّ َقاَل: َحدَّ
َأِميًرا َقاَل: »اْقُصِر   َبَعَث  ِإَذا  َأنَُّه َكاَن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُأَماَمَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

الَة، َوَأِقلَّ ِمَن اْلَكالِم، َفِإنَّ من الكالم   «. سحراالصَّ

 اْلَهْيَثم بن خالد بن يزيد     إسناده ضعيف  2104 1197

ِ اْلُحَسْيِن   ِه اْلَقاِضي َأِبي َعْبِد َّللاَّ ِ الُمَحاِمِليُّ ِكَتاَب َجدِ  َدَفَع ِإليَّ َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
َثتْ ْبِن ِإْسَماِعيَل ِبَخطِ  َيِدِه َفَقَرْأُت ِفيِه. ٍد اْلَخالُل َقاَل: َحدَّ َثِني َأُبو ُمَحمَّ َنا َأَمُة  ُثمَّ َحدَّ

َثَنا َهْيَثُم  َثِني َأِبي، َحدَّ اْلَواِحِد ِبْنُت اْلُحَسْيِن ْبِن ِإْسَماِعيَل اْلَمَحاِمِليِ  َقاَلْت: َحدَّ
َثَنا َفَرُج   ْبُن َخاِلٍد اْلَهَرِويُّ َمْوَلى ُعْثَماَن بن عفان، حدثنا محم د بن عيسى، َحدَّ

َعْن ُعْمَرَة َعْن ُأمِ  َسَلَمَة. َقاَلْت: َمرَّ النَِّبيُّ َصلَّى ْبُن َفَضاَلَة َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد  
ُيِحلَُّها   َفِإنََّها  ِبِإَهاِبَها،  اْنَتَفْعُتْم  َفَقاَل: »َأال  ِلَسْوَدَة  َتٍة  َميِ  ِبَشاٍة  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ

 «. ِدَباُغَها َكَما ُيِحلُّ َخلُّ اْلَخْمرِ 

الهذيل ْبن بالل، َأُبو    إسناده ضعيف  2107 1198
 البهلول الفزاري المدائني   

أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، حدثنا  
ْبُن   اْلُهَذْيُل  اْلُبْهُلوِل  َأُبو  َثَنا  عبد هللا بن أحمد، حدثنا منصور بن بشير، َحدَّ

ُ ِبالٍل َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن   َأِبي َمْحُذوَرَة َعْن َأِبيِه َقاَل: َجَعَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َعْبِد   ِلَبِني  َواْلِحَجاَبَة  َهاِشٍم،  ِلَبِني  َقاَيَة  َوالسِ  َوِلَمَواِليَنا،  َلَنا  اأَلَذاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه 

اِر.  الدَّ
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الهذيل بن ميمون،    إسناده ضعيف  2109 1199
 الجعفي 

َثَنا   ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، َحدَّ اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  الت ميمي  َأْخَبَرَنا 
اْلُهَذْيُل ْبُن َمْيُموٍن اْلُكوِفيُّ   َثَنا  عبد هللا ابن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، َحدَّ

يَ   -اْلُجْعِفيُّ  اْلَمِديَنِة  َمْسِجِد  َيْجِلُس ِفي  َجْعَفرٍ َكاَن  َأِبي  َمِديَنَة  َعْبُد    - ْعِني  َقاَل 
ِ ْبُن َزْحٍر َعْن َعِليِ    ِ: َهَذا َشْيٌخ َقِديٌم يروي َعْن ُمَطرَِّح ْبِن َيِزيَد َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ َّللاَّ

ُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم:  ْبِن زيد َعِن اْلَقاِسِم َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِبالٌل،   َقاَل:  َهَذا؟  َما  َفُقْلُت:   ، َيَديَّ َبْيَن  َخْشَفًة  ِفيَها  َفَسِمْعُت  اْلَجنََّة  »َدَخْلُت 
َفَمَضْيُت َفِإَذا َأْكَثُر َأْهِل اْلَجنَِّة ُفَقَراُء اْلُمَهاِجِريَن َوَذَراِريُّ اْلُمْسِلِميَن، َوَلْم َأَر ِفيَها  

اأَلغْ  ِمَن  َأَقلَّ  ِباْلَباِب  َأَحًدا  هاهنا  فهم  األغنياء  أما  لي  قيل  َوالنِ َساِء،  ِنَياِء 
ا النِ َساُء َفَأْلَهاُهُم اأَلْحَمَراِن الذََّهُب َواْلَحِريُر. َقاَل: ُثمَّ   ُصوَن، َوَأمَّ ُيَحاَسُبوَن َوُيَمحَّ

َأتَ  اْلَباِب  ِعْنَد  َفَلمَّا ُكْنُت  اْلَجنَِّة  َأْبَواِب  َأَحِد  ِمْن  ِفيَها َخَرْجَنا  َفَوَضْعُت  ِة  ِبِكفَّ ْيُت 
ٍة َوِجيَء   ٍة َفَرَجْحُت ِبَها، ُثمَّ ُأِتَي ِبَأِبي َبْكٍر َفُوِضَع ِفي ِكفَّ َوَوَضْعُت ُأمَِّتي ِفي ِكفَّ
َوِجيَء  ٍة  ِكفَّ ِفي  َفَوَضَع  ِبُعَمَر  ُأِتَي  ُثمَّ  َبْكٍر،  َأُبو  َفَرَجَح  َفُوِضُعوا  ُأمَِّتي  ِبَجِميِع 

أُ  َفَجَعُلوا  ِبَجِميِع  َرُجال  َرُجال  ُأمَِّتي  َعَليَّ  َوُعِرَضْت  ُعَمُر،  َفَرَجَح  َفُوِضُعوا،  مَِّتي 
َعْبُد   َفُقْلُت:  اإِلَياِس  َبْعَد  َجاَء  ُثمَّ  َعْوٍف،  ْبَن  ْحَمِن  الرَّ َعْبَد  َفاْسَتْبَطْأُت  وَن  َيُمرُّ

ِ وَ  ْحَمِن؟ َفَقاَل: ِبَأِبي َوُأمِ ي َيا َرُسوَل َّللاَّ الَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ  َما َخَلْصُت ِإَلْيَك  الرَّ
َذاَك؟  َوَما  َقاَل:  اْلُمِشيَباِت.  َبْعَد  ِإال  َأَبًدا،  ِإَلْيَك  َأْنُظُر  ال  َأنِ ي  َظَنْنُت   َحتَّى 

 َقاَل: ِمْن َكْثَرِة َماِلي، ُأَحاَسُب َفُأَمحَُّص« 

 إسناده ضعيف  2111 1200
الهذيل بن عمير بن   

أبي العريف، الهمذاني   
 الكوفي 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي،  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
اِديُّ َقاَل: َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َخَلٍف اْلَحدَّ   أخبرنا محم د بن إسحاق السراج، َحدَّ

العريف َأِبي  ْبِن  ُعَمْيِر  ْبُن  اْلُهَذْيُل  َثَنا  َمْرِضيٌّ   -َحدَّ ِثَقٌة  َثَنا    - ُكوِفيٌّ  َحدَّ َقاَل: 
ُموَسى ْبُن هالل النخعي، حدثنا أبو إسحاق عن هبيرة بن بريم َعْن َعِليٍ  َقاَل:  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأْخَوَف َما   َأَخاُف َعَلى ُأمَِّتي النِ َساُء  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 والخمر«. 

 إسناده ضعيف  2114 1201

َهنَّاُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن   
ِد ْبِن َنْصٍر بن   ُمَحمَّ

إسماعيل بن عصمة،  
 أبو المظفر النسفي   

أخبرنا هن اد، َأْخَبَرَنا أبو منصور ُمَحمَّد بن ُمَحمَّد بن عبد هللا الهروي  الواعظ، 
ِ َأُبو   َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّد ْبِن َياِسيَن اْلَحاِفظ، َحدَّ َحدَّ
، حدثنا فضيل بن   ْبُن ِإْبَراِهيَم الزَّاِهُد اْلِمْصِريُّ َثَنا ُذو النُّوِن  عمر الرملي، َحدَّ

َثَنا َلْيٍث َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ   اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  عياض الزاهد، َحدَّ
َوَسْطَوِة   اْلَعاِلِم،  َوَزلَِّة   ، ِخيِ  السَّ َذْنِب  َعْن  »َتَجاَوُزوا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى 

َ َتَعاَلى َأَخَذ ِبَأْيِديِهْم ُكلََّما َعَثَر َعاِثٌر ِمْنُهْم«  ْلَطاِن اْلَعاِدِل، َفِإنَّ َّللاَّ  .  السُّ

يحيى بن المتوكل، أبو    إسناده ضعيف  2120 1202
 عقيل الضرير   

 ، الزُّْهِري  ْحَمن  الرَّ َعْبد  ِ ْبن  ُعَبْيد َّللاَّ َأْخَبَرَنا  اْلُمْقِرُئ،  َغاِلٍب  ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
بيع الز هراني،   َثَنا َأُبو  حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا أبو الر  َحدَّ

ُ َعَلْيِه   َعِقيٍل َعْن ُبَهيََّة َقاَلْت: َسِمْعُت َعاِئَشَة َتُقوُل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َوَسلََّم َيْكَرُه َأْن ُتَرى اْلَمْرَأُة َلْيَس ِبَيِدَها َأَثُر اْلِحنَّاِء َواْلِخَضاِب. 
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 إسناده ضعيف. 2156 1203

َيْحَيى ْبن َعْبد الباقي   
ْبن َيْحَيى ْبن يزيد ْبن  

ِإْبَراِهيم ْبن َعْبد هللا، َأُبو  
 القاسم الثغري  

ق اق، حدثنا يحيى بن   أخبرنا علي بن أحمد الرزاز، حدثنا عثمان بن أحمد الد 
الصاغاني، اْلَقاِسِم  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ األذني،  الباقي  حدثنا    عبد 

ِ ْبِن اْلَوِليِد   ُد ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ عمرو بن عبد هللا الصنعاني، َحدَّ
اِمِت َعْن   ِ ْبِن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ َوَصَدَقَة ْبِن َأِبي ِعْمَراَن َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ

ِه. َقاَل: َطلََّق بَ  ِ  َأِبيِه َعْن َجدِ  ْعُض آَباِئي اْمَرَأَتُه َأْلًفا َفاْنَطَلَق َبُنوُه ِإَلى َرُسوِل َّللاَّ
ِ ِإنَّ َأَباَنا َطلََّق ُأمَّنَّا َأْلًفا َفَهْل َلُه ِمْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َ فَ  َيتَِّق َّللاَّ َلْم  َأَباُكْم  َفَقاَل: »ِإنَّ  ِمْنُه َمْخَرٍج؟  َباَنْت  َمْخَرًجا،  َأْمرِِه  ِمْن  َلُه  َيْجَعْل 
 «.ُعُنِقهِ ِبَثالٍث َعَلى َغْيِر السنة، وتسعمائة َوَسْبٌع َوِتْسُعوَن ِإْثٌم ِفي 

يحيى بن عبد َّللاَّ بن    إسناده ضعيف. 2158 1204
 عبدويه، الصفار:

َثَنا َيْحَيى  َأْخَبَرَنا أبو الفرج بن شهريار، أخبرنا سليمان بن أحمد الط براني، َحدَّ
، حدثني أبي عبد هللا بن عبدويه،  ار البغدادي  ف  ِ ْبِن َعْبَدَوْيِه الص  ْبُن َعْبِد َّللاَّ

 اْبِن َعبَّاٍس  حدثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعَطاٍء َعْن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد َعِن اْلَحَسِن َعنْ 
َ، َوَأَطاَع َمَواِليِه، ُيْدِخُلُه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َعْبٌد َأَطاَع َّللاَّ َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ْنَيا، َفَيُقوُل   يِ ُد: َربِ  َهَذا َكاَن َعْبِدي ِفي الدُّ َقْبَل َمَواِليِه، َفَيُقوُل السَّ ُ اْلَجنََّة  َّللاَّ

 ِبَعَمِلِه َوَجاَزْيُتَك ِبَعَمِلَك«  .َجاَزْيُتُه 

 إسناده ضعيف. 2167 1205

يعقوب ْبِن اْلَقاِسِم ْبِن   
ِد ْبِن َيْحَيى ْبِن   ُمَحمَّ

زكريا ْبن طلحة ْبن ُعَبْيد  
هللا، أبو يوسف القرشي   

:  ثم الت ميمي 

ي اد، أخبرنا أحمد بن يوسف بن   َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن يوسف الص 
َثَنا يعقو  ب ْبن القاسم َأُبو يوسف الطلحي، خالد، حدثنا الحارث بن محم د، َحدَّ

َثَنا األوزاعي َعن ُمَحمَّد ْبن َعْبد الملك َعن المغيرة ْبن ُشعبة  حدثنا الوليد، َحدَّ
َأنَُّه َقاَل لعثمان حين ُحصر: إنه قد نزل بك من األمر ما ترى، فاختر بين  

فتقع َعَلْيِه،  ُهْم  الَِّذي  الباب  سوى  باًبا  لك  نفتح  أن  شئت  إن  َعَلى  ثالث،  د 
ِبَها، وإن شئت أن تلحق بالشام وفيها   ِبمكة فلن يستحلوك  َرواحلك فتلحق 
َعَلى  وهم  الحق  َعَلى  فإنَّا  فقاتلناهم،  معك  ِبمن  خرجت  شئت  وإن  ُمَعاوَية، 
الباطل. َقاَل فقال ُعثمان: أمَّا قولك تأتي مكة َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى  

ُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم َيُقوُل: »ُيلِحُد ِبَمكََّة َرُجٌل ِمْن ُقَرْيٍش َعَلْيِه ِنْصُف َعَذاِب اأُلمَِّة« َّللاَّ
َفَلْن َأُكوَنُه، وأم ا أن آتي الشام فلم أكن ألدَع دار هجرتي ومجاورة نبي هللا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وآتي الشام، وأما قولك أن أخرج ِبمن معي فأقاتلهم فلن   َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي أمته بإراقة محجمة أ كون أول من َخْلَف َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 دم.

يوسف بن الحسين بن    إسناده ضعيف. 2186 1206
 علي، أبو يعقوب الرازي   

ُروِطيُّ  ِبالرَّيِ    - ُثمَّ َأْخَبْرَناُه َأُبو الطَّيِ ِب ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُموَسى ْبُن َأْحَمَد الشُّ
كتابه  بن    -من  يوسف  حدثنا  ُب،  اْلُمَؤدِ  َحْمَداَن  ْبُن  ُمَحمَُّد  َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

ْبُن مُ  َمْرَواُن  َثَنا  َأِبي  الحسين، حدثنا أحمد بن حنبل، َحدَّ ، َعْن  اْلَفَزاِريُّ َعاِوَيَة 
ُ َعَلْيِه   هالل الراسبي، عن أنس ابن َماِلٍك َقاَل: ُأْهِدَي ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َم َخاِدُمُه   ا َأْصَبَح َقدَّ َوَسلََّم َطَواِئُر َثالَثٍة، َفَأَكَل َطْيًرا، َواْسَتْخَبَأ َخاِدُمُه َطْيَرْيِن، َفَلمَّ

ِ. َقاَل:  ِإَليْ  ِه الطَّْيَرْيِن َفَقاَل: »َما َهَذاِن« َقاَل: َطْيَراِن اْسَتْخَبْأُتُهَما َلَك َيا َرُسوَل َّللاَّ
َ َتَعاَلى َيْأِتي ِبِرْزِق ُكلِ  َغٍد«   ِخَر َشْيًئا ِلَغٍد، ِإنَّ َّللاَّ  »َأَلْم َأْنَهَك َأْن َتدَّ
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 إسناده ضعيف. 2187 1207
يوسف بن الحسين بن  
 علي الرازي ابو يعقوب 

، حدثنا أبي،   َثِني َعْبد العزيز ْبن َأْحَمد الكتاني، أخبرنا تم ام بن محم د الر ازي  حدَّ
، حدثنا أحمد   وفي  الر ازي  َثِني َأُبو يعقوب يوسف ْبن اْلُحَسْين ْبن علي الص  حدَّ

َثَنا هالل ْبن سويد  َثَنا مروان ْبن ُمعاوية َقاَل: َحدَّ   - َأُبو المعلى -بن حنبل، َحدَّ
 ((2186بنحو الحديث السابق رقم : ) )ايأنس ِبَنْحِوِه. َعن 

 إسناده ضعيف. 2188 1208
يوسف بن الحسين بن   

 علي، أبو يعقوب الرازي   

َثَنا   اْلَحَسن ْبن علي التميمي، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، َحدَّ َأْخَبَرَنا 
معاوية، أخبرني عبد هللا ابن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا مروان بن  

َأُبو ُمَعلَّى َقاَل: َسِمْعُت أنس ْبن مالك وهو َيُقوُل: أهديت لرسول    هالل بن سويد
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ثالثة طوائر، وساق الحديث.   هللا َصلَّى َّللاَّ

يزيد ْبن َحيَّان،    إسناده ضعيف. 2192 1209
 اْلُخراساني  

  ، َثَنا اْبُن َأِبي أخبرني البرقاني  ، َحدَّ ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم اأَلْنَباِريُّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
اْلَعوَّاِم َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َعْبد َّللاَّ َأْحَمد ْبن َحْنَبٍل َيْسَأُل َهاِشَم ْبَن اْلَقاِسِم َعْن َهَذا  

َيُقو  اْلَقاِسِم  ْبَن  َهاِشَم  َفَسِمْعُت  النعمان  اْلَحِديِث،  ْبُن  اْلَعِزيِز  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ ُل: 
  ِ ، حدثنا يزيد ابن َحيَّاَن َعْن َعَطاٍء َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ القرشي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيْجَتِمُع ُحبُّ َهُؤاَلِء اأَلْرَبَعِة ِإال ِفي َقْلِب ُمْؤِمٍن: َأِبي  َصلَّى َّللاَّ

«  .بَ   ْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، َوَعِليٍ 

 أبو المؤمن الواثلي   إسناده ضعيف. 2198 1210

ِ ْبن حسنويه   - بأصبهان  -الكاتب  َأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد اْلَحَسُن ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ
مسار، حدثنا يحيى بن   َثَنا َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن أحمد بن سعيد الس  َحدَّ
أبو  ، حدثنا  العجلي  إبراهيم، حدثنا سويد بن عبيد  مطرف، حدثنا مسلم بن 

اْلَحرُ  َقَتَل  ِحيَن  َطاِلٍب  َأِبي  ْبَن  َعِليَّ  َسِمْعُت  َقاَل:  الواثلي   َقاَل:  المؤم ن  وِريََّة 
ُ َعَلْيِه  َأْخَبَرِني النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ اْلَمْرَأِة،  َثْدِي  اْنُظُروا ِفيِهْم َرُجال َكَأنَّ ثديه ِمْثُل 
َوَسلََّم َأنِ ي َصاِحُبُه. َفَقلَُّبوا اْلَقْتَلى َفَلْم َيِجُدوُه َقاُلوا َما َوَجْدَناُه. َقاَل: َلِئْن ُكْنُتْم 

َقْد َقَتْلُتْم ِخَياَر النَّاِس. َقاُلوا: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َسْبَعٌة َتْحَت َنْخَلٍة َلْم  َصَدْقُتْم لَ 
ُنَقلِ ْبُهْم، َقاَل: َفَأَتْوُهْم َفَقلَُّبوُهْم َفَوَجُدوُه. َقاَل َأُبو اْلُمْؤِمِن فرأيته حين َجاُءوا ِبِه 

وَنُه ِفي ِرْجِلِه َحْبٌل، َقاَل: فرأ َوَقاَل:َيُجرُّ   يت عليا حين َجاُءوا ِبِه َخرَّ َساِجًدا. 
 َقْتالُكْم ِفي اْلَجنَِّة َوَقْتالُهْم ِفي النَّاِر. 

 إسناده ضعيف. 2200 1211
أبو بكر بن مروان بن   

الحكم بن يزيد بن  
 األسيدي البصري عمير، 

َعْبِد   ْبُن  ُمَحمَُّد  اْلَحَسِن  َأُبو  حدثنا  َأْخَبَرَنا  العب اس،  بن  محم د  حدثنا  اْلَواِحِد، 
ُد ْبُن َأْصَبَغ ْبِن اْلَفَرجِ  َثَنا ُمَحمَّ حدثني    -ِبِمْصرَ   -يحيى ابن محم د بن صاعد، َحدَّ

َثُه َعْن َأِبي َصاِدٍق َقاَل:   أبي، حدثنا علي بن عابس َأنَّ َعْمَرو ْبَن ُعَمْيٍر َحدَّ
يَن،  َخَرْجُت َمَع َقْوٍم ِمَن اأَلْزِد حَ  تَّى َنَزْلَنا اْلَمَداِئَن ِحيَن اْنَصَرَف َعِليٌّ ِمْن ِصفِ 

َفاِطَمَة؟  َتْزِويِجي  َكاَن  َكْيَف  ُثُكْم  ُأَحدِ  َأال   : َعِليٌّ َفَقاَل  َكاَح.  النِ  َفَتَذاَكُروا  َفَجَلُسوا 
ُ  َقاُلوا: َبَلى َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن. َقاَل: ِإنَّ َأَبا َبْكٍر َخَطَبَها فَ  َسَكَت النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَأَتى َأُبو َبْكٍر ُعَمَر َفَقاَل: َخَطْبُت ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َجَها َعِليًّا.   َفاِطَمَة، َفَلْم َيُردَّ َعَليَّ َشْيًئا، ُثمَّ َذَكَر َأنَُّه َزوَّ
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أبو يعقوب بن أبي    إسناده ضعيف. 2206 1212
 الفيصل، العكبري 

 حدث عن علي بن حرب الطائي. روى عنه عمر بن القاسم بن الحداد المقرئ.
َثَنا َأُبو   اد، َحدَّ َأْخَبَرَنا أحمد بن علي المحتسب، أخبرنا عمر بن القاسم بن الحد 

اْلَفْيَصلِ  َأِبي  ْبُن  بن    - ِبُعْكَبَرا   -َيْعُقوَب  علي  بن  حدثنا  أسباط  حدثنا  حرب، 
ِ َقاَل: َمرَّ اْلَمأُل ِمْن ُقَرْيٍش َعَلى   َثَنا َأْشَعُث َعْن كْرُدوٍس َعْن َعْبِد َّللاَّ محم د، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه ِبالٌل، َوَسْلَماُن، َوُصَهْيٌب. َفَقاُلوا: َيا ُمَحمَُّد  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َوال َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن  }؟ َأُتِريُد أن تكون َتَبًعا ِلَهُؤالِء؟ َفَنَزَلْت:  َأَرِضيَت ِبَهُؤالءِ 
 [.52]األنعام   {َربَُّهْم ِإَلى َقْوِلِه: َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّاِلِمينَ 

 إسناده ضعيف. 2216 1213

عبدة بنت عبد الرحمن   
ْبن مصعب ْبن ثابت ْبن  
َعْبد َّللاَِّ بن أبي قتادة، 

 أم أحمد األنصارية 

ِ ْبن َأْحَمد ْبن شهريار األصبهاني، أخبرنا   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ
َثْتَنا َعْبَدُة ِبْنُت َعْبِد    أبو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ َقاَل: َحدَّ

ْحَمِن ْبن مصعب ْبن ثابت ْبن َعْبد َّللاَِّ بن َأِبي َقَتاَدَة اأْلَْنَصاِريُّ  ِبَبْغَداَد ِفي   -الرَّ
ْحَمِن َعْن َأِبيِه ُمْصَعٍب  َقاَلْت   -ُمَربََّعِة اْلُخْرِسيِ  ِفي َداِرَها َثِني َأِبي َعْبُد الرَّ : َحدَّ

ِ ْبِن َأِبي َقَتاَدَة َعْن َأِبيِه أبي قتادة الحارث ابن  َعْن َأِبيِه َثاِبٍت َعْن َأِبيِه َعْبِد َّللاَّ
ُفْرَساِننَ  َوَسلََّم: »َخْيُر  َعَلْيِه   ُ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل  َقاَل:  َقَتاَدَة،  ِرْبِعيٍ   َأُبو  ا 

اَلِتَنا َسَلَمُة ْبُن اأَلْكَوِع«  .  َوَخْيُر َرجَّ

 إسناده ضعيف. 2217 1214

عبدة بنت عبد الرحمن   
ْبن مصعب ْبن ثابت ْبن  
َعْبد َّللاَِّ بن أبي قتادة، 
 أم أحمد األنصارية   

 ُ َوِبِإْسَناِدِه َعْن َأِبي َقَتاَدَة َقاَل: َأَغاَر اْلُمْشِرُكوَن َعَلى ِلَقاِح َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َفْرُتُهْم َوَقَتْلُت َمْسَعَدَة َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَرِكْبُت َفَأْدَرْكُتُهْم َفَأظْ 

َثالًثا  َلُه«  اْغِفْر  اللَُّهمَّ  اْلَوْجُه  »َأْفَلَح  َرآِني:  ِحيَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ  َّللاَّ
 َوَنَفَلِني َسْلَب َمْسَعَدَة.

 إسناده ضعيف. 2218 1215

عبدة بنت عبد الرحمن   
ْبن مصعب ْبن ثابت ْبن  
َعْبد َّللاَِّ بن أبي قتادة، 
 أم أحمد األنصارية   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَس َعَلى   َوِبِإْسَناِدِه َعْن َأِبي َقَتاَدَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِجَناَزٍة«. النِ َساِء َغْزٌو، َوال ُجُمَعٌة، َوال َتْشِييُع  

 إسناده ضعيف. 2222 1216

خديجة بنت موسى بن  
عبد هللا، الواعظة  

المعروفة ببنت البقال  
 سلمةوتكنى: أم 

َسمعت أبا حفص بن شاهين. كتبت عنها وكانت ثقة صالحة، فاضلة تنزل  
َأُبو َحْفٍص    ناحية التوثة. َثَنا  ِبْنُت ُموَسى اْلَواِعَظُة َقاَلْت: َحدَّ َأْخَبَرْتَنا َخِديَجُة 

َثَنا محمد بن محمد بن سليمان   َحدَّ  ، وِذيُّ اْلَمْرَورُّ ُعْثَماَن  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُعَمُر 
 ، ، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري  مشقي  الباغندي، حدثنا هشام بن عمار الد 

َثَنا ِ    َحدَّ ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
 ُ ْنَيا َنَفَعُه َّللاَّ َد ِفي الدُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َتَزوَّ اْلَبَجِليِ  َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 ِفي اآلِخَرِة« .

 إسناده ضعيف. 2185 1217
يوسف بن الحسين بن   

 علي، أبو يعقوب الرازي   

ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن حمزة   -قراءة  -أخبرنا أبو سعد الماليني َأْخَبَرَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَّ
ُد ْبُن َأْحَمَد اْلُقَرِشيُّ  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ، َحدَّ وفي  َثَنا ُيوُسُف ْبُن   -بالري   -الص  َحدَّ

ْثِني، َفَقاَل َما َتْصَنُع ِباْلَحِديِث َيا  اْلحُ  َسْيِن الرَّاِزيُّ َقاَل: ُقْلُت أَلْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل َحدِ 
؟ َفُقْلُت: َثَنا َمْرَواُن اْلَفَزاِريُّ َعْن ِهالٍل َأِبي اْلَعالءِ   ُصوِفيُّ ْثِني، َفَقاَل: َحدَّ   - ال ُبدَّ َحدِ 
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َعْن َأَنٍس َقاَل: َأْهَدى ِإَليَّ النَِّبيُّ َصلَّى    -َما ُهَو َأُبو اْلُمَعلَّىَكَذا َقاَل اْلَماِليِنيُّ َوِإنَّ 
ا َأْصَبَح َقاَل: »ِعْنَدُكْم ِمْن َغَداٍء؟«   َم ِإَلْيِه َأَحُدُهَما، َفَلمَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َطاِئَراِن َفُقدِ  َّللاَّ

َم ِإَلْيِه اآلَخُر َفَقاَل: »ِمْن َأْيَن َذا؟  ِ. َفَقاَل: َفُقدِ  ْأُتُه َلَك َيا َرُسوَل َّللاَّ « َفَقاَل ِبالٌل َخبَّ
َ َيْأِتي ِبِرْزِق ُكلِ     َغٍد«. »َيا ِبالُل ال َتَخْف ِمْن ِذي اْلَعْرِش ِإْقالال، ِإنَّ َّللاَّ

محمد بن سهل بن   إسناده فيه ضعف  788 1218
 محمد الجمال أبو جعفر 

ُد بن أحمد بن رزق، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُسْفَياُن   َثَنا  َحدَّ أبو حذيفة،  ثنا  ثنا محم د بن غالب بن حرب، حد  القط ان، حد 
َحى، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َجاَء اْلَعبَّاُس ِإَلى   ، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي الضُّ الثَّْوِريُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: ِإنََّك َقْد َتَرْكَت ِفيَنا َضَغاِئَن ُمْنُذ َصَنْعَت الَِّذي  ا لنَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيْبُلُغوا اْلَخْيرَ   - َأْو َقاَل اإِليَمانَ   -َصَنْعَت، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

َشَفاَعِتي َوال َيْرُجو    - َحيٌّ ِمْن ُمَرادٍ   -َوِلَقَراَبِتي، َأَتْرُجو ِسْلِهمُ   َحتَّى ُيِحبُّوُكْم ّلِلَِّ 
 َبُنو َعْبِد اْلُمطَِّلِب َشَفاَعِتي؟«  

 إسناده فيه ضعف   1949 1219
ليث ْبن حماد، َأُبو عبد   

 الرحمن الصفار البصري 

الر حمن المخلص،  أخبرني الحسن بن علي بن المذهب، أخبرنا محم د بن عبد  
اٍد   ْحَمِن َلْيُث ْبُن َحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد الرَّ حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز، َحدَّ

فَّارُ  َبْعَد اْلِعَشاِء ِفي َدْرِب ِإْسَحاَق ْبِن َأِبي ِإْسَراِئيَل َعَلى َباِبِه َسَنَة ِإْحَدى    -الصَّ
َقِدَم   َوَقْد  َوِماَئَتْيِن  َأُبو َعَواَنَة َعْن   -ِمَن اْلَبْصَرةِ َوَثالِثيَن  اُح  َثَنا اْلَوضَّ َقاَل: َحدَّ

 ُ ُعَمُر ْبُن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
وَم؟  َوالرُّ َفاِرَس  َضرَّ  َهال  َفَقاُلوا:  اْلِغَياِل  َعِن  َوَسلََّم   َعَلْيِه 

ُجُل اْمَرَأَتُه َوِهَي ُتْرِضُع.َقالَ   : َوَذاَك َأْن َيْأِتَي الرَّ

هشام ْبن الحق، َأُبو    إسناده فيه ضعف   2093 1220
 عثمان المدائنيُّ   

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن الصواف،   َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَّ أخبرنا أبو نعيم الحافظ، َحدَّ
َثَنا ِهَشاُم ْبُن الِحقٍ  َثِني أبي، َحدَّ ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َأُبو    -حدثنا َعْبُد َّللاَّ

، سنة خمس وثمانين ومائة ثَ   -ُعْثَماَن اْلَمَداِئِنيُّ َنا َعاِصٍم اأَلْحَوِل، َعْن َأِبي َحدَّ
ُ َعَلْيِه   ُعْثَماَن النَّْهِديِ  َعْن َسْلَماَن َقاَل: َجاَء َرُجٌل، َفَسلََّم َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوسَ  ِ، فَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ الُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل َّللاَّ لََّم:  َوَسلََّم َفَقاَل: السَّ
الُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل   الُم َوَرْحَمُة َّللاَِّ« َقاَل: ُثمَّ َجاَء آَخُر َفَقاَل: السَّ »َوَعَلْيَك السَّ
الُم َوَرْحَمُة   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوَعَلْيَك السَّ ِ. فَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِ َوَرْحَمُة َّللاَّ َّللاَّ

ِ َوَبَرَكاُتُه«   ِ َوَبَرَكاُتُه. َّللاَّ ِ َوَرْحَمُة َّللاَّ الُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل َّللاَّ ُثمَّ َجاَء آَخُر َفَقاَل: السَّ
  ِ ُجُل: َيا َرُسوَل َّللاَّ َفَقاَل الرَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوَعَلْيَك«  َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ا َحيَّْيَتِني ِبِه؟َأَتاَك ُفالٌن َوُفالٌن َفَحيَّْيَتُهَما ِبأَ  ُ  ْفَضَل ِممَّ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
يُتْم ِبَتِحيٍَّة }َتْدُع َشْيًئا، َقاَل َّللاَّ َتَعاَلى:    -َأْو َلمْ   -َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنََّك َلنْ  َوِإذا ُحيِ 

وها  التحية«.[ فرددت عليك 86]الن ساء   {َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنها َأْو ُردُّ

 الهيثم ْبن خلف   إسناده فيه ضعف   2102 1221
ِ ْبِن محم د المعدل الهروي  َأْخَبَرَنا اْلَبْرَقاِنيُّ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثِني َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ  - ، َحدَّ

َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكر َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبِن عمر بن محم د بن المنكدر المنكدري،   -بها 
َثَنا َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبَداُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن عيسى المروزي الفقيه، حدثنا   الهيثم َحدَّ
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َثَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن ُعَبْيِد    -ببغداد   -بن خلف  حدثنا الهيثم بن جميل، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:   ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ

 »َمْن َأذََّن َفُهَو ُيِقيُم«  .

 إسناده فيه ضعف   2078 1222
هارون بن معروف،  

 أبو علي المروزي  

اد، حدثنا   ، حدثنا أحمد بن سلمان الن ج  ِ اْلَحْرِبيُّ ْحَمِن ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
َثِني أبي، حدثنا هارون  ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ   - يعني ابن معروف -َعْبُد َّللاَّ

ِ  قال   ِ: َوَسِمْعُتُه َأَنا ِمْن َهاُروَن َقاَل: َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، حدثنا َعْبُد َّللاَّ َعْبُد َّللاَّ
اِئِب ْبِن َيِزيَد َأنَّ َرُسوَل   َثُه َعِن السَّ ْبُن اأَلْسَوِد اْلُقَرِشيُّ َأنَّ َيِزيَد بن حصيفة َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ال َتزَاُل ُأمَِّتي َعَلى اْلِفْطَرِة َما َصلَُّوا اْلَمْغِرَب َقْبَل   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ُطُلوِع النُُّجوِم«  .

 عمرو ْبن أيوب، العابد    ضعيف   1851 1223

بكران بن عمران،  ثنا محم د بن  العط ار، حد  المقرئ  َعِليٍ   ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
ْبُن  َعْمُرو  َثَنا  َحدَّ  ، وري  الد  محم د  بن  عباس  ثنا  حد  مخلد،  بن  محم د  ثنا  حد 

َثَنا َجِريُر ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد عَ   -ِإَماُم َمْسِجِد ِعَصاٍم وكان من العب اد   -َأيُّوبَ  ْن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  ْثُت َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َمْنُصور َعْن ِهالِل ْبِن َيَساٍف َقاَل: ُحدِ 

 َفَلْم ُيْسَتَجْب َلُه ُكِتَبْت َلُه َحَسَنٌة« . أحدكم ِبَدْعَوةٍ »إذا دعا 

 ضعيف 332 1224
محمد بن القاسم بن  

خالد الضرير أبو عبد  
 يعرف بابي العيناء  هللا،

ثنا   ُد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن نجيح حد  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ أنبأنا الحسن بن أبي بكر َحدَّ
َثَنا َأُبو َعاِصٍم َعْن َأِبي اْلِهْنِديِ  َعْن   محم د ابن القاسم الن حوي  أبو عبد هللا َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَطاِئٍر َفَقاَل: »اللَُّهمَّ آِتِني ِبَأَحبِ   َأَنٍس. قَ  اَل: ُأِتَي النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
َتْيِن، َفَجاَء ِفي الثَّاِلَثِة َفَأِذْنُت   ، َفَحَجْبُتُه َمرَّ َخْلِقَك ِإَلْيَك َيْأُكُل َمِعي« َفَجاَء َعِليٌّ

َك؟« َقاَل: َهِذِه َثالُث َمرَّاٍت َقْد ِجْئُتَها َفَحَجَبِني َأَنٌس. َلُه. َفَقاَل: »َيا َعِليُّ َما َحَبسَ 
ِ َفَأْحَبْبُت َأْن َيُكوَن َرُجال  َقاَل: »ِلَم َيا َأَنُس؟« َقاَل: َسِمْعُت َدْعَوَتَك َيا َرُسوَل َّللاَّ

ُجُل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الرَّ  ُيِحبُّ َقْوَمُه«  ِمْن َقْوِمي. َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف 373 1225

محمد بن مصعب بن  
صدقة القرقساني أبو  

أبو   وقيل: -عبد هللا  
 الحسن 

ثنا   ، حد  ثنا محم د بن علي بن الحسن العنبري  أنبأناه علي بن أبي علي، حد 
َثَنا ُعْثَماُن ْبُن   َأُبو اْلَقاِسِم َأْصَبُغ ْبُن َخاِلِد ْبِن َيِزيَد بن عثمان القرقساني، َحدَّ
َثَنا َأُبو   ثنا محم د بن مصعب، َحدَّ َيْحَيى ْبِن ُعْثَماَن َأُبو عمرو القرقساني، حد 

ْشَهِب، َعْن َأِبي َرَجاٍء، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َقاَل: َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى األَ 
الِح في الفتنة.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيِع السِ   َّللاَّ

 ضعيف 472 1226
أحمد بن بشير الكوفي 

مولى عمرو   بكر،أبو 
 بن حريث المخزومي

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد   ِ اأَلْصَبَهاِنيُّ َحدَّ ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
. وأخبرنا َأُبو سعد  قِ يُّ َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َخاِلٍد الرَّ َأْخَبَرَنا  ْبِن َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ 

َّللاَّ ْبن عدي َأْخَبَرَنا َأُبو الطَّاِهِر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعْثَماَن    الماليني َأْخَبَرَنا َعْبد
ثنا أحمد بن ِمْسَعٌر   -اْلَمِديِنيُّ  َثَنا َيْحَيى ْبُن سليمان الجعفي حد  ِبِمْصَر. َقاال: َحدَّ

ُ َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد َعِن اْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه. َقاَل َقاَل   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َوَسلََّم: »َلْو وزنت دموع آدم بدموع ولده، لرجحت ُدُموُعُه َعَلى َجِميِع  َعَلْيِه 

 ُدُموِع َوَلِدِه«  
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إسحاق بن سليمان   ضعيف 953 1227
 البغدادي 

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن   -ِبَأْصَبَهانَ   -َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن َجْعَفٍر اإِلَمامُ   َقاَل: َحدَّ
بن  إسحاق  ثنا  حد  البز از،  عمرو  بن  أحمد  َثَنا  َحدَّ  ، الطََّبَراِنيُّ َأيُّوَب  ْبِن  َأْحَمَد 

َثَنا ُسْفيَ  ثنا الحسين بن قتيبة، َحدَّ اَن َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأِبي سليمان البغدادي، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأنَُّه َكاَن  َصاِلٍح، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ُيَصلِ ي َقْبَل اْلُجُمَعَة َرْكَعَتْيِن، 

الحسن بن يونس بن   ضعيف 1130 1228
 مهران الزيات ابو علي 

ِ ْبِن الحسن المحاملي  قال: هذا كتاب جدي الحسن   َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ِإْسَماِعيلَ  ِإَلْيَنا  -ْبِن  َأُبو    -َوَدَفَعُه  يَّاُت  الزَّ ُيوُنَس  ْبُن  َثَنا َحَسُن  ِفيِه: َحدَّ َفَكاَن 

 .  َعِليٍ 
ثنا ابن َوَأْخَبَرَنا محم د بن عبد الملك القرشي  أخبرنا عمر بن أ حمد الواعظ حد 

َثَنا ُهَرْيُم  ثنا إسحاق بن منصور َحدَّ ثنا الحسن بن يونس الزيات حد  صاعد حد 
ْعِبيِ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ   ْيَباِنيِ  َعِن الشَّ ْبُن ُسْفَياَن اْلَبَجِليُّ َعِن الشَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى مَ   يِ ٍت َبْعَد َمْوِتِه ِبَثالٍث. َصلَّى َّللاَّ

الحسين بن الحسن   ضعيف 1145 1229
 الكاتب ابو العالء 

البرقاني   العالء  َأْخَبَرَنا  أبو  أخبرني  اإلسماعيلي،  إبراهيم  بن  أحمد  أخبرنا   ،
ثنا حفص    -بغدادي بها   -الحسين ابن الحسن الكاتب  ثنا يحيى بن أكثم، حد  حد 

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد   اُج ْبُن َأْرَطاَة َعْن ُمَحمَّ َثَنا َحجَّ بن غياث، َحدَّ
ِ َأنَّ َرُجال َسَأَل   الِة  َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َأْخَبَرِني َعِن الصَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َقاَل: َفاْلُعْمَرُة    «.َقاَل: َفاْلَحجُّ َأَفِريَضٌة ُهَو؟ َقاَل: »َنَعمْ   «.َأَفِريَضٌة ِهَي؟ َقاَل: »َنَعمْ 
 َلَك« ِهَي؟ َقاَل: »ال، َوِإْن َتْعَتِمْر َخْيٌر  َأَفِريَضةٌ 

 ضعيف 1741 1230
علي ْبن الحسن ْبن  
ِإْبَراِهيم ْبن قتيبة ْبن 

 جبلة، َأُبو ُمَحمَّد القطان 

ِ ْبن َعِلي  ْبِن عياض القاضي ُد   -بصور   -َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّد َعْبد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا محم د بن مخلد، حدثني أبو محم د علي    ، حد  اِنيُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُجَمْيٍع اْلَغسَّ
ثنا سهل بن زنجلة،  بن الحسن ابن إبراهيم بن قتيبة بن جبلة القط ان، حد 

بَّاُح، َيْعِني اْبَن ُمَحاِرٍب َحدَّ  ِ ْبِن َيْعَلى ْبِن ُمرََّة َعْن    -َثَنا الصَّ َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه   ِه. َوَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاال: ُأْهِدَي ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأِبيِه َعْن َجدِ 

َنَراُه ِإال حُ  ِإَلْيَك  َوَسلََّم َطْيٌر، َما  ِإَليَّ َأَحبَّ َأْصَحاِبي  َفَقاَل: »اللَُّهمَّ اْبَعْث  َباَرى. 
 ُيَواِكُلِني َهَذا الطَّْيَر«  

أيوب بن سليمان بن   ضعيف 974 1231
 داود الصغدي 

َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلِد ْبِن َجْعَفٍر حدثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَحِكيِميُّ 
اْلَخوَّاُص   َزَكِريَّا  َأُبو  َيِزيَد  ْبُن  َيْحَيى  َثَنا  َحدَّ الصغدي  سليمان  بن  أي وب  ثنا  حد 

َثَنا ُمْصَعُب ْبُن َسالٍم التَِّميِميُّ َعنْ   َعبَّاٍد اْلُقَرِشيِ  َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعِن  َحدَّ
ِعْنَد   اْلَخْيَر  َوَسلََّم: »اْطُلُبوا  َعَلْيِه   ُ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل  َقاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن 

اْلُوُجوِه«   اٍء    ِحَساِن  َقضَّ اْلَوْجِه  َقِبيِح  َرُجٍل  من  كم  عب اس:  البن  َفِقيَل  َقاَل 
 . -َيْعِني َحَسَن اْلَوْجِه ِعْنَد َطَلِب اْلَحاَجةِ  -اَجِة؟ َقاَل: ِإنََّما ِلْلحَ 

جعفر بن محمد الفقيه   ضعيف 1024 1232
 أبو محمد 

ْيَمِريُّ  ثنا أحمد بن محم د بن علي  َأْخَبَرِني ِبَحِديِثِه اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  الصَّ ، حد 
َعْبِد   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  ْبِن أبي حصين َحدَّ َأْحَمَد  ْبُن  ِإْبَراِهيُم  َثَنا  َقاَل َحدَّ ْيَرِفيُّ  الصَّ
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َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَبْغَداِديُّ َأُبو ُمَحمٍَّد الفقيه  -َأُبو َجْعَفٍر الحضرمي    -َّللاَِّ    - َحدَّ
َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة َعِن اأَلْعَمِش َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن   -نه شيءوكان في لسا َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل »َأَنا َمِديَنُة اْلِعْلِم   َعبَّاٍس. َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 اْلَباَب«. َوَعِليٌّ َباُبَها، َفَمْن َأَراَد اْلِعْلَم َفْلَيْأِت 

 الضطرابه ضعيف  328 1233
محمد بن الفضيل  
 الخراساني البغدادي 

َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن َجْعَفٍر اإِلَماُم َوَأُبو اْلَفَرِج َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن   َحدَّ
ِ ْبِن   ثنا َعْبِد َّللاَّ ِد ابن عبد هللا البراثي جميعا بأصبهان. قاال: حد  اْلَحَسن  ُمَحمَّ

ُد ْبُن ُفَضْيٍل   َثَنا ُمَحمَّ ائغ َحدَّ ثنا محم د بن إسماعيل الص  بن بندار المديني حد 
اْلَبْغَداِديُّ َعِن اْلَحَفِريِ  َعْن َعاِصِم ْبِن النُّْعَماِن َعْن ُسْفَياَن َعِن اأَلْسَوِد ْبِن َقْيٍس 

: ِمْثَل َحِديِث   َقْبَلُه، َأنَُّه َخَطَب َفَقاَل: ِإنَّ َرُسوَل  َعْن َعْمِرو ْبِن َشِقيٍق َعْن َعِليٍ 
َرَأْيَناُه   َرْأٌي  َوَلِكنَُّه  َعْهًدا،  اإِلَماَرِة  ِفي  ِإَلْيَنا  َيْعَهْد  َلْم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َّللاَِّ 

 َفاْسُتْخِلَف َأُبو َبْكٍر َفَقاَم َواْسَتَقاَم. 

 إسناده لين  1630 1234
عبد المتعال بن طالب  
بن إبراهيم، أبو محمد  

 األنصاري   

ثنا أحمد   َأْخَبَرَنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، أخبرنا َعْبد هللا بن إسحاق البغوي، حد 
قِ يُّ َعْن   َثِني َأُبو اْلَمِليِح الرَّ ثنا عبد المتعالي بن طالب، َحدَّ بن علي  الخراز، حد 

ِ ْبن  ُل َخَبٍر َقِدَم اْلَمِديَنَة  َعْبد َّللاَّ ِ َقاَل: َأوَّ ُمَحمَّد ْبن َعِقيٍل َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َمْخَرِجِه: َأنَّ اْمَرَأًة َكاَن َلَها َتاِبٌع، َفَجاَء ِفي  َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُثَك  ُصوَرِة َطاِئٍر َحتَّى َوَقَع َعَلى ِجْذٍع له ُثَنا َوُنَحدِ  م، فقالت له: أال تنزل َفُتَحدِ 
َنا، َوَمَنَع ِمنَّا القرار. َم َعَلْيَنا الزِ   َوُتْخِبُرَنا َوُنْخِبُرَك؟ َفَقاَل: ِإنَُّه َقْد َظَهَر َنِبيٌّ َحرَّ

إسناده ضعيف  1400 1235
 النقطاعه 

صالح بن محمد، أبو  
 علي الجالب   

َمْشِقيُّ َيْذُكُر َأنَّ اْلَحَسُن ْبُن َحِبيِب ْبِن َعْبِد   ْحَمِن ْبُن ُعْثَماَن الدِ  َكَتَب ِإَلْيَنا َعْبُد الرَّ
َثَنا َأُبو َعِليٍ  َصاِلُح ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَجالبُ    - يٌّ َبْغَدادِ   -اْلَمِلِك اْلَفِقيُه َأْخَبَرُهْم َقاَل: َحدَّ

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اأَلْعَلى اْلُكوِفيُّ  ، َحدَّ َثَنا َأُبو ُعَمَر َحْفُص ْبُن ُعَمَر اأَلْزِديُّ َحدَّ
  ُ اْلُكَناِسيُّ عن عمرو بن ذر الهمذاني َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َ َتَعاَلى عِ  َ َعْبٌد، َوْلَيْنُظْر َماَذا  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ ْنَد ِلَساِن ُكلِ  َقاِئٍل، َفْلَيتَِّق َّللاَّ
 َيُقوُل«  

1236 1995 

إسناده ضعيف. 
والحديث مروي عن  
جماعة من الصحابة 

من طرق معلولة، وهو  
 ضعيف.

 مالك بن سالم البغدادي   

ِ ْبُن َحْمَداَن  أخبرني األزهري، أخبرنا المعافى بن زكريا الجريري،   َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
. التَِّميِميُّ َعْمٍرو  ْبُن  َعبَّاُد  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َثَنا  َحدَّ  ، ب ي  الض  َأْحَمَد   ْبِن 

اْلُحَسْيِن   ْبُن  َأْحَمُد  ُزْرَعَة  َأُبو  َثَنا  َحدَّ  ، الواسطي  العالء  أبو  القاضي  وأخبرنا 
  - بالدينور  -ِن َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن مخلد حدثنا َأُبو اْلَحسَ   -بالكوفة  -اْلَحاِفظُ 

ثنا مالك   ، حد  ثنا مالك بن سالم البغدادي  ، حد  ثنا عباد بن عمرو الت ميمي  حد 
، حدثني أخي سفيان الثوري  َأْخَبَرِني َطْلَحُة   -ذاك الكوفي    - بن أنس المديني 

َقاَل   َقاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َعَطاٍء  َعْن  َعْمٍرو  َعَلْيِه  ْبُن   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ 
 َوَسلََّم: »اْطُلُبوا اْلَخْيَر ِعْنَد ِحَساِن اْلُوُجوِه«  . 
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1237 687 

إسناده ضعيف. وقد  
روي من حديث  

مجموعة من الصحابة  
 بطرق كلها معلولة. 

أحمد بن محمد بن  
المستلم المؤدب أبو  

 العباس 

َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى  َأْخَبَرَنا َطْلَحُة ْبُن   ، َحدَّ ْقِر اْلَكتَّاِنيُّ َعِليِ  ْبِن الصَّ
الحربي   المقرئ  الحكم  ْبِن   -إمالء   -ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  اْلَحَسِن  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

ُد ْبُن ِرْزِق َّللاَِّ  َثَنا ُمَحمَّ ِ ْبُن  َحدَّ   -َأُبو َبْكرٍ   -المستلم بن حي ان، َحدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ
ُأَماَمَة  َأِبي  َعْن  َسْعٍد،  بن  راشد  عن  صالح،  بن  معاوية  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  َصاِلٍح 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اتَُّقوا ِفَراَسَة اْلُمْؤِمِن َفِإنَُّه   اْلَباِهِليِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 زَّ َوَجلَّ  « َيْنُظُر ِبُنوِر َّللاَِّ عَ 

1238 1499 
إسناده ضعيف. وله  
طرق عدة معلولة. 
 وهو حديث ضعيف. 

عبد َّللاَّ بن محم د بن 
خرمان، أبو القاسم  

 الصفار 

 ، َثَنا َأُبو ُزْرَعَة َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن الرَّاِزيُّ أخبرنا محم د بن علي بن يعقوب، َحدَّ
ار  ف  ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن خرمان الص  َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ ثنا أبو    - ببغداد  -َحدَّ حد 

ثنا مالك بن سعيد َعِن اأَلْعَمِش، َعْن أَ  ِبي َصاِلٍح،  بشر الهيثم ابن سهل، حد 
وِق   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اأَلْكُل ِفي السُّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َدَناَءٌة«. 

1239 1594 

إسناده ضعيف. 
والحديث مروي عن  
جماعة من الصحابة 

من طرق، وهو  
 ضعيف.

عبد الصمد بن أحمد بن  
خنبش بن القاسم ْبن  
َعْبد الملك ْبن ُسَلْيَمان 

ْبن َعْبد الملك بن  
حفص، أبو القاسم  
 الخوالني الحمصي 

َخْنَبشٍ  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  َمِد  َعْبُد الصَّ َثَنا  َكاَن َيْحُضُر    - أخبرنا األزهري، َحدَّ َشْيٌخ 
ثنا ابن أبي غرزة،   -َمَعَنا ِعْنَد َأِبي َبْكِر بن شاذان  ثنا خيثمة بن سليمان، حد  حد 

َعْمٍرو  ْبِن  َطْلَحَة  َعْن  الثَّْوِريِ   ُسْفَياَن  َعْن  َواِئيُّ  السُّ ُعْقَبَة  ْبُن  َقِبيَصُة  َثَنا  َحدَّ
َعَلْيِه    ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َعَطاٍء  َعْن  اْلَحْضَرِميِ  

 ُجوِه«  َوَسلََّم: »اْطُلُبوا اْلَخْيَر ِعْنَد ِحَساِن اْلوُ 

1240 722 
إسناده ضعيف. وقد  
روي من طريق آخر 

 ضعيف.

أحمد بن محمويه بن  
 أبي سلمة المدائني 

َثَنا َأُبو َعْمٍرو َسِعيُد ْبُن َسَلَمَة  ، أخبرنا أبو علي الصواف، َحدَّ أخبرنا البرقاني 
ثنا منصور بن   ، حد  ثنا أحمد بن أبي سلمة المدائني  ، حد  ْبِن كيسان الت وزي 
ْمِح، َعْن َأِبي اْلَهْيَثِم، َعْن َأِبي   َثِني اْبُن َلِهيَعَة، َعْن َدرَّاٍج َأِبي السَّ عم ار، َحدَّ
َياُع:  َياِع، َوالشِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الشِ  َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َقاَل: َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلُمَفاَخَرُة ِفي اْلِجَماِع. 

 العالء، َأُبو نصر البزاز  مرسل  1860 1241

ثنا محم د بن مخلد ثنا علي  بن عمر الحافظ، حد  ، حد    - إمالء  -أخبرنا الجوهري 
َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف اْلَبزَّازُ  َثَنا َأُبو َنْصٍر َعالٌء   -إمالء على    -َحدَّ َحدَّ

َثَنا[ َماِلكٌ الحارث يقول ]اْلَبزَّاُز َقاَل َسِمْعُت بشر بن   ، َعْن َسِعيِد   َحدَّ َعِن الزُّْهِريِ 
ِ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى   َ، َأْسَتْغِفُر َّللاَّ ْبِن اْلُمَسيِ ِب، ُثمَّ َقاَل ِبْشٌر: َأْسَتْغِفُر َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال ُيْغَلُق   الرَّْهُن« . َّللاَّ

 مرسل  2010 1242
المبارك بن فضالة بن   

أبي أمية، َأُبو فضالة،  
 مولى زيد بن الخطاب  

ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ْحَمِن ْبُن ُعَبْيِد هللا الحرفي، َحدَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
ثَ  ثنا أبو أمي ة، َحدَّ ثنا سوار، حد  ثنا معاذ بن المثن ى، حد  َنا ُمَباَرُك  الشافعي، حد 

ْبُن َفَضاَلَة َقاَل: َوَفَد اْبُن َسوَّاٍر ِفي َوْفٍد ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة ِإَلى َأِبي َجْعَفٍر، َفِإنَّا  
ِمَن   َرُجٌل  ُيْقَتُل  َنْفِسي:  ِفي  َفُقْلُت  ِبَقْتِلِه،  َفَأَمَر  ِبَرُجٍل  ُأِتَي  ِإْذ  َيْوٍم  َذاَت  َلِعْنَدُه 

ُثَك َحِديًثا َسِمْعُتُه ِمَن   اْلُمْسِلِميَن َوَأَنا َحاِضٌر! َفُقْلُت َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َأال ُأَحدِ 
ُ َعَلْيِه   َثَنا اْلَحَسِن َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اْلَحَسِن؟ َقاَل: َوَما ُهَو؟ ُقْلُت: َحدَّ
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النَّ  ُجِمَع  اْلِقَياَمِة  َيْوُم  َكاَن  »ِإَذا  َيْسَمُعُهُم  َوَسلََّم:  َحْيُث  َواِحٍد  َصِعيٍد  ِفي  اُس 
ِ َفَيُقوُل: َلَيُقوَمنَّ َمْن َلُه َعَلى  اِعي، َوَيْنُفُذُهُم اْلَبَصَر، َفَيُقوُم ُمَناٍد ِمْن ِعْنِد َّللاَّ الدَّ
َعَفا«  َمْن  ِإال  يقومن  َفال  َيٌد،   ِ  َّللاَّ

ِ َلَسِمْعَتُه ِمَن ا  ِ َلَسِمْعُتُه ِمَن اْلَحَسِن. َفَأْقَبَل َعِليٌّ َفَقاَل: آّلِلَّ ْلَحَسِن؟ َقاَل: ُقْلُت آّلِلَّ
 َقاَل: َخلِ َيا َعْنُه. 

 مرسل حسن  1908 1243

الفضل ْبن العباس ْبن  
الوليد، َأُبو القاسم  

ويقال:  -البزوري 
 السقطي 

 
ثنا عبد الباقي   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمٍَّد بن جعفر القط ان، حد 
َثَنا   ثنا داود بن رشيد، َحدَّ ثنا الفضل بن العب اس البز حد  بن قانع القاضي، حد 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق َوُشْعَبَة َعْن َجْعَفِر ْبنِ   ُمَحمٍَّد َعْن َأِبيِه  َأُبو َحْفٍص اأَلبَّاُر َعْن ُمَحمَّ
هِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم نهى عن ُجَذاِذ    -َيْعِني اْلُحَسْينَ   -َعْن َجدِ  َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْرِع ِباللَّْيِل.  النَّْخِل ِباللَّْيِل، َوَحَصاِد الزَّ

 مرسل ضعيف  1244 1244
وقيل   -خالد بن زياد  

  -خالد بن عبد هللا  
 الزيات 

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن آَدَم ْبِن َعْبِد َّللاَِّ بن   ثنا محم د بن المظفر َحدَّ أنبأنا العتيقي حد 
َثَنا َخاِلُد ْبُن ِزَياٍد   نيا َحدَّ ِد ْبِن أبي الد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ أبي أسامة َحدَّ

يَّاتُ  َثَنا حَ   - الزَّ اُد ْبُن َخاِلٍد َعْن ُشْعَبَة َعْن علي بن عاصم  َوَكاَن َصاِلًحا َحدَّ مَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   عن خالد الحذاء عن ِعْكِرَمَة. َقاَل: َكاَن ِفي َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 دعابة.

 مرسل ضعيف  2061 1245
ناجية بن ُمَحمَّد بن   

سلمان، َأُبو الحسن  
 الكاتب 

ْبِن   ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َناِجَيُة  اْلَحَسِن  َأُبو  َأْخَبَرَنا   ، اْلَبْصِريُّ َعِليٍ   ْبُن َأِبي  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن أبي الرجال   - قراءة عليه  - سلمان الكاتب َحدَّ

َثِني َأِبي َعْن َأِبيِه َقاَل:  ال ، َحدَّ ثنا أبو فروة يزيد بن سنان الر هاوي  صلحي، حد 
بِ يِ  َقاَل: َجاَء َرُجٌل  َثَنا َزْيُد ْبُن َأِبي ُأَنْيَسَة َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعْن ُكَدْيٍر الضَّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َيا رَ  ِ ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل َأْدُخُل ِبِه ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ُسوَل َّللاَّ
اْلَجنََّة. َقاَل: »َتُقوُل اْلَعْدَل، َوُتْعِطي اْلَفْضَل« َقاَل: َما ُأِطيُق َذِلَك، َقاَل: »ُتْطِعُم 

الَم« قال: وهللا ما أطيق ذلك. َقاَل: »َهْل َلَك ِإِبٌل؟« َقاَل:  الطََّعاَم، َوُتْفِشي السَّ
َأْبَياٍت ال َيْشَرُبوَن  َنَعْم! قَ  َأْهَل  َفاْنُظْر  ِإِبِلَك ُثمَّ ُخْذ ِسَقاًء،  َبِعيًرا ِمْن  اَل: »َفُخْذ 

اْلَماَء ِإال ِغبًّا َفاْسِقِهْم، َفَلَعلَّ َبِعيَرَك ال َيْهِلَك َوال يتخرق سقاؤك، حتى تجب لك  
 الجنة«.

 مرسل ضعيف  2092 1246

هشام ْبن ُعروة ْبن   
الزبير ْبن الَعوَّام، َأُبو  

وقيل: َأُبو َعْبد  -المنذر
 هللا األسدي اْلَمِديِني    

، حدثنا  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن رزق، وأخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي
َبْشٍر   َأُبو  َعِليٍ   ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  َعاِصُم  َثِني  َحدَّ َحْنَبٍل،  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد 

ِميُّ  َثِني َأِبي َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة    -اْلُمَقدَّ ِإْمالًء ِفي َسَنِة ِتْسٍع َوِعْشِريَن َقاَل: َحدَّ
ِميَر اْلُمْؤِمِنيَن اْقِض َعنِ ي َدْيِني،  أنه دخل على أبي جعفر المنصور قال: َيا أَ 

َقاَل: َوَكْم َدْيُنَك؟ َقاَل: ِماَئُة َأْلٍف، َقاَل: َوَأْنَت ِفي ِفْقِهَك َوَفْضِلَك َتْأُخُذ َدْيًنا ِماَئَة  
ا َفَأْحَبْبُت  َأْلٍف َلْيَس ِعْنَدَك َقَضاُؤَها؟ َقاَل: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َشبَّ َفَتَياِن ِمْن ِفْتَياِننَ 

َئُهْم، َوَخِشيُت َأْن َيْنَتِشَر َعَليَّ ِمْن َأْمِرِهْم َما َأْكَرُه َفَبوَّْأُتُهْم، َواتََّخْذُت َلُهْم   َأْن ُأَبوِ 
َد َعَلْيِه: ِماَئَة َأْلٍف،   ِ َوِبَأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن. َقاَل: َفَردَّ َمَناِزَل، َوَأْوَلْمُت َعْنُهْم ِثَقًة ِباّلِلَّ
ِماَئَة َأْلٍف؟ اْسِتْعَظاًما َلَها. ُثمَّ َقاَل: َقْد َأَمْرَنا َلَك ِبَعَشَرِة آالٍف، َفَقاَل: َيا َأِميَر 
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ُث َعْن   اْلُمْؤِمِنيَن َفَأْعِطِني َما َأْعَطْيَت َوَأْنَت َطيِ ُب النَّْفِس. َفِإنِ ي َسِمْعُت َأِبي ُيَحدِ 
ُ َعَلْيهِ   َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »َمْن َأْعَطى َعِطيًَّة َوُهَو ِبَها َطيِ ُب  َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 النَّْفِس ُبوِرَك ِلْلُمْعِطي وللمعطى« 

إسناده ضعيف مع  1387 1247
 إرساله 

شبيب بن شيبة، أبو  
معمر الخطيب المنقري  

 البصري   

ثنا   َثني أبي، حدثنا عبد َّللاَّ ْبن سليمان، حد  ُعَبْيُد َّللاَِّ بن عمر، َحدَّ َوَأْخَبَرَنا 
علي  بن خشرم، َأْخَبَرَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن َشِبيِب ْبِن َشْيَبَة َقاَل: ُكْنُت َأِسيُر  

 اْلُمْؤِمِنيَن ُرَوْيًدا َفِإنِ ي َأِميٌر  ِفي َمْوِكِب َأِبي َجْعَفٍر َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َفُقْلُت: َيا َأِميرَ 
َثِني ُمَعاِوَيُة ْبُن ُقرََّة َقاَل: َقاَل   َنَعْم! َحدَّ ُقْلُت:  ؟!  َأِميٌر َعَليَّ َوْيَلَك  َفَقاَل:  َعَلْيَك. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْقَطُف اْلَقْوِم َدابًَّة َأِميُرُهْم«    َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

مرسل. ورجال إسناده   770 1248
 ثقات. 

محمد بن سليمان بن  
حبيب األسدي ابو  

 يعرف بلوين  جعفر،

َأْخَبَرَناُه اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن أحمد الحرشي، حدثنا أبو العباس  
ثنا عبد   محمد بن يعقوب األصم، حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخوالني، حد 

وهب، أخبرني ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، عن أبي جعفر، هللا بن  
عن إبراهيم بن سعد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص َقاَل: َدَخَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َعَلى النَِّبيِ   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َناٌس َفَخَرُجوا َيُقوُلوَن: َما أَ  َمَرَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َنْخُرَج، َفَدَخُلوا َفَذَكُروا َذِلَك ِلَرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ

َ َأْدَخَلُه َوَأْخَرَجُكْم«   َفَقاَل: »َما َأَنا َأْدَخْلُتُه َوَأْخَرْجُتُكْم، َوَلِكنَّ َّللاَّ

مرسل. ورجال إسناده   771 1249
 ثقات. 

محمد بن سليمان بن  
حبيب األسدي ابو  

 يعرف بلوين  جعفر،

ثنا يعقوب بن  َأْخَبَرَناُه اْبُن اْلَفْضِل، َأْخَبَرَنا َعْبد َّللاَّ ْبن جعفر بن درستويه ، حد 
َثَنا َعْمٌرو َقاَل: ُكْنُت َأَنا َوَأُبو َجْعَفٍر   ثنا سفيان، َحدَّ ثنا الحميدي، حد  سفيان، حد 
َأْسَأَلُه َعْن   َأْنِظْرِني َحتَّى  َفَقاَل لي:  َوقَّاٍص  ْبِن َأِبي  َسْعِد  ْبِن  ِبِإْبَراِهيَم  َفَمَرْرَنا 

ُثُه. َقاَل َعْمٌرو: َفذَ  َثُه َأنَّ َعِليًّا  َحِديٍث ُيَحدِ  َهَب ِإَلْيِه ُثمَّ َجاَءِني َفَأْخَبَرِني َأنَُّه َحدَّ
ا َدَخَل َعِليٌّ َخَرُجوا، ُثمَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َناٌس، َفَدَخَل َفَلمَّ َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

  ِ ِ َما َأْخَرَجَنا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفِلَم َخَرْجَنا؟ َفَرَجُعوا ِإنَُّهْم َقاُلوا: َوَّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َفَدَخُلوا َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َ ُهوَ  ِ َما َأْخَرْجُتُكْم َوَأْدَخْلُتُه، َوَلِكنَّ َّللاَّ  َأْدَخَلُه َوَأْخَرَجُكْم«   »ِإنِ ي َوَّللاَّ

محمد بن عمر المعيطي   مرسل  256 1250
 أبو عبد هللا 

َأْخَبَرَنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أبو سهل بن محمد بن عبد هللا بن زياد 
َثَنا اْبُن   ، َحدَّ ثنا أبو عبد هللا المعيطي  ثنا إسحاق بن الحسن، حد  القط ان، حد 
  ُعَيْيَنَة، َعْن َعْبِد اْلَمَلِك ْبِن َنْوَفِل ْبِن ُمَساِحٍق، َعْن َأِبيِه. َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ 

 «. َعَلْيِه وسل م: »حمى البقيع وليس بالبقيع نخيلة

1251 2141 
مرسل، وإسناده 

صحيح، رجاله كلهم  
 ثقات. 

َيْحَيى ْبن عثمان، َأُبو   
 زكريا الحربي  

َلِميُّ  ي َأُبو    -ِبِدَمْشقَ   -َأْخَبَرَنا َأْحَمد ْبن َعْبد اْلَواِحِد ْبن ُمَحمَّد السُّ َأْخَبَرَنا َجدِ 
ِد  ْحَداِح َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو الدَّ ، َحدَّ لمي  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعْثَماَن الس  َبْكٍر ُمَحمَّ
، حدثنا   اأَلْشَجِعيُّ ِحيِم  الرَّ ْبُن َعْبِد  َثَنا َعْبُد اْلَوهَّاِب  ، َحدَّ ْبِن إسماعيل الت ميمي 

َعْن    ، اأَلْوَزاِعيِ  َثَنا  َحدَّ مسلم،  بن  َطْلَحَة  الوليد  َأِبي  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبِن  ِإْسَحاَق 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَم ُيَصلِ ي ِمَن اللَّْيِل َواْمَرَأٌة ِمْن   اأَلْنَصاِريِ  َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِشْئِت« َقاَلْت:  َلَها »اْضَطِجِعي ِإنْ َأْزَواِجِه ُتَصلِ ي َخْلَفُه، َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن، ُثمَّ َقاَل:
ِ ِإنِ ي َأِجُد ُقوَّةً  ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن، ُثمَّ َقاَل َقاَل:  -َأْو َقاَلْت َنَشاًطا   -َيا َرُسوَل َّللاَّ
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ُقوَّةً  َأِجُد  ِإنِ ي   ِ َّللاَّ َرُسوَل  َيا  َفَقاَلْت:  ِشْئِت«  ِإْن  »اْضَطِجِعي  َقاَلْت    -َلَها:  َأْو 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنِ ي َأَنا ُجِعَلْت ُقرَُّة َعْيِني  َفَقاَل َلَها رَ   -َنَشاًطا  ُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

الِة«   ِفي الصَّ

إسناده ضعيف.  2196 1252
 والمحفوظ إرساله 

يسع بن إسماعيل، أبو   
 موسى الضرير  

َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُعْثَماَن ْبِن اْلُجَنْيِد الخطبي، َأْخَبَرَنا َعِليُّ  
اْلَقطَّاُن،   َزْنَجَوْيِه  ْبُن  َأْحَمُد  اْلَعبَّاِس  َأُبو  َثَنا  ُلْؤُلٍؤ، َحدَّ ْبِن  َأْحَمَد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن 

ثَ  َنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن  حدثنا اليسع بن إسماعيل، َحدَّ
َيْحُدو   َحاِدًيا  َوَسلََّم َسِمَع  َعَلْيِه   ُ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َأنَّ  اْبِن َعبَّاٍس.  َعِن  ِعْكِرَمَة 

 «. َفَقاَل: »اْعِدُلوا ِبَنا ِإَلْيهِ 

1253 1245 
إسناده ضعيف. 

والمحفوظ إرساله عن  
 عكرمة.

وقيل   -خالد بن زياد  
  -خالد بن عبد هللا  

 الزيات 

اْلُمِفيُد   َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الواسطي   العالء  أبو  القاضي  أنبأناه 
َثَنا   ثنا محم د بن الوليد بن أبان َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِعيَسى اْلَورَّاُق حد  َحدَّ

يَّاتُ َخاِلُد   ِ الزَّ َثِني    -َبْغَداِديٌّ   -ْبُن َعْبِد َّللاَّ ثنا شعبة َحدَّ ثنا حم اد ابن خالد حد  حد 
َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم َعْن َخاِلٍد اْلَحذَّاِء َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َكاَنْت ِفي  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُدَعاَبٌة.   النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

1254 526 
إسناده ضعيف. وهو  
مروي من طرق ابن 
 شهاب الزهري مرسال. 

أحمد بن الردين برباش  
 التركي أبو بكر 

الفرج الور اق  أحمد بن  ثنا  المقرئ حد   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبِن  َعِليِ   ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرِني 
َدْيِن ِبَباِب درب ابن ال َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن الرُّ مطبقى سنة ست وعشرين  َحدَّ

َثَنا ُسْفَياُن ْبُن   ِ ْبِن ُموَسى َوَأَنا َأْسَمُع َقاَل َحدَّ وثالثمائة َقاَل ُقِرَئ َعَلى ِرْزِق َّللاَّ
ُ َعَلْيِه  ُعَيْيَنَة َعْن يزيد بن يزيد ابن َجاِبٍر َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 ْوٌم ِمَن اْلَيُهوِد ِفي َبْعِض ُحُروِبِه، َفَأْسَهَم َلُهْم َمَع المسلمين.َوَسلََّم َقاَتَل َمَعُه قَ 

1255 611 

إسناده ضعيف. وقد  
روي من طريق صحيح 

عن الحسن البصري  
 مرسال.

أحمد بن الفضل بن  
 سهل 

اُر، حدثنا محمد بن إسماعيل بن العباس   ُد ْبُن ُعَمر ْبِن ُبَكْيٍر النَّجَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو َعْمٍرو َأْحَمُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن سهل القاضي التعزي  قدم    -المستملي، َحدَّ

ِ ْبُن َسِعيٍد َأُبو    - علينا من تعز سنة تسع وثالثمائة َثَنا َعْبُد َّللاَّ َسِعيٍد األشج، َحدَّ
ثنا يحيى ابن َيَماٍن، َعْن ِهَشاٍم، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل   حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلِعْلُم ِعْلَماِن َفِعْلٌم ِفي اْلَقْلِب َوَذِلَك اْلِعْلُم النَّاِفُع.   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َعَلى اْبِن  َوِعْلٌم َعَلى اللِ َساِن َوِتْلكَ  ُة َّللاَّ  آَدَم « ُحجَّ

1256 1846 
فيه ضعف، وأظنه 
مرسال. قاله ابن  

 حجر.

عمرو ْبن ُمَحمَّد ْبن  
عمرو ْبن معاذ، َأُبو 

 ُمَحمَّد األنصاري 

ْحَمِن   ِر ْبِن َعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبُن اْلُمَظفَّ ِبَبْدٍر    -اْلِمْصِريُّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّ
اْلَمِديَنةِ  ِإَلى  َعاِئُدوَن  َوَنْحُن  َنا  َحجِ  بن    -َبْعَد  محمد  ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا  َقاَل: 

بن   عثمان  بن  محمد  بن  أحمد  بكر  أبو  َثَنا  َحدَّ بمصر،  المهندس  إسماعيل 
ْبُن ُمَحمَّ  َسِعيُد  َثَنا  الر ازي، َحدَّ ثنا أبو زرعة  الر ازي، حد  َقاَل:  شبيب  اْلَجْرِميُّ  ٍد 

َثَنا عمرو بن محمد بن عمرو بن معاذ اأَلْنَصاِريُّ  ٍد، َلِقيُتُه ِبَبْغَداَد    -َحدَّ َأُبو ُمَحمَّ
َثْتَنا ِهْنُد اْبَنُة َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َعْن   -ِفي َرَبِض اأَلْنَصارِ  َقاَل: َحدَّ

ِتَها َقاَلْت: َجاَء َرُسوُل  ، َعمَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاِئًدا أَلِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
الُة َفَدَعا ِبَماٍء َفَتَمْضَمَض َوَقاَم   ْمَنا ِإَلْيِه ِذَراَع َشاٍة َفَأَكَل ِمْنَها، َوَحَضَرِت الصَّ َفَقدَّ

 َفَصلَّى.
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1257 1847 
فيه ضعف، وأظنه 
مرسال. قاله ابن  

 حجر.

عمرو ْبن ُمَحمَّد ْبن  
عمرو ْبن معاذ، َأُبو 

 ُمَحمَّد األنصاري 

ْحَمِن اْلِمْصِريُّ  ِر ْبِن َعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبُن اْلُمَظفَّ ِبَبْدٍر    -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّ
اْلَمِديَنةِ  ِإَلى  َعاِئُدوَن  َوَنْحُن  َنا  َحجِ  َأْحَمدُ   -َبْعَد  َأْخَبَرَنا  بن  َقاَل:  محمد  ْبُن   

بن   عثمان  بن  محمد  بن  أحمد  بكر  أبو  َثَنا  َحدَّ بمصر،  المهندس  إسماعيل 
َقاَل:   اْلَجْرِميُّ  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  َسِعيُد  َثَنا  الر ازي، َحدَّ ثنا أبو زرعة  الر ازي، حد  شبيب 

َثَنا عمرو بن محمد بن عمرو بن معاذ اأَلْنَصاِريُّ  ٍد، َلِقيُتهُ   -َحدَّ ِبَبْغَداَد    َأُبو ُمَحمَّ
َثْتَنا ِهْنُد اْبَنُة َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َعْن   -ِفي َرَبِض اأَلْنَصارِ  َقاَل: َحدَّ

 ، ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاِئًدا أَلِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  ِتَها َقاَلْت: َجاَء َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعمَّ
ْمَنا ِإَلْيِه ِذرَ  الُة َفَدَعا ِبَماٍء َفَتَمْضَمَض َوَقاَم  َفَقدَّ اَع َشاٍة َفَأَكَل ِمْنَها، َوَحَضَرِت الصَّ

 َفَصلَّى.

1258 1120 

رجاله ثقات. إال أن  
المحفوظ هو روايته 
مرسال عن محمد بن  
جبير بن مطعم كما  

قال البزار،  
 والدارقطني، والبيهقي. 

الحسن بن منصور بن  
إبراهيم الشطوي ابو  

ويعرف بابن   علي،
 علويه الصوفي 

ثنا   ثنا محم د بن عبد هللا الشافعي حد  مسار حد  أخبرنا عيالن بن محم د الس 
َثَنا اْبُن   ثنا الحسن بن منصور الشطوى َحدَّ العب اس ابن علي بن العب اس حد 
ُعَيْيَنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َناِفِع ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َعِن َأِبيِه َقاَل َقاَل  

َبِني  النَِّبيُّ  َنُعوُدُه الَِّذي ِفي  اْلَبِصيِر  ِإَلى  ِبَنا  َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْنَطِلُقوا   ُ  َصلَّى َّللاَّ
 َواِقٍف« 

1259 1121 

رجاله ثقات. إال أن  
المحفوظ هو روايته 
مرسال عن محمد بن  
جبير بن مطعم كما  

قال البزار،  
 والدارقطني، والبيهقي. 

الحسن بن منصور بن  
إبراهيم الشطوي ابو  

ويعرف بابن   علي،
 علويه الصوفي 

ُد ْبُن َمْخَلدٍ  َثَنا ُمَحمَّ ثنا علي بن عمر الدارقطني َحدَّ َوَلْم    -أخبرنا األزهرى حد 
َثَنا ُسْفَياُن   -َنْسَمْعُه ِإال منه  وفي  الحسن بن منصور َحدَّ ثنا ابن علويه الص  حد 
ُ َعَلْيِه  ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن   َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبٍر. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ضريرا  َنُعوُدُه« َوَكانَ َوَسلََّم: »ُمُروا ِبَنا ِإَلى اْلَبِصيِر الَِّذي ِفي َبِني َواِقٍف 

مرسل، وإسناده  1123 1260
 ضعيف.

الحسن بن محمي بن  
بهرام البزاز المخرمي ابو  

 علي 

ُل   ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد اْلُمَعدَّ َثَنا ُمَحمَّ ِ ْبُن َأِبي َبْكِر ْبِن شاذان َحدَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ
ثنا سويد بن سعيد   المخرمي حد  البز از  بهرام  أبو علي بن محمي بن  ثنا  حد 

ثنا هارون ابن ُمْسِلمٍ  ِد ْبِن َعِليٍ  َعْن حد  ْحَمِن َعْن ُمَحمَّ  َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه وسلم: »يا َعِليُّ َأْسِبِغ اْلُوُضوَء َوِإْن  َأِبيِه. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َدَقَة، َوال ُتْنِز اْلَخْيَل َعَلى اْلحُ  ُمِر، َوال ُتَجاِلْس َأْصَحاَب  َشقَّ َعَلْيَك، َوال َتْأُكِل الصَّ
 النُُّجوِم«  

1261 1809 
مرسل، وإسناده 

 ضعيف.

علي  بن محمد بن  
موسى بن سعد ْبن  
مهدي، َأُبو القاسم  

المقرئ المعروف بابن  
، يلقب   صفوان األنباري 

 جسنس 

ِ ْبِن َأَباٍن اْلِهيِتيُّ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ   - إمالء في سنة ست وأربعمائة  -َحدَّ
ِد ْبِن ُموَسى بن   ثنا  أنبأنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ صفوان األنباري  المقرئ، حد 

يحيى بن أبي طالب، َأْخَبَرَنا َأُبو النَّْضِر َعِن اأَلْشَجِعيِ  َعْن ُسْفَياَن َعْن ُحَصْيِن  
ْحَمِن َعْن َرُجٍل َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  ْبِن َعْبِد الرَّ

ِ الَِّذي َأَعاَنِني َفُصْمُت، َوَرَزَقِني فأفطرت«    َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقولُ  ِإَذا َأْفَطَر: »اْلَحْمُد ّلِلَّ
. 

إسناده ضعيف، وهو   1010 1262
 مرسل. 

َثَنا عبد   بيان بن الحكم  َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن على الت ميمي  أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان َحدَّ
َحاِتمٍ  ْبُن  ُمَحمَُّد  َثَنا  ثني بيان بن الحكم َحدَّ َأُبو    -هللا ابن أحمد بن حنبل حد 



278 
 

َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش َعنْ   -َجْعَفرٍ  َأُبو  َثَنا  َلْيٍث َعِن    َعْن ِبْشِر ْبِن اْلَحاِرِث َقاَل: َحدَّ
َر اْلَعْبُد ِفي اْلَعَمِل  ُ َعَلْيِه وسلم: »ِإَذا َقصَّ اْلَحَكِم. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ ِباْلَهمِ «    اْبَتالُه َّللاَّ

1263 1752 
رجال إسناده ثقات.  

وصوب البخاري  
 إرساله. 

َعِلي  ْبُن اْلَحَسِن ْبِن  
ِد ْبِن ُعَمر  َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
ْبن الحسن، َأُبو القاسم  
 المعروف بابن المسلمة  

ْبُن   ِإْسَماِعيُل  َأْخَبَرَنا  اْلَحَسِن ْبِن أحمد بن المسلمة الوزير،  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
ثنا الحسين ب ثنا  اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد َّللاَِّ الصرصري، حد  ، حد  ن إسماعيل المحاملي 

َثَنا َيْحَيى ْبُن آَدَم َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب َعِن اْلَمْقُبِريِ  َعْن َأِبيِه  فضل األعرج، َحدَّ
َعنِ ي   ْثُتْم  ُحدِ  »ِإَذا  َقاَل:  َأنَُّه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيِ   َعِن  ُهَرْيَرَة  َأِبي  َعْن 

ْثُتْم َعنِ ي حديثا تنكرونه فكذبوا  َحِديًثا َتْعِرفُ  ُقوا ِبِه، َوِإَذا ُحدِ  وَنُه َوال ُتْنِكُروَنُه َفَصدِ 
 به«  .

 ضعيف إلرساله  424 1264
محمد بن هبيرة الغاضري 

 النحوي أبو سعيد 

 ، اْلَبَغِويُّ ِإْبَراِهيم  ْبِن  ِإْسَحاق  ْبن   ِ َعْبد َّللاَّ َثَنا  َحدَّ بكر،  أبي  الحسن بن  ثنا  حد 
الوكيعى،  أحمد بن عمر  ثنا  َسِعيٍد، حد  َأُبو  اْلَغاِضِريُّ  ُهَبْيَرَة  ْبُن  ُمَحمَُّد  َثَنا  َحدَّ

َثَنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بْ  ثنا أبو معاوية، َحدَّ ِد بن  حد  ِن محم د بن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َرُجٍل ُمَصاِب اْلَبَصِر   مسلمة. َقاَل: َمرَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َي َأَبا َبِصيرٍ  ُأ. َقاَل: »َباِطُن ِرْجِلَك« َفُسمِ   َيَتَوضَّ

 ضعيف إلرساله  1060 1265
الحسن بن أحمد بن  

الواسطي  صالح الزيات 
 أبو الحسين 

َثَنا َأُبو   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعِلي  ْبن اْلَفْتِح أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان َحدَّ
َثَنا    -ببغداد  -اْلُحَسْيِن اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن صالح بن كثير الزيات الواسطي  َحدَّ

ثنا محم د بن يزيد أخبرني موسى بن َأُبو اْلَفْضِل َجْعَفُر ْبُن َعاِمٍر اْلَعْسَكِريُّ  حد 
َثِني ُمَعاِوَيُة ْبُن َحْفٍص َقاَل: ِإنََّما َسِمَع إبراهيم بن أدهم من  داود الضبي َحدَّ
َمْنُصوٍر َحِديًثا َفَأَخَذ ِبِه َفَساَد َأْهَل َزَماِنِه، َقاَل: َسِمْعُت ِإْبَراِهيَم ْبَن َأْدَهَم َيُقوُل  

َثَنا منصور عن رب ُ َعَلْيِه  َحدَّ عي بن خراش َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه، َوُيِحبُِّني النَّاُس،  ِ، ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل ُيِحبُِّني َّللاَّ َوَسلََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َفاْبَغِض الدنيا، وإذا َأَرْدَت َأنَّ ُيِحبََّك النَّاُس َفَما    َفَقاَل: »ِإَذا َأَرْدَت َأْن ُيِحبََّك َّللاَّ
 َكاَن ِعْنَدَك ِمْن ُفُضوِلَها َفاْنِبْذُه ِإَلْيِهْم« 

1266 171 

إسناده ضعيف 
والمحفوظ وقفه على  
عمر بن الخطاب من  

 قوله.

محمد بن جعفر بن  
الحسن صاحب المصلى 

 أبو الفرج 

ُب قال أنبأنا أبو الفتح   ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلُمَؤدِ  اِر ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر َعْبُد اْلَغفَّ
محمد ابن الحسين األزدي قال نبأنا الحسن بن هارون بن أخي سلمة بن 

َجاِبِر  عقار قال نبأنا جرير ابن َعْبِد اْلَحِميِد، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال ُيْمِلَينَّ َمَصاِحَفَنا ِإال   ْبِن َسُمَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َثِقيٍف«. ِغْلَماُن ُقَرْيٍش، َأْو ِغْلَماُن 

1267 305 

إسناده ضعيف. 
والحديث قد صح 
موقوفا على ابن  

 مسعود رضي هللا عنه 

محمد بن العباس بن  
 الفضيل البزاز أبو بكر 

َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن  َثِني  َأْخَبَرَنا الحسين ْبن ُمَحمَّد ْبن الحسن المؤدب، َحدَّ
أنبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن    -بإستراباذ   - اْلَحَسِن ْبِن المثنى العنبري 

البغدادي   الطيالسي.   - بحلب  -اْلُفَضْيِل  مد  الص  عبد  ثنا   حد 
ُد ْبُن  وأنبأنا ِإْبَرا َثَنا ُمَحمَّ ل، َحدَّ ال  ِد ْبِن الحباب الد  ِهيُم ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن ُمَحمَّ

ثنا مسروق بن  مد، حد  ثنا علي بن عبد الص  ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم الشافعي، حد  َعْبِد َّللاَّ
َثَنا اأَلْعَمُش، َعِن َأِبي ِإْسَحاَق، َعنْ  ثنا حفص بن غي اث، َحدَّ َأِبي    المرزبان، حد 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمَع ُكلِ   ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اأَلْحَوِص، َعْن َعْبِد َّللاَّ
 فرحة ترحة« . واللفظ لحديث محم د ابن اْلَعبَّاِس. 

1268 333 
إسناده ضعيف. 

والمحفوظ أنه من قول  
 جعفر الصادق

محمد بن القاسم بن  
 حاتم السمناني أبو بكر 

بكر   أبو  أنبأنا  اإلسماعيلي  إبراهيم  بن  أحمد  ثنا  حد  البرقاني  بكر  أبو  ثنا  حد 
ْمَناِنيُّ َعَلى َباِب اْلِفْرَياِبيِ  ببغداد إمالء حفظا   محم د ابن اْلَقاِسِم ْبِن َحاِتٍم السِ 

م ثنا الخليل ابن خالد بن خليد الثقفي الس  ثنا عيسى بن جعفر  قال حد  ناني  حد 
ٍد ِإْذ َجاَء آِذُنُه.  َثَنا اْبُن َأِبي َحاِزٍم َقاَل ُكْنُت ِعْنَد َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ قاضي الري َحدَّ

َقاَل: اْئَذْن َلُه، َفَدَخَل َفَقاَل َجْعَفٌر: َيا ُسْفَياُن ِإنََّك َفَقاَل: ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ِباْلَباِب.
ْلَطاَن ُقْم َفاْخُرْج َغْيَر َمْطُروٍد. َفَقاَل ُسْفَياُن:  َرُجٌل َيطْ  ْلَطاُن، َوَأَنا َأتَِّقي السُّ ُلُبَك السُّ

  ِ َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ ي  َعْن َجدِ  َأِبي  َثِني  َجْعَفٌر َحدَّ َفَقاَل  َوَأُقوَم.  َأْسَمَع  َثِني َحتَّى  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َمنْ  َ، َوَمِن اْسَتْبَطَأ    َصلَّى َّللاَّ ُ َعَلْيِه ِنْعَمًة َفْلَيْحَمِد َّللاَّ َأْنَعَم َّللاَّ

َ، َوَمْن َحَزَبُه َأْمٌر َفْلَيُقْل ال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال   ْزَق َفْلَيْسَتْغِفِر َّللاَّ ا َقاَم    ِباّلِلَِّ«.الرِ  َفَلمَّ
 َوَأيُّ َثالٍث.  ُسْفَياُن َقاَل َجْعَفٌر: ُخْذَها َيا ُسْفَياُن َثالثٌ 

1269 795 
إسناده ضعيف. 

والمحفوظ وقفه على  
 ابن عمر من فعله 

محمد بن سنان بن يزيد  
القزاز البصري أبو  

 الحسن 

، أخبرنا محم د بن  ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا محمد بن سنان،   ِد ْبِن َأِبي َرِزيٍن، مخلد العط ار، حد  َثَنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمِ  َحدَّ

ِ ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل:  اٍن، َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ َثَنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَيمََّم ِبَمْوِضٍع ُيَقاُل َلُه مِ  ْرَبُد النََّعِم، َوُهَو  َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َيَرى ُبُيوَت اْلَمِديَنِة. 

1270 973 
إسناده ضعيف. 

والمحفوظ وقفه على  
 ابن عمر. 

أيوب بن إسحاق بن  
إبراهيم بن سافري أبو  

 سليمان 

ِ ْبُن عمر بن عليك    َأْخَبَرَنا َأُبو بكر البرقاني ْحَمِن َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد الرَّ
َثَنا َأيُّوُب ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن    - بمرو  -الجوهري   ثنا محم د بن على الحافظ َحدَّ حد 

َبْغَداِديٌّ  ثنا أي وب بن    - بالرملة  -َساِفِريٍ   ثنا عبد هللا بن رجاء الغدانى حد  حد 
ِ ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َقاَل محم د أبو الجمل َحدَّ  َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَس َعَلى اْلَمْرَأِة ِإْحَراٌم ِإال ِفي َوْجِهَها«   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1271 806 

إسناده ضعيف. وقد  
صحح الدارقطني  

والبيهقي والخطيب،  
 وقفه 

محمد بن صبيح أبو  
يعرف بابن   العباس،

 السماك 

 ، اِفِعيُّ ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم الشَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، أخبرنا محمد بن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْين ْبِن َأْحَمَد بن بكير، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفٍر  وَأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُمَحمَّد ْبُن اْلُحسَ 

ثنا محم د بن   َثِني أبي، حد  ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ اْلَقِطيِعيُّ َقاال: َحدَّ
َماكِ  اِفِعيُّ   -السِ  ياد، عن  عن يزيد بن أبي ز   -ُثمَّ اتََّفَقا  -َأُبو اْلَعبَّاسِ   - َزاَد الشَّ

َعَلْيِه    ُ َقاَل: َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َمْسُعوٍد  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ َعْن  َراِفٍع،  ْبِن  اْلُمَسيَِّب 
َمَك ِفي اْلَماِء َفِإنَُّه َغَرٌر«    َوَسلََّم: »ال َتْشَتُروا السَّ

1272 1329 
ضعيف. والصحيح  

بن   عبد هللاوقفه على 
 عمر رضي هللا عنهما 

سعيد بن عبد الرحمن  
بن عبد هللا المديني ابو  

 عبد هللا 

ثنا محم د  ثنا محم د بن يعقوب األصم، حد  وَأْخَبَرَنا القاضي أبو بكر الحيري، حد 
 ،ِ َثَنا سعيد َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ ثنا يحيى بن أي وب، َحدَّ ابن إسحاق الصاغاني، حد 

ابْ  َعِن  َناِفٍع،  يرفعه.َعْن  ولم  مثله  عمر   ِن 
َأْخَبَرَنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي َقاَل: سمعت أبا العباس محمد بن 
يعقوب األصم يقول: سمعت العباس ْبن ُمَحمَّد الدوري يقول: سمعت يحيى  
بن معين يقول: سعيد بن عبد الرحمن القاضي هو مديني، قلت له: كنت 
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ال. قال:  مكيا،   أحسبه 
، َأْخَبَرَنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي، َأْخَبَرَنا    َأْخَبَرَنا َأُبو بكر البرقاني 

َرَواُه  َحِديٍث  َعْن  ُزْرَعَة  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل:  ِإْدِريَس  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد 
ْحَمِن اْلُجَمِحيِ  َعْن ُعَبْيِد  ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْبَراِهيَم التَّْرُجَماِنيُّ َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َنِسَي  ِ َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ
َصالًة َفَلْم َيْذُكْرَها ِإال َوُهَو َمَع اإِلَماِم َفْلُيَصلِ  َمَع اإِلَماِم، َفِإَذا َفَرَغ ِمْن َصالِتِه 

الَة الَِّتي َصالَها َمَع اإِلَماِم«  الَة الَِّتي َنِسَي، ُثمَّ ُيِعيُد الصَّ  َفْلُيِعِد الصَّ

1273 2016 
ضعيف. والصحيح  

بن   عبد هللاوقفه على 
 عمر رضي هللا عنهما 

مسور بن الصلت بن   
ثابت بن وردان، َأُبو  

  ِ الحسن، َمْوَلى َرُسوِل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َصلَّى َّللاَّ

، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن أحمد   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  الجوهري 
ثنا محم د بن   ، حد  َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُسَلْيَماَن اْلَقِطيِعيُّ بن لؤلؤ الور اق، َحدَّ

َثَنا ِمْسَوُر بْ  ان، َحدَّ ثنا يحيى بن حس  ْلتِ مسكين، حد    - َكَتْبُت َعْنُه ِبَبْغَدادَ   -ُن الصَّ
 ُ َأْسَلَم َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر َعْن َأِبي َسِعيٍد َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َزْيِد ْبِن  َعْن 
ِم   الدَّ َوِمَن  َمْيَتَتاِن،  اْلَمْيَتِة  ِمَن  َلَنا  »ُأِحلَّ  َقاَل:  َقْبَلُه  َحِديٍث  َنْحَو  َوَسلََّم  َعَلْيِه 

 َماِن: اْلِحيَتاُن َواْلَجَراُد َوالطِ َحاُل َواْلَكِبُد«  دَ 

1274 1729 
ضعيف. والمحفوظ  
وقفه على جابر بن  

 رضي هللا عنه  عبد هللا

علي ْبن إسماعيل، أبو  
 الحسين الطبري 

زياد،  بن  هللا  محمد بن عبد  بن  أحمد  سهل  أبو  أخبرنا  الفضل،  بن  أخبرنا 
ثنا أحمد   -َعَلى َباِب َتْمَتامٍ   -حدثني أبو الحسن َعِليُّ ْبُن ِإْسَماِعيَل الطََّبِريُّ  حد 

َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن   ثنا ثابت بن محم د العابد، َحدَّ ، حد  بن مهدي األصبهاني 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلِكْشُر ال  َأِبي الزُّ  َبْيِر َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

الَة، َوَلِكْن َتْقَطُعَها   اْلَقْرَقَرُة«.َيْقَطُع الصَّ

1275 1730 
ضعيف. والمحفوظ  
وقفه على جابر بن  

 رضي هللا عنه  عبد هللا

علي ْبن إسماعيل، أبو  
 الطبري الحسين 

ُد ْبُن موسى الصيرفي ثنا أبو عبد هللا    -بنيسابور  -َأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد ُمَحمَّ حد 
اأَلْصَبَهاِنيُّ  اُر  فَّ الصَّ  ِ َّللاَّ َعْبِد  ابن  َوَثالِثيَن    - محم د  ِستٍ   َسَنِة  ِفي  ِإْمالًء 

ثنا أحمد ابن مهدي بن رستم  -وثالثمائة ثنا ثابت    -صاحب أبي عبيد   -حد  حد 
َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبِر ْبِن   -يعني الزاهد   -بن محم د َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ال َيْقَطُع ] ِ َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ الَة[ اْلِكْشرُ َعْبِد َّللاَّ َوَلِكْن    الصَّ
 اْلَقْرَقَرُة«. َيْقَطُعَها 

1276 2063 

ال يصح رفعه. 
والصحيح وقفه على  
الحسن البصري من  

 قوله.

 نائل بن َنِجيح، الَحَنِفي     
اُر،   فَّ ٍد الصَّ . َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، َأْخَبَرَنا َأُبو َعِليٍ  ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َناِئُل ْبُن َنِجيٍح َعْن ُسْفَياَن   ، َحدَّ ثنا محم د بن سنان بن يزيد البز از البصري  حد 

«.َوَمرًَّة َلْم َيْرَفْعُه َقاَل: »ال ُشْفَعَة َمرًَّة َرَفَعُه،  -َعْن ُحَمْيٍد َعْن َأَنسٍ   ِلَنْصَراِنيٍ 

1277 1383 

ال يصح مرفوعا،  
والصحيح وقفه على  
ابن عباس رضي هللا  

 عنهما 

شجاع بن مخلد، أبو  
 الفضل البغوي  

ثنا   َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّد بن الحسن المالكي، أخبرنا محم د بن المظفر، حد 
اْلَفالُس  َمْخَلٍد  ْبُن  ُشَجاُع  َثَنا  َحدَّ الجب ار،  عبد  بن  الحسن  ابن  ِفي   -أحمد 

ْهِنيِ  َعْن ُمْسِلٍم    - َتْفِسيرِهِ  اٍر الدُّ َثَنا َأُبو َعاِصٍم َعْن ُسْفَياَن َعْن َعمَّ اْلَبِطيِن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: ُسِئَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ِ تعالى:   َقْوِل َّللاَّ َواأْلَْرَض }َعْن  ماواِت  السَّ ُكْرِسيُُّه  َقاَل:  255]البقرة    {َوِسَع   ]
 ُيْقَدُر َقْدُرُه«   »ُكْرِسيُُّه َمْوِضُع َقَدِمِه، َواْلَعْرُش ال
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1278 779 

إسناده ضعيف. ووقفه 
على أمير المؤمنين  
علي بن أبي طالب  
 رضي هللا عنه أشبه. 

محمد بن سعيد بن  
محمد المروزي البورقي  

 أبو عبد هللا 

ُد  َثَنا ُمَحمَّ ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َغْيالَن البز از، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو عبد هللا ُمَحمَّد بن سعيد بن محم د  ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم الشافعي، َحدَّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ا  -بن سعيد ابن عمرو البورقي ثنا    -قدم حاج  أحمد بن محم د بن مقاتل،  حد 
َثِني   َقاَل: َحدَّ ُعَمَر  ْبُن  َحْفُص  ِإْسَماِعيَل  َأُبو  َثَنا  َحدَّ ثنا محم د بن مردويه،  حد 
، عن أبيه، عن عمه محم د بن اْلَحَنِفيَِّة  ُد ْبُن علي  َثِني ُمَحمَّ ِ َقاَل: َحدَّ ُعَبْيُد َّللاَّ

َثِني َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب: ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َقاَل: َحدَّ َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َ َفَرَض ِلْلُفَقَراِء ِفي َأْمَواِل اأَلْغِنَياِء َقْدُر َما َيَسُعُهْم، َفِإْن َمَنُعوُهْم  َيُقوُل: »ِإنَّ َّللاَّ

ُ ِحَساًبا َشِدي   ًدا، َوَعذََّبُهْم َعَذاًبا ُنْكًرا« َحتَّى َيُجوُعوا َوَيْعُروا َوَيْجَهُدوا؛ َحاَسَبُهُم َّللاَّ

1279 1474 
إسناده ضعيف. 

والصحيح وقفه على  
 أنس بن مالك. 

عبد َّللاَّ بن كثير بن 
 وقدان، أبو ُمَحمَّد 

، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد   َوَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َسِعيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد البقال األصبهاني 
ثنا   حد  ري،  الحزو  إبراهيم  بن  محم د  ثنا  حد   ، اأَلْبَهِريُّ اْلَمْرُزَباِن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن 

َقالَ  ُسَلْيَماَن  ْبُن  اْلَحِميِد  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  لوين،  اْلُمَثنَّى  ْبُن   ِ َعْبُد َّللاَّ َثَنا  َحدَّ  :
ُدوا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َقيِ  َثِني ُثَماَمُة ْبُن َأَنٍس َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َحدَّ

 اْلِعْلَم ِباْلِكَتاِب«  

1280 1040 
إسناده ضعيف. 

والصحيح وقفه على  
 أبي الدرداء. 

محمد بن  جعفر بن 
سليمان الخالل الدوري  

 ابو الفضل 

ِ َقاَل َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد   َأْخَبَرَنا ُبْشَرى ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ثعلب  الر بيع بن  ثنا  ثنا جعفر بن محم د بن سليمان حد  اْلَفِقيُه حد  َيْزَداَد  ْبِن 

َثَنا اْلَفَرجُ  ْرَداِء. َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ   َحدَّ ْبُن َفَضاَلَة َعْن ُلْقَماَن ْبِن َعاِمٍر َعْن َأِبي الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »إن نقدت الناس نقدوك، َوِإْن َتَرْكَتُهْم َلْم َيْتُرُكوَك، َوِإْن  َصلَّى َّللاَّ

 َقاَل ُقْلُت: َفَما َأْصَنُع؟ َقاَل: »َهْب ِعْرَضَك ِلَيْوِم َفْقِرَك«  «.َهَرْبَت ِمْنُهْم َأْدَرُكوكَ 

ضعيف مرفوعا،   2015 1281
 صحيح موقوفا 

مطيع بن َعْبد َّللاَّ بن   
 مطيع بن راشد، الَبْكِري:

ثنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن عبد الواحد الهاشمي     - بالبصرة  -حد 
ثنا   ثنا مطيع بن عبد هللا بن مطيع، حد  ثنا علي بن إسحاق المادراني، حد  حد 

ُد ْبُن َخاِلٍد اْلَمْخُزوِميُّ َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريُّ عَ  َثَنا ُمَحمَّ ْن  يعقوب بن حميد، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُزَبْيٍد َعْن َأِبي َواِئٍل َعْن َعْبِد َّللاَّ

ْبُر ِنْصُف اإِليَماِن، َواْلَيِقيُن اإِليَماُن ُكلُُّه«    »الصَّ

1282 1476 
]راجع الزوائد  

[. والحديث  273/7
 بهذا السند شاذ. 

َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد ْبن 
َعْبد َّللاَّ بن جعفر بن  
اليمان بن أخنس بن  

خنيس، أبو جعفر  
الجعفي البخاري  

 المسندي 

َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر ْبِن    -ببغداد   النهرواني  -أخبرنا أحمد بن عمر بن روح 
َأُبو   اْلَبزَّاُز  ُعَماَرَة  ْبُن  َحْمُدوُن  َثَنا  َحدَّ مخلد،  بن  محم د  ثنا  حد  اْلَحاِفُظ،  َأْحَمَد 

ثنا هشام    -َجْعَفرٍ  ٍد البخاري  المسندي، حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َجْعَفٍر َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
َثنَ  ا َمْعَمٌر َعْن َعْمِرو ْبِن ُمْسِلٍم َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ بن يوسف، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اْمَرَأَة َثاِبِت ْبِن َقْيٍس اْخَتَلَعْت ِمْن َزْوِجَها َفَجَعَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َتَها َحْيَضًة ونصفا.  ِعدَّ

1283 1505 

وقال إسناده ضعيف. 
البخاري: غير محفوظ.  
وقال الدارقطني وغيره:  

 ال يصح رفعه

ِ ْبن ُموَسى ْبن   َعْبد َّللاَّ
َأِبي ُعْثَمان، َأُبو ُمَحمَّد 

األنماطي الدهقان،  
 يعرف بابن َبَلعها 

َثَنا َعْبُد اْلَباِقي ْبُن َقاِنٍع اْلَقاِضي   ُد ْبُن الحسين بن الفضل القان، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا الحسين بن    َقاَل: هقان، حد  ِ ْبن ُموَسى ْبن َأِبي ُعْثَمان الد  َثَنا َعْبد َّللاَّ َحدَّ

َثَنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن   يزيد الطحان، َحدَّ
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َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَل:  َوُهَو َحيٌّ َجاِبٍر  اْصَطْدُتُموُه  : »َما 
 َتْأُكُلوُه«.َفَماَت َفُكُلوُه، َوَما ألقى البحر طافيا ميتا َفال 

1284 1220 
شاذ. ]راجع الزوائد:  

316/6 ] 
الحكم بن موسى بن ابي  
 زهير القنطري ابو صالح 

، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعبَّاس ُمَحمَّد ْبن   يرفي  ثنا  أخبرنا أبو سعيد الص  َيْعُقوب األصم، حد 
َثَنا ُشَعْيُب ْبُن ِإْسَحاَق   محم د بن إسحاق الصاغاني، أنبأنا الحكم بن موسى، َحدَّ
ِ: َأنَّ َرُجال َزوََّج اْبَنَتُه َوِهَي  ، َعْن َعَطاٍء، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعِن اأَلْوَزاِعيِ 

َق َبْيَنُهَما. ِبْكٌر ِمْن َغْيِر َأْمِرَها، َفَأَتِت النَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَفرَّ  ِبيَّ َصلَّى َّللاَّ

1285 2155 

شاذ من هذا الطريق. 
والمحفوظ الصحيح  

روايته من حديث أبي  
 هريرة. 

َيْحَيى ْبن يعقوب ْبن   
ِمْرداس ْبن َعْبد هللا، َأُبو  
ال، المعروف   زكريا الَبقَّ

 بالمباركي 

َثَنا   أخبرنا محم د بن عمر النرسي، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم، َحدَّ
اُل سنة ست وسبعين، حدثنا سويد بن سعيد،  َأُبو َزَكِريَّا َيْحَيى ْبُن َيْعُقوَب اْلَبقَّ
َثَنا َأِبي، َعْن َسْعِد ْبِن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه   حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُقَرْيٌش َواأَلْنَصاُر َوُجَهْيَنُة  َعْن   ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َجدِ 
 ِ  َوَرُسوِلِه«. ومزينة، وأسلم، وغفار، أولياء لي َلْيَس َلُهْم َمْوًلى ُدوَن َّللاَّ

1286 1233 

شاذ من هذا الطريق. 
والمحفوظ روايته من  

حديث أبي هريرة رضي  
هللا عنه في الموطأ  

 ، وغيرها. والصحيحين

 حباب بن جبلة الدقاق 
َثَنا   ثنا موسى بن هارون َحدَّ أنبأنا الحسن بن أبي بكر أنبأنا دعلج بن أحمد حد 

قَّاقُ  َثَنا َمالِ   - َوُهَو ِثَقةٌ   -ُحَباُب ْبُن َجَبَلَة الدَّ ُك ْبُن َأَنٍس َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكبََّر َعَلى النََّجاِشيِ  َأْرَبًعا.   ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1287 1981 

شاذ من هذا الطريق. 
والمحفوظ عن مالك:  
روايته له عن الزهري 
عن ابن المسيب عن  
أبي هريرة، وهو في  

 الصحيحين.

مكي بن إبراهيم بن   
بشير بن فرقد، أبو  

السكن البرجمي  
 الحنظلي التميمي   

َأْحَمَد   ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  ِعيَسى  َعِليٍ   َأُبو  َأْخَبَرَنا  َبْكٍر،  َأِبي  ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
ثنا سهل بن   الطوماري، حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي، حد 

َثَنا َمكِ يُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن  زنجلة ال ، َحدَّ ر ازي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى النََّجاِشيِ  َفَكبََّر َعَلْيِه َأْرَبًعا.  ُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

1288 560 

شاذ من هذا الطريق، 
الصحيح:  والمحفوظ 

روايتهَ عْن ُسْفَياَن  
الثَّْوِريِ  َعْن َأِبيِه َعْن  
َحى َعِن ابن   َأِبي الضُّ

 مسعود مرفوعا به.

أحمد بن عبد هللا بن  
 شجاع أبو العباس 

ِ ْبن شجاع    أخبرنا البرقاني  َثَنا َأْحَمد ْبن َعْبد َّللاَّ أخبرنا أبو حفص بن الزي ات َحدَّ
َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن ِهَشاٍم َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َأِبيِه  ثنا شعيب بن أي وب َحدَّ حد 

ُ َعَليْ  َحى َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ِه َوَسلََّم: »إن َعْن َأِبي الضُّ
ِإنَّ َأْوَلى النَّاِس ِبِإْبراِهيَم َللَِّذيَن  }قرأ:    إبراهيم« ثملكل نبى والة، وإن وليي منهم  
 [ 68]آل عمران  {اتََّبُعوُه َوهَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا

1289 266 

شاذ من هذا الطريق. 
والمحفوظ الصحيح  

  أبيروايته من حديث 
قتاده االنصاري رضي  

 هللا عنه 

محمد بن عثمان  
 العسكري النجار أبو بكر 

اُر،   النَّجَّ اْلَعبَّاِس  ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا  َطاِلٍب،  َأِبي  ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
ُعثْ  ْبُن  ُمَحمَُّد  َثَنا  ثنا  َحدَّ ثنا الحسن بن عرفة، حد  ، حد  اْلَعْسَكِريُّ َخاِلٍد  ْبِن  َماَن 

ِ ْبِن الزَُّبْيِر،  عبيدة بن حميد، عن سهل ْبِن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َعاِمُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عَ  َلْيِه  َعْن عمرو بن سليم، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 َرْكَعَتْيِن« َوَسلََّم: »ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْسِجَد َفال َيْجِلْس َحتَّى ُيَصلِ ي 
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1290 280 

شاذ من هذا الطريق. 
والمحفوظ الصحيح  

عبد  روايته من حديث  
بن مسعود رضي   هللا

 هللا عنه 

محمد بن علي بن  
 العباس النسائي أبو بكر 

َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز الطاهري، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ِعيَسى ْبُن َحاِمِد ْبِن  
ثنا هارون بن   ، حد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَعبَّاِس النََّساِئيُّ بشر القاضي، َحدَّ

َثَنا َأِبي، َعْن ُشْعَبَة، َعِن   اأَلْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن عبد هللا الحمال، َحدَّ
ُل َما ُيْقَضى َبْيَن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأوَّ َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َماِء« النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفي   الدِ 

1291 1351 

شاذ من هذا الطريق، 
والمحفوظ عْن مالك:  

الزهري روايته له عن 
عن ابن المسيب عن  
أبي هريرة، وهو في  

 الصحيحين.

 سهل،سهل بن ابي 
وهو سهل بن زنجله  

 الرازي ابو عمرو 

َثَنا   َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  النَّاِقُد، َحدَّ ل، َحدَّ َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن محم د الخال 
َثَنا َسْهُل ْبُن َزْنَجَلَة الرَّاِزيُّ  ، َحدَّ وِفيُّ َأُبو  -َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر الصُّ

َثَنا َمكِ يٌّ َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس َعْن َناِفٍع    -ن َعْمٍرو سنة إحدى وثالثين ومائتي َحدَّ
، َفَكبََّر  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى النََّجاِشيِ  َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َعَلْيِه َأْرَبًعا.

1292 365 
إسناده ضعيف. ]راجع  

 [ 20/3الزوائد  
محمد بن موسى  

 الفرغاني 

ثنا محم د بن الحسين السلمى النيسابوري  أنبأنا أحمد بن محم د العتيقى حد 
ثنا محم د بن موسى الفرغاني  اِفِعيُّ حد  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َهاُروَن الشَّ َثَنا ُمَحمَّ   - َحدَّ

الجر اح.   -ببغداد  بن  يعقوب  ثنا  بْ حد  اْلَعبَّاِس  ْبُن  َسِعيُد  ُعْثَماَن  َأُبو  ِن  وأنبأنا 
َحْمَداَن الحيري   ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأُبو َعْمٍرو  أنبأنا  ٍد القرشي  الهروي   ُمَحمَّ

اُبوِنيُّ الجرجاني الفقيه  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُيوُسَف الصَّ ثنا    -إمالء   -َحدَّ حد 
ان[  اْلقُ  ثنا المغيرة بن موسى عن هشام ]بن حس  ْرُدوِسيِ   يعقوب بن الجر اح حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َعِن اْبِن ِسيِريَن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َعْدٍل« »ال ِنَكاَح ِإال ِبَوِليٍ  َوَخاِطٍب َوَشاِهَدْي 

إسناده ضعيف. ]راجع   1462 1293
 [ 243/7الزوائد  

َعْبد َّللاَّ ْبن َطاِهر ْبن  
اْلُحَسْين ْبن مصعب بن  

رزيق، أبو العباس  
 اْلُخَزاِعي    

ِ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن جعفر البرذعي واْلَحَسن ْبن َعِلي  اْلَجْوَهِريُّ  َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ
ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ ْبن الشخير الصيرفِ  َثَنا ُمَحمَّ ثنا أحمد بن إسحاق  َقاال: َحدَّ ي، حد 

َثِني أبو عمير عبد الكبير بن ُمَحمَّد األنصاري   ثني    -بمصر  -الملحمي، َحدَّ حد 
الحسن بن الحضرمي بن علي األزدي َقاَل: سمعت َأْحَمد بن أبي داود َيُقول: 
خرج دعبل بن علي إلى خراسان فنادم عبد َّللاَّ بن طاهر فأعجب به،]فذكر  

ثني َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن اْلَمْأُموُن   - بن طاهر[قصة لدعبل مع عبدهللا قال دعبل: حد 
ِه َعِن   ِشيِد َعِن اْلَمْهِديِ  َعِن اْلَمْنُصوِر َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  َعْن َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن الرَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمنْ  ال َيْشُكِر النَّاَس    اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َ، َوَمْن ال َيْشُكِر اْلَقِليَل ال َيْشُكِر اْلَكِثيَر«    ال َيْشُكِر َّللاَّ

1294 1372 

إسناده ضعيف: وقال 
الحافظ ابن حجر:  

ضعيف جدا وال يثبت  
 في هذا شيء 

سنان بن البختري  
 المديني 

ثنا   ثنا عبد الباقي بن قانع، حد  َأْنَبَأَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَمَر ْبِن ُبْرَهاَن اْلَغزَّاُل، حد 
َثَنا ِسَناُن ْبُن اْلَبْخَتِري ِ  ، َحدَّ ثنا المعلى بن مهدي   - خلف ابن عمرو العكبري، حد 

َبْغَدادَ  َعَلْيَنا  َقِدَم  اْلَمِديَنِة  َأْهِل  ِمْن  ُحَمْيدٍ َعْن ُعَبْيدِ   -َشْيٌخ  َأِبي  ْبِن   ِ َكَذا   - َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    -َقالَ  َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن 

َم ِمْن َذْنِبِه«    »َمْن َقاَد َأْعَمى َأْرَبِعيَن ُخْطَوًة ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
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1295 342 

إسناده ضعيف. ففيه 
مجاهيل، ومن ليس  
معروفا بالرواية من 

 الخلفاء 

محمد بن محمد بن عمر  
 بن واقد 

ثنا أحمد   أنبأنا أبو نعيم الحافظ أنبأنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُيوُسَف ْبِن َخالٍد حد 
ثن ُد ْبُن ُمَحمَِّد بن عمر الواقدي  حد  ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ لت َحدَّ ا  بن كثير بن الص 

ِبيِع َعِن   موسى ابن َداُوَد َعْن َأِبي ِبالٍل َعْن ُخَزْيَمَة ْبِن َخاِزٍم َعِن اْلَفْضِل ْبِن الرَّ
ِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ  اْلَمْهِديِ  َعِن اْلَمْنُصوِر َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا َكاَن الصَّ  ْيُف َخَرَج ِمَن اْلَبْيِت َلْيَلَة اْلُجُمَعِة، َوِإَذا َكاَن َصلَّى َّللاَّ
َتاُء َنَزَل َوَدَخَل اْلَبْيَت َلْيَلَة اْلُجُمَعِة.  الشِ 

1296 1421 

إسناده ضعيف. وفيه 
مجاهيل ال يعرفون. 

ومتن الحديث ورد من  
طرق كثيرة معلولة،  

 وهو ضعيف. 

ظفران بن الحسن بن  
الطيب  الفيرزان، أبو 

 النخاس الدينوري 

النخاس   الفيرزان  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  َظْفَراُن  الطَّيِ ِب  َأُبو  َأْخَبَرَنا   ، الت نوخي  َأْخَبَرَنا 
بالفأفاء وثالثمائة  -المعروف  وثمانين  أربع  سنة  َهاُروَن    -في  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

َأحْ  َثَنا  َحدَّ  ، األنصاري  َهاُرون  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َعاِصٍم  ُموَسى  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َمُد 
المهرقاني. عمر  بن  حفص  ثنا  حد   ، ْبُن    الرَّاِزيُّ اْلَقاِهِر  َعْبُد  َبْكٍر  َأُبو  وَأْخَبَرَنا 

األنصاري    محم د  ابن  موسى  هارون  أبو  أخبرنا  الموصلي،  عترة  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ
ثنا أحمد الزرقي ،   -يعني ابن علي  الخراز  -، حد  ثنا محم د بن عاصم الر ازي  حد 

ثنا الن جم بن بشير عن إسماعيل ابن   ثنا حفص بن عمر المهرقاني، حد  حد 
، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِبي ُسَلْيَماَن، َعْن   ُسَلْيَماَن َأِخي ِإْسَحاَق ْبِن ُسَلْيَماَن الرَّاِزيِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَطاِئٍر َفَقاَل:  عطاء، َعْن أَ  َنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: ُأِتَي النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
»اللَُّهمَّ اْئِتِني ِبَأَحبِ  َخْلِقَك ِإَلْيَك َيْأُكُل َمِعي ِمْن َهَذا الطَّاِئِر«  َفَجاَء َعِليُّ ْبُن  

 َأِبي َطاِلٍب َفَدقَّ اْلَباَب، َوَذَكَر اْلَحِديثَ 

إسناده ضعيف.  696 1297
 بن حبان. اوصححه 

الحسن بن علي بن  
  علي،محمد التميمي أبو 

 المعروف بابن المذهب 

َثَنا َأْحَمُد   ثنا عمر بن أحمد الواعظ، َحدَّ ، حد  َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ
َطِويُّ  ِد ْبِن َهاِنٍئ الشَّ َثَنا أبو بكر   -سنة ثمان وثالثمائة إمالء  -ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاب، ثني ابن أبي   أحمد بن محمد بن َساِلِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ حد 
فديك، عن رباح ابن أبي معروف، عن قيس بن سعد، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َيْدُخُل اْلَجنََّة َرُجٌل ال َيْبَقى ِفيَها  َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ًبا« َفَقاَل: َأُبو بكر يا رسول هللا، ما ثواب  َأْهُل َداٍر َوال ُغْرَفٍة ِإال َقاُلوا َمْرَحًبا َمْرحَ 
ُجُل ِفي َذِلَك اْلَيْوِم؟ َقاَل »َأَجْل َوَأْنَت ُهَو َيا َأَبا   َبْكٍر« َهَذا الرَّ

 في إسناده مجاهيل  975 1298
أيوب بن يوسف بن 

أيوب البزاز المصري أبو 
 القاسم 

ُد ْبن   ِإْسَماِعيل ْبن عمر البجلي أخبرنا جدي َأُبو اْلَقاِسِم َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
َثَنا َأيُّوُب ْبُن ُمْصَعٍب   ثنا عنبس بن إسماعيل َحدَّ َأيُّوُب ْبُن ُيوُسَف ْبِن َأيُّوَب حد 
اْلُكوِفيُّ َعْن ِإْسَراِئيَل َعْن َأِبي ِإْسَحاق َعِن اْلَبَراِء َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى 

  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْأُكُل ُتوًتا ِفي َقْصَعٍة.َّللاَُّ 

 في إسناده مجاهيل  976 1299
أيوب بن يوسف بن 

أيوب البزاز المصري أبو 
 القاسم 

ُد ْبن ِإْسَماِعيل ْبن عمر البجلي أخبرنا جدي َأُبو اْلَقاِسِم  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
َثَنا َأيُّوُب ْبُن ُمْصَعٍب   ثنا عنبس بن إسماعيل َحدَّ َأيُّوُب ْبُن ُيوُسَف ْبِن َأيُّوَب حد 

اْلَبَراء,ِ  َعِن  ِإْسَحاق  َأِبي  َعْن  ِإْسَراِئيَل  َعْن  ُ   اْلُكوِفيُّ  َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن 
 َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َعِليٌّ ِمنِ ي ِبَمْنِزَلِة َرْأِسي ِمْن َبَدِني« 
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إسناده ضعيف. وفي  1895 1300
 القلب من ثبوته شيء 

الفضل ْبن سهل ْبن عبد  
، َأُبو العباس الملقب   َّللاَّ

 ذا الرياستين   

َثِني َأُبو َطاِلٍب َيْحَيى ْبُن َعِليِ  ْبِن الطَّيِ ِب الدسكري  َثَنا    - لفظا بحلوان   -َحدَّ َحدَّ
َقاَل:   اْلَهَرِويُّ  اْلَكاِتُب  بِ يُّ  ْبِن ِضَراٍر الضَّ َراِفِع  ْبُن  ُعَمَر ِضَراُر  َأُبو  َأُبو  َثِني  َحدَّ

َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َمْهِديٍ    ِ ْبُن ُموَسى اْلَبْغَداِديُّ اْلَكاِتُب، َحدَّ اْلَحَسِن َعْبُد َّللاَّ
ٍد اْلُمَزِنيُّ  ثنا علي  أبو ُمَحمَّ ، حد  َقاَل:    -َوَكاَن َكاِتًبا َأِديًبا   -اْلَفِقيُه المتكلم الن حوي 

َثِني َعْبُد َّللاَِّ  وكان كاتبا   - ْبُن َأْحَمَد اْلَبْلِخيُّ َوُهَو َأُبو القاسم الكعبي المتكلم َحدَّ
َثِني    - لمحم د ابن َزْيدٍ  ِ ْبُن َطاِهٍر َقاَل: َحدَّ َثِني َعْبُد َّللاَّ َثِني َأِبي َقاَل: َحدَّ َقاَل: َحدَّ

َثِني اْلَفْضُل ْبُن سَ  ُذو    -ْهلٍ َطاِهُر ْبُن الحسين بن مصعب بن رزيق َقاَل: َحدَّ
َياَسَتْينِ  اْلَحِميِد    -الرِ  َثِني َعْبُد  َقاَل: َحدَّ َبْرَمٍك  ْبِن  َخاِلِد  ْبُن  َيْحَيى  َثِني  َقاَل: َحدَّ

َثِني َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن مروان  َثِني سالم ابن ِهَشاٍم اْلَكاِتُب َقاَل: َحدَّ اْلَكاِتُب َقاَل: َحدَّ
ٍت َكاِتُب اْلَوْحِي َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  كاتب عثمان قال: حدثني زيد ابن َثابِ 

يَن ِفيِه«  . ِحيِم َفَبيِ ِن السِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َكَتْبَت ِبْسِم َّللاَّ  َّللاَّ

1301 1386 
إسناده ضعيف. وقال 

 ابن منده: ال يثبت 
شقيق بن سلمة، أبو  

 وائل األسدي   

َثَنا َأْحَمُد   ل، َحدَّ أخبرنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، أخبرنا َعْبد الملك بن الحسن المعد 
َثَنا َهاُروُن ْبُن َعْنَبَسَة   ثنا محم د بن حميد، َحدَّ ْحَمِن ْبِن َمْرُزوٍق، حد  ْبُن َعْبِد الرَّ

اِئٍل: َمْن َأْدَرْكَت؟ َقاَل: َبْيَنَما َأَنا َأْرَعى َغَنًما أَلْهِلي،  َعْن َعاِصٍم َقاَل: ُقْلُت أَلِبي وَ 
ُقوا َغَنِمي، َفَوَقَف َرُجٌل ِمْنُهْم َفَقاَل: اْجَمُعوا ِلْلُغالِم    -َأْو َفَواِرُس   -ِإْذ َمرَّ َرْكبٌ  َفَفرَّ

ْقُتُموَها َعَلْيِه، َفَتِبْعُت َرُجال ِمْنُهْم َفقُ  ْلُت: َمْن َهَذا؟ َقاَل: َهَذا النَِّبيُّ َغَنَمُه َكَما َفرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.   َصلَّى َّللاَّ

إسناده ضعيف. وقال  2204 1302
 البيهقي: ال يصح.   

أبو عبد الرحمن،   
 المدائني 

، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا عمر   َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد بن عبد الملك القرشي 
َثَنا  بن الحسن،   ُد ْبُن ِبْشِر ْبِن َمَطٍر َقاال: َحدَّ َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن اْلَفْضِل َوُمَحمَّ َحدَّ

 ، ْحَمِن اْلَمَداِئِنيِ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ َثَنا ُمَحمَّ َوْهُب ْبُن َبِقيََّة، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَجاَز  َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن ُحَذْيفَ  َة: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َشَهاَدَة اْلَقاِبَلِة. 

1303 758 
إسناده ضعيف. وقال 
الدارقطني: الحديث  

 غير ثابت 

محمد بن درهم العبسي  
 المدائني 

َأْحَمَد ْبِن َفاِرٍس،   ِ ْبُن َجْعَفِر ْبِن  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ َقاَل: َحدَّ َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ثنا   ، حد  ثنا عاصم بن علي  ِ ْبِن َمْسُعوٍد العبيدي، حد  َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ

ْحَمِن، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َقَتاَدَة:    محم د بن درهم المدايني، َعْن َكْعِب ْبِن َعْبدِ  الرَّ
ُسوا َمْسِجًدا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَتى َعَلى َرْهٍط ِمَن اأَلْنَصاِر َقْد َأسَّ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 تملئوه«. َلُهْم ِلَيْبُنوُه َفَقاَل: »َأْوِسُعوُه 

1304 893 
إسناده ضعيف. وقد  

اختلف في وصله  
 . وإرساله

إبراهيم بن محمد بن  
 أحمد العطار أبو إسحاق

ْبَن   ِإْبَراِهيَم  َأنَّ  َيْذُكُر  َمْشِقيُّ  الدِ  ُعْثَماَن  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  ِإَليَّ  َكَتَب 
ِد ابن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َثاِبٍت    اْلَعطَّاَر َأْخَبَرُهْم ِفي سنة ست وثالثين وثالثمائة. ُمَحمَّ

  ، اِنيُّ َثِني ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد ْبن ُجَمْيٍع اْلَغسَّ ثني محم د بن علي الصوري، َحدَّ وحد 
ثنا إبراهيم ابن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َثاِبٍت َأُبو ِإْسَحاَق اْلَبْغَداِديُّ  ثنا    - بصيدا  - حد  حد 

، َعْن أحمد بن بكرويه   َثَنا َماِلٌك َعِن الزُّْهِريِ  ثنا محم د بن كثير، َحدَّ البالسي، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 »ال َيْغَلُق الرَّْهُن، َلُه ُغْنُمُه َوَعَلْيِه ُغْرُمُه« 
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1305 1625 

إسناده ضعيف. وقد  
انقلب إسناده على  

  رعبد الجباالقاضي 
 المعتزلي. 

عبد الجبار بن أحمد بن  
عبد الجبار، أبو الحسن  

 األسداباذي 

ْيَمِري   ِ الصَّ َوأبو اْلَقاِسِم التَُّنوِخيُّ َقاال: َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو    َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبد َّللاَّ
َثَنا َأُبو  -ببغداد -عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار األسدآباذي  اْلَحَسنِ  َحدَّ

َثَنا   ك ري، َحدَّ اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن سلمة، حدثني محم د بن المغيرة الس 
َثَنا  ِهَشاُم ْبُن ُعَبيْ  ِ الرَّاِزيُّ َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد َقاَل: َحدَّ ِد َّللاَّ

ُ   -ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبرٍ  َأَراُه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َوَسلَّمَ  ُروهُ   - َعَلْيِه  ُتَعزِ  قوله:   ِفي 

ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: »َقاَل: »َوَما    َتْنُصُروُه«. َذاَك؟« َقاُلوا: َّللاَّ

1306 769 

رجال إسناد الطريق  
الثاني كلهم ثقات. إال  
أن المحفوظ روايته  
عن ِإْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد  

 مرسال.

محمد بن سليمان بن  
حبيب األسدي ابو  

 يعرف بلوين  جعفر،

َبْكٍر   َأُبو  َأْحَمد ْبن اْلُحَسْين ْبن محمد األصبهاني  َأْخَبَرَنا  َأْحَمُد ْبن ُمَحمَّد ْبن 
َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َعْبَداَن ْبِن   -سمعت منه بهمذان  -المعروف الفيج

يرازي  الحافظ  َثَنا    -باألهواز   -محم د الش  ثنا علي  بن الحسين بن معدان، َحدَّ حد 
أ  -ببغداد   -لوين مدينة  شريك، في  َثَنا  َحدَّ ومائتين،  أربعين  سنة  جعفر  بي 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن   اُر َوَأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ ُد ْبُن ُعَمر ْبِن ُبَكْيٍر النَّجَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
ِ ْبن  ْبِن ُعَمَر ْبِن ُبْرَهاَن اْلَغزَّاُل، َقاال: َثَنا َأُبو اْلَفْضِل ُعَبْيُد َّللاَّ ْحَمن   َحدَّ َعْبد الرَّ

ثنا محم د بن   ثنا أبو بكر محم د بن هارون ابن حميد المجدر، حد  ، حد  الزُّْهِري 
ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن ِديَناٍر، َعْن َأِبي َجْعَفٍر،  سليمان لوين، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد، َعْن َأِبيِه َقاَل: َكاَن َقْوٌم ِعْنَد النَِّبيِ  َص  لَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه   َفَدَخَل َعِليٌّ َفَخَرُجوا، َفَلمَّا َخَرُجوا َتالَوُموا َفَرَجُعوا. َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َأْدَخَلُه   َوَأْخَرَجُكْم«. َوَسلََّم: »َما َأَنا َأْدَخْلُتُه َوَأْخَرْجُتُكْم، َبِل َّللاَّ

1307 1740 

عدا  رجال إسناده ثقات  
ْبن َسْلَمان   َأْحَمد
اد، وهو صدوق.  النَّجَّ

وقد صوب الخطيب  
 وقفه على أبي هريرة  

علي ْبن الحسن ْبن  
عبدويه، َأُبو الحسن 

 الخزاز 

ثنا أبو الحسن   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر، أخبرنا مكرم بن أحمد القاضي، حد 
َحدَّ  الخزاز،  الحسن  ابن  َبْكٍر  علي   َأُبو  وَأْخَبَرَنا  َعاِمٍر.  ْبُن  اأَلْسَوُد  َشاَذاُن  َثَنا 

ادُ  َثَنا َأْحَمد ْبن َسْلَمان النَّجَّ الُل، َحدَّ َقاَل: ُقِرَئ َعَلى    -ِإْمالءً   -َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر الدَّ
َعْبَدَوْيهِ  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبِن  أسمع  -َعِليِ   عامر،    -وأنا  بن  أسود  شاذان  ثنا  حد 

رنا شعبة َعْن َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ  أخب
َعَلى   َصلَّى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  ُثمَّ النَِّبيَّ   َقاَل:  اْلَمْنُفوِس 

 القبر«. »اللَُّهمَّ َأِعْذُه ِمْن َعَذاِب 

1308 716 

رجال إسناده ثقات عدا  
صاحب الترجمة فلم  
يذكر فيه الخطيب  

 تعديال.   والجرحا 

أحمد بن منصور  
 المدائني 

ثنا   ثنا سليمان بن أحمد الطبراني، حد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ بن شهريار، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
المدائني   منصور  بن  هاشم   - أحمد  بني  إسحاق    -مولى  بن  محم د  ثنا  حد 

 ، َثَنا َأُبو َضْمَرَة َأَنُس ْبُن ِعَياٍض، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اأَلْنَصاِريِ  المسيبي، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخْسٌف ِقَبَل    َعنْ  َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: ُذِكَر ِفي َزَماِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ِ ُيْخَسُف ِبَأْرٍض ِفيَها اْلُمْسِلُموَن؟   اْلَمْشِرِق، َفَقاَل َبْعُض النَّاِس: َيا َرُسوَل َّللاَّ
 َخَبُث« الْ َفَقاَل: »َنَعْم، ِإَذا َكاَن َأْكَثَر َأْهِلَها 

1309 101 

رجال إسناده كلهم  
ثقات عدا شيخ 
الطبراني صاحب  

الترجمة )محمد بن  

محمد بن أحمد بن يزيد  
 النرسي 

َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد بن عبد هللا بن شهريار قال َأْنَبَأَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب  
ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيِزيَد النَّْرِسيُّ اْلَبْغَداِديُّ قال نبأنا أبو عمر   الطََّبَراِنيُّ َقاَل نبأنا ُمَحمَّ

وِريُّ اْلُمْقِرُئ َعْن   ٍد اْلَيِزيِديِ  َعْن َأِبي َعْمِرو ْبِن  حفص ابن ُعَمَر الدُّ َأِبي ُمَحمَّ
اْبِن َعبَّاٍس. َأنَُّه َكاَن ُيْنِكُر َعَلى َمْن َيْقَرُأ َوَما َكاَن ِلَنِبيٍ     ُمَجاِهٍد َعنِ اْلَعالِء َعْن  
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أحمد بن يزيد النرسي( 
فإن الخطيب لم يذكر  

 تعديال   والفيه جرحا 

ُ َتَعاَلى: َأْن ُيَغلَّ، َوَيُقوُل: َكْيَف ال َيُكوُن َلُه َأْن ُيَغلَّ َوَقْد َكاَن َلُه َأْن َيْقُتلَ  ؟ َقاَل َّللاَّ
َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن اتََّهُموا النَِّبيَّ    [.112]آل عمران    {َوَيْقُتُلوَن اأْلَْنِبياَء ِبَغْيِر َحقٍ }

  :ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َشْيٍء ِمَن اْلَغِنيَمِة، َفَأْنَزَل َّللاَّ َوما كاَن ِلَنِبيٍ  َأْن }َصلَّى َّللاَّ
 [. 161عمران    ]آل {َيُغلَ 

1310 62 

رجال إسناده كلهم  
حسن إال ان القاسم  

ببن مالك المزني  
)صدوق فيه لين من  
 صغار الطبقة الثامنة( 

محمد بن إسحاق بن  
إبراهيم السراج أبو  

 العباس 

بن   محم د  نبأنا  قال  الغز ال  بزهان  بن  ُعَمَر  ْبُن  اْلُحَسْيُن   ِ َّللاَّ َعْبِد  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ر اج قال نبأنا َعْمُرو ْبُن ُزَراَرَة النَّْيَساُبوِريُّ َوَيْعُقوُب ْبُن َماَهاَن: قاال.   إسحاق الس 

ِن اْبِن ِسيِريَن َعِن اْبِن  نبأنا القاسم ابن َماِلٍك اْلُمَزِنيُّ َعْن َعاِصٍم اأَلْحَوِل عَ 
الِة؟ ُقْلُت: َلمَّا َأْن َسِمْعُت اأَلَذاَن   َعبَّاٍس. َقاَل َقاَل ِلي ُعَمُر: َما َحَبَسَك َعِن الصَّ
ْأُت ُثمَّ َأْقَبْلُت. َقاَل ُعَمُر: اْلُوُضوُء َأْيًضا؟ َما ِبَهَذا ُأِمْرَنا. َقاَل: َفَما َتَرْكُت  َتَوضَّ

  اْلُجُمَعِة َبْعُد.اْلُغْسَل َيْومَ 

1311 2135 

رجال إسناده ثقات، إال  
أنه غير محفوظ من 

هذا الطريق. والصحيح  
المحفوظ روايته من  

رواية أبي قتاده  
 األنصاري 

َيْحَيى ْبن الصامت،   
 المدائني:

َثَنا  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق، أخبرنا محم د بن عبد هللا   ، َحدَّ افعي  الش 
  ، امت المدائني  َأُبو ِعيَسى الطُّوِسيُّ ُموَسى ْبُن َهاُروَن، حدثنا يحيى بن الص 
  ِ َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَفَزاِريُّ َعِن اأَلْوزَاِعيِ  َعِن الزَُّبْيِديِ  َعْن َعاِمُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ

َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى    -ُن ِرْزٍق َكَذا ِفي اأَلْصلِ َقاَل ابْ   -ْبِن الزَُّبْيِر َعْن َأِبيهِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْسِجَد َفال َيْجِلْس َحتَّى ُيَصلِ َي َرْكَعَتْيِن«  .   َّللاَّ

1312 2212 

رجال إسناده جلهم من  
وأوالدهم   الخلفاء

وزوجاتهم، وليسوا من  
المعروفين المشهورين  
بالرواية. ]راجع الزوائد  

577/9 ] 

 الخيزران زوجة المهدي  

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو ُنَعْيٍم َعْبُد اْلَمِلِك   َأْخَبَرِنيهِ  ، َحدَّ ِ ْبُن َأِبي اْلَفْتِح اْلَفاِرِسيُّ ُعَبْيُد َّللاَّ
ُد ْبُن  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ ْبُن أحمد األسترآباذي، حدثنا أبو بكر بن رزيق، َحدَّ

َثَنا َأُبو ِإسْ  ل، َحدَّ ُد ْبُن َهاُروَن ْبِن َأْحَمَد ْبِن زحمويه بن إبراهيم الخال  َحاَق ُمَحمَّ
َثِني َأُبو ِعيَسى َيْعُقوُب ْبُن َعْبِد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن يعقوب بن َأِميِر   عيسى، َحدَّ

َثْتِني    اْلُمْؤِمِنيَن اْلَمْنُصور َقاَل: َد ْبَن ُسَلْيَماَن ْبِن َمْنُصوٍر َيُقوُل: َحدَّ َسِمْعُت ُمَحمَّ
ُسَليْ  ِبْنُت  َقاَلْت:َزْيَنُب  اْلُمْؤِمِنيَن    َماَن  َأِميُر  َثِني  َحدَّ َقاَلْت:  اْلَخْيُزَراُن  َثْتِني  َحدَّ

ُ َعَلْيِه   ِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اْلَمْهِديُّ َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
ُ ُكلَّ َشيْ  َ َوَقاُه َّللاَّ  ٍء«  .َوَسلََّم: »َمِن اتََّقى َّللاَّ

1313 530 

رجال إسناده حديثهم  
حسن إال أنه شاذ.  
والمحفوظ أنه صلى  
هللا عليه وسلم كان  

 يقبل وهو صائم.

أحمد بن سعيد بن  
 شاهين أبو العباس  

ثنا أحمد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق أخبرنا محم د بن عبد هللا الشافعي حد 
َثَنا  ابن سعيد بن شاهين   ثنا معافى بن عمران َحدَّ ثنا مسعود بن جويرية حد  حد 

َأُبو َحِنيَفَة َعْن ِزَياِد ْبِن َعالَقَة َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن َعْن َعاِئَشَة: َأنَّ النَِّبيَّ 
ُل َوُهَو ُمْحِرٌم.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُيَقبِ   َصلَّى َّللاَّ

1314 2172 

حديثهم  رجال إسناده 
حسن عدا صاحب  

وعدا َيْحَيى   الترجمة.
ِ َأُبو َعْبِد  ْبُن َعْبِد َّللاَّ

يعقوب ْبن ِإْسَحاق، َأُبو   
 يوسف الدعاء 

  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن أبي بكر، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القط ان، 
ِ َأُبو َعْبِد  َحدَّ  َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد َّللاَّ اُء، َحدَّ عَّ َثَنا َأُبو ُيوُسَف َيْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق الدَّ

 ُ َمْشِقيُّ َعِن اأَلْوَزاِعيِ  َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ِ الدِ  َّللاَّ
َقْوِلهِ  ِفي  َوَسلََّم  َتَعاَلى:  َعَلْيِه  َمْسِجدٍ }  ُكلِ   ِعْنَد  ِزيَنَتُكْم   { ُخُذوا 

َعالِ 31]األعراف   الُة ِفي النِ   «. [ َقاَل: »الصَّ
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َمْشِقيُّ فلم يرد   ِ الدِ  َّللاَّ
 فيهم جرحا وال تعديال. 

1315 1948 
رجال إسناده حديثهم  
حسن. واختلف في  

 وصل الحديث وإرساله. 

ليث ْبن حماد، َأُبو عبد   
 الصفار البصري الرحمن 

ُتْرَكانَ  ْبِن  اْلَفَرِج  ْبُن  ُتْرَكاُن  الباقالني  - َأْخَبَرَنا  الحسين  بكر    -أبو  أبو  ثنا  حد 
َثَنا َلْيُث   ثنا إدريس بن عبد الكريم، َحدَّ محم د ابن الحسن بن مقسم العط ار، حد 

َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُسمَ  َثَنا َعْبُد الواحد بن زياد، َحدَّ اٍد َقاَل: َحدَّ ْيٍع اْلَحَنِفيُّ ْبُن َحمَّ
 َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنِ ي َأْسَمُع َّللاَّ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِللنَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

تانِ }َيُقوُل:   َفِإْمساٌك ِبَمْعُروٍف }[ َفَأْيَن الثَّاِلَثُة؟ َقاَل:  229]البقرة    {الطَّالُق َمرَّ
 [. 229]البقرة   {نٍ َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحسا 

1316 1223 

رجال إسناده حديثهم  
حسن، عدا صاحب  
الترجمة فلم يذكر  

الخطيب فيه جرحا وال  
 تعديال.  

 حاتم بن حميد ابو عدي 

َثَنا َحاِتُم ْبُن ُحَمْيٍد َأُبو َعِديٍ    أنبأنا ابن شهريار، أنبأنا سليمان بن أحمد، َحدَّ
ثنا عاصم بن يوسف اليربوعي،  ثنا يوسف بن موسى القط ان، حد  ، حد  اْلَبْغَداِديُّ

َثَنا ُسَعْيُر ْبُن اْلِخْمِس َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: ُأِتيَ   النَِّبيُّ َصلَّى َحدَّ
َل َصَدَقٍة َجاَءْتُه ِمْن َمْعِدٍن. َفَقاَل:   ِبِقْطَعٍة ِمْن َذَهٍب َكاَنْت َأوَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َّللاَّ
»َما َهِذِه؟« َفَقاُلوا: َصَدَقٌة ِمْن َمْعِدٍن َلَنا. َفَقاَل: »ِإنََّها َسَتُكوُن َمَعاِدُن، َوَسَيُكوُن  

 َّللاَِّ« ِفيَها َشرُّ َخْلِق 

1317 277 
رجال إسناده حديثهم  
حسن، عدا َعْبد َّللاَِّ  
 ْبن ُمَحمَّد ْبن ُعَقْيٍل.

محمد بن علي بن عتاب  
 القماط اإليادي أبو بكر 

َثَنا   ثني إسماعيل بن علي الخطبي، َحدَّ َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلِد بن جعفر، حد 
ِ ْبُن ُمَحمٍَّد التَِّميِميُّ َقاَل:   َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َعتَّاٍب َأُبو بكر، َحدَّ ُمَحمَّ

ُث َعْن َعْبد َّللاَِّ  اَد ْبَن َسَلَمَة ُيَحدِ  ِد ْبِن  َسِمْعُت َحمَّ  ْبن ُمَحمَّد ْبن ُعَقْيٍل َعْن ُمَحمَّ
َن ِفي َسْبَعِة َأْثَواٍب.  َعِليٍ  َعْن َأِبيِه: ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُكفِ   َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

1318 142 

رجال إسناده كلهم  
بن   ثقات عدا )محرر

أبي هريرة الدوسي(  
فإنه لم يوثقه غير ابن  

 حبان 

محمد بن أبان بن وزير 
  بكر،البلخي أبو 

 مستملي وكيع 

َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز الطاهري قال نبأنا أبو الفضل ُعَبْيد َّللاَّ ْبن َعْبد  
ِر قال نبأنا محم د  ُد ْبُن َهاُروَن ْبِن ُحَمْيِد ْبِن اْلُمَجدِ  ْحَمن الزُّْهِري  قال نبأنا ُمَحمَّ الرَّ

ْبِن  بن   ُمَحمَِّد  َعْن   ، الثَّْوِريِ  ُسْفَياَن  َعْن  زَّاِق،  الرَّ َعْبُد  نبأنا  قال  البلخي   أبان 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اْلُمْنَكِدِر، َعْن محرر بن أبي هريرة، َعْن َأِبيِه، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 «. َقاَل: »َما َأَهلَّ ُمِهلٌّ َقطُّ ِإال آَبِت الشمس بذنوبه

1319 465 

إسناده ضعيف.   
وقوله صلى هللا عليه  
وسلم »النَّاُس َمَعاِدٌن«  

صح من غير هذا  
 الطريق.

أحمد بن إسحاق بن  
 إبراهيم المروزي أبو بكر 

ثنا أبو بكر أحمد   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر أخبرنا حامد بن محم د الهروي حد 
ثنا إبراهيم بن محم د  ِبَبْغَداَد حد  ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَفْضِل اْلِمْرَوِزيُّ  ْبِن  ابن ِإْسَحاَق 

ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َمْسُموٍل َعِن ابِن سلمة ع ن َوْهَراٍم َعِن الشافعي أخبرنا ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  ابِن َطاُوٍس َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

اٌس، َواْلِعْرُق السوء كاألب   السوء«. »النَّاُس َمَعاِدٌن، َواْلِعْرُق َدسَّ

1320 1970 

 ضعيف،إسناده 
ولقوله صلى هللا عليه  
وسلم »َواْغَتِسْل ِبَماٍء  
 َوِسْدٍر« شاهد صحيح.

منصور بن عمار بن   
كثير، أبو السري  
 السلمي الواعظ  

النَّاِقُد،  َعِليٍ   ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ُعَمُر  َأْخَبَرَنا   ، الجوهري  علي  بن  الحسن  أخبرني 
َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن اْلُحسَ  وِفيُّ َقاَل: َسِمْعُت ُسَلْيَم ْبَن َمْنُصوِر َحدَّ ْيِن الصُّ

اٍر َيُقوُل: َثِني َمْعُروٌف اْلَخيَّاُط َأُبو اْلَخطَّاِب َقاَل:    ْبِن َعمَّ َثِني َأِبي َقاَل: َحدَّ َحدَّ
ا َأْسَلْمُت َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم  َسِمْعُت َواِثَلَة ْبَن اأَلْسَقِع َيُقوُل: َلمَّ

َفَأْسَلْمُت َعَلى َيَدْيِه. َفَقاَل ِلي: »اْذَهْب َفاْحِلْق َعْنَك َشْعَر اْلُكْفِر َواْغَتِسْل ِبَماٍء  
 َوِسْدٍر«. 
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1321 1434 

إسناده ضعيف. 
ال  الثاني »والشطر 

َيْنَبِغي ِلَحاِمِل  
اْلُقْرآِن...« قد ورد  

بإسناد حسن لكن مع  
 آخره  اختالف

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن   َعْبُد َّللاَّ
، أبو   ِد ْبِن َعْبد َّللاَّ ُمَحمَّ

اْلُحَسْين المقرئ  
 األصبهاني 

ِد ْبِن َعْبد هللا  أخبرنا العتيقي ِ ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َعْبد َّللاَّ ، َحدَّ
َثَنا َأُبو َبْكٍر ِإْسَحاُق   ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص، َحدَّ َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ ، َحدَّ األصبهاني 

ْلِت عَ  َثَنا َسْعُد ْبُن الصَّ ْن ِإْسَماِعيَل ْبِن رافع األنصاري   ْبُن ِإْبَراِهيَم َشاَذاُن، َحدَّ
ِ ْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبيِ    ِ ْبِن َأِبي اْلُمَهاِجِر َعْن َعْبِد َّللاَّ عن إسماعيل ابن ُعَبْيِد َّللاَّ
ِ ُأْعِطَي َأْفَضلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن َفَرَأى َأنَّ ِمْن َخْلِق َّللاَّ   َصلَّى َّللاَّ

َيْنَبِغي  َوَقاَل: »ال  ُ، َوَعظََّم َما َصغََّر َّللاَُّ«  َفَقْد َصغََّر َما َعظََّم َّللاَّ ُأْعِطَي،  ا  ِممَّ
ِلَحاِمِل اْلُقْرآِن َأْن َيِجَد ِفيَمْن َيِجَد، َوال َيْجَهَل ِفيَمْن َيْجَهَل، َوَلِكنَُّه َيْعُفو َوَيْصَفُح 

 ِلِعزِ  اْلُقْرآِن«  

1322 1360 

إسناده ضعيف. 
والشطر المتعلق برعي  
األنبياء عليهم الصالة  
والسالم للغنم، مروي 
في الصحيحين من  

 حديث جابر  

 سلم بن ابراهيم الوراق 

ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَبْخَتِريِ   َثَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَمَر ْبِن ُبْرَهاَن اْلَغزَّاُل، َحدَّ
زَّازُ  بن   -الء إم  - الرَّ سلم  ثنا  حد  اْلَوزَّاُن،  َصاِلٍح  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ

، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  ثنا سعيد بن محم د الزُّْهِريِ  إبراهيم، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْحِسُنوا إِ  َلى اْلَماِعِز َواْمَسُحوا َعْنَها  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

الرغام، َفِإنََّها ِمْن َدَوابِ  اْلَجنَِّة، َما ِمْن َنِبيٍ  ِإال َوَقْد َرَعى« َقاُلوا: َوَأْنَت؟ َقاَل: 
 »َوَأَنا َقْد َرَعْيُت اْلَغَنَم«  

إسناده ضعيف. وأصل   1147 1323
 الحديث صحيح 

الحسين بن خالد  
 الضرير ابو الجنيد 

َثَنا َأُبو   ، َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن عبد الواحد الهاشمي 
َأُبو   َثَنا  ثنا أحمد بن يحيى السوسي، َحدَّ اأَلْثَرُم، حد  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلَعبَّاِس 

ْلَحَكِم َقاَل: َأْخَبَرِني َأَنُس ْبُن َماِلٍك  اْلُجَنْيِد ُحَسْيُن ْبُن َخاِلٍد اْلَمْكُفوُف َعْن َعْبِد ا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يوم، فلم  َعْن َأِبي َطْلَحَة َقاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
أره قط َفَرًحا، َوال َأْطَيَب َنْفًسا ِمْنُه َيْوَمِئٍذ، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل هللا بأبي أنت وأمي 

فقال: »َيا َأَبا َطْلَحَة   -يعني اليوم  - َأَرَك َقطُّ َأَشدَّ َفَرًحا، َوال َأْطَيَب نفسا منكَلمْ 
ُد ِإنَّ   َوَما َيْمَنُعِني َأْن ال َأُكوَن َكَذِلَك َوِإنََّما َفاَرَقِني ِجْبِريُل آِنًفا، َفَقاَل: يا ُمَحمَّ

ْيَس َأَحٌد ِمْن ُأمَِّتَك ُيَصلِ ي َعَلْيَك َصالًة ِإال َردَّ  َربََّك َبَعَثِني ِإَلْيَك َوُهَو َيُقوُل ِإنَُّه لَ 
ُ ِمْثَل َصالِتِه َعَلْيَك، َوِإال َكَتَب َلُه ِبَها َعْشَر َحَسَناٍت، َوَحطَّ َعْنُه ِبَها َعْشَر   َّللاَّ

َئاٍت، َوَرَفَع َلُه ِبَها َعْشَر َدَرَجاٍت، َوال َيُكوُن ِلَصالِتِه ُمْنَتَهى ُدو  َن اْلَعْرِش، ال  َسيِ 
ُ َعَلْيِه   َتُمرُّ بملك إال  وَقاَل: َصلُّوا َعَلى َقاِئِلَها َكَما َصلَّى َعَلى ُمَحمٍَّد َصلَّى َّللاَّ

 َوَسلََّم  « .

1324 1793 

إسناده ضعيف. وأمره 
صلى هللا عليه وسلم  
بقتل كالب المدينة  

ثابت في الصحيح، ثم  
نهي النبي صلى هللا  

 قتلها عليه وسلم عن 

علي ْبن القاسم بن  
العباس بن الفضل بن  

شاذان، أبو الحسن 
 القاضي الر ازي 

اْلَقاِسِم ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن   َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن  َثَنا اْلَقاِضي  َأْخَبَرَنا العتيقي، َحدَّ
ا ِفي   . َقِدَم َعَلْيَنا َحاجًّ   - َسَنِة اْثَنَتْيِن َوَثَماِنيَن وثالثمائةاْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن الرَّاِزيُّ

َثَنا َيْعُقوُب   ثنا محم د بن حميد الر ازي، َحدَّ ثنا أحمد بن خالد الحروري، حد  حد 
ِ اأَلْشَعِريُّ َعْن ِعيَسى ْبِن َجاِرَيَة َعْن َجاِبٍر َقاَل: َأَمَر النَِّبيُّ َصلَّى  ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ِ َمْنِزِلي َّللاَّ ِبَقْتِل ِكالِب اْلَمِديَنِة، َفَجاَء اْبُن ُأمِ  َمْكُتوٍم َفَقاَل: َيا َنِبيَّ َّللاَّ
 َشاِسٌع َوِلي َكْلٌب، َفَرخََّص َلُه َأيَّاًما، ُثمَّ َأَمَر ِبَقْتِلِه. 
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1325 870 

إسناده ضعيف. وأول  
الحديث إلى قوله: 

))وذمة رسوله((، من 
عدة طرق يصح  

 بمجموعها.  

 إبراهيم بن زياد القرشي 

ِد   ِ ْبُن ُمَحمَّ اُر َقاَل: َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ِد النَّجَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم ُعَبْيُد َّللاَّ
َثَنا ثنا محم د بن    ْبِن سليمان المخرمي، َحدَّ ِ ْبِن َأيُّوَب، حد  ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاَّ

، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن ِعْكِرَمَة،   َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِزَياٍد اْلُقَرِشيُّ ي ان، َحدَّ ار بن الر  بك 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »مَ  ْن َأَعاَن َعَلى َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ِ َوِذمَِّة َرُسوِلِه، َوَمْن َمَشى ِإَلى  ا َفَقْد َبِرَئ ِمْن ِذمَِّة َّللاَّ َباِطٍل ِلَيْدَحَض ِبَباِطِلِه َحقًّ
اْلِقَياَمةِ  َيْوَم  َرَقَبَتُه   ُ َأَذلَّ َّللاَّ ِلُيِذلَُّه  اأَلْرِض  ِ ِفي  َيْوِم   -ُسْلَطاِن َّللاَّ ِإَلى  َقاَل:  َأْو 

ِ ِفي اأَلْرِض ِكَتاُب    -ةِ اْلِقَيامَ  َخُر َلُه ِمْن ِخْزٍي َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوُسْلَطاُن َّللاَّ َمَع َما ُيدَّ
ِ َوُسنَُّة َنِبيِ ِه، َوَمِن اْسَتْعَمَل َرُجال َوُهَو َيِجُد َغْيَرُه َخْيًرا ِمْنُه َوَأْعَلَم ِمْنُه ِبِكَتاِب   َّللاَّ

َفَقدْ  ِه  َنِبيِ  َوُسنَِّة   ِ َأْمِر  َّللاَّ ِمْن  َوِلَي  َوَمْن  اْلُمْؤِمِنيَن،  َوَجِميَع  َوَرُسوَلُه   َ َخاَن َّللاَّ  
ي   َوُيَؤدِ  َيْنُظَر ِفي َحاَجاِتِهْم،  ُ َلُه ِفي َحاَجٍة َحتَّى  َيْنُظِر َّللاَّ اْلُمْسِلِميَن َشْيًئا َلْم 

ْثُل ِإْثِم ست وثالثين زنية ِفي ِإَلْيِهْم ُحُقوَقُهْم، َوَمْن َأَكَل ِدْرَهَم ِرًبا َكاَن َعَلْيِه مِ 
 اإِلْسالِم، َوَمْن َنَبَت َلْحُمُه ِمْن ُسْحٍت َفالنَّاُر َأْوَلى ِبِه« 

1326 1345 

إسناده ضعيف. 
وبعض ما جاء فيه  

مروي في الصحيحين  
من غير حديث ابن  
 مسعود رضي هللا عنه 

سعيد بن نفيس الصواف 
 المصري ابو عثمان 

الحسن   بن  علي   أخبرنا  النجار،  َّللاَّ  ُعَبْيِد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن   ِ َّللاَّ ُعَبْيُد  َأْخَبَرَنا 
ثنا عبد   وَّاُف المصري، حد  ُنَفْيٍس الصَّ َسِعيُد ْبُن  ُعْثَماَن  َأُبو  َثَنا  الجر احي، َحدَّ

َثَنا َأُبو َحاِزمٍ  اِر بْ   - الر حمن بن خالد، َحدَّ   -َن الحسن بن دينار َيْعِني َعْبَد اْلَغفَّ
َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن ِإْبَراِهيَم اْلَهَجِريِ  َعْن َأِبي اأَلْحَوِص َعْن َأِبي َمْسُعوٍد   َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َعَلى ُكلِ  ُمْسِلٍم ِفي ُكلِ  َيْوٍم  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ ِمنَّا؟ َقاَل: »ِإنَّ َتْسِليَمَك َعَلى اْلُمْسِلِم  َصَدَقًة« ُقْلَنا وَ  َمْن ُيِطيُق َذِلَك َيا َرُسوَل َّللاَّ
َوِإَماَطُتَك   َصَدَقٌة،  اْلِجَناَزِة  َعَلى  َوَصالَتَك  َصَدَقٌة،  اْلَمِريَض  َوِعَياَدَتَك  َصَدَقٌة، 

ِعيَف َصَدَقٌة«    اأَلَذى َعِن الطَِّريِق َصَدَقٌة، َوَعْوُنَك الضَّ

1327 1490 

إسناده ضعيف. 
وحديث أنس في 

بالحمد   االستفتاح
فحسب، ومن دون  

ذكر )علي(، مخرج في  
 الصحيحين وغيرهما.  

ِد ْبِن  ِ ْبِن ُمَحمَّ َعْبِد َّللاَّ
العباس بن بيان، أبو 

 القاسم اْلُكوِفي  البزاز 

ِد ْبِن َعِليٍ  ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن َعْبد َّللاَّ بن  ُد ْبُن ُمَحمَّ ثنا َأُبو ُعَبْيٍد ُمَحمَّ حد 
ْبُن    ِ َعْبُد َّللاَّ اْلَقاِسِم  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الحافظ،  أحمد  أبو  أخبرنا   ، الن يسابوري  يزداد 

ِد ْبِن العب اس البز از ثنا جبارة  -ببغداد   -ُمَحمَّ َثَنا َأُبو    -ابن مغلسيعني    -حد  َحدَّ
النَِّبيِ    َخْلَف  َقاَل: َصلَّْيُت  َأَنٍس  َعْن  ِديَناٍر،  ْبِن  َماِلِك  َعْن   ، اْلُحَمْيِسيُّ ِإْسَحاَق 
، فكانوا يستفتحون   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأِبي َبْكٍر، َوُعَمَر، وعثمان، وعلي  َصلَّى َّللاَّ

يِن. القراءة بالحمد هلل رب العالمين، ويقر   ءون ملك َيْوِم الدِ 

1328 646 

إسناده ضعيف. وخبر  
صومه صلى هللا عليه  
وسلم شعبان كله ثابت  

 في الصحيح. 

أحمد بن محمد بن حميد  
المقرئ المخضوب أبو  

 جعفر 

َمِد ْبِن َعِليِ  ْبِن  َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َعْبِد الصَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
 ، األشعري  بالل  أبو  ثنا  حد  اْلُمْقِرُئ،  ُحَمْيٍد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ محم د، 

، َعْن َيْحَيى   ثنا عامر بن سياف اْلَيَماِميُّ ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن حد 
ُ َعَلْيِه وسلم َيُصوُم َشْعَباَن   َعاِئَشَة ُأمِ  اْلُمْؤِمِنيَن َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َفِإنَُّه   َشْعَباَن،  ِإال  َتامًّا  َشْهًرا  َيُصوُم  َيُكْن  َوَلْم  ِبَرَمَضاَن،  َيِصَلُه  َكاَن  ُكلَُّه َحتَّى 
َأْن  ِإَلْيَك  ُهوِر  الشُّ َأَحبِ   َلِمْن  َشْعَباَن  ِإنَّ   ِ َّللاَّ َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  ُكلَُّه،  َيُصوُمُه 
َتُصوَمُه؟ َفَقاَل: »َنَعْم َيا َعاِئَشُة، ِإنَُّه َلْيَس َنْفٌس َتُموُت ِفي َسَنٍة ِإال ُكِتَب َأَجُلَها  

. َأْخَبَرَنا  َصاِلٍح«َأَجِلي َوَأَنا ِفي ِعَباَدِة َربِ ي َوَعَمٍل  ِفي َشْعَباَن، َوُأِحبُّ َأْن ُيْكَتَب  
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ار، َأْخَبَرَنا اْبن قانع: أن َأْحَمد ْبن حميد المقرئ مات   ف  ثنا الص  السمسار، حد 
 ِفي سنة ست وثمانين ومائتين. 

 ..إسناده ضعيف. 1131 1329
الحسن بن يوسف بن  

  علي،عبد الرحمن ابو 
 المعروف باخي الهرش 

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِريُّ َوَأُبو َسِعيٍد ُمَحمَّد ْبن ُموَسى 
َثَنا اْلَعبَّاُس ْبُن   َثَنا العب اس بن محم د بن يعقوب األصم َحدَّ الصيرِفي َقاال: َحدَّ

ثنا أبو علي الحسن بن يوسف أخبرنا الهرش ُمَحمَّ  وِريُّ حد  جار    -ِد ْبِن َحاِتٍم الدُّ
ثني الضحاك بن حمزة َعْن ُحَمْيٍد   -أحمد بن حنبل  ثنا بقية بن الوليد حد  حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َما ِمنْ   الطَِّويِل َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُمْسِلٍم َيُموُت َفَيْشَهُد َلُه رجالن من جيرته األدنين. َفَيُقوالِن: اللَُّهمَّ ال َنْعَلُم ِإال  
ُ ِلْلَمالِئَكِة اْشَهُدوا َأنِ ي َقْد َقِبْلُت َشَهاَدَتُهَما، َوَغَفْرُت َما ال َيْعَلَماِن«    َخْيًرا ِإال َقاَل َّللاَّ

1330 1762 

إسناده ضعيف. وقال 
الذهبي هذا حديث  
منكر بهذا السياق.  

وقوله صلى هللا عليه  
وسلم ))من كان له  

اإلمام له   فقراءةإمام 
قراءة(( ورد من حديث  
جماعة من الصحابة، 
وهو حسن بمجموع  

 طرقه.

علي ْبن روحان، َأُبو  
 الحسن الدقاق 

ثنا سليمان بن أحمد   -بأصبهان   -َجْعَفٍر اإِلَمامُ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن   حد 
 ، ثنا محم د بن الهيثم الواسطي  ، حد  ثنا علي  بن روحان البغدادي  الطبراني، حد 
َثَنا ُسْفَياُن ْبُن َسِعيٍد الثَّْوِريُّ  ِ ْبِن َرِبيَعَة بن العجالن، َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َصلَّى ِبَنا النَِّبيُّ  َعْن ُمِغيَرَة عَ  ْن ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد َّللاَّ
َك اأْلَْعَلى َفَلمَّا َفَرَغ   ْبِح َفَقَرَأ ُسوَرَة: َسبِ ِح اْسَم َربِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصالَة الصُّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه  ِمْن َصالِتِه َقاَل: »َمْن َقَرَأ َخْلفِ  ي؟« َفَسَكَت اْلَقْوُم، ُثمَّ َعاَوَد النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ   ،ِ َيا َرُسوَل َّللاَّ َأَنا  َرُجٌل:  َفَقاَل  َخْلِفي؟«  َقَرَأ  َوَسلََّم »َمْن 

ْم َخْلَف اإِلَماِم َفْلَيْصُمْت، َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِلي ُأَناَزُع اْلُقْرآَن!؟ ِإَذا َصلَّى َأَحُدكُ 
 «. َفِإنَّ ِقَراَءَتُه َلُه ِقَراَءٌة، َوَصالَتُه َلُه َصالةٌ 

1331 1633 

إسناده ضعيف. وقد  
ثبت من حديث زيد بن  

أرقم أن النبي صلى  
هللا عليه وسلم صلى 

 على الجنازة خمسا 

 عيسى البزاز المدائني 

َثَنا  أخبرنا الحسن بن علي    ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، َحدَّ الت ميمي 
ثنا عبد العزيز   مد، حد  َثَنا َعْبد الص  َثِني َأِبي، َحدَّ عبد هللا ابن َأْحَمد ْبن حنبل، َحدَّ
بن مسلم، حدثني يحيى بن عبد هللا الجابري َقاَل: َصلَّْيُت َخْلَف ِعيَسى َمْوًلى 

ِجَناَزٍة َفَكبََّر َخْمًسا، ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلْيَنا، َفَقاَل: َما َوِهْمُت َوال    ِلُحَذْيَفَة ِباْلَمَداِئِن َعَلى
َنِسيُت، َوَلِكْن َكبَّْرُت َكَما َكبََّر َمْوالَي َوَوِليُّ ِنْعَمِتي ُحَذْيَفُة ْبُن اْلَيَماِن، َصلَّى َعَلى  

 َما َنِسيُت َوال َوِهْمُت، َوَلِكنِ ي َكبَّْرُت َكَما  ِجَناَزٍة َفَكبََّر َخْمًسا ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلْيَنا َفَقالَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َصلَّى َعَلى ِجَناَزٍة َفَكبََّر َخْمًسا.  َكبََّر َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1332 603 

إسناده ضعيف. وقد  
ثبت من غير هذا  

الطريق قبضة صلى 
هللا عليه وسلم قبضة  

من تراب االرض  
ورميه في وجوه  

 المشركين 

أحمد بن عمرو بن عبد  
الخالق العتكي البزار أبو  

صاحب المسند   -بكر 
-  

ُد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن نجيح  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َعْبِد اْلخَ  ْبِن  ْبُن َعْمِرو  َأْحَمُد  َثَنا  البز ار، أخبرنا إسماعيل بن  الحافظ، َحدَّ اِلِق 

َثَنا اأَلْعَمُش، َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، َعِن اْبِن   ثنا يونس بن أرقم، َحدَّ سيف، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم التَُّراَب َفَرَمى ِبِه ِفي ُوُجوِه   َعبَّاٍس: َأنَّ َعِليًّا َناَوَل النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 ُحَنْيٍن. اْلُمْشِرِكيَن َيْوَم 



292 
 

1333 1774 

إسناده ضعيف. وقد  
روي الشطر األول  
»االْقِتَصاُد ِنْصُف  

اْلَعْيِش« من طريق  
 آخر حسن. 

 على ْبن عيسى، الكوفي   

أبو  أخبرنا  ق اق،  الد  أحمد  بن  عثمان  حدثني  ز از،  الر  أحمد  بن  َعِليُّ  َأْخَبَرِني 
ِعيَسى    الحسن  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ المخرمي،  إبراهيم  بن  إسحاق  بن  يعقوب 
ُد ْبُن ِعيَسى اْلَعْبِديُّ َعْن َثاِبٍت َعْن    -َكاِتُب ِعْكِرَمَة القاضي  -اْلُكوِفيُّ  َثَنا َخالَّ َحدَّ

نِ  َوَسلََّم: »االْقِتَصاُد  َعَلْيِه   ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل:  اْلَعْيِش، َأَنٍس  ْصُف 
ينِ َوُحْسُن اْلُخُلِق ِنْصُف   «.الدِ 

1334 1368 

إسناده ضعيف. وقد  
روي من حديث ابن 
عباس عن سلمان  

  وسياقبإسناد قوي 
 مختلف. 

 سالمة العجلي 

ثنا أحمد بن   ثنا سليمان بن أحمد الطبراني، حد  ُنَعْيٍم الحافظ، حد  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ثنا مسلمة بن علقمة المازني،  ثنا قيس بن حفص الدارمي، حد  داود المكي، حد 
ثنا داود ابن َأِبي ِهْنٍد َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب َعْن َسالَمَة اْلِعْجِليِ  َقاَل: َجاَء   حد 

ٍت ِلي ِمَن اْلَباِدَيِة ُيَقاُل َلُه ُقَداَمُة، فَقاَل ِلي اْبُن ُأْخِتي ُأِحبُّ َأنِ ي َأْلَقى  اْبُن ُأخْ 
َسْلَماَن اْلَفاِرِسيَّ َفُأَسلِ َم َعَلْيِه، َفَخَرْجَنا ِإَلْيِه َفَوَجْدَناُه ِباْلَمَداِئِن َوُهَو َيْوَمِئٍذ َعَلى  

َسِريٍر َيُسفُّ ُخوًصا َفَسلَّْمَنا َعَلْيِه، ُقْلُت: َيا َأَبا َعْبِد  ِعْشِريَن َأْلًفا، َوَوَجْدَناُه َعَلى  
ِ َهَذا اْبُن ُأْخٍت ِلي َقِدَم َعَليَّ ِمَن اْلَباِدَيِة َفُأِحبُّ َأْن ُيَسلِ َم َعَلْيَك، قال: عليه  َّللاَّ

ِ. ُقْلُت َيْزُعُم َأنَُّه ُيِحبَُّك، َقاَل: َأحَ  الُم َوَرْحَمُة َّللاَّ ْثَنا َوُقْلَنا َلُه:  السَّ ُ َقاَل: َفَتَحدَّ بَُّه َّللاَّ
ا َأْصِلي َوِممَّْن َأَنا،  ُثَنا َعْن َأْصِلَك، َوِممَّْن َأْنَت؟ َقاَل: َأمَّ ِ َأال ُتَحدِ  َيا َأَبا َعْبِد َّللاَّ

 ِمْن َأْهِل اْلَجِزيَرِة  َفَأَنا ِمْن َأْهِل َراَمُهْرُمَز، ُكنَّا َقْوًما َمُجوًسا، َفَأَتاَنا َرُجٌل َنْصَراِنيٌّ 
كانت أمه منا، فنزل فينا َواتََّخَذ ِفيَنا َدْيًرا، َوُكْنُت ِفي ُكتَّاِب اْلَفاِرِسيَِّة، وكان ال  
َلُه  َفُقْلُت  َأَبَواُه،  َضَرَبُه  َقْد  َيْبِكي  َمْضُروًبا  َيِجيُء  اْلُكتَّاِب  ِفي  َمِعي  ُغالٌم  َيَزاُل 

: َيْضِرُبِني َأَبَواَي، ُقْلُت: َوِلَم َيْضِرَباِنَك؟ َقاَل: آِتي َصاِحَب  َيْوًما: َما ُيْبِكيَك؟ َقالَ 
َأَتْيَتُه َسِمْعَت ِمْنُه َحِديًثا َعَجًبا،   َوَأْنَت َلْو  َذاَك َضَرَباِني،  َفِإَذا َعِلَما  ْيِر  َهَذا الدَّ

َثَنا َعْن َبْدِء الْ  َماِء  ُقْلُت: َفاْذَهْب ِبي َمَعَك َفَأَتْيَناُه َفَحدَّ َخْلِق، َوَعْن َبْدِء َخْلِق السَّ
َفُكْنُت َأْخَتِلُف ِإَلْيِه َمَعُه، َفَفِطَن َلَنا ِغْلَماٌن ِمَن  َواأَلْرِض، َوَعِن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َقاَل:

ا َلُه: َيا َهَناُه  اْلُكتَّاِب َفَجَعُلوا َيِجيُئوَن َمَعَنا، َفَلمَّا َرَأى َذِلَك َأْهُل اْلَقْرَيِة َأَتْوُه َفَقاُلو 
ِإنََّك َقْد َجاَوْرَتَنا َفَلْم َتَر ِمْن ِجَواِرَنا ِإال اْلَحَسَن، َوِإنَّا َنَرى ِغْلَماَنَنا َيْخَتِلُفوَن ِإَلْيَك،  
َوَنْحُن َنَخاُف َأْن ُتْفِسَدُهْم َعَلْيَنا، اْخُرْج َعنَّا، َقاَل: َنَعْم! َفَقاَل ِلَذِلَك اْلُغالِم الَِّذي  

، ُقْلُت: كَ  َة َأَبَويِ  َعَليَّ اَن َيْأِتيِه: اْخُرْج َمِعي، َقاَل: ال َأْسَتِطيُع َذاَك، َقْد َعِلْمُت ِشدَّ
َمَعكَ  َأْخُرُج  َأَنا  ِلي   -َلِكنِ ي  َأَب  ال  َيِتيًما  َجَبَل    -َوُكْنُت  َفَأَخْذَنا  َمَعُه  َفَخَرْجُت 

ا  اْلَجِزيَرَة، َراَمُهْرُمَز، فجعلنا نمشي ونتوكل ونأكل من تمر  َقِدْمَنا  َجِر َحتَّى  لشَّ
أهل   إن هاهنا قوما هم عباد  يا سلمان  َفَقاَل لي صاحبي  َنِصيِبيَن،  َفَقِدْمَنا 
األرض َوَأَنا ُأِحبُّ َأْن َأْلَقاُهْم، َقاَل: َفِجْئَنا ِإَلْيِهْم َيْوَم اأَلَحِد َوَقِد اْجَتَمُعوا َفَسلََّم 

و  فحيوه  َصاِحِبي  ِفي َعَلْيِهْم  ُكْنُت  َقاَل:  غيبتك؟  كانت  أين  وقالوا:  به.  بشوا 
ْثَنا ُثمَّ َقاَل ِلي َصاِحِبي: ُقْم َيا َسْلَماُن   ْثَنا َما َتَحدَّ ِإْخَواٍن ِلي ِقَبَل َفاِرٍس، َفَتَحدَّ
َهُؤالِء،  ُيِطيُق  َما  ُتِطيُق  ال  ِإنََّك  َقاَل:  َهُؤالِء،  َمَع  َدْعِني  ال  َفُقْلُت:  اْنَطِلْق، 

َأْبَناِء  َيُص  َوِإَذا ِفيِهْم َرُجٌل ِمْن  َيَناُموَن َهَذا اللَّْيَل،  وُموَن اأَلَحَد ِإَلى اأَلَحِد، َوال 
اْلُمُلوِك َتَرَك اْلُمْلَك َوَدَخَل ِفي اْلِعَباَدِة، َفُكْنُت ِفيِهْم َحتَّى َأْمَسْيَنا، َفَجَعُلوا َيْذَهُبوَن  

ي َيُكوُن ِفيِه، َفَلمَّا أمسينا قال ذاك الَِّذي ِمْن َأْبَناِء  َواِحًدا َواِحًدا ِإَلى َغارِِه الَّذِ 
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اْلُمُلوِك: َهَذا اْلُغالُم َما َيْصَنُع؟ ِلَيْأُخْذُه َرُجٌل ِمْنُكْم. َفَقاُلوا: ُخْذُه َأْنَت، َفَقاَل ِلي  
َقاَل ِلي َيا َسْلَماُن  َهُلمَّ َيا َسْلَماُن، َفَذَهَب ِبي َحتَّى َأَتى َغاَرُه الَِّذي َيُكوُن ِفيِه، فَ 

َهَذا ُخْبٌز، َوَهَذا ُأْدٌم، َفُكْل ِإَذا َغِرْثَت، َوُصْم ِإَذا َنِشْطَت، َوَصلِ  َما َبَدا َلَك، َوَنْم  
، َفَأَخَذِني اْلَغمُّ  ِإَذا َكِسْلَت، ُثمَّ َقاَم ِفي َصالِتِه َفَلْم ُيَكلِ ْمِني ِإال َذاَك، َوَلْم َيْنُظْر ِإَليَّ

َبَعِة اأَليَّاِم ال ُيَكلِ ُمِني َأَحٌد، َحتَّى َكاَن اأَلَحُد َفاْنَصَرَف إلى، فذهبنا إلى ِتْلكَ   السَّ
مكانهم الذي َكاُنوا َيْجَتِمُعوَن، َقاَل َوُهْم َيْجَتِمُعوَن ُكلَّ َأَحٍد ُيْفِطُروَن ِفيِه، َفَيْلَقى  

ٍض، ُثمَّ ال َيْلَتُقوَن ِإَلى ِمْثِلِه. َقاَل: َفَرَجْعَنا َبْعُضُهْم َبْعًضا، َوُيَسلِ ُم َبْعُضُهْم َعَلى َبعْ 
ِإَذا   ِمْنُه  َفُكْل  َوُأْدٌم،  ُخْبز  َهَذا  َمرٍَّة،  َل  َأوَّ ِلي  َقاَل  َما  ِمْثَل  لِي  َفَقاَل  َمْنِزِلَنا  ِإَلى 

َخَل ِفي َصالِتِه َغِرْثت، َوُصْم ِإَذا َنِشْطَت، َوَصلِ  َما َبَدا َلَك، َوَنْم ِإَذا َكِسْلَت، ُثمَّ دَ 
ْثُت َنْفِسي ِباْلِفَراِر،   َفَلْم َيْلَتِفْت ِإَليَّ َوَلْم ُيَكلِ ْمِني ِإَلى اأَلَحِد اآلَخِر، َفَأَخَذِني َغمٌّ َوَحدَّ
َوَأْفَطُروا،  ِإَلْيِهْم  َرَجْعَنا  اأَلَحِد  َيْوُم  َكاَن  َفَلمَّا  َثالَثًة،  َأْو  َأَحَدْيِن  اْصِبْر  َفُقْلُت 

َمُعوا، َفَقاَل َلُهْم ِإنِ ي ُأِريُد َبْيَت اْلَمْقِدِس، َفَقاُلوا َلُه َوَما ُتِريُد ِإَلى َذِلَك؟ َقاَل:  َواْجتَ 
ال َعْهَد ِلي ِبِه، َقاُلوا: ِإنَّا َنَخاُف َأْن َيْحُدَث ِبَك َحَدٌث َفَيِلَيَك َغْيُرَنا، َوُكنَّا ُنِحبُّ 

ِلي بِ  َعْهَد  َقاَل: ال  َنِلَيَك،  ُنَساِفُر  َأْن  ُقْلُت:  َفِرْحُت،  َذاَك  َيْذُكُر  َسِمْعُتُه  َفَلمَّا  ِه، 
َوَنْلَقى النَّاَس َفَيْذَهَب َعنِ ي اْلَغمُّ الَِّذي ُكْنُت أِجُد، َفَخَرْجَنا َأَنا َوُهَو َوَكاَن َيُصوُم 

ِر، َفِإَذا َنَزْلَنا َقاَم ُيَصلِ ي  ِمَن اأَلَحِد ِإَلى اأَلَحِد، َوُيَصلِ ي اللَّْيَل ُكلَُّه، َوَيْمِشي ِبالنََّها 
َفَلْم َيَزْل ذاك دأبه حتى انتهينا ِإَلى َبْيِت اْلَمْقِدِس َوَعَلى اْلَباِب َرُجٌل ُمْقَعٌد َيْسَأُل  
ا  النَّاَس، َفَقاَل: َأْعِطِني َفَقاَل: َما َمِعي َشْيٌء، َفَذَهْبَنا ِإَلى َبْيِت اْلَمْقِدِس، َفَلمَّ

بَ  َأْهُل  َهَذا َرآُه  ُغالِمي  َلُهْم:  َفَقاَل  ِبِه.  َواْسَتْبَشُروا  ِإَلْيِه  وا  َبشُّ اْلَمْقِدِس  ْيِت 
ِبِه. َفَلْم َفاْسَتْوُصوا  الِة  الصَّ ِفي  َوَدَخَل  َوَلْحًما،  ُخْبًزا  َفَأْطَعُموِني  ِبي  َفاْنَطَلُقوا 

َرَف َفَقاَل ِلي: َيا َسْلَماُن ِإنِ ي  َيْنَصِرْف ِإَليَّ َحتَّى َكاَن َيْوُم اأَلَحِد اآلَخِر. ُثمَّ اْنَص 
ُأِريُد َأْن َأَضَع َرْأِسي، َفِإَذا َبَلغ الظِ لُّ َمَكاَن َكَذا َوَكَذا َفَأْيِقْظِني َفَوَضَع َرْأَسُه َفَناَم. 

ا َدَأَب ِمَن اْجِتَهاِدِه َونَ  َصِبِه َفاْسَتْيَقَظ  َفَبَلَغ الظِ لُّ الَِّذي َقاَلُه َفَلْم ُأوِقْظُه َمْأَواًة َلُه ِممَّ
َمْذُعوًرا. َفَقاَل: َيا َسْلَماُن َأَلْم َأُكْن ُقْلُت َلَك ِإَذا َبَلَغ الظِ لُّ َمَكاَن َكَذا َوَكَذا َفَأْيِقْظِني؟  
ُقْلُت: َبَلى َوَلِكنِ ي ِإنََّما َمَنَعِني َمْأَواٌة َلَك ِمْن َدْأِبَك. َقاَل: َوْيَحَك َيا َسْلَماُن ِإنِ ي 

ِ َخْيًرا. ُثمَّ َقاَل ِلي: َيا َسْلَماُن  َأكْ  ْهِر َلْم َأْعَمْل ِفيِه ّلِلَّ َرُه َأْن َيُفوَتِني َشْيٌء ِمَن الدَّ
ِمَن   َأْفَضُل  ِديٌن  اْلَيْوِم  َبْعَد  َوَيُكوُن  ُقْلُت:  النَّْصَراِنيَُّة.  اْلَيْوِم  ِديِن  َأْفَضَل  ِإنَّ 

َعَلى ِلَساِني، َقاَل: َنَعْم ُيوِشُك َأْن ُيْبَعَث َنِبيٌّ َيْأُكُل اْلَهِديََّة  النَّْصَراِنيَِّة؟ َكِلَمٌة ُأْلِقَيْت  
ْقُه. َوَصدِ  َفاتَِّبْعُه  َأْدَرْكَتُه  َفِإَذا  النُُّبوَِّة  َخاَتُم  َكِتَفْيِه  َوَبْيَن  َدَقَة،  َيْأُكُل الصَّ ُقْلُت: َوال 

، َوال َيُقوُل  َوِإْن َأَمَرِني َأْن َأَدَع النَّْصَراِنيََّة؟ َقا َل: َنَعْم َفِإنَُّه َنِبيٌّ ال َيْأُمُر ِإال ِبَحقٍ 
َأْن َأَقَع ِفي النَّاِر َلَوَقْعُتَها. ُثمَّ َخَرْجَنا ِمْن  ِ َلْو َأْدَرْكُتُه ُثمَّ َأَمَرِني  ا، َوَّللاَّ ِإال َحقًّ

َدَخْلَت َفَلْم ُتْعِطِني َوَهَذا َتْخُرُج  َبْيِت اْلَمْقِدِس َفَمَرْرَنا َعَلى َذِلَك اْلُمْقَعِد، َفَقاَل َلُه  
َفَأْعِطِني، َفاْلَتَفَت َفَلْم َيَر َحْوَلُه َأَحًدا، َقاَل: َفَأْعِطِني َيَدَك َفَأَخَذ ِبَيِدِه. َفَقاَل: ُقْم 

ِ َفَقاَم َصِحيًحا َسِويًّا. َه َنْحَو َأْهِلِه، َفَأْتَبْعُتُه َبَصِري َتعَ ِبِإْذِن َّللاَّ ًبا ِممَّا َرَأْيُت  َفَتَوجَّ جُّ
اِني ِرْفَقٌة ِمْن َكْلٍب َأْعَراٌب َفَسُبوِني   َوَخَرَج َصاِحِبي َفَأْسَرَع اْلَمْشَي َوَتِبْعُتُه، َفَتَلقَّ
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وِني َوَثاًقا، َفَتَداَوَلِني اْلُبيَّاُع َحتَّى َسَقْطُت ِإَلى اْلَمِديَنِة   َفَحَمُلوِني َعَلى َبِعيٍر َوَشدُّ
ي َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر َفَجَعَلِني ِفي َحاِئٍط َلُه ِمْن َنْخٍل َفُكْنُت ِفيِه، َقاَل: َواْشَتَرانِ 

َوِمْن َثمَّ َتَعلَّْمُت َعَمَل اْلُخوِص َأْشَتِري ُخوًصا ِبِدْرَهٍم، َفَأْعَمُلُه فأبيعه بدرهمين، 
َأْن آكُ  ُأِحبُّ  ِدْرَهًما،  َوَأْسَتْنِفُق  اْلُخوِص،  ِإَلى  َوُهَو  فأرددهما  َيِدي،  َعَمِل  ِمْن  َل 

َيْوَمِئٍذ َعَلى ِعْشِريَن َأْلًفا َفَبَلَغَنا َوَنْحُن ِباْلَمِديَنِة َأنَّ َرُجال َقْد َخَرَج ِبَمكََّة َيْزُعُم َأنَّ  
ُ َأْن َنْمُكَث، َفَهاَجَر ِإَلْيَنا َوَقِدَم َعَلْيَنا، فَ  َ َأْرَسَلُه، َفَمَكْثَنا َما َشاَء َّللاَّ ُقْلُت َوَّللاَِّ  َّللاَّ

وِق َفاْشَتَرْيُت َلْحَم َجُزوٍر ِبِدْرَهٍم، ُثمَّ َطَبْخُتُه َفَجَعْلُت   َبنَُّه، َفَذَهْبُت ِإَلى السُّ أُلَجرِ 
َبْيَن   َوَضْعُتَها  َحتَّى  َعاِتِقي  َعَلى  ِبَها  َأَتْيُتُه  َحتَّى  َفاْحَتَمْلُتَها  َثِريٍد،  ِمْن  َقْصَعًة 

ا َهِذِه َأَصَدَقٌة َأْم َهِديٌَّة؟ ُقْلُت: َبْل َصَدَقٌة، َفَقاَل أَلْصَحاِبِه: ُكُلوا َيَدْيِه، َفَقاَل: مَ 
ِ، َوَأْمَسَك َوَلْم َيْأُكْل فمكثت أياما ثم اشتريت لحم جزور أيضا بدرهم   ِباْسِم َّللاَّ
َهِذِه   َما  َفَقاَل:  َيَدْيِه،  بن  بها، فوضعتها  أتيته  فاحتملتها حتى  وأصنع مثلها 

ِ َوَأَكَل َمَعُهْم، َهدِ  يٌَّة َأْم َصَدَقٌة؟ ُقْلُت: ال َبْل َهِديٌَّة، َقاَل أَلْصَحاِبِه ُكُلوا باسم َّللاَّ
َدَقَة، َفَنَظْرُت َفَرَأْيُت َبْيَن َكِتَفْيِه َخاَتَم   ِ َيْأُكُل اْلَهِديََّة َوال َيْأُكُل الصَّ ُقْلُت: َهَذا َوَّللاَّ

ِ َأيُّ َقْوٍم النُُّبوَِّة ِمْثَل َبْيَضِة   اْلَحَماَمِة، َفَأْسَلْمُت ُثمَّ ُقْلُت َلُه َذاَت َيْوٍم: َيا َرُسوَل َّللاَّ
النََّصاَرى؟ َقاَل: ال َخْيَر ِفيِهْم، َوُكْنُت ُأِحبُُّهْم ُحبًّا َشِديًدا ِلَما َرَأْيُت ِمَن اْجِتَهاِدِهْم  

ِ َأيُّ َقْوٍم النََّصاَرى َقاَل: ال َخْيَر ِفيِهْم  ُثمَّ ِإنِ ي َسَأْلُتُه َأْيًضا َبْعَد َأيَّاٍم: َيا   َرُسوَل َّللاَّ
ِ ُأِحبُُّهْم، َقاَل: ِ ِحيَن َبَعَث  َوال ِفيَمْن ُيِحبُُّهْم. قلت في نفسي: وأنا َوَّللاَّ َوَذاَك َوَّللاَّ
يْ  ْيَف، َفَسِريٌَّة َتْدُخُل َوَسِريٌَّة َتْخُرُج، َوالسَّ َد السَّ َراَيا َوَجرَّ ُث  السَّ ُف َيْقُطُر ُقْلُت ُيَحدَّ

َفَجاَءِني   اْلَبْيِت  ِفي  َفَقَعْدُت  ُعُنِقي،  َفَيْضِرُب  ِإَليَّ  َفَيْبَعُث  ُأِحبُُّهْم  َأنِ ي  اآلَن  ِبي 
ِ، ُقْلُت: ُسوُل َذاَت َيْوٍم َفَقاَل: َيا َسْلَماُن َأِجْب، ُقْلُت َمْن؟ َقاَل: َرُسوُل َّللاَّ َهَذا  الرَّ

ِ الَِّذي ِ َحتَّى َتِجيءَ   َوَّللاَّ   - ُكْنُت َأْحَذُر، ُقْلُت: َنَعْم اْذَهْب َحتَّى َأْلَحَقَك، َقاَل: ال َوَّللاَّ
، َفاْنَطَلَق ِبي َفاْنَتَهْيُت ِإَلْيِه، َفَلمَّا َرآِني  ُث َنْفِسي َأْن َلْو َذَهَب َأْن َأِفرَّ َوَأَنا ُأَحدِ 

َم َوَقاَل ِلي: »َيا َسْلَماُن َأْبِشْر   ُ َعْنَك« ُثمَّ َتال َعَلى َهُؤالِء اآلَياِت:  َتَبسَّ َفَقْد َفرََّج َّللاَّ
الَِّذيَن آَتْيناُهُم اْلِكتاَب ِمْن َقْبِلِه ُهْم ِبِه ُيْؤِمُنوَن، َوِإذا ُيْتلى َعَلْيِهْم قاُلوا آَمنَّا ِبِه }

َتْيِن ِبما   نا ِإنَّا ُكنَّا ِمْن َقْبِلِه ُمْسِلِميَن، ُأولِئَك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم َمرَّ ِإنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِ 
بِ  َوَيْدَرُؤَن  اللَّْغَو  َصَبُروا  َسِمُعوا  َوِإذا  ُيْنِفُقوَن،  َرَزْقناُهْم  ا  َوِممَّ َئَة  يِ  السَّ اْلَحَسَنِة 

{  َأْعَرُضوا َعْنُه َوقاُلوا َلنا َأْعماُلنا َوَلُكْم َأْعماُلُكْم َسالٌم َعَلْيُكْم ال َنْبَتِغي اْلجاِهِلينَ 
 َسِمْعُتُه َيُقوُل: َلْو َأْدَرْكُتُه [ ُقْلُت: َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ  َلَقدْ 55:  52]القصص  

 . ا، َوال َيْأُمُر ِإال ِباْلَحقِ   َفَأَمَرِني َأْن َأَقَع ِفي النَّاِر َلَوَقْعُتَها، ِإنَُّه َنِبيٌّ ال َيُقوُل ِإال َحقًّ
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1335 476 

إسناده ضعيف. وقد  
روي من طرق حسنة 
دون قوله ))َفِإنَُّه ُنوُر  

 اإِلْسالم(( 

أحمد بن بكرون العطار  
 الدسكري أبو العباس 

اْلَهاِشِميُّ   َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلَقاِضي  َثَنا  َحدَّ الدسكري  بكرون  بن  أحمد  أخبرنا 
ِد ْبِن َيْحَيى ْبِن حمزة الحضرمي َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا  يِصيُّ بالدسكرة َحدَّ  -اْلِمصِ 

َثِني َأِبي َعنْ   -من أهل بيت لهيا    - َيْعِني اأَلْوَزاِعيَّ   - َأِبيِه َعِن ابِن َعْمٍرو َحدَّ
 ُ ِه. َقاَل. َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

ْيَب َفِإنَُّه ُنوُر اإِلْسالِم، َوَما ِمْن َعْبٍد َيِش  يُب َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ال َتْنِتُفوا الشَّ
 َشْيَبًة ِفي اإِلْسالِم ِإال َكاَنْت َلُه ُنوًرا َيْوَم اْلِقَياَمِة«  

1336 2150 

إسناده ضعيف. وقد  
روي من طريق آخر 

حسن من دون  
 الدعاء. 

يحيى بن ُمَحمَّد ْبن   
ِ ْبن   َيْحَيى ْبن َعْبِد َّللاَّ

خالد بن فارس بن  
ذؤيب، أبو زكريا الذهلي  

النيسابوري، يلقب  
 حيكان   

البرقاني   َأُبو  أخبرنا  َثَنا  ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا ابن مخلد، َحدَّ
َثَنا   ِد ْبِن يحيى النيسابوري، َقاَل: وحدثنا ابن مخلد، َحدَّ َزَكِريَّا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَّ
. قاال: حدثنا يحيى بن محم د بن يحيى،  َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم َأُبو َعِليٍ  اْلُقوُهْسَتاِنيُّ

ا النَِّبيَّ  أخبرنا  َأنَّ  َعاِئَشَة:  َعْن  َعْن ُعْرَوَة  ُعَقيٍل َعِن الزُّْهِريِ   َعْن  الهيعة  بن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا ُأِتَي ِباْلَباُكوَرِة ِمَن اْلَفاِكَهِة َوَضَعَها َعَلى ِفيِه، ُثمَّ  َصلَّى َّللاَّ

َلُه َفَأْطِعْمَنا آِخَرُه«  . َوَضَعَها َعَلى َعْيَنْيِه، ُثمَّ َقاَل: »اللَُّهمَّ   َكَما َأْطَعْمَتَنا َأوَّ

1337 1862 

إسناده ضعيف. وقد  
صح رضي هللا عنها  
مرفوعا ))كل شراب  

 أسكر فهو حرام(( 

عاصم ْبن زمزم ْبن 
عاصم ْبن موسى، 

 الحنفي البلخي 

ثنا محم د  َثَنا اْلُحَسْين ْبن ُمَحمَّد ْبن ُسَلْيَمان اْلَكاِتُب، حد  أخبرني األزهري، َحدَّ
ثنا صالح بن محم د الترمذي،  ثنا عاصم بن زمزم البلخي، حد  بن مخلد، حد 
َثَنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت:  ثنا عمر ابن صهبان، َحدَّ حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم، َوُكلُّ َحَراٍم َخْمٌر، َوَما َقاَل   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َحَراٌم«.َأْسَكَر َكِثيُرُه َفاْلَقْطَرُة ِمْنُه 

1338 249 

إسناده ضعيف. وقد  
صح عنه صلى هللا  

عليكم وسلم قوله )إن  
كان في أدويتكم خير  

 محجم(ففي شرطة 

محمد بن عبد المجيد  
 التميمي أبو جعفر 

َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج محم د بن عمر الخصاص، أخبرنا أحمد بن يوسف بن خالد،  
ثنا عبيد   ، حد  ثنا محم د بن عبد الم جيد التميمي  ثنا أحمد بن علي الخز از، حد  حد 

ِد   ، َعْن َأِبي اْلَحَكِم بن عمر، َعْن َزْيِد ْبِن َأِبي ُأَنْيَسَة، َعْن ُمَحمَّ ْبِن َقْيٍس النََّخِعيِ 
. َقاَل: َدَخْلُت َعَلى َأِبي ُهَرْيَرَة َوُهَو َيْحَتِجُم. َفَقاَل: َأَتْحَتِجُم َيا َأَبا اْلَحَكِم؟   اْلَبَجِليِ 

ُ    ُقْلُت: َما اْحَتَجْمُت َقطُّ. َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ ِجْبِريَل  َقاَل: َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم َصلَّى َّللاَّ
الُم َأْخَبَرُه َأنَّ اْلِحَجاَمَة َأْنَفُع َما َتَداَوى ِبِه النَّاُس.   َعَلْيِه السَّ

1339 720 

إسناده ضعيف. وقد  
صح عنه صلى هللا  
عليه وسلم االنتعال  

 قائما. 

أحمد بن المبارك  
 اإلسماعيلي أبو عبد هللا 

طلحة ْبن ُمَحمَّد اْلُمْقِرئ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبن  
َثَنا َأُبو َعُروَبَة اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َمْوُدودٍ    - ْبن صالح األبهري الفقيه، َحدَّ

ثنا اإلسماعيلي  -بحران َثَنا َأُبو    -أحمد بن المبارك  -حد  ثنا أبو معمر، َحدَّ حد 
َلِميُّ َعْن ُخَصْيٍف َعْن ِمْقَسٍم َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ َرُجال اْنَتَعَل َوُهَو  ُمحَ  ٍد السُّ مَّ

 ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْحَدَث، َفَنَهى النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َقاِئٌم َعَلى َعْهِد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ُجُل َوُهَو َقاِئٌم.َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيْنَتِعَل الرَّ 

1340 880 

إسناده ضعيف.                  
وقد صح عنه صلى  

هللا عليه وسلم النهي  
 عن تمني الموت. 

إبراهيم بن عبد هللا بن 
يعقوب الهاشمي  

 المخرمي أبو إسحاق 

اْلَقِطيِعيُّ  َجْعَفٍر  َأِبي  ْبُن  َأْحَمُد  َيْعُقوَب  َأْخَبَرَنا  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن   ِ ُعَبْيُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا   ،
ِ ْبِن َيْعُقوَب الهاشمي  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاَّ ثنا    -في المخرم   -المقرئ، َحدَّ حد 

َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِعيَسى َوُهَو اْلَحَنِفيُّ أخو سليم بن عيسى بن    -أبو همام، َحدَّ
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ُ   -َبانٍ اْلَحَكِم ْبِن أَ  َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َم ِلَنْفِسِه«    َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيَتَمنَّ َأَحُدُكُم اْلَمْوَت َفِإنَُّه ال َيْدِري َما َقدَّ

1341 296 

إسناده ضعيف. وقد  
صح عنه صلى هللا  
عليه وسلم أنه قال  
)المؤذنون أطول 
الناس أعناقا يوم 

 القيامة( 

محمد بن علي بن أحمد  
يلقب   بكر،المطرز أبو 

 حريقا 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن   نبأنا أبو بكر محم د بن علي المطرز، نبأنا َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَّ
ِد ْبِن َأِبي حذي ُد ْبُن ُمَحمَّ   - فة الدمشقيِإْسَماِعيَل الواعظ، نبأنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَّ

نبأنا اْلَحاِرُث    -يعني ابن مروان   -نبأنا الوليد بن مروان، نبأنا جنادة  -بدمشق
ْبُن النُّْعَماِن اللَّْيِثيُّ اْبُن ُأْخِت َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َقاَل: َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َيُقوُل: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ  ُقوُل: »َلْو َأْقَسْمُت َلَبَرْرُت: ِإنَّ َأَحبَّ ِعَباِد  َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْمِس َواْلَقَمرُ  ِ َلُرَعاُة الشَّ ِ ِإَلى َّللاَّ ِنينَ   -َّللاَّ َوَأنَُّهْم َلُيْعَرُفوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة    -َيْعِني اْلُمَؤذِ 

 ِبُطوِل َأْعَناِقِهْم « 

1342 801 

إسناده ضعيف. وقد  
صح عنه صلى هللا  

عليه وسلم قوله: )لوال  
أن أشق على أمتي  

ألمرتهم بالسواك عند  
 كل صالة( 

محمد بن صالح بن  
المعروف بابن   مهران،

 النطاح 

َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم الحافظ  ثنا محم د بن علي  بن حبيش، أخبرنا أحمد   -إمالء   -َحدَّ حد 
َثَنا َأْرَطاةُ  ثنا محم د بن صالح بن الن ط اح، َحدَّ َأُبو   -بن القاسم بن مساور، حد 

ِ ْبُن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، عَ   -َحاِتمٍ  َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ِن النَِّبيِ   َقاَل: َحدَّ
َواِك ِعْنَد ُكلِ  َصالٍة«   ُ َعَلْيِه وسلم َقاَل: »َلْوال َأْن َتُكوَن ُسنٌَّة أَلَمْرُت ِبالسِ   َصلَّى َّللاَّ

1343 1449 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث أبي  
هريرة األمر بجعل  
النعال بين رجلي  

ال يؤذي   حتىالمصلي 
، أو أن  أحدابهما 

 يصلي فيهما 

عبد َّللاَّ بن حمويه بن  
 منصور، النِ يَساُبوِري  

ُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، أخبرنا محم د بن إسماعيل الور اق،  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
َمْنُصوٍر حد   ْبِن  َوْيِه  َحمَّ ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ صاعد،  بن  محم د  بن  يحيى  ثنا 

الحج  -الن يسابوري  النيسابوري،   -قدم   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبِن  َحْفِص  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ
ِ ْبُن ِعْمَراَن اْلَبْصرِ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثني أبو خالد إبراهيم ابن سالم، َحدَّ ، َعْن حد  يُّ

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل   ، َعْن َأِبي َبْرَزَة اأَلْسَلِميِ  َأِبي ِعْمَراَن اْلَجْوِنيِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َصلَّْيَت َفَصلِ  ِفي َنْعَلْيَك، َفِإْن َلْم َتْفَعْل َفَضْعُهَما   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َتَضْعُهَما َعْن َيِميِنَك َوال َعْن يسارك فتؤذي المالئكة والناس، َتْحَت َقَدَمْيَك، َوال
 وإذا وضعتهما َبْيَن َيَدْيَك َكَأنََّما َبْيَن َيَدْيَك ِقْبَلٌة«  

1344 1931 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث أبي  
هريرة بلفظ ))رأس  
حمار(( بدال من  

 ))رأس كبش((

القاسم ْبن يحيى ْبن   
نصر ْبن منصور ْبن  

، َأُبو عبد   عبد َّللاَّ
 الرحمن الثقفي   

اْلَعِزيِز بن علي  األزجي  ِ ْبن ُموَسى َأْخَبَرَنا َعْبُد  َأُبو اْلَعبَّاس َعْبد َّللاَّ َثَنا  ، َحدَّ
ثنا أبو   ثنا الربيع بن ثعلب، حد  ثنا القاسم بن يحيى بن نصر، حد  الهاشمي، حد 
ِد ْبِن ِزَياٍد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل:   ِد ْبِن َمْيَسَرَة َعْن ُمَحمَّ إسماعيل المؤد ب َعْن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم ِإَذا َرَفَع َرْأَسُه َقْبَل اإِلَماِم  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َص  لَّى َّللاَّ
ُ َرْأَسُه َرْأَس  َل َّللاَّ  َكْبٍش«.َأْن ُيَحوِ 

1345 789 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من غير هذا  

الطريق عن أبي هريرة  
مرفوعا )إذا جاء  

رمضان فتحت أبواب  
الجنة، وغلقت أبواب  

محمد بن السري بن  
 سهل القنطري أبو بكر 

ُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبن َجْعَفٍر البردعي، أخبرنا علي  بن  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
اْلَقْنَطِريُّ  ِريِ   ُد ْبُن السَّ َثَنا ُمَحمَّ اْلَبزَّاُز َسَنَة   -إبراهيم ابن أبي عزة العط ار، َحدَّ

ي ان، حَ   -ثمان وتسعين ومائتين  ار بن الر  ثنا محم د بن بك  َثَنا َأُبو َمْعَشٍر، حد  دَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِنْعَم   َعْن َسِعيٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َياِطيِن،  ُد ِفيِه َمَرَدُة الشَّ ْهُر َشْهُر َرَمَضاَن، ُتْفَتُح ِفيِه َأْبَواُب اْلِجَناِن، َوُتَصفَّ الشَّ

ِفيهِ  ُهَرْيَرَة؟َوُيْغَفُر  َأَبا  َيا  َيْأَبى  َوَمْن  َقاُلوا:  َأَبى«.  ِلَمْن  ِإال    
َ َعزَّ َوَجلَّ   َقاَل: الَِّذي َيْأَبى َأْن َيْسَتْغِفَر َّللاَّ
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النار، وصفدت  
 الشياطين( 

1346 1863 
إسناده ضعيف. 

وألكثر ما جاء فيها  
 شواهد صحيحة. 

عمار ْبن ُمَحمَّد، َأُبو 
 اليقظان الكوفي  

َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ  َوُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، َوُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن  
ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن   ، َوُمَحمَِّد ْبِن ُمَحمَّ ِريُّ كَّ ِ ْبُن َيْحَيى السُّ اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، وَعْبُد َّللاَّ

ثنا الحسن بن عرفة، َمْخَلٍد اْلَبزَّاُز َقالُ  اُر، حد  فَّ ٍد الصَّ وا: َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ
ٍد َعْن َلْيِث ْبِن َأِبي ُسَلْيٍم َعْن ُمِغيَرَة ْبِن َحِكيٍم َعْن َعْبِد   حدثني عمار ابن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َم: »َما َبِقَي أُلمَِّتي ِمَن َّللاَّ
ِإَلى  َأَيَلَة  َبْيَن  َما  َحْوِضي  ِإنَّ  اْلَعْصُر،  ُصلِ َيِت  ِإَذا  ْمِس  الشَّ َكِمْقَداِر  ِإال  ْنَيا  الدُّ

ِفيِه َعَدُد النُُّجوِم ِمْن َأْقَداِح    -َأْو َما َبْيَن اْلَمِديَنِة ِإَلى َبْيِت اْلَمْقِدسِ   -اْلَمِديَنةِ 
ِة« َوَقاَل: »اْلَتِمُسوا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِفي اْلَعْشِر اْلَباِقَياِت ِمْن رمضان:  الذََّهِب وَ  اْلِفضَّ

اِبَعِة، َواْلَخاِمَسِة«  .  التَّاِسَعِة، َوالسَّ

1347 1857 

إسناده ضعيف. 
ولقوله صلى هللا عليه  
وسلم »ال َيْدُخُل اْلَجنََّة  
، َوال َمنَّاٌن« طرق   َعاقٌّ

وال  ولقوله »صحيحة. 
ولد زنا، َوال َمْن َأَتى  

  َمْحَرٍم« طرق َذاَت 
 يحسن بها. 

عامر ْبن إسماعيل، َأُبو  
 معاذ البغدادي  

، َأْخَبَرَنا َعِليُّ    - ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُبْنَداٍر اأُلُذِنيُّ   َأْخَبَرَنا يوسف بن رباح البصري 
ثنا   -ِبِمْصرَ  ، حد  ثنا عامر بن إسماعيل البغدادي  ثنا أبو طاهر بن فيل، حد  حد 

ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ َعْن  ُمَجاِهٍد  َعْن  اْلَكِريِم  َعْبِد  َعْن  الثَّْوِريُّ  ُسْفَياُن  َثَنا  َحدَّ مؤمل، 
، َوال َمنَّاٌن،  َعْمٍرو َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيْدُخُل اْلَجنََّة َعاقٌّ َصلَّى َّللاَّ

 «. َمْحَرمٍ َوال مرتد أعرابيا بعد هجرة، وال ولد زنا، َوال َمْن َأَتى َذاَت 

1348 517 

إسناده ضعيف. وله  
شواهد صحيحة من 
غير جزم بأن الضب  

 أمة مسخت 

أحمد بن الخليل بن عبد  
مهران الجريري هللا بن 

 البصري أبو بكر 

ِ ْبِن َشْهَرَياَر األصبهانى ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا أحمد بن الخليل الجريري البصري   أخبرنا وهب   -ببغداد  -َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ َحدَّ

ُد ْبُن َسَواٍء َعْن َرْوِح ْبِن اْلَقاِسِم َعْن َعْبِد   َثَنا ُمَحمَّ بن يحيى بن رمام العالف َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْيٍر َعنْ  َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة. َقاَل ُسِئَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َأْعَلمُ  . َفَقاَل: »َأَمٌة ُمِسَخْت« . َوَّللاَّ بِ   َعِن الضَّ

1349 1618 

إسناده ضعيف. وما  
جاء في الحديث من 
فرك المني من الثوب 

إذا كان يابسا،  
ومسحه إذا كان رطبا،  
 ثابت من أوجه أخرى. 

عبيد بن عبد الواحد بن  
 شريك، أبو محمد البزار   

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
الواحد   عبد  بن  عبيد  ثنا  حد   ، المحاملي  ِإْسَماِعيَل  ْبُن  اْلُحَسْيُن   ِ َّللاَّ َعْبِد  َأُبو 

َثَنا ُعَمرُ  ثنا دحيم، َحدَّ َعِن اأَلْوَزاِعيِ  َقاَل:    - َيْعِني اْبَن َعْبِد اْلَواِحدِ   -البز ار، حد 
ُث عن عائشة قالت: كان ِإَذا َكاَن اْحِتالُم َرُسوِل  َثِني َمْن َسِمَع َعَطاًء ُيَحدِ  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرْطًبا، َمَسْحُتُه ِبا  إِلْذِخِر َوِإَذا َكاَن يابسا مسحته بعظم.َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1350 601 

إسناده ضعيف. وهذا  
الجزء من الحديث  
صحيح له شواهد  

 عدة.

أحمد بن عمران األخفش  
 األلهاني 

  - ، َأْخَبَرَنا ُيوُسف ْبن َأْحَمد ْبن ُيوُسف الصيدالنيأخبرنا أحمد بن محم د العتيقي  
ثنا أحمد   -بمكة ثنا علي بن الحسين، حد  ثنا محم د بن عمرو العقلي، حد  حد 

َأِبي   ْبُن  ِإَياُس  َثَنا  ثنا عبد هللا بن بكر السهمي، َحدَّ بن عمران األخفش، حد 
ِ  ِإَياٍس، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َسْلَمانَ  اْلَفاِرِسيِ  َقاَل: َخَطَبَنا َرُسوُل َّللاَّ  



298 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: »َأيَُّها النَّاُس َمْن َفطََّر َصاِئًما َكاَن َلُه ِمْثُل   َأْجرِِه«.َصلَّى َّللاَّ
 َوَذَكَر َحِديًثا َطِويال ِفي َفْضِل َشْهِر َرَمَضانَ 

1351 1599 

إسناده ضعيف. 
مقاربة  والنهي عن 

المذكورات في الحديث  
قد صح من طرق  

 أخرى.

عبد السالم بن سهل بن  
عيسى، أبو علي  

 السكري   

، أخبرنا سليمان بن أحمد  ِ ْبِن َشْهَرَياَر األصبهاني  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
الِم ْبُن َسْهٍل   َثَنا َعْبُد السَّ ِريُّ اْلَبْغَداِديُّ الطبراني، َحدَّ كَّ ثنا محم د   -بمصر  -السُّ حد 

َثَنا َأُبو ُتَمْيَلَة َيْحَيى ْبُن َواِضٍح َعْن أبي ظبية اْلُخَراَساِنيِ    ، َحدَّ بن عبد هللا األرز ي 
ُ َعَلْيِه   َثَنا َأُبو ِمْجَلٍز َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َوَسلََّم:  َقاَل: َحدَّ

ِة، َفَلْيَس ِمنَّا، وَمْن َخبََّب اْمَرَأًة َعَلى َزْوِجَها،  »َمْن َلِبَس اْلَحِريَر َوَشِرَب ِفي اْلِفضَّ
 َأْو َعْبًدا َعَلى َمَواِليِه، َفَلْيَس ِمنَّا«  .

1352 2036 

إسناده ضعيف. 
والشطر األول من  
الحديث »اإِليَماُن  

َيَماٍن« صحيح من  
 أخرى طرق 

نصر بن الليث بن   
سعد، َأُبو منصور  

 الوراق 

ثنا محم د بن العب اس، أخبرنا محم د بن   أخبرني محم د بن طلحة الكناني، حد 
َثَنا نصر بن الليث بن سعد الوراق  َثَنا سليمان    -أبو منصور  -مخلد، َحدَّ َحدَّ

ْحَمن، َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسمُ   ْبُن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد الواحد  بن َعْبد الرَّ
ثنا أبو منصور   -بالبصرة  -الهاشمي   المادراني، حد  ثنا علي بن إسحاق  حد 

َوَذَكَرُه َعْن   َثَنا ِعيَسى ْبُن َطاِرٍق  ثنا يزيد بن موهب، َحدَّ نصر بن الل يث، حد 
ْعِبيِ  َعْن خفاف بن عوانة َعْن ُعْثَماَن    ِعيَسى ْبِن ُيوُنَس َعْن ُمَجاِلٍد َعِن الشَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اإِليَماُن َيَماٍن، ورجاء  اَن َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبِن َعفَّ
اْلَعَرِب   َرْأُس  ِحْمَيُر  َعْدَناُن،  َوَلَد  ِفيَما  َواْلَجَفاُء  َواْلَقْسَوُة  َقْحَطاَن،  ِفي  اإِليَماُن 

ا َوُجْمُجَمُتَها، َوَمْذِحٌج َهاَمُتَها َوَغْلَصَمُتَها، َوَهْمَداُن َغاِرُبَها  َوَناُبَها، َواأَلْزُد َكاِهُلهَ 
ُ ِبِهمْ  ينَ   -َوَذْرَوُتَها، اللَُّهمَّ َأِعزَّ اأَلْنَصاَر الَِّذيَن َأَقاَم َّللاَّ َواأَلْنَصاُر ُهُم   -َيْعِني الدِ 

ْنَيا، َوُهْم  الَِّذيَن آَوْوِني َوَنَصُروِني، َوآَزُروِني، َوَحَمْوِني ، َوُهْم َأْصَحاِبي ِفي الدُّ
ُل َمْن َيْدُخُل ُبْحُبوَحَة اْلَجنَِّة ِمْن ُأمَِّتي«  .  ِشيَعِتي ِفي اآلِخَرِة، َوَأوَّ

1353 2070 

إسناده ضعيف. وقد  
ورد من طريق آخر 
حسن عن أنس أن  

النبي صلى هللا عليه 
وسلم كان يكتحل في  

 كل عين ثالثا. 

ان،    الوضاح بن حس 
 األنباري   

ثنا   ثنا أحمد بن كامل القاضي، حد  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن بن المتوثي، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
أبو  ثنا سالم  ، حد  ان األنباري  ثنا وضاح بن حس  العوفي، حد  محم د بن سعد 

ِبْنِت ِسيِرينَ  َحْفَصَة  َعْن  ُسَلْيَماَن،  ْبِن  َعاِصِم  َعْن  ْبِن  اأَلْحَوِص،  َأَنِس  َعْن   ،
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْكَتِحُل وترا. قال ابن سيرين: كان   َماِلٍك: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َبْيَنُهَما َواِحَدًة.  واحدة[ َوَيْقِسمُ يكتحل في كل عين ]

1354 2138 

إسناده ضعيف. 
والصحيح وقفه على  
أنس رضي هللا عنه. 

وقد صح من فعل 
النبي صلى هللا عليه 

 وسلم. 

َيْحَيى ْبن َعْبد هللا،  
 األوانيُّ 

ٍد َأُبو   ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، َحدَّ أخبرنا البرقاني 
، حدثنا أحمد بن أبي يحيى األحول، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد  -َبْكٍر البز از

َثَنا َثاِبٌت َأُبو َزْيٍد، َعْن َعاِصٍم اأَلْحَوِل، َعْن َأَنٍس، َعِن بن عبد هللا األواني،   َحدَّ
َحْيُثَما   َتَطوًُّعا  َدابَِّتِه  َعَلى  ُجُل  الرَّ »ُيَصلِ ي  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيِ  

َهْت ِبِه«   َتَوجَّ
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1355 2140 

إسناده ضعيف. وقوله  
صلى هللا عليه وسلم  
)وُجِعَلت ُقرَُّة َعْيِني ِفي  
الِة( روي من غير   الصَّ

هذا الطريق بإسناد  
 قوي.

َيْحَيى ْبن عثمان، َأُبو   
 زكريا الحربي  

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن الصواف، حدثنا   ، َأْخَبَرَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا البرقاني 
كن، حدثنا يحيى بن عثمان   ، إبراهيم بن الس  َثَنا ِهْقٌل َعِن اأَلْوَزاِعيِ  ، َحدَّ الحربي 

ُ َعَلْيِه   ِ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَم َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َفَت ِإَلْيَها َفَقاَل  َوَسلََّم َلْيَلًة ُيَصلِ ي َفِإَذا اْمَرَأٌة ُتَصلِ ي ِبَصالِتِه، َفَلمَّا َأَحسَّ ِبَها اْلتَ 

َلَها »اْضَطِجِعي ِإْن ِشْئِت« َفَقاَلْت ِإنِ ي َأِجُد َنَشاًطا، ُثمَّ َقاَم َفَصلَّى َفاْلَتَفَت ِإَلْيَها  
َلَها   َفَقاَل  الثالثة  ِإَلْيَها  َفاْلَتَفَت  َفَصلَّى  َقاَم  ُثمَّ  َذِلَك،  ِمْثَل  َلَها  َفَقاَل  الثَّاِنَيَة 

ِش  ِإْن  َفَقاَل:»اْضَطِجِعي  َنَشاًطا،  َأِجُد  ِإنِ ي  َفَقاَلْت   ْئِت« 
الِة« .   »ِإنَِّك َلْسِت ِمْثِلي، ِإنََّما ُجِعَل ُقرَُّة َعْيِني ِفي الصَّ

1356 2153 

إسناده ضعيف. 
والحديث متواتر باللفظ  

َمْن َكَذَب  »المشهور 
َعِليَّ متَعْمًدا َفْلَيَتَبوَّْأ  
 َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«  

َيْحَيى ْبن المختار ْبن   
منصور ْبن إسماعيل، 
 أبو زكريا النيسابوري 

ْبِن   اْلُحَسْيِن  ْبُن  َواْلَحَسُن  ُب،  اْلُمَؤدِ  اْلَحَسِن  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  اِر  اْلَغفَّ َعْبُد  َأْخَبَرَنا 
َعاِليُّ اْلَعبَّ  َثَنا، َوَقاَل اآلَخُر َأْخَبَرَنا  -اِس النِ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ   -َقاَل اْلَحَسُن: َحدَّ ُمَحمَّ

زكري ا   أبو  إسماعيل  ْبِن  َمْنُصوِر  ْبِن  اْلُمْخَتاِر  ْبُن  َيْحَيى  َثَنا  َحدَّ  ، اِفِعيُّ الشَّ
، َأْخَبَرَنا َعبْ  ، حدثنا محم د بن مكي المروزي  ِ ْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن الن يسابوري  ُد َّللاَّ

َأِبي هالل محم د بن سليم عن حميد ابن ِهالٍل َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َقاَل:  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكَذَب َعِليَّ َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر   َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 بالتعمد« . َعْمًدا« وربما قال: »

1357 1712 

إسناده ضعيف. 
األول من   والشطر

َأْكَثُر ِصَياِمِه   ))َوَكانَ 
ِفي َشْعَباَن((، صحيح 

 من طرق أخرى. 

علي ْبن َأْحَمد ْبن َعْبد  
َّللاَّ ْبن ُعَمر، َأُبو  
الحسن الجواربي  

 الواسطي  

َثَنا اْلَقاِضي   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا علي  بن أحمد الجواربي،  ، حد  ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي  َأُبو َعْبِد َّللاَّ

ْحَمِن ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلِحَزامِ  َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َقْيِس ْبِن َسْعِد  َحدَّ ، َحدَّ يُّ
َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َكاَن  َثِني ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن  ْبِن زيد بن ثابت، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُصوُم َحتَّى َأُقوَل ال ُيْفِطُر، َوُيْفِطُر َحتَّى َأُقوَل ال    النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

َيُصوُم، َوَكاَن َأْكَثُر ِصَياِمِه ِفي َشْعَباَن. َقاَلْت َوَقاَل: »َيا َعاِئَشَة ِإنَُّه ُيْكَتُب ِفيِه  
 َصاِئٌم«. ِلَمَلِك اْلَمْوِت أن يقبض، فأنا أحب أال ُيْنَسَخ اْسِمي ِإال َوَأَنا 

1358 1256 

إسناده ضعيف. 
والشطر األول منه  

صح من طرق عدة.  
الثاني  والشطر 

والمتعلق برؤية أبي  
 بكر فمنكر. 

 خلف بن عامر الضرير 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعطَّارُ  ثنا خلف بن عامر   -قطيط   -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ُمَحمَّ حد 
رير  افعي  عن   -ببغداد  -الض  ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِمْهَراَن َأُبو بكر الش  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

اُد  أحمد ابن ُعَبْيدِ  َثَنا َحمَّ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَِّ بن محمد التيمي َحدَّ  ْبِن َناِصٍح َقاَل َحدَّ
ْبُن َزْيٍد َعْن َأيُّوَب َعْن َأِبي ِقالَبَة َعْن َأِبي اْلُمَهلَِّب َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َقاَل:  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:  َسِمْعُت ُحَذيََّفَة ْبَن اْلَيَماِن َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
ْيَطاَن ال َيَتَمثَُّل ِبي، َوَمْن َرَأى َأَبا َبْكٍر   »َمْن َرآِني ِفي اْلَمَناِم َفَقْد َرآِني، َفِإنَّ الشَّ

ْيَطاَن ال َيَتَمثَُّل ِبِه  «  يَق ِفي اْلَمَناِم َفَقْد َرآُه، َفِإنَّ الشَّ دِ   الصِ 

1359 1161 
إسناده ضعيف: وقد  
صح من وجه آخر: 

وضوء الرجال والنساء  

الحسين بن عبد العزيز  
بن محمد الشالوسي  

 الشاعر ابو يعلى 

ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن   ِ َّللاَّ ُعَبْيُد  َأْخَبَرَنا   ، الوسي  الش  العزيز  َعْبِد  ْبُن  اْلُحَسْيُن  َأْخَبَرَنا 
ثنا محم د بن بكار،  ِإْسَحا َق اْلَبزَّاُز، حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز، حد 

َثَنا َأُبو َمْعَشٍر َعْن ُمْصَعِب ْبِن َثاِبٍت َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن   َحدَّ
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جميعا في عهد النبي  
 صلى هللا عليه وسلم. 

ُئوَن َعَلى عَ  َجاُل َوالنِ َساُء َيَتَوضَّ ِ. َقاَل: َكاَن الرِ  ُ َعْبِد َّللاَّ ْهِد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِإَناٍء َواِحٍد، َيْذَهُب َهُؤالِء َوَيِجيُء َهُؤالِء. 

1360 455 

إسناده ضعيف. 
والحديث حسن  

بمجموع طرقه، دون  
قوله َواْعَلْم َأنَّ َشَرَف  

ُجِل ِقَياُمُه  الرَّ
 ِباللَّْيِل....«

أحمد بن إبراهيم بن  
 عمر النيسابوري 

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن اليعقوبي بها َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَِّ  
ثنا أحمد بن إبراهيم بن  ثنا محم د بن مخلد حد  ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  المقرئ حد 

َوَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َسالَمُة ْبُن ُعَمَر النَِّصيِبيُّ أخبرنا محم د  عمر النيسابوري.
. قاال:   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِزَياٍد الرَّاِزيُّ بن عيسى بن ديزيل البروجردي َحدَّ

ُد ْبُن ُعَيْيَنَة َوِفي حَ  َثَنا ُمَحمَّ ثنا محم د بن حميد زاهر بن سليمان َحدَّ ِديِث اْبِن  حد 
َمْخَلٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَيْيَنَة َعْن َأِبي َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد. َقاَل: َجاَء ِجْبِريُل  
ُد ِعْش َما ِشْئَت فإنك ميت   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َلُه: »َيا ُمَحمَّ ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َفِإنََّك   َأْحَبْبَت  َمْن  َأنَّ  وأحب  َواْعَلْم  ِبِه.  َفِإنََّك َمْجِزيٌّ  ِشْئَت  َما  َواْعَمْل  ُمَفاِرُقُه، 
َعِن   اْسِتْغَناُؤُه  َوِعزُُّه  ِباللَّْيِل،  ِقَياُمُه  ُجِل  الرَّ اْبِن    النَّاِس«.َشَرَف  ِلَحِديِث  َواللَّْفُظ 

 َمْخَلدٍ 

1361 1044 

إسناده ضعيف. 
والشطر األول منه  
»»ُبِعْثُت ِباْلَحِنيِفيَِّة  
ْمَحِة« حسن   السَّ

 بشواهده.

جعفر بن أحمد بن علي  
  وقيل: -بن السكين 

العطار أبو   -السكن  
 القاسم 

ِد ْبِن حسنون النرسي أخبرنا علي بن عمر  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
أَ  َثَنا  َحدَّ َماَهاَن  الحربي   ْبِن  يِن  كِ  السِ  ْبِن  َعِليِ   ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  َجْعَفُر  اْلَقاِسِم  ُبو 

ثنا مسلم بن    -ِفي درب هشام   -اْلَعطَّارُ  ثنا الحسن بن يزيد الجصاص حد  حد 
ُمَحمَّدٍ  َأِبي  َعْن  ُسْفَياُن  َثَنا  َحدَّ ربه  َلْم    -عبد  َوَلِكْن  ُعَيْيَنَة  ْبَن  ُسْفَياَن  َيْعِني 

هِ ُيسَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل:    -مِ  َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ْمَحةِ  ْهَلةِ  -»ُبِعْثُت ِباْلَحِنيِفيَِّة السَّ  َوَمْن َخاَلَف ُسنَِّتي َفَلْيَس ِمنِ ي«  -َأِو السَّ

1362 1502 

إسناده ضعيف. 
منه  والشطر األول 

َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى »
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَنَت   َّللاَّ

َشْهًرا َيْدُعو َعَلْيِهْم ُثمَّ  
َتَرَكُه« متفق عليه من  

 حديث أنس. 

ِد ْبِن  ِ ْبُن ُمَحمَّ َعْبُد َّللاَّ
َأْحَمَد ْبِن عقبة، أبو  

 ُمَحمَّد اْلَقاِضي   

أحمد بن   ْبُن محمد بن   ِ َعْبُد َّللاَّ ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  اْلَقاِضي  َثَنا  َحدَّ ثني األزهري،  حد 
َثَنا أحمد   عقبة، أخبرنا أبو بكر عبيد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن زياد النيسابوري، َحدَّ

َثَنا َأُبو َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ َعِن بن يوس ثنا عبيد هللا بن موسى، َحدَّ ف السلمي، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَنَت  ِبيِع ْبِن َأَنٍس َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ الرَّ

ْبحِ  ْنَيا.  َشْهًرا َيْدُعو َعَلْيِهْم ُثمَّ َتَرَكُه، َوَأمَّا ِفي الصُّ  َفَلْم َيَزْل َيْقُنُت َحتَّى َفاَرَق الدُّ

1363 1567 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من قوله صلى 
هللا عليه وسلم:ِ أنَّ  
ِنيَن َيْحُشُرون   اْلُمَؤذِ 
َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْطَوَل  

 النَّاِس َأْعَناًقا   

ُعَبْيد َّللاَّ ْبن إبراهيم بن  
عمر بن إسحاق، أبو  

القاسم األنصاري 
 الخزرجي الخياط 

َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَدانَ  َثَنا  ، َحدَّ   - َأْخَبَرِني عبيد هللا بن إبراهيم األنصاري 
ْحَمِن   -ِإْمالءً  َثَنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الرَّ ثنا أبو نعيم، َحدَّ ، حد  ثنا إسحاق الحربي  حد 

ِ  َعْن ُمَحمَِّد بن عمار عن َسْعٍد اْلُمَؤذِ ِن َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهرَ  ْيَرَة َيْذُكُر َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ
ِنيَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْطَوَل النَّاِس   َ َيْحُشُر اْلُمَؤذِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 َّللاَُّ«. َأْعَناًقا ِبَقْوِلِهْم ال ِإَلَه ِإال 

1364 362 
إسناده ضعيف. 

والشطر الثاني من  
الحديث »َواأُلُذَناِن من  

محمد بن محمد بن  
أحمد أبو طاهر بن أبي  

َثَنا   ثنا محم د بن المظفر الحافظ َحدَّ ثنا محم د بن أبي الفرج ابن سميكة حد  حد 
ثنا القاسم بن محمد بن محمد بن سليمان الباغن ثنا سويد بن سعيد حد  دي حد 
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الرأس« صحيح له  
 طرق وشواهد كثيرة 

المعروف بابن   الفرج،
 سميكة

غضن َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َعَطاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَمْضَمَضُة َواالْسِتْنَشاُق ُسنٌَّة، َواأُلُذَناِن من    الرأس« َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1365 621 

وهو  إسناده ضعيف. 
َمْن َكَذَب  بلفظ » رمتوات

َعَليَّ ِفي متعمدا َفْلَيَتَبوَّْأ  
 َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر« 

أحمد بن محمد بن أحمد  
 المروزي أبو بكر  

ُد َأْخَبَرَنا َأْحَمُد بن عمر بن روح النهرواني ثني جدي ألبي َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ، حد 
ْبِن   َأْحَمَد  ْبن  َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد  َثَنا أبو بكر  الفقيه، َحدَّ اْلُمَثنَّى  ْبِن  ْبُن ُموَسى 

اْلَمْرَوِزيُّ  وثالثمائة  - ِإْبَراِهيَم  َعْشَرَة  َثالَث  مندة   -َسَنَة  بن  محم د  ثنا  حد 
ثنا بكر بن بكار، َحدَّ  َثَنا َعاِئُذ ْبُن ُشَرْيٍح اْلَحْضَرِميُّ َقاَل: َسِمْعُت  األصبهاني، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكَذَب َعَليَّ   َأَنَس ْبَن َماِلٍك َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِفي ِرَواَيِة َحِديٍث َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر  « . 

1366 1365 

إسناده ضعيف. وهو  
في الصحيحين من  

حديث أبي برزة  
األسلمي بلفظ )كان  

يكره النوم قبل العشاء  
 والحديث بعدها( 

او   -السري بن مرثد 
 البغدادي  -مزيد 

أحمد   بن  زاهر  أخبرنا  المروذي،  اْلَحَسِن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ِر  اْلُمَظفَّ َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ثنا محم د بن   ِريُّ ْبُن َمْرَثدٍ السرخسي، حد  َثَنا السَّ َأْو َمِزيٍد َلْم َيُكْن   -المسي ب، َحدَّ

ك ِ  ِر َفَصيَّْرُتُه ِبالشَّ ٍد   - َمْضُبوًطا ِفي ِكَتاِب َأِبي اْلُمَظفَّ َثَنا َطاِهُر ْبُن ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ
َثَنا َأُبو َسِعيِد ْبُن َعْوٍذ َعْن ُمَجاهِ  ثني أبي، َحدَّ ، حد  ٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس.  الزَُّبْيِريُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن النَّْوِم َقْبَل اْلِعَشاِء، َوَعِن اْلَحِديِث   َقاَل: َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َبْعَدَها. 

1367 1542 

إسناده ضعيف. وهو  
صحيح من غير هذا  
الطريق دون قوله  

 ))عشر مرات((.

ْحَمن ْبن  َأْحَمد  َعْبد الرَّ
ِد ْبِن ِإْسَحاق بن   ْبن ُمَحمَّ
ِد ْبِن عبد الرحمن  ُمَحمَّ
بن المسيب بن أبي  

ِ ْبِن   السائب بن َعْبِد َّللاَّ
ُعَمر بن مخزوم، أبو  

 السائب المخزومي

ْبنِ  ِد  ُمَحمَّ ْبِن  َعِليِ   ْبُن  َمِد  الصَّ وَعْبُد   ، اْلُقَرِشيُّ اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  ُمَحمَُّد    َأْخَبَرَنا 
ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَفْتِح اْلَحْرِبيُّ َقاُلوا: َأْخَبَرَنا علي بن    المأمون  ، َوُمَحمَّ اْلَهاِشِميُّ

ِد ْبِن ِإْسَحاق   ْحَمِن ْبُن َأْحَمَد ْبن ُمَحمَّ اِئِب َعْبُد الرَّ َثَنا َأُبو السَّ عمر الحضرمي، َحدَّ
ِد ْبِن عبد الرحمن بن المسيب بن أبي الس ِ ْبِن ُعَمر بن ُمَحمَّ ائب بن َعْبِد َّللاَّ

مخزوم وثالثمائة   -بن  سبع  سنة  شيراز  من  علينا  ابن    -قدم  وقال  إمالء. 
اتََّفُقوا  ُثمَّ  وثالثمائة  ِتْسٍع  َسَنَة  َرَجٍب  ِمْن  َبِقيَن  ِلَيْوَمْيِن  َثَنا   -اْلَفْتِح:  َحدَّ َقاَل: 

ثنا معاوية بن   َثَنا ُسْفَياُن َعِن َأْحَمُد ْبُن ُسَلْيَماَن أبو الحسين، حد  هشام، َحدَّ
ِد ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َأنَّ النَِّبيَّ   اْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن ُمَحمَّ

ْت. عشر مرات.   ماُء اْنَشقَّ ُ َعَلْيِه وسلم سجد في: ِإَذا السَّ  َصلَّى َّللاَّ

1368 1675 

إسناده ضعيف. وهو  
صحيح من طرق 

أخرى بلفظ ))ما بين  
((. وقد ومنبري بيتي 

عده السيوطي من  
 المتواتر 

عمر بن إبراهيم بن  
القاسم بن بشار، َأُبو  

 حفص 

البرقاني ف ار أخبرنا  ثنا عمر بن   -بهراة  -، أخبرنا الحسين بن أحمد الص  حد 
اٍر َأُبو َحْفٍص اْلَبْغَداِديُّ  َثَنا َأُبو َعْبِد    -ِبِتنِ يَس   -إبراهيم ابن اْلَقاِسِم ْبِن َبشَّ َحدَّ

ُد ْبُن َحْفِص بن عمر  ِ ُمَحمَّ َثَنا    -إمالء  -َّللاَّ ، َحدَّ ثنا محم د بن كثير الكوفي  حد 
ُ َعَلْيِه  ُسْفَياَن ال ثَّْوِريِ  َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 الجنة« . َوَسلََّم: »َما َبْيَن َقْبِري َوِمْنَبِري َرْوَضٌة من رياض 

1369 1488 

إسناده ضعيف. وقوله  
صلى هللا عليه وسلم  

»اللَُّهمَّ َباِرْك أُلمَِّتي ِفي  
ُبُكوِرَها« صحيح 

 بمجموع طرقه.

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 
حميد، أبو ُمَحمَّد الخياط  

 المعروف باإلمام 

 ، ُسَهْيٍل اْلَمْخَرِميُّ ْبِن  ُحَمْيِد  ْبُن  ُمَحمَُّد  َثَنا  َأْخَبَرَنا هالل بن محم د الحفار، َحدَّ
ِ ْبُن ُمَحمٍَّد اإِلَمامُ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا    -ِفي َسَنَة ِتْسٍع َوِتْسِعيَن َوِماَئَتْينِ   -َحدَّ َقاَل: َحدَّ

َثَنا ُحَمْيدٌ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك    -َوَكاَن َقِصيًرا   - الطَِّويلُ َعْبُد الوهاب الشعراني، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلْيَلًة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َفَرَأى ِنيَراًنا  َقاَل: َخَرْجُت َمَع النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

يَراُن؟« ُقْلُت: َيا رَ  ِ ِإنَّ ِفي ُبُيوِت اأَلْنَصاِر َفَقاَل: »َيا َأَنُس َما َهِذِه النِ  ُسوَل َّللاَّ
ُروَن، َفَقاَل: »اللَُّهمَّ َباِرْك أُلمَِّتي ِفي   ُبُكوِرَها«. اأَلْنَصاَر َيَتَسحَّ
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1370 1364 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من غير هذا  
الطريق بلفظ )إن  
 الدنيا حلوة خضرة( 

سفيان بن هارون بن  
سفيان القاضي ابو  

 محمد

َثَنا َأُبو   ثنا محم د بن المظفر الحافظ، َحدَّ ُل، حد  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َعِليٍ  اْلُمَعدَّ
ثنا فضل بن سهل األعرج،   ٍد ُسْفَياُن ْبُن َهاُروَن ْبِن سفيان القاضي، حد  ُمَحمَّ

َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعِن الزَُّبْيِر ْبنِ  ثنا زيد بن الحباب، َحدَّ  َعِديٍ  َعْن ُمْصَعِب  حد 
ْنَيا َخِضَرٌة   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الدُّ   َرِطَبٌة« َوَقالَ ْبِن َسْعٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َلَنا َزْيُد َمرًَّة: َعْن َسْعٍد. 

1371 1841 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  

طرق أخرى بلفظ ))ما  
بين بيتي ومنبري  
روضة من رياض  
الجنة((. وقد عده  

السيوطي والكتاني من  
 المتواتر. 

العباس بن محمد بن  
أحمد بن تميم، َأُبو  

 الفضل األنماطي 

ْبِن أحمد بن تميم   ُمَحمَِّد  ْبُن  اْلَعبَّاُس  اْلَفْضِل  َأُبو  َثَنا  أخبرني ابن عالن، َحدَّ
، َحدَّ  ثنا موسى بن إسحاق القاضي األنصاري  ، حد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى األنماطي 

َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل:   ْبِن اْلُمْنِذِر ْبِن عبد الر حمن، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َبْيَن َقْبِري َوِمْنَبِري روضة من رياض   َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 الجنة«.

1372 1397 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  

طرق أخرى دون قوله  
 ))فيما عشت(( 

صالح بن عبد هللا، أبو  
 عبد هللا الترمذي   

َثَنا َأُبو َسْهٍل َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد  ٍد اأَلْزَرُق، َحدَّ ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثِني صالح بن عبد  ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ ْبِن عبد هللا القط ان، حدثنا َعْبُد َّللاَّ

َثَنا ُسْفَياُن ْبُن َعاِمرٍ  َثِني    -َوَكاَن َرُجال َصاِلًحا  -هللا الترمذي، َحدَّ َقاَل َصاِلٌح: َحدَّ
ِ ْبِن   -َهَذا َغْيَر اْلَحِديثِ   -ُعَمُر ْبُن َهاُروَن َعْن ُسْفَياَن ْبِن َعاِمرٍ  َعْن َعْبِد َّللاَّ

  َطاُوَس َقاَل: َأْشَهُد َعَلى َواِلِدي َطاُوٍس َأنَُّه َقاَل: َأْشَهُد َعَلى َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل   َأنَُّه َقاَل: َأْشَهُد َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ، َفِإَذا َقاُلوَها َعَصُموا ِبَها ِمنِ ي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم   النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ

ِ َتَعاَلى«  ِفيَما ِعْشُت إِ  َها َوِحَساُبُهْم َعَلى َّللاَّ  ال ِبَحقِ 

1373 1416 

إسناده ضعيف. 
والحديث دون قوله  

)َوَعَلْيَك ِمْثُل َعَدِد الذَّرِ   
روي من أوجه   َخَطاَيا(

 يصح بها. 

طاهر بن عبد الرحمن  
بن إسحاق بن إبراهيم  

بن سلمة، الضبي  
 موالهم، يكنى أبا القاسم 

ثنا عبد   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلَحَسُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِ  ْبِن اْلُمْنِذِر اْلَقاِضي، حد 
ْحَمِن ْبِن ِإْسَحاَق القاضي،  َثَنا َطاِهُر ْبُن َعْبِد الرَّ ، َحدَّ مد ابن علي  الط ستي  الص 

َثَنا َعْبُد َّللاَِّ  ثنا أبو يوسف، َحدَّ ثنا علي  بن الجعد، حد   ْبُن َعِليٍ  َعْن َأِبي حد 
ِ ْبِن َسَلَمَة َعْن َعِليٍ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ِإْسَحاَق َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه وسلم: »أال ُأَعلِ ُمَك َكِلَماٍت ِإْن َأْنَت ُقْلَتُهنَّ َوَعَلْيَك ِمْثُل َعَدِد   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم »ال إله إال   الذَّر ِ  ُ َلَك؟« َفَعلََّمُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ  َخَطاَيا َغَفَر َّللاَّ
ِ َربِ  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم،  ِ َوال ِإَلَه ِإال َّللاَّ هللا العظيم، ال إله إال  هللا اْلَكِريُم، ُسْبَحاَن َّللاَّ

ِ َربِ  اْلَعاَلِمي   َن«  اْلَحْمُد ّلِلَّ

1374 1048 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  

طرق أخرى بلفظ  
))أهل الثناء(( بدال  

من لفظ ))أهل  
 الكبرياء(( 

جعفر بن محمد بن  
 أحمد المعدل أبو جعفر 

ل   أخبرنا أبو بكر الهيتى َثَنا َأُبو اْلَفْضل َجْعَفُر ْبن ُمَحمَّد ْبن حاتم المعد    - َحدَّ
  - َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم ْبُن ُمَحمَّدٍ   -إمالء ببغداد في سنة ثالث وأربعين وثالثمائة

َثَنا  -ِقَراَءًة َعَلْيِه بالكوفة  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن َأِبي َلْيَلى َقاَل َحدَّ َأِبي َقاَل  َحدَّ
َثِني اْبُن َأِبي ليلى َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت َعْن َعْبِد هللا بن بابا َعْن َعْبِد   َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن  ِ ْبِن َمْسُعوٍد. َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ
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ُكوِع َقاَل: »اللَُّهمَّ َربَّ  َنا لك الحمد ملء السموات، وملء األرض، وما َبْيَنُهَما  الرُّ
 َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعُد َأْهَل اْلِكْبِرَياِء َوَأْهَل اْلَمْجِد«  

1375 1023 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من طريق آخر 
من حديث عائشة 

رضي هللا عنها: سالم  
جبريل عليها وردها  

 عليه. 

تمام بن محمد بن  
سليمان الهاشمي أبو  

 بكر

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزقٍ  ثنا أبو بكر بن محم د بن سليمان    -ِإْمالءً   -َحدَّ حد 
ُسْفَياُن َعْن   َثَنا  َثِني أبي َحدَّ َحْنَبٍل َحدَّ ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن   ِ الهاشمي أخبرنا َعْبُد َّللاَّ

ْعِبيِ  َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ  ْحَمِن َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: ُقْلُت:  ُمَجاِلٍد َعِن الشَّ
ِ، َرَأْيُتَك َواِضًعا َيَدَك َعَلى َمْعَرَفِة اْلَفَرِس َوَأْنَت ُتَكلِ ُم َرُجال؟   َقاَل    -َيا َرُسوَل َّللاَّ

َوَقاَل ُسْفَياُن َمرًَّة َقاَلْت َعاِئَشُة: رأيتك يا رسول هللا واضعا يدك َعَلى َمْعَرَفِة   َأِبي:
ُقْلُت: َنَعْم. َقاَل »َذاَك ِجْبِريُل    «؟َقاَل »َرَأْيِتهِ  -ْحَيَة اْلَكْلِبيِ  َوَأْنَت ُتَكلِ ُمُه؟ َفَرِس دِ 

ُ َخْيًرا ِمْن  ِ َوَبَرَكاُتُه، َجَزاُه َّللاَّ الُم َوَرْحَمُة َّللاَّ الَم. َقاَلْت َوَعَلْيِه السَّ َوُهَو ُيْقِرُئِك السَّ
ِخيُل«  َصاِحٍب َوَدِخيٍل َفِنْعَم الصَّ   اِحُب َوِنْعَم الدَّ

1376 2182 

إسناده ضعيف. وقد  
ورد من طرق حسن  
عن ابن عمر مرفوعا  

صلى  أ))رحم هللا أمر 
 قبل العصر أربعا((

يوسف بن أحمد بن   
عبد هللا، يعرف بابن 

 كركا الخياط  

َأْخَبَرَنا عبد الملك بن محمد بن عبد هللا الواعظ، أخبرنا عبد الباقي بن قانع  
َثَنا ُيوُسُف ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد َّللاَِّ بن كركا الخي اط، حدثنا أحمد بن   الحافظ، َحدَّ

َثَنا ُهَشْيمٌ  ، َحدَّ ِ ْبِن المهدي  -يعقوب البصري  َثنَ  -ِفي َرْحَبِة ُعَبْيِد َّللاَّ ا ُيوُنُس  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْبُن ُعَبْيٍد َعِن اْلَحَسِن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى َّللاَّ

ُ َلُه َمْغِفَرًة َعْزًما  «.»َمْن َصلَّى َأْرَبَع َرَكَعاٍت َقْبَل َصالِة اْلَعْصِر َغَفَر َّللاَّ

1377 1433 

إسناده ضعيف. وقد  
صالة   -دون ورد من 
من طرق  -المالئكة

 يصح بها. 

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن   َعْبُد َّللاَّ
ِإْبَراِهيَم ْبِن شاذان بن  
داود بن زياد بن ُمَعلَّى 
ابن األشعث، أبو جعفر  

 الفارسي 

ثنا أحمد بن محم د العتيقي ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم حد  َثَنا َأُبو َجْعَفَر َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ
ثنا النعمان بن أحمد ، حد  َثَنا    -سنة أربع وثالثمائة  -ْبِن شاذان الفارسي  َحدَّ

ثني أبي جسر،  ثنا جعفر بن جسر، حد  ، حد  ِد ْبِن َمْخَلٍد اْلَواِسِطيُّ َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ
َثِني َثابِ  ٌت اْلُبَناِنيُّ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َأِبي َطْلَحَة اأَلْنَصاِريِ  َقاَل: َدَخْلُت َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَعَرْفُت اْلِبْشَر ِفي َوْجِهِه، َفُقْلُت َلُه: ِبَأِبي   َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َرَأْيتُ  َما   ،ِ َّللاَّ َرُسوَل  َيا  َوُأمِ ي  »َوَما َأْنَت  َقاَل:  اْلَيْوَم!  ِمْنَك  ِبْشًرا  َأْحَسَن  َقطُّ  َك 

ُ آِنًفا ِإَليَّ  ُد َأَما   -َوَأْوَمَأ ِبَيِدهِ   -َيْمَنُعِني َوَهَذا اْلَمَلُك َبَعَثُه َّللاَّ َيُقوُل ِلي: َيا ُمَحمَّ
ِتَك ِإال َصلَّْيُت َعَلْيهِ  َأَنا َوَمالِئَكِتي َعْشًرا،    ُيْرِضيَك َأْن ال ُيَصلِ ي َعَلْيَك َأَحٌد ِمْن ُأمَّ

ِتَك ِإال َسلَّْمُت أنا ومالئكتي عليه   عشرا« . َوال ُيَسلِ ُم َعَلْيَك َأَحٌد ِمْن ُأمَّ

1378 1980 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  

طرق أخرى دون قوله  
))ِإنِ ي َأَخاُف َعَلْيُكُم  

َبا((   الرِ 

مكي بن إبراهيم بن   
بشير بن فرقد، أبو  

السكن البرجمي  
 التميمي الحنظلي 

ارُ  ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَحفَّ   -َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَمَر ْبِن ُبْرَهاَن اْلَغزَّاُل وِهالُل ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َوَقاَل ِهالٌل َحدَّ َأْخَبَرَنا  ْبُن    -َقاَل اْلُحَسْيُن  ،  َأْحَمُد  اأَلَدِميُّ َيْحَيى  ُعْثَماَن ْبِن 

َثَنا َمكِ يُّ ْبُن ِإْبَراِهيمَ  ، َحدَّ وري  ثنا عب اس ابن محم د الد  َكِن اْلَبْلِخيُّ   -حد    - َأُبو السَّ
َأِبيِه َعْن َأِبي  ِإْسَماِعيُل ْبُن َراِفٍع َعْن َعْمِرو ْبِن َيْحَيى ْبِن ُعَماَرَة َعْن  َثَنا  َحدَّ

اْلُخْدرِ  ْرَهُم  َسِعيٍد  َيُقوُل: »الدِ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوَل َّللاَِّ  َسِمْعُت  َقاَل:  يِ  
َبا«  .  يَناِر، ال َفْضَل َبْيَنُهَما، ِإنِ ي َأَخاُف َعَلْيُكُم الرِ  يَناُر ِبالدِ  ْرَهِم َوالدِ   ِبالدِ 

1379 637 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  

طرق أخرى بلفظ ))ما  
 (( ومنبري بين بيتي 

أحمد بن محمد بن  
جهور البغدادي أبو عبد  

 هللا

ْبُن ُمَحمَِّد بن جعفر بن   ِ َعْبُد َّللاَّ ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َثَنا  َأْخَبَرَنا أبو نعيم الحافظ، َحدَّ
ثنا عفان،  ثنا أحمد بن محم د بن جهور، حد  ثنا ابن الجارود، حد  حي ان، حد 
قال:   ُعَمَر  اْبِن  َمْوَلى  َشْرِقيٍ   ْبُن  ِإْسَحاُق  َثَنا  َحدَّ زياد،  بن  الواحد  ثنا عبد  حد 
َثِني َأُبو َسِعيٍد اْلُخْدِريِ    ْحَمِن، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َحدَّ ثني أبو بكر ابن َعْبِد الرَّ حد 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َبْيَن َقْبِري َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 اْلَجنَِّة« ِرَياِض 

1380 421 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  

طرق أخرى بلفظ  
على ترعة((  ))ومنبري 

 بدال من ))وحوضي((

محمد بن هشام بن  
عيسى القصير المروذي  

 أبو عبد هللا 

ثني أبو القاسم  ، أنبأنا محم د بن المظفر، حد  ثنا الحسن بن على الجوهري  حد 
َثنَ  ثنا هشيم، َحدَّ ثنا محم د بن هشام، حد  ، حد  وذي  ِد المر  ا َعِليُّ ْبُن َزْيٍد، َعْن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َما َبْيَن ُحْجَرِتي ِإَلى ِمْنَبِري  ْبِن المنكدر َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اْلَجنَِّة، َوَحْوِضي َعَلى ُتْرَعٍة ِمْن ُتَرِع اْلَجنَِّة«  

1381 482 

ضعيف. إسناده 
والحديث صحيح بلفظ  

))أن ركبا(( ال 
))رجال(( كما عند  

 الخطيب 

أحمد بن جعفر بن أبي  
حفص النسائي أبو  

 الفرج 

البرقاني بكر  أبو  حفص    أخبرنا  أبي  ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  َأْحَمُد  اْلَفَرِج  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
الدقيق   -الن سائي   دار  شارع  ثنا   - في  حد  القاضي  يعقوب  بن  يوسف  ثنا  حد 

َثَنا ُشْعَبُة َعْن َأِبي ِبْشٍر َقاَل َسِمْعُت َأَبا ُعَمْيِر ْبَن َأَنٍس   سليمان بن حرب َحدَّ
َثِني ُعَموَمٌة ِلي   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأنَّ َرُجال َجاَء  َقاَل َحدَّ ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه   ِفي آِخِر َيْوٍم ِمْن َرَمَضاَن َفَزَعَم َأنَُّه َرَأى اْلِهالَل، َفَأَمَر النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
 وا ِإَلى ُمَصالُهْم. َوَسلََّم النَّاَس َأْن ُيْفِطُروا، َوِإَذا َأْصَبُحوا َأْن َيْغدُ 

1382 2164 

إسناده ضعيف. 
والحديث دون قوله  
ُ ِمْنُه  »ال َيْقَبُل َّللاَّ

 َعْدال« وردَصْرًفا، َوال 
من طرق هو  

 بمجموعها حسن. 

يحيى ْبن اْلَحَسُن ْبُن   
ِد ْبِن اْلَقاِسِم ْبِن   ُمَحمَّ

ِد بن المعافى، أبو   ُمَحمَّ
:  القاسم األنباري الد وسي 

ُد ْبُن ُيوُسَف ْبِن َيْعُقوَب   َثَنا َأُبو َغاِنٍم ُمَحمَّ ، َحدَّ وسي  أخبرنا يحيى بن الحسن الد 
َثَنا    -ْنَبارِ ِباألَ   -ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن اْلُبْهُلوِل التَُّنوِخيُّ  حدثنا أبي، حدثنا جدي، َحدَّ

َداِئيُّ َعْن َأِبي َشْيَبَة اْلَجْوَهِريِ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل   َعِليُّ ْبُن َيِزيَد الصُّ
ِ َوالْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َسبَّ َأْصَحاِبي َفَعَلْيِه َلْعَنُة َّللاَّ َمالِئَكِة َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ ِمْنُه َصْرًفا، َوال   َعْدال«. َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن، ال َيْقَبُل َّللاَّ

ضعيف. وقال الخطيب   1247 1383
 كثير: غريب جدا  وابن

خالد بن يزيد بن وهب  
 االزدي ابو الهيثم 

َثَنا َخاِلُد   مد بن علي  الطستي  َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن أبي بكر أخبرنا عبد الص 
َثِني َأِبي َوْهُب ْبُن   ثني أبي يزيد بن وهب َحدَّ ْبُن َيِزيَد ْبِن َوْهِب ْبِن جرير حد 

ِد ْبِن ِسيِري َن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َجِريِر ْبِن َحاِزٍم َعْن َأِبيِه َجِريِر ْبِن َحاِزٍم َعْن ُمَحمَّ
َث   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َخال َيُهوِديٌّ َقطُّ ِبُمْسِلٍم ِإال َحدَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِبَقْتِلِه« َنْفَسُه 

 غريب جدا  2055 1384
نافع بن علي بن   

يحيى، َأُبو عبد هللا  
 السروي الفقيه   

ِ َناِفُع ْبُن َعِليِ  ْبِن َيْحَيى  َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ أخبرنا أحمد بن محم د العتيقي، َحدَّ
ْرِويُّ اْلَفِقيهُ  ا ِفي َسَنِة    -السَّ اْثَنَتْيِن َوَثَماِنيَن  ِمْن َأْهِل َأْذِرِبيَجاَن َقِدَم َعَلْيَنا َحاجًّ

ثنا محم د بن يحيى -وثالثمائة ، حد  َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َمْهَرَوْيِه اْلَقْزِويِنيُّ َحدَّ
َثَنا الثَّْوِريُّ َعِن اأَلْعَمِش َعْن   ثنا محم د بن يوسف الفريابي، َحدَّ ، حد  الط وسي 

َقا  َقاَل:   ِ َعْن َعْبِد َّللاَّ َواِئٍل  َوَسلََّم: »اْرَحُموا َأِبي  َعَلْيِه   ُ َل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
« َقاَل: َفَقاَم ِإَلْيِه َرُجٌل َفَقاَل: َيا َرُسوَل هللا وما حاجة الغنى؟ قال:   َحاَجَة اْلَغِنيِ 

ْرَهُم َعَلْيِه ِعْنَد هللا بمنزلة سبعين ألفا« ُجُل اْلُموِسُر َيْحَتاُج َصَدَقًة، الدِ   .  »الرَّ
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1385 1872 
إسنادا   جدا،  غريب 
ومتنا. قاله الحافظ ابن  

 كثير 

عصمة ْبن سليمان، َأُبو  
 سليمان الخزاز الكوفي 

ار،   ف  ل، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد بن عبد هللا المعد 
َثَنا َخَلُف   ثنا عصمة بن سليمان الخزاز، َحدَّ ثنا محم د بن الفرج األزرق، حد  حد 

ِ  َوَكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة ِمْن َرسُ  -ْبُن َخِليَفَة َعْن َأِبي َهاِشٍم الزماني َعْن َناِفعٍ  وِل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي سفر،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
َعَلى  َذِلَك  َفَشقَّ  َماٌء.  ِفيِه  َلْيَس  َمْوِضٍع  ِفي  َفَنَزْلَنا  َرُجٍل،  أربعمائة  زهاء  كنا 

  ِ َأْعَلُم، َقاَل: َفَجاَءْت ُشَوْيَهٌة َلَها َقْرَناِن، َفَقاَمْت َبْيَن  َأْصَحاِبِه َفَقاُلوا: َرُسوُل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَحَلَبَها َفَشِرَب َحتَّى َرِوَي، َوَسَقى َأْصَحاَبُه   َيَدْي َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َناِفُع اْمِلْكَها اللَّْيَلَة َوَما   َفَأَخْذُتَها  َحتَّى َرُووا. ُثمَّ َقاَل: »َيا  َتْمِلُكَها« َقاَل:  َأَراَك 
اَة، َوَرَأْيُت   َفَوَتْدُت َلَها َوَتًدا ُثمَّ َرَبْطُتَها ِبَحْبٍل، ُثمَّ ُقْمُت ِفي َبْعِض اللَّْيِل َفَلْم َأَر الشَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخَبْرُتُه ِمْن َقْبلِ  َأْن    الحبل مطروحا، فجئت إلى النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 ِبَها«. َيْسَأَلِني، َفَقاَل ِلي: »َيا َناِفُع َذَهَب ِبَها الَِّذي َجاَء 

أبو   228 1386 أنكره  وقد  غريب 
 داود 

بن   هللا  عبيد  بن  محمد 
 يزيد المنادي أبو جعفر 

العزيز بن محم د بن جعفر المؤد ب، أخبرنا محم د بن الحسين   َأْخَبَرَناُه َعْبُد 
َثَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد   ثني نعمان بن أبي الدلهاب َوَجَماَعٌة َقاُلوا: َحدَّ ، حد  األزدي 

ِ ْبن المنادي. ِد ْبِن َغاِلٍب اْلَفِقيُه، َأْخَبرَ   َّللاَّ َنا اْلُحَسْين ْبن  وَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
  ِ ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َثَنا َأُبو عوانة يعقوب بن إسحاق، َحدَّ َعِلي  التميمي، َحدَّ
ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن   َثَنا َأُبو ُأَساَمَة َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ ْبِن َيِزيَد َأُبو جعفر، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى َمِريٍض َيُعوُدُه، َفُأْلِقَيْت َلُه    ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ  َصلَّى َّللاَّ
 ِوَساَدٌة، َفَلْم َيْجِلْس َعَلْيَها. 

غريب وقد أنكره أبو   229 1387
 داود 

بن   هللا  عبيد  بن  محمد 
 يزيد المنادي أبو جعفر 

ثنا أحمد بن عبد  أخبرناه أبو بكر البرقاني ، أخبرنا عمر بن نوح البجلي، حد 
ثنا   ، حد  ثنا محم د بن عبد هللا المخرمي  العزيز ابن حم اد أبو بكر المصري، حد 
 ِ ِ ْبُن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر. َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ أبو أسامة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم: َدَخَل َعَلى َمِريٍض َيُعوُدُه، َفُوِضَعْت َلُه ِوَساَدٌة َفَلْم َيْجِلْس  َصلَّى َّللاَّ
 َعَلْيَها َحتَّى َقاَم. 

ال يصح كما قال ابن  2028 1388
 الجوزي 

مؤنس بن وصيف، أبو   
 الحسن البغدادي  

ِ ْبن َعِلي  ْبِن ِعَياٍض ْبِن َأِبي َعِقيٍل اْلَقاِضي    - ِبُصورَ   -َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد َّللاَّ
َقاال:    - ِبَصْيَدا   - َوَأُبو َنْصٍر َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َسَلَمَة اْلَورَّاقُ 

َثِني ُمْؤِنُس ْبُن  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْين ُمَحمَّد ْبن َأحْ  اِنيُّ َقاَل: َحدَّ َمد ْبن ُجَمْيٍع اْلَغسَّ
اْلَبْغَداِديُّ  اْلَحَسِن  َأُبو  ُكْنُت   -ِبِتنِ يَس   -َوِصيٍف  َقاَل:  َعَرَفَة  ْبُن  اْلَحَسُن  َثَنا  َحدَّ

اَل اْلَحَسُن: َأْكُتُب َعْن َيِزيَد ْبِن َهاُروَن َعْن َأِبي َحْفٍص اأَلبَّاِر َفَلِقيُتُه ِبَمكََّة، قَ 
َثِني َأُبو َحْفٍص األَبَّاُر َعْن َلْيٍث َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل   َفَحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْدَخَل َعَلى َأِخيِه اْلُمْسِلِم َفَرًحا َأْو مسرورا ِفي  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْنَيا َخَلَق َّللاَُّ  ْنَيا، َفِإَذا َكاَن  َداِر الدُّ  َلُه ِمْن َذِلَك َخْلًقا َيْدَفُع ِبِه َعْنُه اآلَفاِت ِفي الدُّ
َيْوُم اْلِقَياَمِة َكاَن ِمْنُه قريبا، َفِإَذا َمرَّ ِبِه َقاَل َلُه ال َتَخْف. َفَيُقوُل َلُه َوَمْن َأْنَت؟  

ُرورُ  -َفَيُقوُل: َأَنا اْلَفَرحُ  نيا«  الَِّذي أَ  -َأِو السُّ  ْدَخْلَتُه َعَلى َأِخيَك ِفي دار الد 
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1389 21 

ملخص الحكم: في 
  وفيه. انقطاعإسناده 

َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َيْحَيى  
ْبِن َعْبِد َّللاَِّ بن بكير 

لم أقف له على  
 ترجمة.

بقية االخبار التابعة  
البي عثمان عن جرير  

 معناه لكونها في 

أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى البزار قال : أنبأنا علي بن محمد  
َعْبِد َّللاَِّ بن بكير أبو   ْبِن  َيْحَيى  ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  نبأنا  بن أحمد المصري قال 
ثني الهقل بن زياد   ِ ْبِن ُبَكْيٍر َقاَل: حد  الوليد قال نبأنا أبو َيْحَيى ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ُث َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َقاَل: حَ  ْحِبيُّ َأنَُّه َسِمَع َثْوَباَن ُيَحدِ  َث َأُبو َأْسَماَء الرَّ دَّ
ْفَياِنيُّ َحتَّى َيْنِزَل ِدَمْشَق َفَيْبَعُث َجْيَشْيِن َجْيًشا ِإَلى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيْخُرُج السُّ َّللاَّ

َوَلَياِلَيُهنَّ ُثمَّ َيِسيُروَن  اْلَمِديَنِة َخْمَسَة عشر ألفا ينت َأيَّاٍم  اْلَمِديَنَة َثالَثَة  هبون 
ِهيَن ِإَلى َمكََّة« . َوَذَكَر اْلَحِديَث َوَقاَل: »ُثمَّ َيِسيُر َجْيُشُه اآلَخُر ِفي َثالِثيَن  ُمَتَوجِ 

بها ثالثمائة كبش من    َأْلًفا وَعَلْيِهْم َرُجٌل ِمْن َكْلٍب َحتَّى َيْأُتوا َبْغَداَد، َفَيْقُتُلونَ 
اْمَرَأٍة« العب اس، ويبقرون بها ثالثمائة  َفَسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ  ولد  َثْوَباُن:  َقاَل   .

ُ ِبَظالٍم ِلْلَعِبيدِ  َمْت َأْيِديِهْم َوَما َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َوَذِلَك ِبَما َقدَّ  «. َصلَّى َّللاَّ
َوَذَكَر َحِديًثا ِفي اْلَمالِحِم َطِويال َكَتْبَنا    َأْلٍف«.َأْكَثَر ِمْن خمسمائة  َفَيْقُتُلوَن ِبَبْغَداَد  

 ِمْنُه َهَذا.

1390 486 
ال يصح من هذا  
الطريق. ]راجع  

 [ 3/ 380الزوائد: 

أحمد بن الحسن بن عبد  
الجبار الصوفي أبو عبد 

 هللا

َوَأُبو اْلَفْضِل   -ِبَنْيَساُبورَ  -َأْخَبَرَنا َأُبو َحاِزٍم ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد ْبُن إبراهيم العبدوي 
َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم   -ُعَمُر ْبُن َأِبي َسْعٍد اْلَهَرِويُّ  َواللَّْفُظ َلُه. َقاال: َحدَّ
َثَنا َأُبو َعبْ  ِ َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن من كتابه األصل حديثا بينا  اإِلْسَماِعيِليُّ َحدَّ ِد َّللاَّ

َثَنا َأُبو َأْحَمَد   َثَنا َأُبو َطاِلٍب َيْحَيى ْبُن َعِليِ  ْبِن الطيب الدسكري بحلوان َحدَّ وَحدَّ
اْلَقاِسِم العبدى َأْحَمَد ْبِن  ُد ْبُن  َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبنِ   -بجرجان  -ُمَحمَّ   َأْخَبَرَنا 

َثَنا َماِلٌك َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َأَنِس  وِفيُّ أخبرنا سويد بن سعيد َحدَّ َعْبِد اْلَجبَّاِر الصُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْهَدى َجَمال أَلِبي َجْهٍل.  ْبِن َماِلٍك َعْن َأِبي َبْكٍر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

1391 487 
ال يصح من هذا  

]راجع  الطريق. 
 [ 3/ 383الزوائد: 

أحمد بن الحسن بن عبد  
الجبار الصوفي أبو عبد 

 هللا

َثَنا َأُبو   ُد ْبُن َأْحَمَد بن يعقوب أخبرنا محم د بن نعيم الضبي َحدَّ َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
ِد ْبِن ُيوُسٍف الفقيه بالطابران ثنا يعقوب بن يوسف    -النَّْضِر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َعْن َماِلٍك َعِن الزُّْهِريِ  عَ   -بنيسابور  -األخرم َأَنٍس َحدَّ ْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهَدى َجَمال ألبى جهل.  َعْن َأِبي َبْكٍر: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

1392 488 
ال يصح من هذا  
الطريق. ]راجع  

 [ 3/ 384الزوائد: 

أحمد بن الحسن بن عبد  
الجبار الصوفي أبو عبد 

 هللا

َأْخَبَرَنا أبو الفتح محمد بن الحسين األزدي أخبرناه إبراهيم عن عمر البرمكي 
ُد ْبُن َعْبَدَة ْبِن َحْرٍب اْلَقاِضي.   َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر َوُمَحمَّ َحدَّ

َبْكٍر    َقاال: َأِبي  َأَنٍس َعْن  َثَنا َماِلٌك َعِن الزُّْهِريِ  َعْن  َثَنا سويد بن سعيد َحدَّ َحدَّ
د ِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهَدى َجَمال أَلِبي َجْهٍل. الصِ   يِق َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

1393 1445 
باطل بهذا اإلسناد. 
وقد ورد لبعضه ما  

 يشهد لصحته. 

َعْبد َّللاَّ ْبن اْلُحَسْين ْبن  
َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد، أبو  

بشر الخطيب  
 السجستاني 

ِ ْبُن الحسين في سنة خمس عشرة وأربعمائة عند    -َأْخَبَرَنا َأُبو ِبْشٍر َعْبُد َّللاَّ
ثنا محم د بن    -صدره من الحج ، حد  َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َزْيُد ْبُن ِرَفاَعَة اْلَهاِشِميُّ َحدَّ

َثَنا َحمَّاُد ْبنُ  ثنا عفان بن مسلم، َحدَّ ثنا عبد هللا بن المعتز، حد  َسَلَمَة    يحيى، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َعْن َرُجٍل َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
  ،ِ َّللاَّ َعَلى  ُل  التََّوكُّ ِخَصاٍل،  َخْمُس  ِفيِه  َيُكوَن  َحتَّى   ِ ِباّلِلَّ اإِليَماُن  َيْكُمُل  »ال 
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ِ، َوالتَّْسلِ  ْبُر َعَلى َبالِء َوالتَّْفِويُض ِإَلى َّللاَّ ِ، َوالصَّ َضا ِبَقَضاِء َّللاَّ ِ، َوالرِ  يُم أَلْمِر َّللاَّ
ِ، َفَقِد اْسَتْكَمَل اإِليَمانَ  ِ، َوَمَنَع ّلِلَّ ِ، َوَأْعَطى ّلِلَّ ِ، َوَأْبَغَض ّلِلَّ ِ، ِإنَُّه َمْن َأَحبَّ ّلِلَّ  «  َّللاَّ

1394 1698 

تفرد به )ُعْثَماَن بن  
وهو ثقة   شيبة(،َأِبي 

حافظ شهير، لكن له  
أوهام. وقد أنكر اإلمام 
أحمد وغيره عليه هذا  

 الحديث. 

ِد ْبِن   ُعْثَماَن ْبِن ُمَحمَّ
ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعْثَماَن، َأُبو  
الحسن العبسي الكوفي  

 المعروف بابن َأِبي شيبة 

ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ المعدل، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد  َأْخَبَرَناُه َعِلي  ْبن  
أي وب دلويه ثنا زياد بن  الر ازي، حد  ثنا علي  بن سعيد  ، حد  ثنا    -اْلِمْصِريُّ حد 

ِ ْبن ُمَحمَّد  عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا َجِريٌر َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َعْبد َّللاَّ
ِل اأَلْمِر َيْشَهُد بْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َأوَّ ن َعِقيٍل َعْن َجاِبٍر َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 َمَع اْلُمْشِرِكيَن َأْعَياَدُهْم َحتَّى نهى عنه.

1395 2130 

غريب جدا من هذا 
الطريق. والصحيح  
المحفوظ روايته من  
حديث أبي مسعود  

إسناد  البدري. ورجال 
الخطيب حديثهم 

 حسن.

يحيى بن أبي بكير، أبو  
 زكريا العبدي  

َأْخَبَرَنا َأُبو َنْصٍر َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد ْبن َحْسُنوٍن النَّْرِسيُّ َوَأُبو الحسن  
َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمحَ  ِ ْبِن ُمَحمٍَّد اْلِحنَّاِئيُّ َقاال: َحدَّ ُد ْبُن َعْمِرو  محم د ابن ُعَبْيِد َّللاَّ مَّ

زَّازُ  .  -ِإْمالءً   -ْبِن اْلَبْخَتِريِ  الرَّ وِريُّ َثَنا اْلَعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّ َوَأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن  َحدَّ
ِ المعدل، أخبرنا محم د بن عمرو الرزاز، حدثنا عب اس بن   ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّ

حَ  بكير،  أبي  بن  يحيى  حدثنا  َأِبي  محم د،  َعْن  اأَلْعَمِش،  َعِن  ِإْسَراِئيُل  َثَنا  دَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ال ُتْجِزُئ  ِ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ ُسْفَياَن َعْن َجاِبٍر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُكوِع والسجود«  .  ُجُل ُصْلَبُه ِفي الرُّ  َصالٌة ال ُيِقيُم الرَّ

1396 156 

ملخص الحكم: في 
سنده من لم يترجم،  

وفيه صدوق فيه لين.  
وباقي رجال اإلسناد  

 كلهم ثقات 

محمد بن جعفر المدائني  
 أبو جعفر 

ار   ف  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن محمد بن عبد هللا المعدل قال أنبأنا إسماعيل بن محم د الص 
ْعَفٍر اْلَمَداِئِنيُّ  قال نبأنا عب اس بن محم د الدوري قال نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َأُبو جَ 

َقاَل نبأنا مسلم ْبُن َسِعيٍد، َعْن َمْنُصوِر ْبِن َزاَذاَن، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرََّة، َعْن  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَعَمُل ِفي اْلَهْرِج   َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

« َكاْلِهْجَرِة   ِإَليَّ
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رقم  م
 الحديث 

 نص الحديث  صاحب الترجمة  مرتبة الحديث 

عبد هللا بن خباب بن   حسن لغيره  51 1397
 األرت 

الُل  أ ل قال نبأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َصاِبٍر الدَّ ْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن محم د الخال 
َقاَل نبأنا يحيى بن محم د بن صاعد قال نبأنا َأُبو َخْيَثَمَة َعِليُّ ْبُن َعْمِرو ْبِن  

ثني أبي قال نبأنا اْلَحَكُم ْبُن َعْبَدَة الشَّ  ْيَباِنيُّ اْلَبْصِريُّ َخاِلٍد الحراني بمصر قال حد 
هِ  َعْن َأيُّوَب َعْن ُحَمْيِد ْبِن ِهالٍل َعْن َأِبي اأَلْحَوِص، َقاَل    -َوُهَو َجدُّ اْلَجَرِويُّ أُلمِ 

  ِ ُكنَّا َمَع على يوم النهروان َفَجاَءِت اْلَحُروِريَُّة َفَكاَنْت ِمْن َوَراِء النَّْهِر، َقاَل: َوَّللاَّ
: َقْد َنَزُلوا. َقاَل َوَّللاَِّ ال  ال ُيْقَتُل اْلَيوْ  َم َرُجٌل ِمْن َوَراِء النَّْهِر، ُثمَّ َنَزُلوا َفَقاُلوا ِلَعِليٍ 

ُيْقَتُل اْلَيْوَم َرُجٌل ِمْن َوَراِء النَّْهِر، َفَأَعاُدوا َهِذِه اْلَمَقاَلَة َعَلْيِه َثالًثا ُكلُّ َذِلَك َيُقوُل  
ِل. َقاَل َفَقاَلِت اْلَحُروِريَُّة َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: َيَرى َعِليٌّ َأنَّا  َلُهْم َعِليٌّ ِمْثَل َقْوِلِه ا أَلوَّ

ُكوُهْم َحتَّى ُيْحِدُثوا َحَدًثا، َفَذَهُبوا   َنَخاُفُه، َفَأَجاُزوا، َفَقاَل َعِليٌّ أَلْصَحاِبِه: ال ُتَحرِ 
ْهِر َفَأْخَرُجوُه ِمْن َمْنِزِلِه، ِإَلى َمْنِزِل َعْبِد هللا بن خباب وكان نزله َعَلى َشطِ  النَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   ثكه أبوك سمعه َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ثنا بحديث حد  َفَقاُلوا: حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َتُكوُن   َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َثِني َأِبي  َفَقاَل: َحدَّ

ُموُه  ِفْتَنٌة اْلقَ  اِعي« . َفَقدَّ اِعُد ِفيَها َخْيٌر ِمَن اْلَقاِئِم، َواْلَقاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن السَّ
َراِك َما اْمَذَقرَّ   اُة َفَساَل َدُمُه ِفي اْلَماِء ِمْثَل الشِ  ِإَلى اْلَماِء َفَذَبُحوُه َكَما ُتْذَبُح الشَّ

اْمَذقَ  َما  َأيُّوَب:  َفَسَأْلُت  اْلَحَكُم:  َوَلِدِه  َقاَل  ُأمَّ  َوَأْخَرُجوا  َقاَل  اْخَتَلَط،  َما  َقاَل:  ؟  رَّ
ُ َأْكَبُر، َناُدوُهْم َأْخِرُجوا  وا َعمَّا ِفي َبْطِنَها، َفُأْخِبَر َعِليٌّ ِبَما َصَنُعوا. َفَقاَل: َّللاَّ َفَشقُّ

ِ ْبِن َخبَّاٍب. َقاُلوا: ُكلَُّنا َقَتَلُه، َفَنادَ  اُهْم َثالًثا ُكلُّ َذِلَك يقول َهَذا  َلَنا َقاِتَل َعْبِد َّللاَّ
  جميعا[،اْلَقْوِل. َفَقاَل َعِليٌّ أَلْصَحاِبِه: ُدوَنُكُم اْلَقْوَم. قال فما لبثوا أن قتلوهم ]

: اْطُلُبوا ِفي اْلَقْوِم َرُجال َيُدُه كثدي المرأة. فطلبوا ثم رجعوا َفَقاُلوا: َما  َفَقاَل َعِليٌّ
 َما َكَذْبُت َوال ُكِذْبُت، َوِإنَُّه َلِفي اْلَقْوِم. َثالَث َمرَّاٍت َيِجيُئوَنُه َوَجْدَنا. َفَقاَل: َوَّللاَِّ 

َفَيُقوُل َلُهْم َهَذا اْلَقْوَل؛ ُثمَّ َقاَم ُهَو ِبَنْفِسِه َفَجَعَل ال َيُمرُّ ِبَقْتَلى َجِميًعا ِإال َبَحَثُهْم  
َرٍة ِمَن اأَلْرِض ِفيَها َقْتَلى َكِثيٌر َفَأَمَر ِبِهْم  َفال َيِجُدُه ِفيِهْم، َحتَّى اْنَتَهى ِإَلى ُحفْ 

ُ َتَعاَلى   َفَبَحُثوا َفُوِجَد ِفيِهْم. َفَقاَل أَلْصَحاِبِه: لوال أن تنتظروا أَلْخَبْرُتُكْم ِبَما َأَعدَّ َّللاَّ
 هؤالء. ِلَمْن َقَتَل 

 حسن لغيره  57 1398
محمد بن إسحاق بن  

الصاغاني أبو   جعفر
 بكر

ْلِت   ِد ْبن َأْحَمَد ْبِن ُموَسى ْبِن َهاُروَن ْبِن الصَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي  إمالء  األهوازي قال نا اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد َّللاَّ

القاسمي بن مالك نا َلْيٍث َعْن ُمَجاِهٍد    قال نا الصاغاني قال نا أبو هم ام قال نا
ْكَعَتْيِن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َتَدُعوا الرَّ َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 الرََّغاِئَب« َقْبَل اْلَفْجِر َفِإنَّ ِفيِهَما 
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 حسن لغيره  83 1399
محمد بن أحمد بن  

الرازي  عيسى بن عبدك 
 أبو بكر 

أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِعيَسى ْبِن َعْبَدَك  
ُل َقاَل   َثَنا اْلُمَؤمَّ قال أنبأنا محم د بن أي وب قال أنبأنا َمْحُموُد ْبُن َغْيالَن َقاَل َحدَّ

َثَنا ُيونُ  اُد ْبُن َسَلَمَة َقاَل َحدَّ َثَنا َحمَّ ُس ْبُن ُعَبْيٍد َعْن ُحَمْيِد ْبِن ِهالٍل َعْن َنْصِر  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ْبِن َعاِصٍم َعْن ُعْقَبَة ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْيِف« »ُعُقوَبُة َهِذِه اأُلمَِّة   ِبالسَّ

محمد بن حماد الرازي   حسن لغيره  208 1400
 الطهراني أبو عبد هللا 

، َقاَل: أنبأنا َعِليُّ بن عمر الحافظ قال: نبأنا القاضي  َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر اْلَبْرَقاِنيُّ 
ِ ْبِن َنْصِر ْبِن ُبَجْيٍر َقاَل: نبأنا محم د بن حم اد الط هراني قال   أحمد ابن َعْبِد َّللاَّ
زَّاِق ِقَراَءًة َعَلْيِه َوَأَنا َحاِضٌر َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َأِبي َمْعَشرٍ   أنبأنا َعْبُد الرَّ

»َدْعَوُة   َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيَّ  َأنَّ  ُهَرْيَرَة.  َأِبي  َعْن  اْلَمْقُبِريِ   َعِن 
 َنْفِسِه« اْلَمْظُلوِم ِمْسَتَجاَبٌة َوِإْن كانت من فاجر فجوره َعَلى 

 حسن لغيره  288 1401
محمد بن علي بن  

المعروف  الخراز،عيسى 
 بالمالكي 

ْبِن  َعِليِ   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َقاال: َحدَّ اْلَفَرِج.  ْبُن  ُد  َوُمَحمَّ الطَّاِهِريُّ  َأْخَبَرَنا 
  ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ِإْبَراِهيُم  ُمْسِلٍم  َأُبو  َثَنا  َحدَّ  ، ِباْلَماِلِكيِ  اْلَمْعُروُف  اْلَخرَّاُز  ِعيَسى 

، حد   َثَنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم  اْلَبْصِريُّ ثنا عبد هللا ابن رجاء، َحدَّ
 ُ ، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن ُسَميٍ 

َأْطَعَمُه ِمْن َطَعاِمِه َفْلَيْأُكْل َوال  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكْم َعَلى َأِخيِه اْلُمْسِلِم فَ 
 َعْنُه« َيْسَأْلُه َعْنُه؛ َوِإْن َسَقاُه ِمْن َشَراِبِه َفْلَيْشَرْب ِمْن َشَراِبِه َوال َيْسَأْل  

 حسن لغيره  414 1402
محمد بن هارون بن 
 محمد الليثي البصري 

ثنا أبو بكر البرقاني ُد ْبُن    حد  َثَنا ُمَحمَّ ثنا أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلى َحدَّ حد 
ِد ْبِن داهر بن القاسم الل يثى البصري   ثنا عبد    - باألنبار  -َهاُروَن ْبِن ُمَحمَّ حد 

َثَنا اْلَفْضُل ْبُن َمْيُموٍن َعْن منصور بن زاذان عن أبي  الواحد ابن َغيَّاٍث َقاَل َحدَّ
اْلكِ   -عمرو َزاَذاُن  َيُقوالِن:    -ْنِديُّ ُهَو  اْلُخْدِريَّ  َسِعيٍد  َوَأَبا  ُهَرْيَرَة  َأَبا  َسِمَع  َأنَُّه 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َثالَثٌة َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َكِثيٍب   َسِمْعَنا َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ا َبْيَن    ِمْن ِمْسٍك َأْسَوَد. ال َيُهوُلُهْم َفَزٌع، َوال َيَناُلُهمْ  ُ ِممَّ ِحَساٌب، َحتَّى َيْفُرَغ َّللاَّ

راضون. وهم  قوما  به  وأم  اْلُقْرآَن  َقَرَأ  َرُجٌل   النَّاِس. 
ْنَيا    -ورجل أذن  قِ  ِفي الدُّ ِ. َوَرُجٌل َمْمُلوٌك اْبُتِلَي ِبالرِ  َ اْبِتَغاَء َوْجِه َّللاَّ دعا إلى َّللاَّ

 َرِة«  َفَلْم َيْشَغْلُه َذِلَك َعْن َطَلِب اآلخِ 

إبراهيم بن يوسف البزاز   حسن لغيره  921 1403
 أبو إسحاق 

، َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن   ِ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َشْهَرَياَر األصبهاني  َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ثنا عبد   َثَنا إبراهيم بن يوسف البز از البغدادي، حد  ، َحدَّ َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ

اْلقَ  َأُبو  َثَنا  َحدَّ قي،  الر  يونس  بن  ْبُن  الر حمن  ِهَشاُم  َعْن  َناِد،  الزِ  َأِبي  ْبُن  اِسِم 
َسْعٍد، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َأِبيِه، َعْن ُعَمَر. َقاَل: َدَخْلُت َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُغالٌم َلُه َحَبِشيٌّ َيْغِمُز َظْهَرُه. َفُقْلُت: َما َشْأَنَك َيا َرُسوَل َّللاَِّ  ؟  َّللاَّ
 َفَقاَل: »ِإنَّ النَّاَقَة اْقَتَحَمْت ِبي«  

جعفر بن محمد بن   حسن لغيره  1031 1404
 شاكر الصائغ أبو محمد 

أخبرنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن محمد بن عبد هللا الواعظ أخبرنا أحمد بن الفضل بن  
ٍد   ُمَحمَّ ْبُن  َجْعَفُر  َثَنا  َحدَّ خزيمة  ابن  اِئُغ. العب اس   الصَّ

اُبوِريُّ  اٍر السَّ ثنا إبراهيم   -بالبصرة  -َوأخبرنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َأْحَمَد ْبِن َبشَّ حد 
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ثنا   ائغ حد  ِد ْبِن َشاِكٍر َأُبو محم د الص  َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ابن علي الهجيمي َحدَّ
َثَنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيٍم الطَّ    -كذا ِفي حديث الهجيمي -اِئِفيُّ سعيد ابن سليمان َحدَّ

َعْن ِإْبَراِهيم بن ميسرة   -وفي حديث ابن خزيمة ُمَحمَّد بن مسلم وهو الصواب 
 ُ ِه َقاَل: أراه رفعه ِإَلى النَِّبي  َصلَّى َّللاَّ َعْن عمرو بن ُشَعْيٍب َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

َوَقاَل ابن   َوَسلََّم كذا ِفي حديث الهجيمي،  َقاَل  َعَلْيِه  خزيمة َعْن جده رفعه، 
»صالح أول هذه األمة بالزهد واليقين« وفي حديث الهجيمي َقاَل: »صالح  

 هذه األمة ِفي الزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل وطول األمل«  

 حسن لغيره  1307 1405
زكريا بن يحيى بن خالد  

الساجي البصري ابو  
 يعلى

َثَنا َأُبو َيْعَلى َزَكِريَّا ْبُن   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر بن مهدي  أخبرنا محم د بن مخلد َحدَّ
ِ ْبن   َثَنا َحَسُن ْبُن َصاِلٍح َعْن َعْبد َّللاَّ ثنا الحكم بن مروان َحدَّ اِجيُّ حد  َيْحَيى السَّ

ِ. َقاَل َقا  ُ َعَلْيِه  ُمَحمَّد ْبن َعِقيٍل َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْمِع َواْلَبَصِر ِمَن  يِن، َكَمْنِزَلِة السَّ  الرَّْأِس« َوَسلََّم: »َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر ِمْن َهَذا الدِ 

 حسن لغيره  1479 1406

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 
سورة بن ُمَحمَّد ْبُن  
ِإْبَراِهيَم، أبو ُمَحمَّد  
 البلخي، يعرف ِبمت  

ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، أخبرنا محم د بن مخلد العط ار، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ 
ثنا علي بن محم د الحنظلي، أخبرنا أبو جعفر  ، حد  البلخي  َسْوَرَة  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ

َّللاَُّ عليه    الر ازي  عن هشام بن عروة عن أبيه َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى
الِة، ُتْجِزَياِن ِمْن كل زيادة  ْهِو ِفي الصَّ  ونقصان«.وسلم َقاَل: »َسْجَدَتا السَّ

عيسى بن خالد بن  حسن لغيره  1635 1407
 بويب

بن   أحمد  سهل  أبو  ثنا  حد  الدارقطني،  الحسن  أبو  أخبرنا  األزهري،  أخبرني 
بن   خالد  بن  عيسى  ثنا  حد  الترمذي،  إسماعيل  أبو  ثنا  حد  زياد،  ابن  محم د 
َثَنا َأُبو َواِصٍل َعْبُد اْلَحِميِد َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  ثنا عتاب بن بشير، َحدَّ بويب، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ِفي ُدَعاِئِه: »َيا َوِليَّ اإِلْسالِم  َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
 ِبِه«. َوَأْهَلُه، َمْسَكِني ِبِه َحتَّى َأْلَقاَك 

 حسن لغيره  1901 1408
الفضل ْبن إسحاق ْبن  

حيان، َأُبو العباس البزاز  
 الدوري 

أخبرنا َأُبو َعْبد َّللاَّ ُمَحمَّد ْبن َعْبد الواحد، أخبرنا محم د بن العب اس الخزاز، 
َثَنا   ، َحدَّ وري  َثَنا الفضل بن إسحاق الد  ٍد اْلَباَغْنِديُّ َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ْيِر َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل ُعَمُر ْبُن َأيُّوَب َعْن َمَصاِد ْبِن ُعْقَبَة َعْن َأِبي الزُّبَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُصوُموا ِمْن َوَضٍح ِإَلى   َوَضٍح«. َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 حسن لغيره  1904 1409
الفضل ْبن العباس، َأُبو  
َبْكر المعروف بفضلك  

 الرازي   

ثنا الفضل بن العب اس،   َأْخَبَرَنا َأُبو عمر بن مهدي، أخبرنا محم د بن مخلد، حد 
َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ِعيَسى  ثنا محم د بن مهران، َحدَّ اْلَحرَّاِنيُّ   -َأُبو ِعيَسى  -حد 

َأبِ  اْلَكِريِم ْبِن َماِلٍك اْلَجْزِريِ  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن  ِه  َعْن َعْبِد  يِه َعْن َجدِ 
َذاَت   َأَتى  َمْن  اْلَجنَُّة  َيْدُخُل  »ال  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل: 

 َمْحَرٍم«.
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 حسن لغيره  1913 1410

الفضل ْبن العباس ْبن  
يحيى ْبن الحسين، َأُبو  

العباس الصاغاني  
 الحنفي 

ْبِن   ُمَحمَِّد  ْبُن  ُمَحمَُّد  َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الصاغاني،  العب اس  بن  اْلَفْضُل  َأْخَبَرَنا 
َأْخَبَرِني َعمِ ي َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبُدوٍس،   -بنيسابور -عبدوس الحيري 

ز اق، َأْخَبَرَنا َمْعَمٍر عَ  ثنا عبد الر  ثنا أحمد بن يوسف السلمي، حد  ْن َيْحَيى حد 
ِ ْبِن اأَلْزَرِق َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر   ْبِن َأِبي َكِثيٍر َعْن َزْيِد ْبِن َسالٍم َعْن َعْبِد َّللاَّ
اْلَواِلُد،  َدْعَوُتُهُم،  ُتْسَتَجاُب  »َثالَثٌة  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل: 

 .  َواْلُمَساِفُر، َواْلَمْظُلوُم«

الفضيل ْبن عبد الوهاب،   حسن لغيره  1917 1411
 الغطفاني، َأُبو ُمَحمَّد  

ْلِت   ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن ُموَسى ْبِن َهاُروَن ْبِن الصَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا  ، حد  ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي  َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد َّللاَّ األهوازي، َحدَّ

ثنا فضيل بن عبد الوه اب، حَ  َثَنا َأُبو َوِكيٍع َعْن َعْبِد  أبو بكر ابن زنجويه، حد  دَّ
ُ َعَلْيِه  ِ ْبِن مجالد عن مجالد َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ

 «.َوَسلََّم َيُقوُل »َرْكَعَتا اْلَغَداِة ال َتَدْعُهَما َفِإنَّ ِفيِهَما الرََّغاِئبَ 

 حسن لغيره  2184 1412
يوسف بن خالد بن   

 عبدة، الضرير 

َثَنا ُيوُسُف ْبُن َخاِلِد   َأْخَبَرَنا اْبُن َشْهَرَياَر، أخبرنا سليمان بن أحمد الط براني، َحدَّ
ِريُر البصري   َثَنا ِبْشُر ْبُن آَدَم اْبِن ِبْنِت َأْزَهَر بن   -باألنبار  -ْبِن َعْبَدَة الضَّ َحدَّ

َثَنا ِعْمَراُن    -ِفي اأَلْزدِ   -أشعث الشعراني سعد السمان، حدثنا أشعث بن   َقاَل: َحدَّ
اْلَقطَّاُن َعْن ُسَلْيَماَن التَّْيِميِ  َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديِ  َعْن َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِ  َقاَل:  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اْلُمْسِلَم َلُيَصلِ ي   َوَخَطاَياُه َمْوُضوَعٌة  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َتَحاتَّْت   َوَقْد  َصالِتِه  ِمْن  َيْفُرُغ  ِحيَن  َفَيْفُرُغ  َتَحاتَّْت،  َسَجَد  َفُكلََّما  َرْأِسِه،  َعَلى 

 َخَطاَياُه«  .

 حسن لغيره  1151 1413
الحسين بن الرماس  

 العبدي 

ل،   ق اق، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد بن عبد هللا المعد  أخبرنا عثمان بن أحمد الد 
ٍد. ُمَحمَّ ْبُن  اْلُحَسْيُن  َثَنا  َحدَّ الور اق،  اأَلْنَصاِريُّ  َسْعٍد  َأِبي  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َثَنا   َحدَّ

جعفر  ثنا  حد  القاضي،  كامل  بن  أحمد  أخبرنا  بكر،  أبي  ْبُن  اْلَحَسُن  َوَأْخَبَرَنا 
َثَنا ثنا حسين بن محم د، َحدَّ مَّاِس اْلَعْبِديُّ َقاَل: َسِمْعُت    الصائغ، حد  ُحَسْيُن ْبُن الرَّ

ْحَمِن ْبَن َمْسُعوٍد َيُقوُل: َسِمْعُت َسْلَماَن َيُقوُل: َأَمَرَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َعْبَد الرَّ
مَ  ْيِف َما َلْيَس ِعْنَدَنا، َوَأْن ُنِقدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ال َنَتَكلََّف ِللضَّ َزاَد اْبُن َسْعٍد  -َّللاَّ

 َما َكاَن َحاِضًرا. -ِإَلْيِه ُثمَّ اتََّفَقا

 حسن لغيره  1227 1414
حكيم بن نافع القرشي  

 الرقي ابو جعفر 

العتيقي محم د  بن  أحمد  عرفة   أنبأنا  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  ُموَسى  َثَنا  َحدَّ
ثنا أبو إبراهيم  َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن ذريح العكبري حد  مسار َحدَّ الس 
َأِبيِه َعْن  َناِفٍع اْلُقَرِشيُّ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن  َثَنا َحِكيُم ْبُن  الترجماني َحدَّ

ْهِو َتْجِزَياِن  َعا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسْجَدَتا السَّ ِئَشَة. َقاَلْت َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
الِة ِمْن ُكلِ  زيادة ونقصان«   ِفي الصَّ
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1415 1775 

حسن لغيره. والحديث  
دون قوله ))َوَمْن َقَتَل  
َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس(( قد  
صح من حديث أبي  

 هريرة.

على ْبن عيسى،  
 المخرمي  

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْعُقوَب المقرئ، حدثنا عبد هللا   ، َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرِني اأَلْزَهِريُّ
َثَنا َعِليُّ بن   ِد ْبِن محمي َقاال: َحدَّ بن محمد بن عبد اْلَعِزيِز َواْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا َأِبي َعْن   ثنا محم د بن فضيل، َحدَّ ِد ْبِن ُجَحاَدَة  عيسى المخرمي، حد  ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتِسيُل   َعْن َعِطيََّة َعْن َأِبي َسِعيٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َيْخُرُج ُعُنٌق ِمَن النَّاِر َيْوَم اْلِقَياَمِة   -َوَقاَل اْبُن َمْحَمى ِفي َحِديِثهِ   -ُعُنٌق ِمَن النَّارِ 
ِ ِإَلًها آَخَر، َوَمْن َقَتَل َنْفًسا  َيُقوُل ِإنَّ لِ  ي َثالَثًة، كل جبار عتيد، من َجَعَل َمَع َّللاَّ

 ِبَغْيِر َنْفٍس«  

 حسن بشواهده  30 1416

ذكر بشارة النبي صلى  
هللا عليه وسلم أصحابه  

أن هللا يفتح المدائن  
 على أمته 

ِ الحافظ بأصبهان قال نبأنا محم د ابن أحمد   َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
بن الحسن نبأنا إسحاق بن الحسن الحربي  نبأنا هوذة بن خليفة قال نبأنا 

ا َكاَن ِحيَن َأمَ  َثِني اْلَبَراُء ْبُن َعاِزٍب َقاَل: َلمَّ َرَنا َرُسوُل  َعْوٌف َعْن َمْيُموٍن َقاَل َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَحْفِر اْلَخْنَدِق، عرضت َلَنا ِفي َبْعِض اْلَخْنَدِق َصْخَرٌة  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َعِظيَمٌة َشِديَدٌة ال َتْأُخُذ ِفيَها اْلَمَعاِوُل. َقاَل: َفاْشَتَكْيَنا َذِلَك ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَلمَّا رآها ألقى ثوبه، وأخذ  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ  َجاَء َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َأْكَبُر،   ُ َوَقاَل: »َّللاَّ ُثُلَثَها.  َفَكَسَر  َضْرَبًة  َضَرَب  ُثمَّ  فقال: »باسم َّللاَِّ«  المعول 

ِ ِإنِ ي ألُْبِصُر ُقُصوَرَها الْ  اِم، وَّللاَّ اَعةَ ُأْعِطيُت َمَفاِتيَح الشَّ ُثمَّ َضَرَب    «،ُحْمَر السَّ
ِإنِ ي    ِ َفاِرَس، َوَّللاَّ َمَفاِتيَح  ُأْعِطيُت  َأْكَبُر،   ُ َفَقاَل: »َّللاَّ ُثُلًثا آَخَر.  َفَقَطَع  الثَّاِنَيَة 

اأَلْبَيَض  اْلَمَداِئِن  َقْصَر  َفَقَطَع   «،ألُْبِصُر  الثالثة وقال: »باسم َّللاَِّ«  َضَرَب  ُثمَّ 
ِ ِإنِ ي ألُْبِصُر َأْبَواَب  َبِقيََّة اْلَحجَ  ُ َأْكَبُر، ُأْعِطيُت َمَفاِتيَح اْلَيَمِن، َوَّللاَّ ِر. َوَقاَل: »َّللاَّ

اَعَة« َصْنَعاَء ِمْن َمَكاِني َهَذا   السَّ

1417 311 
إسناده ضعيف. 
والحديث حسن  

 بشواهده 

محمد بن عمرو بن  
سليمان البزاز أبو بكر  

يعرف باب  النيسابوري،
 عمرويه

ثنا   َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس ْبُن ُعْقَدَة، حد  اَرُقْطِنيِ  َقاَل: َحدَّ ْثُت َعْن َأِبي اْلَحَسِن الدَّ ُحدَّ
ثنا أبو طاهر أسباط بن   محم د ابن عمرو بن سليمان الن يسابوري  ببغداد، حد 

َثَناالذهلاليسع ]  . وأنبأنا الحسن بن    ي[ َحدَّ َلِميُّ ٍد َأُبو َسِعيٍد السُّ اْلَوِليُد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا   ، َحدَّ ِد ْبِن اْلُحَسْيِن الر ازي  ل، أنبأنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ محم د الخال 

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ِعيَسى ْبُن اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َداُوَد اْلَفاِرِسيُّ ببخارى، َحدَّ 
ثنا َعْبِد   ثنا شعبة قال: حد  ، حد  ، أنبأنا الوليد بن محم د البصري  َمْيُموٍن اْلُبَخاِريُّ

ْحَمِن ْبنِ  اِك ْبِن ُمَزاِحٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َكاَن َرُسوُل    الرَّ حَّ َسِعيٍد، َعِن الضَّ
ُ َعَلْيِه وَ  اِلَحاُت«  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َسلََّم ِإَذا َأَتاُه َأْمٌر َيُسرُُّه َقاَل: »اللَُّهمَّ ِبِنْعَمِتَك َتِتمُّ الصَّ

ِ َعَلى ُكلِ    َحاٍل« َوِإَذا َأَتاُه َأْمٌر َيْكَرُهُه. َقاَل: »اْلَحْمُد ّلِلَّ

1418 1101 
إسناده ضعيف. 
والحديث حسن  

 بشواهده 

الحسن بن علي بن عبد  
المؤدب  هللا المقرئ 

 األقرع ابو علي 

َأْحَمَد   ْبِن  ِإْبَراِهيَم  ْبُن  ُعَمُر  َأُبو َحْفٍص  َثَنا  َعِليٍ  األقرع َحدَّ ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
ْحَمِن ْبِن اْلَعبَّاِس الذََّهِبيُّ  ُد ْبُن َعْبِد الرَّ ، وَأُبو َطاِهٍر ُمَحمَّ َواللَّْفُظ    - اْلُمْقِرُئ اْلَكتَّاِنيُّ

َثَنا َطاُلوُت ْبُن َعبَّاٍد   َقاال: -َلهُ  ِد البغوي َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
اْلَباِهِليَّ   ُأَماَمَة  َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل:  ُجَبْيٍر  اُل ْبُن  َثَنا َفضَّ ْيَرِفيُّ َحدَّ ُعْثَماَن الصَّ َأُبو 

ُ َعَلْيِه وسل م يقول: »اكفلوا لي ستا أكفل لكم  َيُقوُل َسِمْعُت َرسُ  وَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َث َأَحُدُكْم َفال َيْكِذْب، َوِإَذا اْؤُتِمَن َفال َيُخْن، َوِإَذا َوَعَد َفال َيْخِلْف،   الجنة، ِإَذا َحدَّ

وا َأْبَصاَرُكْم، َوُكفُّوا َأْيِدَيُكْم، َواْحَفُظوا ُفُروَجُكْم  «  ُغضُّ
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1419 1127 
إسناده ضعيف. 
والحديث حسن  

 بشواهده 

الحسن بن يزيد بن  
معاوية الحنظلي  

الجصاص المخرمي ابو  
 علي 

  -ِباْلَبْصَرةِ   -َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَهاِشِميُّ 
يزيد   بن  الحسن  ثنا  حد  األثرم  حم اد  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُمَحمَُّد  اْلَعبَّاِس  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ِبْشِر ِبْن َسالِ  ثنا قيس الجصاص، َحدَّ ِم ْبِن المسيب البجلي، حد 
بيع عن سهيل ابن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى  بن الر 

ْمَي َوَنِسَيُه، َفِهَي ِنْعَمٌة َجَحَدَها«   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َعِلَم الرَّ  َّللاَّ

1420 1798 
إسناده ضعيف. 
والحديث حسن  

 بشواهده.

علي ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد  
الوهاب ْبن جبلة، َأُبو  
َأْحَمد الكاتب، يعرف  

 بالمروذي 

َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد    ، ُد ْبُن َعْبِد هللا بن شهريار األصبهاني  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ال الكاتب  جبلة  بن  علي   َثِني  َحدَّ َقاَل:  ثنا    -بأصبهان   -بغدادي  الطََّبَراِنيُّ  حد 

ِبيِع َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح َعْن   َثَنا َقْيُس ْبُن الرَّ الحسن بن بشر البجلي، َحدَّ
ْمَي  َأِبيِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا عليه َوَسلََّم: »َمْن َتَعلََّم الرَّ

 َجَحَدَها« . ٌة ُثمَّ َنِسَيُه َفِهَي ِنْعمَ 

1421 1790 
إسناده ضعيف. 
والحديث حسن  

 بشواهده.

علي ْبن الفتح ْبن َعْبد 
، َأُبو الحسن الرومي  َّللاَّ

 يعرف بالعسكري 

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَِّ   ِد ْبِن اْلَحَسِن المالكي، َحدَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ِ اْلَعْسَكِريُّ  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن اْلَفْتِح ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِبَبْغَداَد َسَنَة   -األبهري، َحدَّ

ثنا  -ِستَّ َعْشَرَة وثالثمائة ْحَمِن   حد  َثَنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الرَّ الحسن بن عرفة، َحدَّ
ِه َعْن  ِ ْبِن اْلَحَسِن َعْن ُأمِ  َأُبو َحْفٍص اأَلبَّاُر َعْن َلْيِث ْبِن َأِبي ُسَلْيٍم َعْن َعْبِد َّللاَّ

  ِ َرُسوَل َّللاَّ َأنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِبْنَت  َعَلْيِه  َفاِطَمَة   ُ َصلَّى َّللاَّ
الة[ «  .  َوَسلََّم قال: »خيار كم ألينكم مناكب ]في الص 

1422 756 
إسناده ضعيف. 

وللحديث شواهد أخرى  
 يحسن بمجموعها. 

 محمد بن داود بن جابر 

َثَنا   ثنا سليمان بن أحمد بن أي وب، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد هللا بن شهريار، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
الترجماني،  إبراهيم  ثنا إسماعيل بن  ، حد  اْلَبْغَداِديُّ َجاِبٍر  ْبِن  َداُوَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ

، َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِدي ِ  ، َعْن َأِبي حدثنا صالح المري، عن سعيد اْلَجِريِريِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإَليَّ َأْحَسُنُكْم َأْخالًقا   ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
اُءوَن ِبالنَِّميَمِة،  اْلُمَوطَُّئوَن َأْكَناًفا الَِّذيَن َيْأَلُفوَن َوُيْؤَلُفوَن، َوَأْبَغَضُكْم ِإَليَّ اْلَمشَّ

ُقوَن َبْيَن اأَلِحبَِّة، اْلُمْلَتِمُسوَن ِلْلُبَرآِء اْلَعَنَت  «  اْلُمَفرِ 

1423 352 
إسناده ضعيف. 
والحديث حسن  

 بمجموع طرقه

محمد بن محمد بن  
يحيى األزدي المقرئ أبو  

يعرف بابن وزير   بكر،
 الرشيد 

َثَنا   ِريُّ َحدَّ كَّ ٍد السُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا علي بن يعقوب القاضي َحدَّ
النجراني  معمر  بن  محم د  ثنا  حد  المقرئ  اأَلْزِديُّ  َيْحَيى  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ

َثَنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَداٍم َعنْ  ثنا حميد بن حم اد بن خوار َحدَّ ِ ْبِن ِديَناٍر    حد  َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأيُّ النَّاِس َأْحَسُن َصْوًتا   َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: ِقيَل ِللنَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ«    ِباْلُقْرآِن؟ َقاَل: »َمْن ِإَذا َقَرَأ َرَأْيَت َأنَُّه َيْخَشى َّللاَّ

ضعيف. إسناده  1849 1424
 والحديث حسن بطرقه. 

عمرو ْبن مسعدة ْبن  
سعيد ْبن صول ْبن  
 صول، َأُبو الفضل   

ِ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َجْعَفٍر اْلَبْرَذِعيُّ  َوَعِليُّ ْبُن َأِبي َعِليٍ  اْلَبْصِريُّ    َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ
ثنا   يِر، حد  خِ  ِ ْبِن الشِ  ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َواْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَجْوَهِريُّ َقاُلوا: َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ

َثَنا َعِليُّ    -أبو رفاعة  -أحمد ابن إسحاق الملحمي، حدثني عمارة بن وثيمة  َحدَّ
ِد ْبنِ  َشِبيٍب َعْن َعْمِرو ْبِن َمْسَعَدَة َقاَل: َسِمْعُت اْلَمْأُموَن َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن    ْبُن ُمَحمَّ

ِ ْبِن  َمِد ْبن َعِلي  ْبن َعْبِد َّللاَّ ِه َعْبد الصَّ َثِني َأِبي َعْن َأِبيِه َعْن َعمِ  َيُقوُل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َرُسوُل    َعبَّاٍس َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْوَط َحْيُث َيَراُه َأْهُل اْلَبْيِت َفِإنَُّه أدب لهم«  .  »َعلِ ُقوا السَّ
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1425 860 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  108/5

روي من طرق أخرى 
 يحسن بمجموعها. 

إبراهيم بن جابر بن  
عيسى الغطريفي أبو  

 إسحاق 

، أخبرنا محم د  ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد  ثنا إبراهيم بن جابر بن عيسى، َحدَّ بن مخلد العط ار، حد 

َزْيدٍ  ْبُن  َحِكيُم  َثَنا  َحدَّ  ، اْلَمْرَوِزيُّ ُشَجاٍع  َعنْ   -ْبُن  َرَوى  يباني  َوَقْد  الش  َعْن    -ُه 
ُ َعَلْيِه   اِئِغ، َعْن َعَطاٍء، َعْن َجاِبٍر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِإْبَراِهيَم الصَّ

َهَداِء َحْمَزُة، َوَرُجٌل َقاَم َفَأَمَر َوَنَهى َفُقِتَل َعَلى َذِلَك«    َوَسلََّم: »َخْيُر الشُّ

1426 117 

إسناده ضعيف جدا.   
والحديث قد روي من  
طرق كثيرة جدا عن  

عدد من الصحابة تدل  
  وهوعلى أن لها اصال 

بمجموعها يبلغ مرتبة  
 الحسن 

محمد بن إبراهيم  
الكسائي السمرقندي أبو 

 نصر 

َعاِليُّ قال أنبأنا عمر بن محمد بن عبد هللا البندار   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن النِ 
ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم  ل بالنهروان قال نبأنا َأُبو َنْصٍر ُمَحمَّ المعروف بابن قيوما المعد 
نبأنا   قال  المقدس  ِبَبْيِت  َأيُّوَب  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ  ِ َعْبِد َّللاَّ َأُبو  نبأنا  َقاَل  َمْرَقْنِديُّ  السَّ

ثَ  ِني َأِبي  جعفر بن محم د قال نبأنا سليمان بن عبد العزيز بن مروان َقاَل َحدَّ
ِ ْبِن اْلَحَسِن َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن َعْن َأِبيِه. َأنَّ َعِليًّا   َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َطَلُب اْلِعْلِم َفِريَضٌة َعَلى ُكلِ     ُمْسِلٍم« َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1427 47 

ضعيف جدا  إسناده 
ومتنه مروي من طرق 
كثيرة وهو بمجموعها 

 حسن 

بن جرير   عبد هللاترجمة 
 البجلي 

ْحَمِن التَِّميِميُّ  َأْحَمَد ْبِن َعْبِد الرَّ ُد ْبُن  زَّاُز نبأنا ُمَحمَّ َأْحَمَد الرَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن 
أبي   أحمد بن  نبأنا  الحضرمي  نبأنا محمد بن عبد هللا بن سليمان  المؤد ب 

َجِريٍر. َقاَل:   خلف البغدادي  نبأنا ُحَصْيُن ْبُن ُعَمَر َعْن ِإْسَماِعيَل َعْن َقْيٍس َعنْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَتْيُتُه ألَُباِيَعُه َفَبَسَط ِلي ِكَساًء َلُه. َوَقاَل:   ا ُبِعَث النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َلمَّ

 َفَأْكِرُموُه« »ِإَذا َأَتاُكْم َكِريُم َقْوٍم 

1428 1516 
إسناده ضعيف. 

وللحديث طرق يحسن  
 بمجموعها 

مسعود  عبد الرحمن بن 
 العبدي 

ثنا محم د بن   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن أبي بكر، أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، حد 
مَّاِس َقاَل: َسِمْعُت   َثَنا ُحَسْيُن ْبُن الرَّ ثنا يونس بن محم د المؤد ب، َحدَّ الفرج، حد 

بْ  َوَزَكِريَّا  َرَباٍح  ْبَن  َوُسَلْيَم  َمْسُعوٍد  ْبَن  ْحَمِن  الرَّ َعْن  َعْبَد  ُثوَن  ُيَحدِ  ِإْسَحاَق،  َن 
َأَحٌد ِلَضْيِفِه َما ال  َيَتَكلََّفنَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ال  َسْلَماَن َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 َيْقِدُر َعَلْيِه« 

إسناده تالف وهو   643 1429
 حسن بمجموع طرقه. 

أحمد بن محمد بن  
  الحسن الدضراب
 الدينوري أبو بكر 

بكر   أبو  أخبرنا  السرخسي،  أحمد  أخبرنا زاهر بن  البرقاني،  َبْكر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ُد ْبُن َعْبِد   َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ ر اب، َحدَّ ينوري  الض  أحمد ابن محم د بن الحسن الد 

َثَنا ِمْسعَ  ثنا يحيى بن هاشم، َحدَّ ُر ْبُن ِكَداٍم، اْلَعِزيِز بن المبارك القيسي، حد 
ُ َعَلْيِه   . َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َعْن َعِطيََّة اْلَعْوِفيِ 

 َوَسلََّم: »َطَلُب اْلِعْلِم َفِريَضٌة َعَلى ُكلِ  ُمْسِلٍم  «

1430 1735 
إسناده ضعيف. 
والحديث حسن  
 بمجموع شواهده.

علي ْبن بري ْبن زنجويه 
ْبن ماهان، َأُبو الحسن 

 الدينوري 

ثنا محم د بن عبد هللا   ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َغْيالَن البز از، حد  ُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا   َحدَّ َقاَل:  ْيَنَوِريُّ  الدَّ َماَهاَن  ْبِن  َزْنَجَوْيِه  ْبِن  َبرِ يِ   ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ  ، افعي  الش 

ثنا محم د بن كثي َثَنا َلْيٌث َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َسَلَمُة ْبُن َشِبيٍب، حد  ، َحدَّ ر الكوفي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ   َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ. َواْلُبْغُض ِفي    َّللاَِّ«.َأْفَضَل ُعَرى اإِليَماِن اْلُحبُّ ِفي َّللاَّ
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1431 1743 
إسناده ضعيف. 
والحديث حسن  
 بمجموع شواهده.

علي ْبن الحسن، 
 الطوسي 

الحسن   بن  علي   ثنا  حد  أحمد،  بن  سليمان  أخبرنا  َشْهَرَياَر،  اْبُن  َأْخَبَرَنا 
ثنا جعفر بن جسر بن    -ببغداد   -الطوسي  الر ازي، حد  ثنا علي  بن وهب  حد 

َثَنا َأِبي َعِن اْلَحَسِن َعْن َأِبي َبكْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  فرقد، َحدَّ َرَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ُ َجِميًعا  َماِء َواأَلْرِض اْجَتَمُعوا َعَلى َقْتِل ُمْسِلٍم، َلَكبَُّهُم َّللاَّ َقاَل: »َلْو َأنَّ َأْهَل السَّ

 َعَلى ُوُجوِهِهْم ِفي النَّاِر«  

إسناده ضعيف. وهو   635 1432
 حسن بشواهده  

أحمد بن محمد بن بشر  
يعرف   بكر،المقرئ أبو 

 بابن الشارب 

ِد ْبِن ِبْشٍر اْلَمَرْوُروِذي  المقرئ  ، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ يعرف   - أخبرنا البرقاني 
ارب َثنَ   -بابن الش  ثنا هارون اإليلي، َحدَّ ثنا محم د بن محم د بن سليمان، حد  ا  حد 

، َعْن   َقاِشيِ  ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َواِقِد ْبِن َسالَمَة، َعِن الرَّ َأُبو َضْمَرَة، َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن َعْبٍد ِإال   َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َمَلٍك« ِفي َرْأِسِه ِحْكَمٌة ِبَيِد 

1433 630 
]راجع الزوائد  

[. وله شواهد 181/4
 عدة، وهو حسن.

أحمد بن محمد بن  
إبراهيم الزهري السعدي  

 أبو بكر 

ِ ْبِن  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ مسار، َحدَّ َأْخَبَرَنا َغْيالُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن إبراهيم الس 
ثنا القعقاع   ، حد  ْعِديُّ ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم السَّ َثِني َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ِإْبَراِهيَم الشافعي، َحدَّ

ِإْدرِ  ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد َّللاَّ يَس َعْن َطْلَحَة ْبِن َيْحَيى، َعْن ِعيَسى ْبِن بن زكريا، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى َطْلَحَة َيْمِشي  َطْلَحَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َنَظَر النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 َفَقاَل: »َشِهيٌد َيْمِشي َعَلى َوْجِه اأَلْرِض« 

1434 1035 

مرسل، وإسناده 
والحديث  ضعيف. 

حسن بمجموع  
 شواهده.

جعفر بن محمد بن  
 حرب العباداني 

ثنا أبي  ِ ْبُن َيْحَيى الطَّْلِحيُّ حد  َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ ثنا أبو نعيم الحافظ َحدَّ حد 
ِد ْبِن َحْرٍب اْلَعبَّاَداِنيُّ  َثِني َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ثني إبراهيم بن محم د   -ببغداد  -َحدَّ حد 

َعْبِد  ال َثْتِني عمتي عتيبة عن  َقاَل: َحدَّ ْحَمِن ْبُن ِعَياٍض  الرَّ َعْبُد  َثَنا  ت يمي  َحدَّ
اْلَمِلِك ْبِن َيْحَيى َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  

َل ُقَريْ  َ َفضَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ َ َأْنَزَل  َّللاَّ ًشا ِبَسْبِع ِخَصاٍل: َأنِ ي ِمْنُهْم، َوَأنَّ َّللاَّ
َ َعْشَر   ِفيِهْم ُسوَرًة َكاِمَلًة ِمْن ِكَتاِبِه َلْم َيْذُكْر ِفيَها َأَحًدا َغْيَرُهْم، َوَأنَُّهْم َعَبُدوا َّللاَّ

َ َنَصَرُهْم َيْومَ  َقاَيَة  ِسِنيَن ال َيْعُبُدُه َأَحٌد َغْيُرُهْم، َوَأنَّ َّللاَّ  اْلِفيِل، َوَأنَّ اْلِخالَفَة، َوالسِ 
 كثيرا«. والسدانة، فيهم، وهلل الحمد 

1435 997 

إسناده ضعيف. وله  
  علىشاهد من حديث 

رضي هللا عنه يحسن  
 به.

 بكر بن يزيد الطويل 

ثنا عبد   َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  الت ميمي  أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان حد 
َثَنا َبْكُر ْبُن   هللا ابن َأْحَمَد َقاَل َوَجْدُت َهَذا اْلَحِديَث ِفي ِكَتاِب أبي بخط يده َحدَّ

اَكَرِة َفَلْم َأْكُتْبُه، َوَكاَن َبْكُر  َيِزيَد، َقاَل َعْبُد هللا: َوَأُظنُِّني َقْد َسِمْعُتُه ِمْنُه ِفي اْلُمذَ 
  - َأُظنُُّه َكاَن ِفي اْلِمْحَنِة َقْد َضَربَ َعَلى َهَذا اْلَحِديِث ِفي ِكَتاِبهِ   - َيْنِزُل اْلَمِديَنَة،  

ثنا بكر بن يزيد َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكرٍ  َعْن َعِطيََّة ْبِن َقْيٍس   -َيْعِني اْبَن َأِبي َمْرَيمَ   -حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  اْلكِ  الِبيِ  َأنَّ ُمَعاِوَيَة بن أبي ُسْفَياَن. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِه،»ِإنَّ اْلَعْيَنْيِن ِوَكاُء   اْلِوَكاُء«.َفِإَذا َناَمِت اْلَعْيَناِن اْسَتْطَلَق  السَّ

إسناده ضعيف. وله   1492 1436
شاهد من حديث أبي  

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 
الجرار  النضر، أبو ُمَحمَّد 

 اْلَبْصِري  

َقاال:   وِميُّ  الرُّ  ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  َوُبْشَرى  اُر  اْلَحفَّ َجْعَفٍر  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ِهالُل  َأْخَبَرَنا 
ٍد اْلَكوَّازُ  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ ُد ْبُن ُحَمْيِد ْبِن ُسَهْيٍل اْلَمْخَرِميُّ َثَنا ُمَحمَّ   - َحدَّ

ِعْندَ  َيُكْن  َوَلْم  هالل  اْلَواِحدِ زاد  اْلَحِديِث  َهَذا  َغْيُر   .-ُه 
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هريرة رضي هللا عنه  
 يحسن به.

ثنا أبو   ثنا عمر بن محم د بن سبنك، حد  ِ َأْيًضا، حد  َوَأْخَبَرَنا ُبْشَرى ْبُن َعْبِد َّللاَّ
اُد   َثَنا اْلَحمَّاَداِن َحمَّ ثنا هدبة بن خالد، َحدَّ محمد عبد هللا بن محم د الكواز، حد 

َوَحمَّادُ  ِديَناٍر  ْبِن  َسَلَمَة  َعِن  ْبُن  َعَطاٍء  ْبِن  اْلَوِضيِن  َعِن  ِدْرَهٍم  ْبِن  َزْيِد  ْبُن   
ِد ْبِن َأِبي ُموَسى َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَخْيِمَرَة َعْن َأِبي ُموَسى  اأَلْوَزاِعيِ  َعْن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَنِبيِذ َجرٍ  َينِ  شُّ َفَقاَل: »اْضِرْب  اأَلْشَعِريِ  َقاَل: َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر«  َأْلَفاُظُهْم    َسَواٌء.  ِبَهَذا اْلَحاِئَط، َفِإنَّ َهَذا َشَراُب َمْن ال ُيْؤِمْن ِباّلِلَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بنبيذ جر ينش وقلت:   َوِفي َحِديِث الجر ار َقاَل: َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َوَقاَل    «. ، َما َتُقوُل ِفي ُشْرِبِه؟ َفَقاَل: »اْضِرْب ِبِه اْلَحاِئَط َهَذا َشَرابُ َيا َرُسوَل َّللاَِّ 

: »هذا شراب من ال يؤمن باّلِل واليوم اآلِخرِ  مي    «.المخر 

1437 1493 

إسناده ضعيف. وله  
شاهد من حديث أبي  
هريرة رضي هللا عنه  

 يحسن به.

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 
الجرار  النضر، أبو ُمَحمَّد 

 اْلَبْصِري  

ُد ْبُن ُحَمْيِد  َثِني ُمَحمَّ ِ ْبُن ُعَمَر ْبِن َعِليٍ  اْلَفِقيُه، َحدَّ ِم ُعَبْيُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاسِِ
ٍد الْ  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ اٍد اْلَمْخَرِميُّ دَّ ي َأُبو ْبِن شَِِِِِِ َكوَّاُز. َوَأْخَبَرَنا اْلَقاضِِِِِِِ

ِن  ِِِ ِم َعِليُّ ْبن اْلُمْحسِِ ِِِ ي َأُبو اْلَقاسِِ ِِِ ِِطي، َواْلَقاضِِ ُد ْبُن َعِليٍ  الواسِِ اْلَعالِء ُمَحمَّ
َثنَِا   دَّ ُد بن العِب اس الخز از، ِحَ اَل َعِليٌّ َأْخَبَرنَِا ُمَحِمَّ ا َوقَِ َثِنَ دَّ ٌد ِحَ اَل ُمَحِمَّ التَُّنوِخيُّ قَِ

ِريُّ اْلَجرَّارُ َعْبُد َّللاَِّ  ِر اْلَبصِِِِْ ِد ْبِن النَّضِِِِْ ِفي   -َزاَد التَُّنوِخيُّ َأُبو ُمَحمَّدٍ   - ْبُن ُمَحمَّ
َراِفَنا ِمَن اْبِن َأِبي َداُوَد َيْوَم  ِِِ َتاِن َدْرَب اْلُخَواِرْزِميَِّة َبْعَد اْنصِِِِِِ ِِْ منزله باب اْلُبسِِِِِِ

ٍر َبِقيَن ِمْن ذي الحجة من سِنة اثنت   -ي عشِرة وثالثمائة ُثمَّ اتََّفُقوا اأَلَحِد ِلَعشِْ
اُد ْبُن َزْيِد ْبِن  اُد ْبُن َسَلَمَة ْبِن ِديَناٍر َوَحمَّ َثَنا َحمَّ َثَنا ُهْدَبُة ْبُن َخاِلٍد، َحدَّ َقاَل: َحدَّ

َلَمَة َوحَ  اُد ْبُن سَِِِِ اَداِن َجِميًعا َحمَّ َثَنا اْلَحمَّ اُد  ِدْرَهٍم. َوِفي َحِديِث اْلَخزَّاِز َقاَل: َحدَّ مَّ
ِم ْبِن  ِِِ اسِِِِِِِ اٍء َعِن اأَلْوَزاِعيِ  َعِن اْلِقَ يِن ْبِن َعطَِ ِِِ ِد ْبِن ِدْرَهٍم َعِن اْلَوضِِِِِِِ ْبُن َزِيْ
لََّم ِبَنِبيِذ   ُ َعَلْيِه َوسَِ لَّى َّللاَّ َعِريِ  َقاَل: ُأِتَي النَِّبيُّ صَِ ى اأَلشِْ ُمَخْيِمَرَة َعْن َأِبي ُموسَِ

ِرْب ِبَهذَ  ِِْ َوِفي َحِديِث الجر ار َقاَل: َأَتْيُت النَِّبيَّ    اْلَحاِئَط« .ا  َجرٍ  َيِنشُّ َفَقاَل: »اضِ
ِ، َما َتُقوُل ِفي  وَل َّللاَّ لََّم بنبيذ جر ينش وقلت: َيا َرسُِِِِِِ ُ َعَلْيِه َوسَِِِِِِ لَّى َّللاَّ صَِِِِِِ

َرابُ  شَِِِِِِِِِِِِِِ َذا  َِِ هِِِ َط  ِِِ ائِِِ َِِ حِِِ ِِْ الِِِ ِه  ِِِ بِِِ ِرْب  »اضِِِِِِِِِِِِِِْ اَل:  َِِ قِِِ َِِ فِِِ ِه؟  ِِِ ْربِِِ  «. شُِِِِِِِِِِِِِِ
: »هذا شراب من ال يؤمن ب مي   اّلِل واليوم اآلِخِر« .َوَقاَل المخر 

1438 1784 

إسناده ضعيف. وله  
شاهد من حديث أبي  
هريرة رضي هللا عنه  

 يحسن به.

ْحَمن ْبن  علي ْبن َعْبد الرَّ
وهبان، َأُبو الحسن  

 القصار 

ثنا محم د بن  ْحَمِن ْبِن َوْهَباَن القصِار، حد  ِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد الرَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحسَِ
ا  ِم ْبِن زكرِي ِِِ اسِِِِِِِ ُد ْبُن اْلقَِ ِ ُمَحمَِّ ِد َّللاَّ ا َأُبو َعِبْ َثِنَ دَّ اس، حَِ ِِمِاعِيل بن العِب  إسِِِِِِِ

َيِزيَِِِد الْ  ُد ْبُن  ا َمْخلَِِِ َثنَِِِ دَّ اد بن يعقوب، حَِِِ ثنِِِا عبِِِ  َحرَّاِنيُّ َعِن المحِِِاربي، حِِِد 
لَّى  َعِريُّ النَِّبيَّ صَِ ى اأَلشِْ اأَلْوَزاِعيِ  عن القاسِم بن مخيمرة. َقاَل: َأَتى َأُبو ُموسَِ
لََّم:  ُ َعَلْيِه َوسَِِِ لَّى َّللاَّ وُل َّللاَِّ صَِِِ . َفَقاَل َلُه َرسُِِِ لََّم ِبَقَدِح َنِبيٍذ َيِنشُّ ُ َعَلْيِه َوسَِِِ َّللاَّ

ِ َوال ِباْلَيْوِم »اْضِرْب ِبَهَذا اْلَحاِئطَ   اآلِخِر«.، َفِإنَّ َهَذا َشَراُب َمْن ال ُيْؤِمُن ِباّلِلَّ

1439 1456 

إسناده ضعيف. 
والحديث حسن  
بمجموع طرقه 

 وشواهده إن شاء هللا. 

عبد َّللاَّ بن زيد، أبو  
 عثمان الكلبي الحمصي 

َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج َأْحَمُد ْبُن عمر بن عثمان الغضِِاري، أخبرنا جعفر بن محمد 
ثنا محم د  ، حد  يُّ ُروٍق الطُّوسِِ ِد ْبِن َمسِْ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ بن نصِير الخلدي، َحدَّ

ٍد الكلبي، حَِ  ِ ْبُن َزِيْ ُد َّللاَّ اَن َعِبْ ا َأُبو ُعْثِمَ َثِنَ دَّ ِِمتي، حَِ ان السِِِِِِِ  ِِ َثِني بن حسِِِِِِِ دَّ
لَّى  وُل َّللاَِّ صَِِ ، َعْن َعْبَدَة ْبِن َأِبي ُلَباَبَة، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرسُِِ اأَلْوَزاِعيُّ
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َعِم ِلَمَناِفِع اْلِعَباِد، َوُيِقرَُّها ِفيِهْم  ُهْم ِبالنِ  ِ َأْقَواًما َيْخَتصُِِِِّ لََّم: »ِإنَّ ّلِلَّ ُ َعَلْيِه َوسَِِِِ َّللاَّ
َلَها ِإَلى َغْيِرِهْم«  َما َبَذُلوَها،  َفِإَذا َمَنُعوا َنَزَعَها َعْنُهْم َفَحوَّ

1440 775 

إسناده ضعيف. 
والحديث حسن  
بمجموع طرقه 

 وشواهده. 

محمد بن هارون  
 الصوفي أبو بكر 

ِِليمان بن أحمد  ِِبهاني، أخبرنا سِ ْهَرَياَر األصِ َِِ ِ ْبِن شِ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
وِفيُّ اْلَبْغَداِديُّ  َلْيَماَن الصُِِّ ُد ْبُن سُِِ َثَنا ُمَحمَّ َر سِِنة ثمانين    -بن أيوب، َحدَّ ِبِمصِِْ

ا  -ومِائتين ِد ْبِن َمْيُموٍن التَّبَِّ ُد ْبُن ُعَبيِْ ا ُمَحمَِّ َثنَِ دَّ َدى حَِ َة ِإحِْ نَِ َِِ ِديِنيُّ سِِِِِِِ ُن اْلمَِ
اَئَتْينِ  ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن   -َوَأْرَبِعيَن َوِمِ َثِني َأِبي، َعْن ُمَحِمَّ دَّ اَل: ِحَ قَِ

اِن ْبِن َتْغلَِِب، َعْن ِإْبَراِهيَم النََّخِعيِ  َعْن َعْلَقمََِة ْبِن  َة، َعْن َأبَِ ى ْبِن ُعْقبَِ َِِ ُموسِِِِِِِ
اَع َبْعَد َقْيٍس َعْن عَ  َِِ لََّم: »ال َرضِ َِِ ُ َعَلْيِه َوسِ لَّى َّللاَّ َِِ وُل َّللاَِّ صِ ُِِ ِليٍ  َقاَل: َقاَل َرسِ

 ِفَصاٍل، َوال ُيْتَم َبْعَد ُحُلٍم« 

1441 955 

إسناده ضعيف. 
والحديث حسن  
بمجموع طرقه 

 وشواهده. 

إسحاق بن البهلول بن  
حسان التنوخي أبو  

 يعقوب 

ِد ْبِن أحمد بن حماد الواعظ، أخبرنا َأُبو َبْكٍر   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ي َقاَل:   -إمالء -ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق بن البهلول الكاتب  َأْخَبَرَنا َجدِ 

ِل اْلَباِهِليُّ َعْن َعْنَبسَ  َثَنا َيْحَيى ْبُن اْلُمَتَوكِ  ، َعْن َأِبي  َحدَّ َة ْبِن ِمْهَراَن، َعِن الزُّْهِريِ 
  َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َواْلمُ  َصْنَعَتُه،  ُمْحَتِسًبا  َصاِنَعُه  َثالَثًة،  اْلَجنََّة  اْلَواِحِد  ْهِم  ِبالسَّ ِبِه، َلُيْدِخَل  َقوِ ي 
 َوالرَّاِمي ِبِه«  

1442 309 
إسناده ضعيف.  

للحديث طرق وشواهد  
 يحسن بمجموعها 

lعمرو بن   محمد بن
الحكم الهروي أبو عبد  

 يعرف بابن عمروية هللا,

اْلَمَحاِمِليُّ   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  َأْحَمُد  ْبِن    أنبأنا  اْلُحَسْيِن  ي  ِكَتاِب َجدِ  َقاَل: َوَجْدُت ِفي 
اْلَهَرِويُّ   ِ َعْبِد َّللاَّ َأُبو  اْلَحَكِم  ْبِن  َعْمِرو  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َيِدِه: َحدَّ ِبَخطِ   ِإْسَماِعيَل 

ِطْهَمانَ  ْبُن  ِإْبَراِهيُم  َثَنا  ثنا غسان بن سليمان، َحدَّ َعْمَرَوْيِه، حد  ِباْبِن  ، ُيْعَرُف 
َعْن َأِبي الزَُّبْيِر، عن مظاهر، عن محم د بن َسِعيٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَُّه َقاَل: 
َثالَثًة  اْلَواِحِد  ْهِم  ِبالسَّ َلُيْدِخُل   َ َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل 

 ُمِعيُن ِبِه، َوالرَّاِمي ِبِه ِفي سبيل هللا  « اْلَجنََّة، َصاِنُعُه ُمْحَتِسًبا ِبِه، َوالْ 

1443 998 

في إسناده ضعف. 
والحديث حسن  
بمجموع طرقه 

 وشواهده. 

بكر بن محمد بن فرقد  
 التميمي أبو أمية 

ِد ْبِن مهدي  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َمْخَلد اْلَعطَّار   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ِإْسَماِعيُل   َثَنا َيْحَيى بن سعيد القط ان َحدَّ َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُأَميََّة ْبَن َفْرَقٍد َقاَل َحدَّ

َأَتاُكْم َعْن َقْيِس َعْن َجِريٍر َقاَل:   ُ َعَلْيِه وسلم: »ِإَذا  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َفَأْكِرُموُه« َكِريُم َقْوٍم 

 صحيح لغيره  100 1444
محمد بن أحمد بن  

 هشام السجزي 

ِ ْبِن َشْهَرَياَر َقاَل أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني    ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ أخبرني ُمَحمَّ
ِ ْبُن  قال أنبأنا محم د بن أحمد بن هاشم السجزى ببغداد قال: نبأنا َعْبُد َّللاَّ

َزاِئَدَة َعنْ  َعْن  اْلُجْعِفيُّ  َعِليٍ   ْبُن  ُحَسْيُن  نبأنى  َقاَل  َأَباٍن  ْبِن  ْبَن   ُعَمَر  ِهَشاِم 
ِ: َهْل  ِد ْبِن ِسيِريَن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: ِقيَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ اَن َعْن ُمَحمَّ َحسَّ

ُجَل َلَيِصُل ِفي اْلَيْوِم ِإَلى ِماَئِة    َنِصُل ِإَلى ِنَساِئَنا ِفي اْلَجنَِّة؟ َفَقاَل:  َعْذَراَء« »ِإنَّ الرَّ
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 صحيح لغيره  411 1445
محمد بن هارون بن 

يعرف   جعفر،إبراهيم أبو 
 بأبي نشيط الربعي 

ِ ْبِن اْلُحَسْيِن اْلَمَحاِمِليُّ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ي،   َحدَّ َقاَل: َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َجدِ 
هارون  بن  ُمَحمَُّد  َثَنا  نشيط  -َحدَّ اج    -أبو  الحج  بن  القدوس  عبد  ثنا  حد 

ثنا عيسى بن علي بن عيسى،  ، حد  الحمصي. وأنبأنا الحسن بن علي الجوهري 
ثنا أبو   ثنا محم د بن هارون الحربي، حد  ، حد  ثنا عبد هللا ابن محم د البغوي  حد 

ْحَمِن ْبُن ُجَبْيٍر َعْن  المغير  َثَنا َعْبُد الرَّ ثنا صفوان بن عمرو، َحدَّ ة الحمصي، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل:  َأِبي الطَِّويِل َشْطب اْلَمْمُدود: َأنَُّه َأَتى َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ًة َأَرَأْيَت َرُجال َعِمَل الذُُّنوَب ُكلََّها َفَلْم َيْتُرْك ِمْنهَ  ا َشْيًئا، َوُهَو ِفي َذِلَك َلْم َيْتُرْك َحاجَّ
ًة ِإال اْقَتَطَعَها ِبَيِميِنِه، َفَهْل ِلَذِلَك ِمْن َتْوَبٍة؟. َقاَل: »َهْل َأْسَلْمتَ  َقاَل:   «؟َوال َداجَّ

ُ َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه َوَأنََّك َرُسو  ا َأَنا َفَأْشَهُد َأنَّ ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ ُلُه. َقاَل: »َنَعْم، َأمَّ
ُ َلَك ُكلَُّهنَّ َخْيَراتٍ  رَّاِت، َيْجَعُلُهنَّ َّللاَّ َقاَل: َوَغَدَراِتي    «.َتْفَعُل اْلَخْيَراِت، َوَتْتُرُك الشَّ
ُ َأْكَبُر. َفَما َزاَل ُيَكبِ ُر َحتَّى َتَواَرى    َوَفَجَراِتي! َقاَل: َنَعْم َقاَل: َّللاَّ

 صحيح لغيره  412 1446
محمد بن هارون بن 

يعرف   جعفر،إبراهيم أبو 
 بأبي نشيط الربعي 

القرشي   اْلَوهَّاِب  َعْبِد  ْبُن  الِم  السَّ َعْبُد  اْلَفَرِج  َأُبو  ثنا    - بأصبهان   -أنبأنا  حد 
َأْحَمَد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب بن نجدة الحوطي،  ، َعْن  َأْحَمَد الطََّبَراِنيُّ سليمان ابن 

ْحَمِن ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر  عن أبي المغيرة، َحدَّ  َثَنا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَذكَر   َعْن َأِبي َطِويٍل شطب الممدود: أنه ُأِتَي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 411يعني في الحديث السابق رقم  -اْلَحِديَث ِبُطوِلِه َنْحَو َما تقدم  

عيسى بن جعفر، أبو   صحيح لغيره  1640 1447
 موسى الوراق 

ثنا   ار، حد  ف  أخبرنا محم د بن أحمد بن رزق، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص 
ِ ْبُن   َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، َحدَّ عيسى بن جعفر الور اق، حد 

ُ   ُشْبُرَمَة َعْن َأِبي ُزْرَعَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َجاَء َأْعَراِبيٌّ ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َرُسوَل َّللاَِّ،   َيا  َفَقاَل:  َوَسلََّم  َتُكونُ َعَلْيِه  اْلَبِعيرِ   النُّْقَبُة   - أو بعجمه  -ِبِمْشَفِر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َفَما َأْعَدى   َفَتْشَتِمُل اإِلِبَل ُكلََّها َجَرًبا، َقاَل: َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
َل؟« ُثمَّ َقاَل: »ال   ُ ُكلَّ َنْفٍس، َفَخَلَق اأَلوَّ َعْدَوى، َوال َهاَمَة، َوال َصَفَر، َخَلَق َّللاَّ

 ورزقها«. َحَياَتَها، ومصيباتها 

 صحيح لغيره  1725 1448

علي ْبن ِإْبَراِهيم ْبن  
ُموَسى ْبن ُمَحمَّد، َأُبو  

الحسن السكوني  
 الموصلي 

األزجي السكوني حدثني  موسى  ْبِن  ِإْبَراِهيَم  ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  َأُبو  َثَنا  َحدَّ  ،
ثقة   -الموصلي وكان  بن   -ببغداد  هدبة  ثنا  حد  الموصلي،  يعلى  أبو  ثنا  حد 

َثَنا ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  خالد، َحدَّ
َعَليْ   ُ ُحبًّا  َّللاَّ ُهَما  َأَشدُّ َأْفَضَلُهَما  َكاَن  ِإال   ِ َّللاَّ ِفي  َرُجالِن  َتَحابَّ  »َما  َوَسلََّم:  ِه 

 ِلَصاِحِبِه«. 

الحكم بن موسى بن ابي   صحيح لغيره.  1221 1449
 زهير القنطري ابو صالح 

ر اج  ِد ْبِن عبد هللا الس  ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّ َأُبو    -بنيسابور  -أنبأناه 
ثنا عثمان بن سعيد الدارمي،  أنبأنا أحمد بن محم د بن عبدوس الط رائفي، حد 
 ، َثَنا اأَلْوزَاِعيِ  ثنا الوليد بن مسلم، َحدَّ ، حد  ثنا الحكم بن موسى البغدادي  حد 

ِ ْبِن َأِبي َقَتاَدَة، َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َعْن َيْحيَ  ى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأْسَوَأ النَّاِس َسِرَقًة الَِّذي َيْسِرُق ]  ِمْن[ َصالِتِه«. َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ُسُجوَدَها« ؟ َقاَل: »ال ُيِتمُّ ُرُكوَعَها، َوال َقاُلوا: َوَكْيَف َيْسِرُقَها َيا َرُسوَل َّللاَِّ 
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 صحيح لغيره.  1444 1450
َعْبِد َّللاَّ ْبِن اْلُحَسْين ْبِن  

َعِليِ  ْبِن أبان، أبو  
 القاسم البجلي الصفار   

َثَنا َأُبو   ِد ْبِن َعِليٍ  النَّاِقُد، َحدَّ َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي علي، َحدَّ
ثنا عبد األعلى بن   ار، حد  ف  ِ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبن علي  البجلي  الص  اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ

اُد ْبُن َسَلَمَة َعْن ثَ  َثَنا َحمَّ اِبٍت َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  حم اد النرسي، َحدَّ
ُهَما   ِ، ِإال َكاَن َأْفَضُلُهَما َأَشدُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َتَحابَّ َرُجالِن ِفي َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 ُحبًّا ِلَصاِحِبِه«  

1451 1210 
صحيح لغيره. وقد  
صحح الدارقطني  

 وقفه.

حفص بن عمرو بن  
  عمر،الرقاشي ابو   ربال

 المعروف بالربالي 

اُر، َأْنَبَأَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبِن َعيَّاٍش القط ان،    أنبأنا هالل بن محم د اْلَحفَّ
 ، َثَنا ُسَلْيَماُن التَّْيِميُّ ثنا سهل بن زياد، َحدَّ ثنا حفص بن عمرو الربالي، حد  حد 

َعَلْيهِ   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َماِلٍك  ْبِن  َأَنِس  نودي  َعْن  »إذا  وسلم:   
 الدعاء« بالصالة، فتحت أبواب السماء، واستجيب 

إسناده حسن.  1441 1452
 والحديث صحيح لغيره.

ِ ْبن اْلَحَسن بن   َعْبد َّللاَّ
 -َأْحَمَد ْبِن َأِبي شعيب 

واسم َأِبي شعيب: َعْبد  
أبو   -َّللاَّ بن اْلَحَسن

شعيب األموي الحراني  
 المؤدب   

، َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ِ ْبُن َأِبي ُمْسِلٍم   َأُبو َعْبِد َّللاَِّ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي 

اٌد َعْن َقْيِس ْبِن َسْعٍد َعْن   َثَنا َحمَّ ثنا عبد العزيز بن أبي راود، َحدَّ ُب، حد  اْلُمَؤدِ 
وَفِة اْلمَ   -َأْو َنْسُلتُ   -َطاُوٍس َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َقاَل: ُكنَّا َنْسَتِلتُ  ِنيَّ ِبِإْذِخَرٍة، َوالصُّ

 ِمَن الثَّْوِب، ثم نصلي فيه. 

 عبد هللا بن مسعود  صحيح بشواهده  37 1453

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمٍَّد اأَلْزَرُق نا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن    َأْخَبَرنا ُمَحمَّ
اِد َقاَل ُقِرَئ َعَلى َأِبي قالبة الرقاشي قال: نا أبو عتاب الدالل نا   اْلَحَسِن النَّجَّ
ُشْعَبُة َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرََّة َعْن َأِبيِه َأنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َكاَن َيْجِني َلُهْم َنْخَلًة، َفَهبَِّت  

يحُ  َفَكَشَفْت َعْن َساَقْيِه، َقاَل: َفَضِحُكوا ِمْن ِدقَِّة َساَقْيِه، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى    الرِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَتْضَحُكوَن ِمْن ِدقَِّة َساَقْيِه؟ َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلُهَما َأْثَقُل ِفي   َّللاَّ

 ُأُحٍد«. اْلِميَزاِن ِمْن َجَبِل 

يوسف بن عيسى،    صحيح بشواهده  2181 1454
 الطباع 

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َماهبزد َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ َثَنا َأْحَمُد   َأْخَبَرَنا الت نوخي  ، َحدَّ األصبهاني 
الط ب اع  عيسى  بن  يوسف  حدثنا  َساُبوٍر،  ْبِن   ِ َّللاَّ ُعْبِد  َثَنا    - ببغداد  -ْبُن  َحدَّ

، َعْن أبي عامر صالح بن ُرْسُتَم َعِن الزُّْهِريِ  َعْن  ِ اأَلْنَصاِريُّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن ُأوِلَي َمْعُروًفا ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة. َأنَّ النَِّبيَّ   َصلَّى َّللاَّ

َفَقْد   َذَكَرُه  َفَمْن  َفْلَيْذُكْرُه  َيْسَتِطْع  َلْم  َفِإْن  َفْلَيْشُكْر،  َيْسَتِطْع  َلْم  َفِإْن  ِبِه،  َفْلُيَكاِف 
 «.ُزورٍ َشَكَرُه، َوَمْن َشِبَع ِبَما َلْم َيَنْل َفُهَو َكالِبِس َثْوَبْي 

صحيح بمجموع  2170 1455
 شواهده 

يعقوب بن إسحاق بن   
زياد، أبو يوسف  

البصري، المعروف 
 بالقلوسي   

اأَلْزِجيُّ   َعِليٍ   ْبُن  اْلَعِزيِز  َعْبُد  َعِليٍ  َأْخَبَرِني  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن   ِ َّللاَّ ُعَبْيُد  َثَنا  َحدَّ  ،
. وَأْخَبَرَنا   َثَنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق اْلُقُلوِسيُّ المقرئ، حدثنا محم د بن مخلد، َحدَّ
َثَنا َأُبو ِبْشٍر   ، َحدَّ اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد الواحد الهاشمي 

ى ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن عيسى الصيدالني، حدثنا أبو يوسف القلوسي، حدثنا  ِعيسَ 
اْلُكوِفيُّ  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبُن  ِهَشاُم  َثَنا  َحدَّ العبداني،  غالب  بن  هللا  َوَقاَل    - عبد 

، َوَقِدَم عَ  ْحَمِن اْلُكوِفيُّ َلْيَنا  الصيدالني هشام ابن َعْبِد اْلَمِلِك َلَعلَُّه اْبُن َعْبِد الرَّ
َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل   -ُمَراِبًطا، ُثمَّ اتََّفَقا
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ُ ِلِعَباِدِه ِإال ِلُمْشِرٍك   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عليه وسلم: »َلْيَلُة النِ ْصِف ِمْن َشْعَباَن َيْغفُر َّللاَّ
 َأْو ِلَعْبٍد ُمَشاِحٍن«  .

1456 1535 
]راجع الزوائد  

[. والحديث له  397/7
 شواهد عدة يصح بها. 

عبد الرحمن بن بشر بن  
الحكم بن حبيب، أبو  

ُمَحمَّد العبدي  
 النيسابوري 

ثنا أحمد بن   العطار، حد  ْبُن ُمَحمٍَّد بن جعفر  اْلَعِزيِز  َعْبُد  اْلَقاِسِم  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
َثَنا عبد الر حمن بن   َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق اْلَحْرِبيُّ َقاَل: َحدَّ سلمان الفقيه، َحدَّ

َثَنا ُموَسى ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعِن   ، َحدَّ اْلَحَكِم ْبِن َأَباٍن َعْن ِعْكِرَمَة بشر الن يسابوري 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ُكلُّ َسَبٍب َوَنَسٍب   َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَنَسِبي«.ُمْنَقِطٌع َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِإال َسَبِبي 

1457 1920 
إسناده فيه ضعف.  
والحديث له شواهد  

 يصح بها.كثيرة 

القاسم ْبن سالم، َأُبو  
 عبيد   

ز از أخبرنا حبيب بن الحسن اْلَقزَّاِز َوُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد   َأْخَبَرَنا َعِليِ  ْبِن َأْحَمَد الر 
َثَنا   ، أخبرنا أبو عبيد، َحدَّ َثَنا محم د بن يحيى المروزي  ْبِن ُقَرْيٍش اْلَبزَّاُز َقاال: َحدَّ

َعْن   اٌج  بن  َحجَّ موسى  عن  الخزاعي   وهب  أبي  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  ُشْعَبَة 
ِ ْبِن ُكَرْيٍز اْلُخَزاِعيِ  َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت:  ثورانَ اْلَبَجِليُّ َعْن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ

َأ ُيَخلِ ُل ِلْحَيَتُه.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َتَوضَّ  َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

1458 32 
إسناده ضعيف 
والحديث صحيح  

 بشواهده 

أمير المؤمنين علي بن  
 أبي طالب 

قال نبأنا    أخبرنا على بن القاسم البصري  قال نبأنا على بن إسحاق المادرائي
َثَنا َأُبو   اغاني  محم د بن إسحاق قال نبأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأَباٍن اْلَورَّاُق َقاَل َحدَّ الص 
 ُ عبد هللا اْلُمَحلِ ِميُّ َعْن ِسَماٍك َعْن َجاِبِر ْبِن َسْمَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

: »َمْن َأشْ  ِليَن؟« َقاَل: َعاِقُر النَّاَقِة. َقاَل: »َفَمْن َأْشَقى َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍ  َقى اأَلوَّ
ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل: »َقاِتُلَك«   اآلِخِريَن؟« َقاَل: َّللاَّ

1459 1481 

إسناده ضعيف. 
وللحديث شواهد يرتقي  

بمجموعها إلى  
 الصحة. 

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 
يزيد، أبو ُمَحمَّد الحنفي  

 اْلَمْرَوِزي   

أخبرنا محم د بن مخلد،    ، ْبِن مهدي  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  اْلَواِحِد  َعْبُد  ُعَمَر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َأُبو َبكْ  ثنا أبي، َحدَّ ، حد  ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيِزيَد الحنفي  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ِر ْبُن َعيَّاٍش  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َعاِصٍم َعْن ِزرَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ
ثنا علي بن   َزالِتِهْم«.»َأِقيُلوا َذِوي اْلَهْيَئِة   ل، حد  ٍد الخال  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ

 ، ارقطني  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخَلٍد َفَذَكَر ِمْثَلُه. عمر الد   َحدَّ

1460 194 
إسناده ضعيف 

وللحديث شواهد يصح 
 بمجموعها 

محمد بن الحسين  
 البندار أبو جعفر 

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكر ُمَحمَّد ْبن ُعَمر بن إسماعيل الداودي َقاَل أنبأنا َعِليُّ 
ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلُبْنَداُر   ْبُن ُعَمَر اْلَحاِفُظ َقاَل أنبأنا محم د بن مخلد قال نبأنا ُمَحمَّ

بيع قال نبأنا عب اد بن العوا اُج َعْن َأُبو َجْعَفٍر َقاَل نبأنا أبو الر  م قال نبأنا اْلَحجَّ
ُ َعَلْيِه   . َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْعِبيِ  َعِن اْلَحاِرِث َعْن َعِليٍ  ُحَصْيٍن َعِن الشَّ

 ِبُشُهوٍد« َوَسلََّم: »ال ِنَكاَح ِإال ِبَوِليٍ  َوال ِنَكاَح ِإال 

1461 1870 
في إسناده ضعف. 

وللحديث شواهد يصح 
 بها 

عنبسة ْبن عبد الواحد 
ِ ْبن   ْبن أمية ْبن َعْبد َّللاَّ

َسِعيد ْبن العاص،  
 القرشي األموي 

يَّاُد، أخبرنا أحمد بن يوسف بن خالد،   ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُيوُسَف الصَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا عنبسة بن عبد الواحد   ار، حد  ثنا محم د بن بك  ثنا الحارث بن محم د، حد  حد 

ِ َقاَل:  القرشي   ُد ْبُن َيْعُقوَب َعْن َأِبي النَّْضِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ
َوالنَّاُس   َرَمَضاَن  ِمْن  َلْيَلٍة  ِفي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َعَلْيَنا  َخَرَج 

 َبْعٍض، َفِإنَّ َذِلَك يؤذي المصلي«  ُيَصلُّوَن. َفَقاَل: »ال َيْجَهُر َبْعُضُكْم َعَلى
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1462 1570 
إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح  

 بشواهده 

عبد الملك بن زيد، أبو  
 بشر البزاز المدائني 

ار،   ف  ِ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُمَحمٍَّد الص  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ل، َحدَّ َأْخَبَرِني الحسن بن محم د الخال 
ثنا   ثنا هيذام بن قتيبة، حد  ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن أبي سعيد، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ

َثنَ   -أبو بشر البز از بالمدائن  -عبد الملك بن يزيد ا ُسْفَياُن ْبُن َسِعيٍد الثَّْوِريُّ َحدَّ
ْرَداِء َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َعِن اْلَعالِء ْبِن اْلَحاِرِث َعْن َمْكُحوٍل َعْن َأِبي الدَّ
ْنَيا، َأْهُل اْلَمْعُروِف ِفي اآلِخَرِة، َوَأْهُل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْهُل اْلَمْعُروِف ِفي الدُّ َّللاَّ

ْنَيا، َأْهُل اْلُمْنَكِر ِفي اآلِخَرِة«  الْ   ُمْنَكِر ِفي الدُّ

1463 915 
]راجع الزوائد  

[. وللحديث  246/5
 شواهد يصح بها 

إبراهيم بن هانئ 
 النيسابوري أبو إسحاق 

ثنا إبراهيم بن  ، أخبرنا محم د بن مخلد العط ار، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ 
  ، ْيَباِنيِ  ثنا محم د بن عبد الواهب َأُبو ِشَهاٍب، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق الشَّ هاني، حد 

ِ َصلَّ  ُ َعَلْيِه  َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َحْفٍص، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ى َّللاَّ
 َوَسلََّم: »َلَيْشَرَبنَّ َناٌس ِمْن ُأمَِّتي اْلَخْمَر ُيَسمُّوَنَها ِبَغْيِر اْسِمَها«  

1464 557 

]راجع الزوائد  
ث  ي [. والحد560/3

صحيح روي من طرق 
عدة، وله شواهد من  

حديث جماعة من  
 الصحابة.

أحمد بن عبد هللا بن  
 زياد الحداد أبو جعفر 

ِد ْبِن مهدى َأْخَبَرَنا محمد بن مخلد العطار   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا سفيان بن عيينة عن عمر   ثنا قبيصة حد  حدثنا أحمد بن عبد هللا الحداد حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِلَبِني َسَلَمَة: »َيا َبِني    ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبٍر. َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
ُدُكْم؟« َقاُلوا: ِجدُّ ْبُن قيس على أنا ننحله. قال: »وأى داء أردأ  َسَلَمَة َمْن َسيِ 

ُدُكُم اأَلْبَيُض َعْمُرو ْبُن اْلَجُموِح«    من النحل! َبْل َسيِ 

1465 1512 
]راجع الزوائد  

[. والحديث  352/7
 صحيح بمجموع طرقه

وهبان بن  عبد َّللاَّ بن 
أيوب بن صدقة، أبو 

 ُمَحمَّد البغدادي 

ْبِن   اْلُحَسْيِن  ْبن  ُمَحمَّد   ِ َّللاَّ َعْبد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ العتيقي،  محم د  بن  أحمد  أخبرنا 
اليمني  البغدادي    -بمصر   -حفص  َوْهَباَن  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َثَنا    - َحدَّ

ثنا أبو عقيل الجم ال، حَ   -إمالء َثَنا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة  حد  دَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ُزْر ِغبًّا َتْزَدْد    ُحبًّا«.َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
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اْلَقاِضي أبو بكر بن َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َأْحَمَد اْلَحَرِشيُّ َقاَل: نبأنا أبو    َأ.ْخَبَرَنا
اْلَجبَّاِر   ْبُن َعْبِد  َأْحَمُد  ُعَمَر  َأُبو  نبأنا  العباس محمد بن يعقوب األصم قال: 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق. وأَ  ْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن  اْلُعَطاِرِديُّ قال: نبأنا ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر َعْن ُمَحمَّ
. َقاَل َأْحَمُد َأْخَبَرَنا.  ِد ْبِن َعِليٍ  اإِلَياِديُّ ِريُّ وَعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ كَّ ُعْثَماَن ْبِن ِمَياٍح السُّ
ِ ْبُن َهاُروَن ْبِن َأِبي ِعيَسى َقاَل:   َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ : َحدَّ َوَقاَل َعِليٌّ

ِد ْبِن ِإْسَحاَق.نا أَ  َوَأْخَبَرِني َعِليُّ بن محم د اإليادي  أيضا قال: أنبأنا  ِبي َعْن ُمَحمَّ
افعي  إمالء قال: نبأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َكِثيٍر اْلَقاِضي   أبو بكر الش 
 الفارسي قال: نبأنا شهاب بن معمر البلخي  قال: نبأنا أبو يحيى بكر بن محم د 

وَأْخَبَرَنا ُمَحمَّد بن َأْحَمد بن رزق البزاز  ْبُن ُسَلْيَماَن اأُلْسَواِريُّ َعِن اْبِن ِإْسَحاَق.
َوَأْخَبَرِني أنبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلَبَراُء.َقاَل: أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق َقاَل:

ُد ْبُن َعبْ  ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم َقاَل أنبأنا محم د َعِليُّ ْبُن محم د المالكي  قال: ثنا ُمَحمَّ ِد َّللاَّ
بن محم د الشطوي أو أحمد قاال: نبأنا الفضل. زاد الشطوي: ابن غانم وقال  

ُد ْبُن ِإْسَحاقَ  َثِني ُمَحمَّ َوَلْفُظ  - نبأنا سلمة. قال الشطوي: وقال ابن الفضل َحدَّ



323 
 

ثني عاصم ْبِن   -ْبِن ِإْسَحاقَ اْلَحِديِث َوِسَياُقُه ِلُيوُنَس ْبِن ُبَكْيٍر َعِن ا َقاَل: حد 
َثِني َسْلَماُن اْلَفاِرِسيُّ  َقاَل:  َقَتاَدَة َعْن َمْحُموِد ْبِن َلِبيٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َحدَّ
، َوَكاَن َأِبي   ُكْنُت َرُجال ِمْن َأْهِل َفاِرَس ِمْن َأْهِل َأْصَبَهاَن ِمْن َقْرَيٍة ُيَقاُل َلَها َجيٌّ

ْهَقاَن َقْرَيِتِه، َوَكاَن ُيَحبُِّني ُحبًّا َشِديًدا َلْم ُيِحبَُّه َشْيًئا ِمْن َماِلِه َوال َوَلِدِه، َفَما دِ 
َزاَل ِبِه ُحبُُّه ِإيَّاَي َحتَّى َحَبَسِني ِفي اْلَبْيِت َكَما ُتْحَبُس اْلَجاِرَيُة، َواْجَتَهْدُت ِفي 

ا فال يتركها تخبو ساعة، وكنت  المجوسية حتى كنت قطن النار التي يوقده
َلُه   ُبْنَياًنا  َأِبي  َبَنى  ِفيِه، َحتَّى  َأَنا  َما  ِإال  َشْيًئا  النَّاِس  َأْمِر  ِمْن  َأْعَلُم  َكَذِلَك ال 
، ِإنَُّه َقْد َشَغَلِني َما  َوَكاَنْت َلْه َضْيَعٌة ِفيَها َبْعُض اْلَعَمِل. َفَدَعاِني َفَقاَل: َأْي ُبَنيَّ

َعْن َضْيَعِتي َهِذِه، َوال ُبدَّ ِلي ِمَن اطِ الِعَها، َفاْنَطَلَق ِإَلْيِهْم    هذا[ نياني ]َتَرى من ب
َعْن ُكلِ    َشَغْلَتِني  َعنِ ي  اْحَتَبْسَت  ِإِن  َفِإنََّك  َعنِ ي  َتْحَتِبْس  َوال  َوَكَذا  ِبَكَذا  َفُمْرُهْم 

ِبَكِنيسَ  َفَمَرْرُت  َضْيَعَتُه.  ُأِريُد  َفَخَرْجُت  َأْصَواَتُهْم  َشْيٍء،  َفَسِمْعُت  النََّصاَرى  ِة 
َفُقْلُت: َما َهَذا؟ َفَقاُلوا: َهُؤالِء النََّصاَرى ُيَصلُّوَن. َفَدَخْلُت َأْنُظُر َفَأْعَجَبِني ِفيَها.

ْمُس، وبعث  َما َرَأْيُت من حالهم، فو هللا َما ِزْلُت َجاِلًسا ِعْنَدُهْم َحتَّى َغَرَبِت الشَّ
َوْجٍه َحتَّى ِجْئُتُه ِحيَن َأْمَسْيت، َوَلْم َأْذَهْب ِإَلى َضْيَعِتِه. َفَقاَل َأِبي: أبي ِفي ُكلِ   

َأْيَن ُكْنَت؟ َأَلْم َأُكْن ُقْلُت َلَك؟ َفُقْلُت: َيا َأَبَتاُه َمَرْرُت ِبَناٍس ُيَقاُل َلُهُم: النََّصاَرى، 
، ِديُنَك  َفَأْعَجَبِني َصالُتُهْم ودعاؤهم َفَجَلْسُت َأْنُظُر كَ  ْيَف َيْفَعُلوَن. َفَقاَل: َأْي ُبَنيَّ

ِ َما ُهَو َخْيٌر ِمْن ِديِنِهْم. َهُؤالِء َقْوٌم َوِديُن آَباِئَك َخْيٌر ِمْن ِديِنِهْم. َفُقْلُت: ال َوَّللاَّ
َ َوَيْدُعوَنُه َوُيَصلُّوَن َلُه، ونحن نعبد نارا نوقدها بأيدينا إذا تركناها   َيْعُبُدوَن َّللاَّ

ِإَلى  اَتْت.مَ  َفَبَعْثُت  ِعْنَدُه،  َبْيٍت  ِفي  َوَحَبَسِني  َحِديًدا  ِرْجِلي  ِفي  َفَجَعَل  َفَخاَفِني 
اِم.   ِبالشَّ َفَقاُلوا:  َعَلْيِه؟  َأَراُكْم  يَن الَِّذي  الدِ  َهَذا  َأِصُل  َأْيَن  َلُهْم:  َفُقْلُت  النََّصاَرى 

َناَك َناٌس َفآِذُنوِني. َقاُلوا: َنْفَعُل َفَقِدَم َعَلْيِهْم  َفُقْلُت َلُهْم: ِإَذا َقِدَم َعَلْيُكْم ِمْن هُ 
اِرَنا، فبعثت إليهم   اٌر ِمْن ُتجَّ اِرِهْم َفَبَعُثوا ِإَليَّ َأنَُّه َقْد َقِدَم َعَلْيَنا ُتجَّ َناٌس ِمْن ُتجَّ
إذا قضوا حاجة من حوائجهم وأرادوا الخروج فآذنوني بهم. فقالوا: َنْفَعُل َفَلمَّا  

ِحيَل َبَعُثوا ِإَليَّ ِبَذِلَك، َفَطَرْحُت اْلَحِديَد الَِّذي ِفي ِرْجِلي قَ  َضْوا َحَواِئَجُهْم َوَأَراُدوا الرَّ
اَم، َفَلمَّا َقِدْمُتَها ُقْلُت: َمْن َأْفَضُل   َوَلِحْقُت ِبِهْم، َفاْنَطَلْقُت َمَعُهْم َحتَّى َقِدْمُت الشَّ

ا َقاُلوا:  يِن؟  الدِ  َهَذا  َقْد َأْهِل  ِإنِ ي  َلُه:  َفُقْلُت  َفِجْئُتُه  اْلَكِنيَسِة،  َصاِحُب  أَلْسُقفُّ 
َ ِفيَها َمَعَك، َوَأَتَعلَُّم ِمْنَك اْلَخْيَر.   َأْحَبْبُت َأْن َأُكوَن َمَعَك ِفي َكِنيَسِتَك، َوَأْعُبُد َّللاَّ

َمِعي. َفُكْن  َكانَ َقاَل:  ُسوٍء،  َرُجَل  َوَكاَن  َمَعُه،  َفُكْنُت  َدَقِة  َقاَل:  ِبالصَّ َيْأُمُرْهم   
شيئا،   منها  المساكين  يعط  َوَلْم  اْكَتَنَزَها  ِإَلْيِه  َجَمُعوَها  َفِإَذا  ِفيَها.  ُبُهْم  َوُيَرغِ 
َفَلمَّا َجاُءوا   َماَت،  َأْن  َيْنَشْب  َفَلْم  َحاِلِه،  ِمْن  َرَأْيُت  ِلَما  ُبْغًضا َشِديًدا  َفَأْبَغْضُتُه 

ُبُكْم ِفيَها؛ َحتَّى ِلَيْدِفُنوُه ُقْلُت َلُهمْ  َدَقِة َوُيَرغِ  : ِإنَّ َهَذا َرُجُل ُسوٍء، َكاَن َيْأُمُرُكْم ِبالصَّ
ِإَذا َجَمْعُتُموَها ِإَلْيِه اْكَتَنَزَها ِإَلْيِه َوَلْم ُيْعِطَها اْلَمَساِكيَن. َفَقاُلوا: َوَما َعالَمُة َذِلَك؟  

َكْنَزُه. ِإَلْيُكْم  ُأْخِرُج  َأَنا  َفَأْخَرْجُت َلُهْم َسْبَع ِقالٍل َمْمُلوَءٍة    َفُقْلُت:  َفَهاِتِه؛  َفَقاُلوا: 
ا َرَأْوا َذِلَك َقاُلوا: َوَّللاَِّ ال ُيْدَفُن َأَبًدا، َفَصَلُبوُه َعَلى َخَشَبٍة َوَرَمْوُه  َذَهًبا َوَوِرًقا؛ َفَلمَّ

 وهللا يا ابن العب اس ما رأيت  ِباْلِحَجاَرِة، َوَجاُءوا ِبَرُجٍل آَخَر َفَجَعُلوُه َمَكاَنُه؛ فال
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رجال قط يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه؛ وال أشد اْجِتَهاًدا؛ َوال َأْزَهَد ِفي  
ْنَيا؛ َوال َأْدَأَب َلْيال َوَنَهاًرا ِمْنُه. َما َأْعَلُمِني َأْحَبْبُت َشْيًئا قط قبل ُحبَُّه، َفَلْم  الدُّ

ِ َأَزْل َمَعُه َحتَّى َحَضَرْتُه اْلَوفَ  اُة. َفُقْلُت: َيا ُفالُن َقْد َحَضَرَك َما َتَرى ِمْن َأْمِر َّللاَّ
ِ َما َأْحَبْبُت شيئا قط حبي لك َفَماَذا َتْأُمُرِني؟ َوِإَلى َمْن ُتوِصيِني؟ َفَقاَل   َوِإنِ ي َوَّللاَّ

ِ َما َأْعَلُمُه ِإال َرُجال ِباْلَمْوِصِل َفْأِتِه َفِإنَّ  َك َسَتِجُدُه َعَلى ِمْثِل ِلي: َأْي ُبَنيَّ َوَّللاَّ
ِباْلَمْوِصِل. َلِحْقُت  َوُغيََّب  َماَت  ا  َفَلمَّ ِمْثِل  َحاِلي؛  َعَلى  َفَأَتْيُت َصاِحَبَها، َفَوَجْدُتُه 

ْنَيا. َفُقْلُت َلُه ِإنَّ ُفالًنا َأْوَصاِني إليك أن آتيك  َحاِلِه ِمَن االْجِتَهاِد َوالزََّهاَدِة ِفي الدُّ
، َفَأَقْمُت ِعْنَدُه َعَلى ِمْثِل َأْمِر َصاِحِبِه َحتَّى وأكون معك. ف قال: َفَأِقْم َأْي ُبَنيَّ

ِ َما  َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة. َفُقْلُت َلُه: ِإنَّ ُفالًنا َأْوَصاِني ِإَلْيَك وَقْد َحَضَرَك ِمْن َأْمِر َّللاَّ
ِ َما َأْعلَ  ُمُه َأْي ُبَنيَّ ِإال َرُجال ِبَنِصيِبيَن  َتَرى، َفِإَلى َمْن توصي بي  ؟ َفَقاَل: َوَّللاَّ

ا َدَفنَّاُه َلِحْقُت ِباآلَخِر. َفُقْلُت َلُه َيا   َوُهَو َعَلى ِمْثِل َما َنْحُن َعَلْيِه َفاْلَحْق ِبِه. َفَلمَّ
فالن إن فالنا قد َأْوَصى ِبي ِإَلى ُفالٍن، َوُفالٌن َأْوَصى ِبي ِإَلْيَك. َقاَل: َفَأِقْم َأْي 

. َقاَل: َفَأَقْمُت ِعْنَدُهْم َعَلى ِمْثِل َحاِلِهْم َحتَّى َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة. َفُقْلُت َلُه: َيا  ُبنَ  يَّ
ِ َما َتَرى، َوَقْد َكاَن ُفالٌن َأْوَصى ِبي ِإَلى ُفالٍن،  ُفالُن ِإنَُّه َقْد َحَضَرَك ِمْن َأْمِر َّللاَّ

ِ َما َأْعَلُم َأَحًدا َعَلى ِمْثِل    َوَأْوَصى ِبي ُفالٌن ِإَلْيَك. َفِإَلى َمْن؟  َقاَل: َأْي ُبَنيَّ َوَّللاَّ
وِم َفْأِتِه َفِإنََّك َسَتِجُدُه َعَلى ِمْثِل  َما ُكنَّا عليه؛ إال رجال ِبَعُموِريََّة ِمْن َأْرِض الرُّ

ا َواَرْيُتُه َخَرْجُت َحتَّى َقِدْمُت َعَلى َصاِحِب َعُمو َما ُكنَّا َعَلْيِه. ِريََّة َفَوَجْدُتُه َعَلى  َفَلمَّ
ِمْثِل َحاِلِهْم َفَأَقْمُت ِعْنَدُه َواْكَتَسْبُت َحتَّى َكاَنْت ِلي َغِنيَمٌة َوَبَقَراٌت؛ ُثمَّ َحَضَرْتُه 
اْلَوَفاُة َفُقْلُت: َيا ُفالُن ِإنَّ ُفالنا َكاَن َأْوَصى ِبي ِإَلى ُفالٍن َوُفالٌن ِإَلى ُفالٍن َوُفالٌن 

ِ َعزَّ َوَجلَّ َفِإَلى َمْن ُتوِصيِني. َقاَل: َأْي ِإَلْيَك، وقَ  ْد َحَضَرَك َما َتَرى ِمْن َأْمِر َّللاَّ
ِ َما َأْعَلُمُه َبِقَي َأَحٌد َعَلى ِمْثِل َما ُكنَّا َعَلْيِه آُمُرَك َأْن َتْأِتَيُه؛ َوَلِكنَُّه َقْد  ُبَنيَّ َوَّللاَّ

َتْيِن ِإَلى َأْرِض َسَبَخٍة َذاِت  َأَظلََّك َزَماُن َنِبيٍ  ُيْبَعُث ِمَن ا  ْلَحَرِم، ُمَهاَجُرُه َبْيَن َحرَّ
َنْخٍل، َوِإنَّ ِفيِه َعالَماٍت ال ُتْخَفى، َبْيَن َكِتَفْيِه َخاَتُم النُُّبوَِّة، َيْأُكُل اْلَهِديََّة َوال َيْأُكُل  

فَ  البالد  ِتْلَك  ِإَلى  َتْخُلَص  َأْن  اْسَتَطْعَت  َفِإِن  َدَقَة.  َأَظلََّك  الصَّ َقْد  َفِإنَُّه  اْفَعْل؛ 
اِر اْلَعَرِب ِمْن َكْلٍب. َفُقْلُت َلُهْم:  َزَماُنُه. ا َواَرْيَناُه َأَقْمُت َحتَّى َمرَّ ِرَجاٌل ِمْن ُتجَّ َفَلمَّ

َهِذِه   ُغَنْيَمِتي  َوُأْعِطيُكْم  اْلَعَرِب،  َأْرِض  ِإَلى  ِبي  َتْقُدُموا  َحتَّى  َمَعُكْم  َتْحِمُلوِني 
َقَراِتي. َقاُلوا: َنَعْم َفَأْعَطْيُتُهْم ِإيَّاَها َوَحَمُلوِني َحتَّى ِإَذا َجاُءوا ِبي َواِدي اْلُقَرى، َوبَ 

ظلموني َفَباُعوِني َعْبًدا ِمْن َرُجٍل ِمْن َيُهوَد ِبَواِدي القرى. فو هللا لقد رأيت النخل  
ْت ِعْنِدي َحتَّى َقِدَم َرُجٌل  وطمعت أن تكون اْلَبَلُد الَِّذي َنَعَت ِلي َصاِحِبي، َومَ  ا َحقَّ

ِمْن َبِني ُقَرْيَظَة ِمْن َيُهوِد َواِدي اْلُقَرى، َفاْبَتاَعِني ِمْن َصاِحبي الَِّذي ُكْنُت ِعْنَدُه،  
َفَأَقْمُت  َفَخَرَج ِبي َحتَّى َقِدَم بي المدينة؟ فو هللا َما ُهَو ِإال َأْن َرَأْيُتَها َفَعَرْفُت َنْعَتُه. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَمكََّة ال ُيْذَكُر ِلي  فِ  ُ َرُسوَلُه َصلَّى َّللاَّ ي ِرقِ ي َمَع َصاِحِبي َوَبَعَث َّللاَّ
ُ َعَلْيِه   . َحتَّى َقِدَم َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ قِ  َشْيٌء ِمْن َأْمرِِه َمَع َما َأَنا ِفيِه ِمَن الرِ 

خلة له، فو هللا ِإنِ ي َلِفيَها ِإْذ َجاَء اْبُن َعمٍ  َلُه. َفَقاَل:  َوَسلََّم ُقَباَء َوَأَنا أعمل في ن
ُ َبِني َقْيَلَة، وهللا إنهم اآلن لفي قباء ُمْجَتِمُعوَن َعَلى َرُجٍل َجاَء   َيا ُفالُن َقاَتَل َّللاَّ
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َفَأَخَذْتِني   َأْن َسِمْعُتَها  َيْزُعُموَن أنه نبي، فو هللا ما هو إال  ُعَرَواُء الْ ِمْن َمكََّة 
َحتَّى َظَنْنُت أَلْسُقَطنَّ َعَلى َصاِحِبي َوَنَزْلُت َأُقوُل َما َهَذا اْلَخَبُر؟    -: الرِ ْعَدةُ َيُقولُ 

َما ُهَو؟ َفَرَفَع َمْوالَي َيَدُه فلكمني لكمة شديدة. وقال: مالك وهذا، أقبل على  
َفَأْحَببْ  َخَبًرا  َسِمْعُت  ِإنََّما  َشْيٌء  ألي  فقلت:  َفَلمَّا  عملك.  َقاَل:  َأْعَلَمُه.  َأْن  ُت 

ِ َوُهَو ِبُقَباَء،  َأْمَسْيُت َوَكاَن ِعْنِدي َشْيٌء ِمْن َطَعاٍم َفَحَمْلُتُه َوَذَهْبُت ِإَلى َرُسوِل َّللاَّ
ِدي َفُقْلُت: ِإنَُّه َبَلَغِني َأنََّك َرُجٌل َصاِلٌح َوَأنَّ َمَعَك َأْصَحاًبا َلَك ُغَرَباَء، َوَقْد َكاَن ِعنْ 

َدَقِة َفَرَأْيُتُكْم َأَحقَّ َمْن ِبَهِذِه البالد، فها هو َفُكْل ِمْنُه. َفَأْمَسَك َرُسوُل   َشْيٌء ِللصَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَيِدِه َوَقاَل أَلْصَحاِبِه: ُكُلوا. َوَلْم َيْأُكْل. َفُقْلُت ِفي َنْفِسي:  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه  َهِذِه َخلٌَّة ِممَّا َوَص  َل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َف ِلي َصاِحِبي، ُثمَّ َرَجْعُت َوَتَحوَّ
َوَسلََّم ِإَلى اْلَمِديَنِة، َفَجَمْعُت َشْيًئا َكاَن ِعْنِدي ُثمَّ ِجْئُتُه ِبِه. فقلت: إني َرَأْيُتَك ال  

َدَقَة َوَهِذِه َهِديٌَّة َوَكَراَمٌة َلْيَسْت بِ  ُ َتْأُكُل الصَّ َدَقِة، َفَأَكَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ الصَّ
 ُ عليه وسل م وأكل أصحابه. فقلت: هاتان َخلََّتاِن. ُثمَّ ِجْئُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِه  َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْتَبُع ِجَناَزًة َوَعَليَّ َشْمَلَتاِن ِلي َوُهَو ِفي َأْصَحاِبِه، َفاْسَتَدْرُت بِ 
ِ اْسَتْدَبْرُتُه َعَرَف َأنِ ي َأْسَتَثْبُت   أَلْنُظَر ِإَلى اْلَخاَتِم ِفي َظْهرِِه، َفَلمَّا َرآِني َرُسوُل َّللاَّ
َشْيًئا َقْد ُوِصَف ِلي، َفَرَفَع ِرَداَءُه َعْن َظْهرِِه َفَنَظْرُت ِإَلى اْلَخاَتِم َبْيَن َكِتَفْيِه َكَما  

ْل َيا َسْلَماَن َهَكَذا«  َوَصَف ِلي َصاِحِبي، َفَأكْ  ُلُه َوَأْبِكي. َفَقاَل: »َتَحوَّ َبْبُت َعَلْيِه ُأَقبِ 
ثته يا   ْلُت َفَجَلْسُت َبْيَن َيَدْيِه وأحب  أن يسمع أصحابه حديثي عنه، فحد  َفَتَحوَّ

ْثُتَك. َحدَّ َكَما  العب اس  َعلَ ابن   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َفَرْغُت  ا  َوَسلََّم:  َفَلمَّ ْيِه 
َوَأْرَبِعيَن   ُأْحِييَها  َنْخَلٍة  ثالثمائة  على  صاحبي  فكاتبت   ، َسْلَماُن«  َيا  »َكاِتْب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبالنَّْخِل َثالِثيَن َوِديًَّة،  ُأوِقيًَّة، َفَأَعاَنِني َأْصَحاُب َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  َوِعْشِريَن َوِديًَّة، َوَعْشًرا، كُ  لُّ َرُجٍل ِمْنُهْم َعَلى َقْدِر َما ِعْنَدُه. َفَقاَل ِلي َرُسوُل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ْر َلَها َفِإَذا َفَرْغَت َفآِذنِ ي، َحتَّى َأُكوَن َأَنا الَِّذي َأَضُعَها  َصلَّى َّللاَّ »َفقِ 

ْرُتَها َوَأَعاَنِني َأْصَحاِبي. َيُقوُل: َحَفرْ   «.ِبَيِدي َحتَّى َفَرْغَنا    - ُت َلَها َحْيُث ُتوَضعُ َفَفقَّ
اْلَوِديَّ فيضعه بيده ويسوي  ِإَلْيِه  َنْحِمُل  َفُكنَّا  َجاَءَها  َفَخَرَج َمِعي َحتَّى  ِمْنَها؛ 
َراِهُم.   عليها؛ فو الذي َبَعَثُه ِباْلَحقِ  َما َماَتْت ِمْنَها َوِديٌَّة َواِحَدٌة، َوَبِقَيْت َعِليَّ الدَّ

َرُجٌل ِمْن َبْعِض اْلَمَعاِدِن ِبِمْثِل اْلَبْيَضِة ِمَن الذََّهِب. َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َفَأَتاهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْيَن اْلَفاِرِسيُّ اْلُمْسِلُم اْلُمَكاِتُب؟« َفُدِعيُت َلُه. َفَقاَل: »ُخْذ َهِذِه  َّللاَّ

؟  «.َيا َسْلَماُن َفَأدِ  ِبَها َما َعَلْيكَ  ِ، َوَأْيَن َتَقُع َهِذِه ِممَّا َعِليَّ َقاَل: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ
ِبَها َعْنكَ  ي  ُ َسُيَؤدِ  َلُهْم ِمْنَها    «.»َفِإنَّ َّللاَّ فو الذي نفس سلمان بيده لوزنت 

ْيُتَها ِإَلْيِهْم. َوَعَتَق   قُّ َقْد َحَبَسِني َحتَّى َفاَتِني    سلمان. َوَكانَ َأْرَبِعيَن ُأوِقيًَّة َفَأدَّ الرِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبْدٌر َوُأُحٌد، ُثمَّ َعَتْقُت َفَشِهْدُت اْلَخْنَدَق ُثمَّ  َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َلْم َيُفْتِني َمَعُه َمْشَهٌد   
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محمد بن أحمد بن   صحيح بمجموع طرقه 95 1467
 جعفر محمد المعدل أبو 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّد بن عمر َقاَل أنبأنا أبو الفضل عبد   َأْخَبَرَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ
هللا ابن عبد الر حمن الز هري  نبأنا جعفر بن محم د الفرياني نبأنا قتيبة بن سعيد 

اَل َرُسوُل  نبأنا ابن لهيعة عن مشرع ْبِن َهاَعاَن َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر. َقاَل قَ 
ُ َعَلْيِه وسلم: »أكثر منافقي أمتي   قراؤها« َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح بمجموع طرقه 221 1468
محمد بن عبد الرحمن 
بن أبي الزناد المدني  

 ابو عبد هللا 

ثنا   ُد ْبُن الحسين القط ان، أخبرنا علي بن إبراهيم المستملي، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َراَوْرِديِ   َثَنا اْلُبَخاِريُّ َقاَل: َوَرَوى ِإْبَراِهيُم ْبُن َحْمَزَة َعِن الدَّ أبو أحمد بن فارس، َحدَّ

َناِد، عن األعرج، َعْن َأِبيِه، َعنْ  ِد ْبِن َأِبي الزِ   َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ   َعْن ُمَحمَّ
 صل ى هللا عليه وسل م: »اتقوا المجذوم« 

1469 799 

]راجع الزوائد  
[.  والحديث  610/4

روي من طرق عدة 
 يصح بمجموعها. 

محمد بن شعيب بن  
صالح البخاري أبو عبد  

 هللا

ثنا علي  بن   كري  َأْخَبَرِني َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعِليٍ  الور اق، حد    -إمالء  -عمر الس 
ِ ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيِب ْبِن َصاِلٍح اْلُبَخاِريُّ  َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ا ِفي    -َحدَّ َقِدَم َعَلْيَنا َحاجًّ

  ، سنة ثمان وثالثمائة. أخبرنا َأُبو ِشَهاٍب ُمَعمَُّر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُمَعمٍَّر البلخي 
َثَنا َمِكيُّ ْبُن ِإْبَراهِ  يَم. وَأْخَبَرَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّد ْبِن اْلَحَسن  َحدَّ

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َشاَذاَن اْلَفِقيهُ  ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َثَنا َأُبو   -ببلخ -الخطيب البلخي  َحدَّ
إبراه ي  بن  المك  ثنا  ، حد  اْلَعْوِفيُّ ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  ُمَعمَُّر  ْبُن ِشَهاٍب  ِهَشاُم  َثَنا  َحدَّ يم، 

اِمِت،   ِ ْبِن الصَّ ِد ْبِن َواِسٍع، َعْن َعْبِد َّللاَّ اٍن، َواْلَحَسُن ْبُن ِديَناٍر، َعْن ُمَحمَّ َحسَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْبٍع، َأْوَصاِني:   َعْن َأِبي َذرٍ  َقاَل: َأْوَصاِني َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِإلَ  َأْنُظُر  ِبُحبِ  »َأْن  َوَأْوَصاِني  َفْوِقي،  ُهَو  َمْن  ِإَلى  َأْنُظُر  َوال  ُدوِني  ُهَو  َمْن  ى 
ُنوِ  ِمْنُهْم، َوَأْوَصاِني ِبَأْن َأُقولَ  َوِفي َحِديِث اْبِن َشاَذاَن َأْن َأُقوَل    -اْلَمَساِكيِن َوالدُّ

أدبرت، وأوصاني أن ال َوِإْن َكاَن ُمرًّا، َوَأْوَصاِني َأْن َأِصَل َرِحِمي وإن    -اْلَحقَّ 
أخاف من هللا لومة الئم، وأوصاني أال َأْسَأَل النَّاَس َشْيًئا، َوَأْوَصاِني َأْن َأْسَتْكِثَر  

 ِمْن َقْوِل ال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال ِباّلِلَِّ  « .

1470 1043 

]راجع الزوائد  
[.  والحديث  522/5

روي من طرق عن  
جماعة من الصحابة، 

 بمجموعها. يصح 

جعفر بن محمد بن  
جعفر العلوي الحسني 

 أبو عبد هللا 

ِد ْبِن َغاِلٍب اْلَفِقيُه َقاَل: َقَرْأَنا َعَلى َأِبي َحْفِص ْبِن ِبْشَراَن   َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َثُكْم َأُبو عَ  ِد ْبن َجْعَفر بن اْلَحَسن بن جعفر ْبن اْلَحَسن  َحدَّ ِ َجْعَفُر ْبن ُمَحمَّ ْبد َّللاَّ

ثنا   ثنا محم د بن مهدي  الميموني حد  ْبن اْلَحَسن ْبن َعِلي  ْبن أبي طالب حد 
اِج َأُبو ِبْسَطاٍم. َقاَل: َسِمْعُت   َثِني ُشْعَبُة ْبُن اْلَحجَّ عبد العزيز بن الخط اب َحدَّ

َد ا  َثِني  َسيِ  ْوَضِة َقاَل: َحدَّ ْلَهاِشِميِ يَن َزْيَد ْبَن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن ِباْلَمِديَنِة ِفي الرَّ
ِ َيُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى  َأِخي محم د بن علي أنه سمع جابر ابن َعْبِد َّللاَّ

وا اأَلْبَواَب ُكلَّهَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ُسدُّ « َوَأْوَمأَ ا، ِإال َباَب  َّللاَّ ِبَيِدِه ِإَلى َباِب    َعِليٍ 
 َعِلي ٍ 
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1471 2118 

]راجع الزوائد  
[ والحديث  389/9

روي من طرق كثيرة 
عن جماعة من  

الصحابة. وهو صحيح  
 بمجموعها.

َيْحَيى ْبن أبي ُسَلْيَمان،   
 اْلَمدينيُّ 

َأْخَبَرَنا أبو نصر أحمد بن أي وب الحافظ، حدثنا محم د بن زكري ا الغالبي، حدثنا  
عبد هللا بن رجاء، َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبُن َأِبي ُسَلْيَماَن َعْن َعَطاٍء. وأخبرني األزهري، 

َأْحَمد ْبن َيزِ  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َجْعَفِر ْبن  ل،  يَد  حدثنا عبد الر حمن عمر الخال 
. َوَأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن محم د المقرئ، حدثنا أحمد بن محم د  ْيَرِفيُّ الصَّ
ق اق،   بن يوسف، أخبرنا محم د بن جعفر المطيري، حدثنا بنان بن سليمان الد 

ُسَلْيَمانَ  َأِبي  ْبِن  َيْحَيى  َعْن  َرَجاٍء  ْبُن   ِ َعْبُد َّللاَّ َثَنا  ِببَ   -َحدَّ َقاَل:    -ْغَدادَ َلِقيَناُه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:   َثَنا َعَطاُء ْبُن َأِبي َرَباٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َحدَّ
»َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأْيَن ُكْنَت َأْمِس؟« َقاَل: ُزْرُت َناًسا ِمْن َأْهِلي، َقاَل: »ُزْر ِغبًّا َتْزَدْد  

 ُحبًّا«  

1472 2149 

إسناده ضعيف. 
والحديث روي عن  

جماعة من الصحابة، 
وهو صحيح بمجموع  

 طرقه.

َيْحَيى ْبن ُموَسى ْبن   
  -وُيقال: ماِرمَّه -َماِرمِ ي

 َأُبو زكريا الوراق:

ِ ْبن َعِلي  ْبِن عياض القاضي  ُد   -بصور   -َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّد َعْبد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِ ُمَحمَُّد ْبُن َمْخَلٍد، حدثنا يحيى  ، َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ اِنيُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُجَمْيٍع اْلَغسَّ

َثَنا َطْلَحُة ْبُن َعْمٍرو َعْن  بن مارمه أبو زكري ا، حدثنا عبد هللا بن موسى،   َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر   َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

َدا ُكُهوِل َأْهِل   اْلَجنَِّة«. َسيِ 

1473 1928 

رجال إسناده حديثهم  
حسن عدا صاحب  

الترجمة لم أجد فيه  
وال تعديال.  جرحا 

والحديث صحيح من  
طرق عده يصح  

 بمجموعها.

القاسم ْبن َأْحَمد ْبن   
زياد، َأُبو ُمَحمَّد  

 الشيباني 

، أخبرنا سليمان بن   ِ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َشْهَرَياَر األصبهاني  َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
َأْحَمدَ  ْبُن  اْلَقاِسُم  َثَنا  َحدَّ الطبراني،  ِزَيادٍ   أحمد  محم د   -ْبِن  أبو  ْيَباِنيُّ  الشَّ

ِد   - البغدادي   َثَنا َسالٌم َأُبو اْلُمْنِذِر َعْن ُمَحمَّ ار، َحدَّ ف  ثنا عف ان بن مسلم الص  حد 
اِمِت َعْن َأِبي َذرٍ  َقاَل: َأْوَصاِني َخِليِلي َصلَّى  ِ ْبِن الصَّ ْبِن َواِسٍع َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ِ َلْوَمَة الِئٍم، َوَأْن َأْنُظَر ِإَلى َمْن ُهَو َأْسَفُل َّللاَّ َم »َأْن ال َتْأُخَذِني ِفي َّللاَّ
ِمْنُهْم،  ُنوِ   َوالدُّ اْلَمَساِكيَن  ِبُحبِ   َوَأْوَصاِني  َفْوِقي،  ُهَو  َمْن  ِإَلى  َأْنُظُر  َوال  ِمنِ ي 

َوأَ  ُمرًّا،  َكاَن  َوِإْن  اْلَحقِ   ِبَقْوِل  أدبرت، َوَأْوَصاِني  وإن  الرحم  ِبِصَلِة  ْوَصاِني 
وأوصاني أال َأْسَأَل النَّاَس َشْيًئا، َوَأْوَصاِني َأْن ُأْكِثَر ِمْن َقْوِل ال َحْوَل َوال ُقوََّة  

ِ، َفِإنََّها ِمْن ُكُنوِز اْلَجنَِّة« .   ِإال ِباّلِلَّ

1474 306 
إسناده ضعيف. 

صحيح   والحديث
 بمجموع طرقه

محمد بن العباس بن  
  الحسين،الوليد أبو 

المعروف بابن النحوي  
 الفقيه 

ُد  َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَّ ار، َحدَّ ف  ثنا عبد هللا بن عثمان الص  ، حد  أخبرني األزهري 
َثَنا َأِبي َوَعمِ ي  ْبُن اْلَعبَّاِس اْلَفِقيُه، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، َحدَّ

اْبِن سيرين والحسن. َأُبو   َعِن  اْبِن َعْوٍن،  َعِن  اُد  اْلَحدَّ ُعَبْيَدَة  بكر، َعْن َأِبي 
ِفيِه، َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى   ال[ ُيْعَشقُ قاال: ال عشنا إلى زمن ] 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »اْلُمْؤِمُن َمْأَلَفٌة َوال َخْيَر ِفيَمنْ   ُيْؤَلُف«ال َيْأَلُف َوال  َّللاَّ

1475 1370 

إسناده ضعيف جدا.  
والحديث روي عن  

أنس من طرق كثيرة  
 يصح بمجموعها. 

سوار بن مصعب، 
 الهمداني األعمى  

ثنا   ، حد  افعي  الش  هللا  عبد  بن  محم د  أخبرنا  النرسي،  ُعَمَر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ْبُن   َسوَّاُر  َثَنا  َحدَّ الفزاري،  ثنا حم اد بن محم د  ابن محم د بن كزال، حد  جعفر 

ِإَلى النَِّبيِ   ُمْصَعٍب َعْن ُكَلْيِب ْبِن َواِئٍل َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َنَزَل ِجْبِريُل  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِفي َيِدِه ِشْبُه ِمْرآٍة ِفيَها ُنْكَتٌة َسْوَداُء، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا ِجْبِريُل َما َهِذِه؟ َقاَل: َهِذِه اْلُجُمَعُة«   َّللاَّ
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1476 344 

في إسناده من لم أقف  
على ترجمته، والحديث  
روي من طرق عدة، 
وهو صحيح. صححه  
الشافعي وابن حبان  
وابن حزم وغيرهم. 
وضعفه البخاري  

والبزار   والنسائي
 وغيرهم.

محمد بن محمد بن  
 إدريس الشافعي 

وَّافُ  َثَنا َيْحَيى ْبُن َعِليٍ  الصَّ ُد ْبُن ُيوُسَف النَّْيَساُبوِريُّ َحدَّ َثِني ِبِه ُمَحمَّ ِبِمْصَر   -َحدَّ
لفظه مدرك   -ِمْن  بن  لقمان  ثنا  حد  اُش  النَّقَّ َعِليٍ   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر  َأُبو  حدثنا 

َثَنا َأُبو ُعْثَماَن ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَّدِ  افعي  الرسعني َحدَّ إمالء برأس    - ْبِن إدريس الش 
ْبِن   -العين  َعِليِ   ْبَن  َد  ُمَحمَّ سمعت  َقاَل:  اِفِعيُّ  الشَّ ِإْدِريَس  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ثنا  حد 
اِئِب َعْن َعْمِرو ْبِن ُأَحْيَحَة   -َعمِ ي   - َشاِفعٍ  ِ ْبِن َعِليِ  ْبِن السَّ ُث َعْن َعْبِد َّللاَّ ُيَحدِ 

ُ َعَلْيِه  ْبِن اْلَجالِح َعْن ُخزَ  ْيَمَة ابن َثاِبٍت َقاَل: َسَأَل َرُجٌل َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َدَعاهُ  َولَّى  َفَلمَّا   ، َأْدَباِرِهنَّ النِ َساِء ِفي  ِإْتَياِن  َعْن  َلهُ   -َوَسلََّم  َفُدِعَي  َأَمَر    -َأْو 
ُدُبُرَها ِفي ُقُبِلَها، َأْم ِمْن   َفَقاَل: »َكْيَف ُقْلَت؟ ِفي َأيِ  اْلَخَرَزَتْيِن أو الخربتين، أمن

ِفي  النِ َساَء  َتْأُتوا  ال   ، اْلَحقِ  ِمَن  يستحي  ال  هللا  إن  قال:  دبرها؟  ِفي  ُدُبِرَها 
 .»  َأْدَباِرِهنَّ

1477 1235 
]راجع الزوائد  

[. والحديث  347/6
 صحيح بمجموع طرقه

الحر بن محمد بن  
الحسين العامري ابو  

 الحسين 

َثَنا اْلُحرُّ   أنبأنا محم د بن عبد الملك القرشي  أنبأنا عمر بن أحمد الواعظ َحدَّ
اٍح   َثَنا َخاِلُد ْبُن َوضَّ ثنا الزبير بن بكار َحدَّ ِد ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن أشكاب حد  ْبُن ُمَحمَّ

ِ َعْن َأِبي َحاِزِم ْبِن ِديَناٍر َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقا َل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلُمْؤِمُن َمْأَلٌف، َوال َخْيَر ِفيَمْن ال َيْأَلُف َوال   ُيْؤَلُف« َصلَّى َّللاَّ

 صحيح بمجموع طرقه 2194 1478
يونس ْبن يعقوب، َأُبو   

 إدريس 

المقرئ،  الكتاني  إبراهيم  أخبرنا عمر بن  التوزي،  أحمد بن علي بن  أخبرنا 
َثَنا َأُبو ِإْدِريَس ُيوُنُس ْبُن َيْعُقوبَ  َسَنَة أربع   -حدثنا محم د بن مخلد العط ار، َحدَّ

َثَنا َعِليُّ ْبُن َزْيِد ْبِن    - وخمسين ومائتين ، َحدَّ حدثنا هشيم بن بشير الواسطي 
َعْن   َقاَل  ُجْدَعاَن  َقاَل:  اأَلْنَصاِريِ    ِ َعْبِد َّللاَّ ْبِن  َجاِبِر  َعْن  اْلُمْنَكِدِر  ابن  محم د 

  ، ُ َعَلْيِه وسلم: »من كن له ثالث بنات يأويهن، َوَيْكُفُلُهنَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ َأِو اْثنَ  ، َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة« ِقيَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ اْثَنَتْيِن«  َتْيِن؟ َقاَل: »َأِو  َوَيْرَحُمُهنَّ

 َبْعُض اْلَقْوِم َأْن َلْو َقاَل َأْو َواِحَدًة، َلَقاَل أو واحدة. َفَرَأى

1479 1390 
إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح  

 بمجموع طرقه الكثيرة. 

شاكر بن عبد هللا، أبو  
 الحسن المصيصي  

ثنا شاكر بن عبد   ، حد  ِريُّ كَّ َثَنا َأُبو َسِعيٍد اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا السُّ هللا المصيصي، َحدَّ
َثَنا ِضَمامٌ  ثنا أحمد بن عيسى المصري، َحدَّ َيْعِني اْبِن   -ْبُن َعِليٍ  اْلَفِقيُه، حد 

ِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: ُكنَّا َنْسَمُع ِفي اْلَجاِهِليَِّة    -ِإْسَماِعيلَ  َعْن َأِبي َقِبيٍل، َعن َعْبِد َّللاَّ
َعَلْيِه    اْلُجَهالءَ   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوِل َّللاَِّ  ِمْن  َسِمْعُتَها  َحتَّى  ُحبًّا«  َتْزَدْد  ِغبًّا  »ُزْر 

 َوَسلَّمَ 

1480 1742 
إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح  

 بمجموع طرقه.

علي ْبن الحسن ْبن  
 ياسين ْبن جبير 

ِ الزَّاِهُد اْلَفِقيهُ  ثنا أبو علي    -بحلب  -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمْشِرُق ْبُن َعْبِد َّللاَّ حد 
السبيعي،  الحسين  ثنا محم د بن  الفورسي، حد  أحمد  ابن محم د بن  الحسن 
ثنا هشام بن عمار،  ، حد  َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َياِسيَن ْبِن جبير البغدادي    َحدَّ

َثِني ُمْصَعُب ْبُن َثاِبٍت َعْن َأِبي َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبِن   ثنا عيسى بن يونس، َحدَّ حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلُمْؤِمُن َمْأَلَفٌة، َوال َخْيَر ِفيَمْن  َسْعٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ُيْؤَلُف«. ال َيْأَلُف َوال 

إسناده تالف وهذا   444 1481
الجزء المذكور من  

محمد بن يحيى  
 الدينوري أبو سهل 

ثنا   القز از حد  ْبُن الحسن بن داود  َحِبيُب  َثَنا  َقاَل: َحدَّ اْلَحاِفُظ  ُنَعْيٍم  َأُبو  ثنا  حد 
ْبِن ُحْمَراَن    ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  اْلُحَسْيُن  َثَنا  الدينوري َحدَّ محم د ابن يحيى أبو سهل 
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الحديث ورد من طرق  
كثيرة يصح بمجموعها  

إن شاء هللا. ]راجع  
 [ 3/ 271الزوائد: 

َثَنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َعْن َأِبي َصاِلٍح عَ  ثنا عصمة بن محم د َحدَّ ْن َأَنٍس َعِن حد 
ِه َكاْلِمْرآِة اْلَبْيَضاِء،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َجاَءِني ِجْبِريُل َوِفي َكفِ  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َهِذِه   َفَقاَل  َهِذِه؟  َما  َفُقْلُت:  ْوَداِء،  السَّ َكالنُّْكَتِة  َوَسِطَها  َوَذَكَر    اْلُجُمَعُة«. ِفي 
 اْلَحِديثَ 

1482 461 
الحديث صحيح  
بالمتابعة. ]راجع  

 [ 318/ 3الزوائد  

أحمد بن إسماعيل بن  
 محمد بن أبان البغدادي 

َيُقوُل ُقِرَئ   أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب َقاَل َسِمْعُت َأَبا اْلَقاِسِم اآلْبَنُدوِنيَّ 
َثُكْم َزْيُد ْبُن ِإْسَماِعيَل.  َعَلى أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبان اْلَبْغَداِديِ  َحدَّ

بن   زيد  ثنا  حد  العط ار  مخلد  بن  محم د  أخبرنا  مهدى  بن  عمر  َأُبو  َوَأْخَبَرَنا 
َداُوَد َعِن الشَّ  َثَنا ُسْفَياُن َعْن  ثنا معاوية بن هشام َحدَّ ْعِبيِ  َعْن إسماعيل حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم النَُّقَباَء َقاَل َلُهْم: »َتْأُووِني   َجاِبٍر. َقاَل: َلمَّا َلِقَي النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
 َواللَّْفُظ ِلَحِديِث اْبِن َغاِلبٍ  اْلَجنَُّة«.َقاُلوا َفَما َلَنا؟ َقاَل: » «.َوَتْمَنُعوِني

1483 1299 

رجال إسناده ثقات عدا  
 ...صاحب الترجمة

والحديث صحيح  
لمتابعة غير واحد له  

 من الثقات. 

زيد بن اسماعيل بن  
سيار الصائغ ابو  

 الحسن 

بن   زيد  ثنا  حد  العط ار  مخلد  بن  محم د  أخبرنا  َمْهِديٍ   ْبُن  ُعَمَر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ْعِبيِ  َعْن  َداُوَد َعِن الشَّ َثَنا ُسْفَياُن َعْن  ثنا معاوية بن هشام َحدَّ إسماعيل حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم النَُّقَباَء َقاَل َلُهْم: »ُتْؤُووِني  َجاِبٍر. َقاَل: َلمَّا َلِقَي النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 َجنَُّة« َوَتْمَنُعوِني؟« َقاُلوا َفَما َلَنا؟ َقاَل: »َلُكُم الْ 

1484 578 
صحيح له طرق  

وشواهد. ]راجع الزوائد  
39/4 ] 

أحمد بن عبد الملك بن  
عبد هلل القطان أبو نصر  
 المعروف بابن الحواجبي 

ثنا   ثنا عمر بن إبراهيم المقرئ، حد  َأْخَبَرِني َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، حد 
  ، ثنا عثمانعبد هللا بن محم د البغوي  ثنا هشيم، -يعني ابن أبي شيبة  -حد  ، حد 

 ُ َأْخَبَرَنا ُحَمْيٌد الطَِّويُل، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َلمَّا َطلََّق َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َحْفَصَة، ُأِمَر َأْن ُيَراِجَعَها َفَراَجَعَها. 

1485 1566 

بطرقه  الحديث صحيح 
وشواهده الكثيرة، وقد  
صححه األئمة أحمد  
وعلي بن المديني  

 والبخاري 

عبيد هللا بن محمد بن  
حمدويه، أبو الحسن  

 الوزير 

َثَنا اْلَوِزيُر   . َقاال: َحدَّ ، َواْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَجْوَهِريُّ َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم اأَلْزَهِريُّ
ِد ْبِن َحْمُدَوْيهِ َأُبو اْلَحَسِن ُعَبْيُد َّللاَِّ  َقِدَم َعَلْيَنا ِمْن َناِحَيِة الرَّيِ  ِفي   - ْبُن ُمَحمَّ

اَرُقْطِني ِ  ِباْنِتَخاِب الدَّ َوَكَتْبَنا َعْنُه  َثَنا    -َسَنِة تسع وسبعين وثالثمائة،  َقاَل: َحدَّ
َثَنا   البرذعي، َحدَّ الحافظ، حدثني سعيد بن عمرو  َحْفُص بن عمر بن ربال 

َثَناُه َيْحَيى ْبُن َعْبَدكَ   -ِمْن ِكَتاِبهِ   -َيى ْبُن َعْبَدكَ َيحْ  ِقَراَءًة    - َقاَل َحْفٌص: َوَحدَّ
، َعْن َماِلٍك، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن    -َعَلْيهِ  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَحَكِم اْلِمْصِريُّ َحدَّ

َعَليْ   ُ َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َسْبًعا ِفي ُعَمَر:  اْلِعيَدْيِن  ُيَكبِ ُر ِفي  َكاَن  َوَسلََّم  ِه 
 اأُلوَلى، َوَخْمًسا ِفي اآلِخَرِة، ِسَوى َتْكِبيَرِة االْفِتَتاِح. 

1486 237 
الحديث صحيح بطرقه  

 وشواهده 

محمد بن عبد الواحد بن  
محمد الخزاعي بن لبان  

 أبو حاتم 

َأْخَبَرَنا َأُبو َيْعَلى َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الواحد الوكيل، َأْخَبَرَنا َأُبو َحاِتٍم ُمَحمَّد ْبن َعْبد  
ُد  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ اْلَواِحِد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َزَكِريَّا اْلُخَزاِعيُّ ِفي َقِطيَعِة الربيع، َحدَّ

ثنا بشر ْبُن َأْحَمَد ْبِن علي األسدي البر  ثنا الحسين بن مأمون، حد  ، حد  ذعي 
، َعْن َقَتاَدَة، َعْن   َثِني ُسَلْيَماُن التَّْيِميُّ َثِني َأِبي َقاَل: َحدَّ بن عمرو بن سام، َحدَّ
ُهَما   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعْيَناِن ال َتَمسَّ َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ  النَّا  ِ، َوَعْيٌن َباَتْت َتْحُرُس ِفي َسِبيِل َّللاَّ ُر: َعْيٌن َبَكْت ِمْن َخْشَيِة َّللاَّ
» 
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1487 863 
صحيح بمجموع طرقه 

 وشواهده. 
إبراهيم بن الحسين بن  

 الفرج الهمذاني 

ثنا محم د بن مخلد،   ثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، حد  أخبرني األزهري، حد 
ثنا   اْلَعالِء أخو أبي ميسرة الهمذاني، حد  َأِبي  ْبِن  ْبُن اْلُحَسْيِن  ِإْبَراِهيُم  َثَنا  َحدَّ
، َعْن َعَطاٍء، َعْن َأِبي  َثَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس، َعِن اأَلْوَزاِعيِ    محم د بن خليد، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُزْر ِغبًّا، َتْزَدْد ُحبًّا«    ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1488 919 

]راجع الزوائد  
[.  والحديث  254/5

صحيح له طرق  
 وشواهد كثيرة. 

إبراهيم بن الهيثم البلدي  
 أبو إسحاق 

أحمد  بن  زاهر  أخبرنا   ، اْلَمْرَوِزيُّ اْلَحَسِن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ِر  اْلُمَظفَّ َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ُد ْبُن َعْوٍف َوَأْحَمُد   َثِني ُمَحمَّ ثنا محم د بن المسيب األرغياني، َحدَّ السرخسي، حد 

ثنا المبارك بن  ْبُن َمْنُصوٍر. َثَنا اْلَهْيَثُم ْبُن َجِميٍل، حد  ثنا    َقاال: َحدَّ فضالة، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأنَّ َثالَثَة َرْهٍط   َثَنا َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ الحسن، َحدَّ
َكاُنوا ِفي َغاٍر َفاْنَطَبَق َعَلْيِهُم اْلَغاُر، َقاُلوا: َهُلمَّ َفْلَيْدُع ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمنَّا ِبَأْفَضِل  

 َر اْلَحِديَث ِبُطوِلهِ َعَمِلِه، َوَذكَ 

1489 918 

]راجع الزوائد  
[.  والحديث  253/5

صحيح له طرق  
 وشواهد كثيرة. 

إبراهيم بن الهيثم بن  
المهلب البلدي أبو  

 إسحاق 

أخبرناه أبو طاهر أحمد بن محم د بن الحسين الخفاف، أخبرنا عبد هللا بن  
ثنا    -بالموصل   -القاسم ابن سهل الفقيه ثنا عبد هللا بن أبي سفيان، حد  حد 

ثنا الهيثم بن جميل، حدثنا مبارك بن فضالة   محم د بن عوف الحمصي، حد 
 (917)قم اي مثل إسناد ومتن الحديث السابق ر  -بإسناده مثله سواء.  

1490 901 

]راجع الزوائد  
[.  وللحديث  210/5

طرق وشواهد يصح 
بها، وهللا سبحانه  

 وتعالى أعلم. 

إبراهيم بن مهران بن 
رستم المروزي أبو  

 إسحاق 

 ، ِ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم البغوي  أخبرنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، َأْخَبَرَنا َعْبد َّللاَّ
ثنا موسى بن  َثَنا أبو  حد  هارون، وأحمد ْبن الحسين ْبن ِإْسَحاق الصوفي، َحدَّ

 أخبرنا الليث بن سعد.  -جار الهيثم بن خارجة  -إسحاق إبراهيم ابن مهران
ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسِم النَّْرِسيُّ  ُد ْبُن َعْبِد    -واللفظ له  -وَأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ

ِ اْبِن ِإْبرَ  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن  َّللاَّ ، َحدَّ وفي  ثنا أحمد بن الحسين الص  اِهيَم الشافعي، حد 
َثَنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد اْلَقْيِسيُّ َمْوَلى َبِني ِرَفاَعَة ِفي  ، َحدَّ ِمْهَراَن ْبِن ُرْسُتَم اْلَمْرَوِزيُّ

، َعْن َسَنِة ِإْحَدى َوَسْبِعيَن َوِماَئٍة ِبِمْصَر َعْن ُموَسى ْبِن عَ  ِليِ  ْبِن َرَباٍح اللَّْخِميِ 
. َقاَل: َخَطَب ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ِإَلى َعِليِ  ْبِن   َأِبيِه، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْلُجَهِنيِ 

َدُه ِإَلْيِه، َفَقاَل: َيا َأَبا اْلَحَسِن َما َيْحمِ  ُلِني  َأِبي َطاِلٍب اْبَنَتُه ِمْن َفاِطَمَة َوَأْكَثَر َتَردُّ
ُ َعَلْيِه وسلم:  ِدي ِإَلْيَك ِإال َحِديٌث َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعَلى َكْثَرِة َتَردُّ

َأْن َيُكوَن    َفَأْحَبْبتُ َوَنَسِبي«  »ُكلُّ َسَبٍب َوِصْهٍر ُمْنَقِطٌع َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِإال َسَبِبي  
ٌب َوِصْهٌر. َفَقاَم َعِليٌّ َفَأَمَر ِباْبَنِتِه ِمْن َفاِطَمَة َفُزيِ َنْت ُثمَّ ِلي ِمْنُكْم َأْهَل اْلَبْيِت َسبَ 

َوَقاَل:   ِبَساِقَها  َفَأَخَذ  ِإَلْيَها  َقاَم  َرآَها  ا  َفَلمَّ اْلُمْؤِمِنيَن ُعَمَر،  َأِميِر  ِإَلى  ِبَها  َبَعَث 
مَّا َجاَءِت اْلَجاِرَيُة ِإَلى َأِبيَها  ُقوِلي أَلِبيِك َقْد َرِضيُت، َقْد َرِضيُت، َقْد َرِضيُت. َفلَ 

َأَخَذ   ُقْمُت  َفَلمَّا  َلِني  َوَقبَّ َدَعاِني  َقاَلْت:  اْلُمْؤِمِنيَن؟  َأِميُر  َلِك  َقاَل  َما  َلَها:  َقاَل 
  ُقوِلي ألَِبيِك َقْد َرِضيُت. َفَأْنَكَحَها ِإيَّاُه َفَوَلَدْت َلُه َزْيَد ْبَن ُعَمَر ْبنِ  ِبَساِقي َوَقاَل:

 اْلَخطَّاِب َفَعاَش َحتَّى َكاَن َرُجال ثم مات. 

الحديث صحيح   1562 1491
 بمتابعاته وشواهده 

عبيد هللا بن سهل بن  
 بشر، أبو سيار المدائني 

، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َزْيد ْبن َعِلي  ْبن مروان  َأْخَبَرِني اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  الطََّناِجيِريُّ
ِ ْبُن َسْهِل ْبِن ِبْشٍر اْلَمَداِئِنيُّ   -بالكوفة  -األنصاري   َثَنا َأُبو َسيَّاٍر ُعَبْيُد َّللاَّ   - َحدَّ

ثنا أب  -ِمْن ِحْفِظِه ِبَقْصِر اْبِن هبيرة    -هو محم د بن عبد هللا  -و كريب األيلي حد 
َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيةَ  ثنا أبو كريب محم د بن العالء، َحدَّ َعِن اأَلْعَمِش،    -َأْو َغْيُرهُ   -حد 
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َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عليه وسلم:  
ْعِر »ِإنَّ ِمَن اْلَبَياِن َلِس   َلِحَكًما«. ْحًرا، َوِإنَّ ِمَن الشِ 

الحديث صحيح   1569 1492
 بمتابعاته وشواهده 

عبد الملك بن أبي  
 بشير، البصري 

ْبن   َأْحَمَد  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا  القط ان،  الحسين  بن  محم د  أخبرنا 
َثَنا ُسْفَياُن   َثَنا َأُبو َأْحَمَد الزَُّبْيِريُّ َقاَل: َحدَّ ثنا يحيى بن أبي طالب، َحدَّ عت اب، حد 

اْلَمِلِك ْبِن َأِبي َبِشيٍر َعْن َعبْ  ِ ْبِن ُمَساِورٍ الثَّْوِريِ  َعْن َعْبِد  َوِفي َأْصِل    -ِد َّللاَّ
اْلُمَساِورِ  َأِبي  اْبُن  الزَُّبْيِر    -اْلَقطَّاِن  اْبَن  ُل  ُيَبخِ  َوُهَو  َعبَّاٍس  اْبَن  َسِمْعُت  َقاَل: 

َعَلْيِه وسلم يقول: »ليس المؤمن الذي   ُ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َيُقوُل: 
 ِإَلى َجْنِبِه«  . َيْشَبُع َوَجاُرُه َجاِئعٌ 

إسناده حسن إن شاء   193 1493
 هللا والحديث متواتر 

محمد بن الحسن بن 
عيسى أبو طاهر  

المعروف بابن شرارة 
 الناقد 

ُد ْبُن اْلَحَسِن النَّاِقُد قال نبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان   َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَّ
قال نبأنا جعفر بن محم د الفريابي قال نبأنا إسحاق بن راهويه قال نبأنا أبو  

ِبيٍد  جعفر الحنفي قال نبأنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َجْعَفٍر َعْن َأِبيِه َعْن َمْحُموِد ْبِن لَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َمْن َكَذَب َعَليَّ   اَن. َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ

ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن   النَّاِر« ُمَتَعمِ 

1494 898 
إسناده حسن إن شاء  

له   والحديثهللا. 
 شواهد صحيحة.  

إبراهيم بن مهدي  
 المصيصي 

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، أخبرنا الحسين   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا   حد  ب اح،  الص  بن  محم د  بن  الحسن  ثنا  حد  القط ان،  عب اس  بن  يحيى  بن 

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن َأِبيِه، َعْن ُمَعاٍذ الْ  ، َحدَّ . َقاَل:  إبراهيم بن مهدي  َمكِ يِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصالَتاِن ال َصالَة َبْعَدُهَما؛   َقاَل َسْعٌد: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْمُس«   ْمُس؛ َواْلَفْجُر َحتَّى َتْطُلَع الشَّ  اْلَعْصُر َحتَّى َتْغُرَب الشَّ

1495 1055 
إسناده حسن إن شاء  
هللا. والحديث صحيح  

 أخرى.من طرق 

جبريل بن الفضل بن  
مجاع السمرقندي أبو  

 حاتم 

ثنا   ثنا عبد الباقي بن قانع القاضي حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن اْلُحَسْين اأَلْزَرُق حد 
مرقندي   ثنا إبراهيم بن يوسف البلخي     -أبو حاتم  -جبريل ابن مجاع الس  حد 

َثَنا َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز   ْبِن َأِبي َروَّاِد َعْن َحْنَظَلَة َعْن َطاُوٍس َعِن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اأَلْكَثُروَن ُهُم اأَلْسَفُلوَن«  اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ِ، ِإنَّا َنَراُهْم ِمْن َصاِلِحيَنا َوِخَياِرَنا! قال: »إال من قال   بالمال  َقاُلوا: َيا َنِبيَّ َّللاَّ
 هكذا، وهكذا َيِميًنا َوِشَماال«  

1496 196 
إسناده حسن والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى 

محمد بن الحسين بن  
حبيب الوادعي القاضي  

 أبو حصين 

َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمٍَّد بن جعفر العط ار قال نبأنا عثمان بن  
ق اق إمالء قال نبأنا َأُبو ُحَصْيٍن ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَقاِضي اْلُكوِفيُّ  أحمد الد 

ِ ْبِن ُعْقَبَة قال نبأنا عبد الحميد بن صالح قال نبأنا اْبُن اْلُمَباَرِك َعْن عَ  ْبِد َّللاَّ
َثِني َأُبو َقِبيٍل َعْن َأِبي ُعَشاَنَة اْلَمَعاِفِريِ  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َعِن النَِّبيِ    َقاَل َحدَّ
ُ َلُه ِبُكلِ    ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َخَرَج ِمْن َبْيِتِه ِإَلى اْلَمْسِجِد َكَتَب َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َيْنَتِظرُ ُخطْ  اْلَمْسِجِد  َواْلَقاِعُد ِفي  َعْشَر َحَسَناٍت،  َيْخُطوَها  اْلَصالةَ   -َوٍة    -َيْعِني 
 َكاْلَقاِنِت َوُيْكَتُب ِمَن المصلين حتى يرجع َبْيِتِه«
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1497 222 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح  
 بمجموع طرقه

محمد بن عبد الرحمن 
بن أبي الزناد المدني  

 ابو عبد هللا 

اْلَقطَّاُن،    ِ َعْبِد َّللاَّ ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَناُه  اْلَحَسُن بن أبي بكر،  َأْخَبَرَناُه 
اْلَعِزيِز ْبُن   َثَنا َعْبُد  ثنا إبراهيم بن حمزة، َحدَّ ثنا إسماعيل بن إسحاق، حد  حد 

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن عُ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ٍد، َعْن ُمَحمَّ َناِد، ُمَحمَّ اَن، َعْن َأِبي الزِ  ْثَماَن ْبِن َعفَّ
َقاَل: »ال  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوَل َّللاَِّ  َأنَّ  ُهَرْيَرَة  َأِبي  َعْن  اأَلْعَرِج،  َعِن 

 َعْدَوى َوال َهاَمَة َوال َصَفَر َواتَُّقوا اْلَمْجُذوَم َكَما ُيتََّقى اأَلَسُد«  

1498 276 

إسناده حسن. 
والحديث صحيح  
بمجموع طرقه 

 وشواهده 

محمد بن علي بن  
  العباس،الفضل أبو 

 فستقة  يلقب:

َثَنا   أخبرني محم د بن الحسين القط ان، أخبرنا عبد الباقي بن قانع اْلَقاِضي، َحدَّ
َثَنا ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر،  ثنا عبد الر حمن بن صالح، َحدَّ ُد ْبُن علي فستقة، حد  ُمَحمَّ

، َعْن َأِبي ِد ْبِن َعِليٍ  ِه،  َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَّ ِه، َعْن َجدِ 
اِهُد َيَرى َما ال َيَرى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »الشَّ  اْلَغاِئُب«.َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1499 264 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح من  
 طرق اخرى 

محمد بن عمر بن عبد  
العزيز الهمداني أبو  

 علي 

ِعيِر َباِب َدَرِج   ُد ْبُن ُعَمَر ِفي اْلَمْسِجِد اْلُمَعلَِّق ِبَباِب الشَّ َأْخَبَرِني َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَّ
الديزج، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز  

َثَنا َعْنَبَسُة ْبُن َعْبِد اْلَواِحدِ  ار، َحدَّ ثنا محم د بن بك  ، حد  ، َعْن َواِصٍل، َعْن البغوي 
َفاَعُة؟ َقاَل:  ِ الشَّ ْعِبيِ  َعْن َكْعِب ْبِن َعْجَرَة. َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ ُأَميٍ  َعِن الشَّ

َفاَعُة ِفي َأْهِل اْلَكَباِئِر ِمْن   ُأمَِّتي«»الشَّ

1500 192 

إسناده حسن. 
والحديث صحيح من  
طرق اخرى، واصله  

 في الصحيحين 

محمد بن الحسن بن 
الفضل الصوفي البصري  

 أبو يعلى 

ُد ْبُن اْلَحَسِن اْلَبْصِريُّ ِفي َداِر اْلَقاِضي َأِبي القاسم الت نوخي    َأْخَبَرَنا َأُبو َيْعَلى ُمَحمَّ
َلِميُّ  السُّ اْلَحَكِم  ْبِن  اْلَوِليِد  ْبِن  ُعْثَماَن  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر  َأُبو  نبأنا    قال 

ِبِدَمْشَق َقاَل نبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َسْهٍل الخرائطي قال نبأنا عمر  
ِد ْبِن َعْجالَن َعْن َسِعيٍد َعْن َأِبي  بن شبة قال نبأنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد َعْن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ  : »ِإَذا َضَرَب أحدكم فليتجنب اْلَوْجَه  ُهَرْيَرَة. َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َعَلى   آَدَم  َخَلَق   َ َفِإنَّ َّللاَّ َوْجَهَك؛  َأْشَبَه  َمْن  َوَوْجَه  َوْجَهَك   ُ َقبََّح َّللاَّ َيُقوَلنَّ  َوال 

 ُصوَرِتِه«

1501 698 

إسناده حسن. 
والحديث مروي عن  

جماعة من الصحابة. 
وعده السيوطي وغيره  

 من المتواتر.

بن محمد بن  أحمد 
يحيى القطان البصري  

 أبو سعيد 

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، َأْخَبَرَنا محمد  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا أبو أسامة،  ِد ْبِن َيْحَيى ْبِن سعيد، حد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ بن مخلد العطار، َحدَّ

ُكَدْيَنةَ  َأُبو  َثَنا  َعِليًّا  َحدَّ َسِمْعُت  َقاَل:  َمْسُروٍق  َعْن   ، ْعِبيِ  الشَّ َعِن  ٍف  ُمَطرِ  َعْن   
  ِ ُ َوَرُسوُلُه، ُقْلُت: َهَذا َشْيٌء َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل َّللاَّ َيُقوُل ِفي َشْيٍء: َصَدَق َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َقاَل: »اْلَحْرُب   َخْدَعٌة«. َصلَّى َّللاَّ

1502 1578 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح  
 بشواهده 

عبد العزيز بن أبي  
سلمة ْبن ُعَبْيد َّللاَّ ْبن  
ِ ْبن عمر بن   َعْبد َّللاَّ

الخطاب، أبو عبد  
 الرحمن القرشي المديني   

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن الحسن الحرشي، حدثنا أبو العباس محمد 
ثنا عبد العزيز بن  بن يعقوب األصم،  أخبرنا محم د بن إسحاق الصاغاني، حد 

َثِني   ، َحدَّ ِ ْبن ُعَمر بن الخطاب العمري  ِ ْبن َعْبد َّللاَّ أبي سلمة ابن ُعَبْيد َّللاَّ
ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َرَأى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى 

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم ِفي َيِد َرُجٍل َخاَتًما ِمْن َذَهٍب َفَضَرَب َيَدُه ِبَقِضيٍب َكاَن َمَعُه َحتَّى َّللاَّ
 َرَمى ِبِه. 
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1503 1579 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح  
 بشواهده 

عبد العزيز بن أبي  
سلمة ْبن ُعَبْيد َّللاَّ ْبن  
ِ ْبن عمر بن   َعْبد َّللاَّ

الخطاب، أبو عبد  
 الرحمن القرشي المديني   

َأْخَبَرَناُه اْلَحَسُن بن أبي بكر، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي، 
اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َسلَ  َثَنا َعْبُد  ثنا موسى بن هارون، َحدَّ َثِني  حد  ، َحدَّ َمَة اْلُعَمِريُّ

َعَلْيِه    ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيَّ  َأنَّ  َماِلٍك:  ْبِن  َأَنِس  َعْن  الزُّْهِريِ   َعِن  َسْعٍد  ْبُن  ِإْبَراِهيُم 
َوَسلََّم َرَأى ِفي َيِد َرُجٍل َخاَتًما ِمْن َذَهٍب، َفَضَرَب ُأْصُبَعُه ِبَقِضيٍب َكاَن َمَعُه َحتَّى 

 َرَمى به. 

1504 1088 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح  
 بطرقه.

الحسن بن علي بن  
 المتوكل ابو محمد 

ثنا الحسن   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي حد 
اْلَقَرِنيُّ   -مولى بنى هاشم  -بن على ابن المتوكل ثنا خالد بن بهوذان    -حد 

ٍد    -اِلُد ْبُن َأِبي يزيد َوَكاَن َفاِرِسيًّا َوُهَو خَ  َثَنا حماد بن زيد عن هشام بن ُمَحمَّ َحدَّ
اْلَكْلِب،   َثَمِن  َأنَُّه َنَهى َعْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 َوَكْسِب الزُّمَّاَرِة. 

1505 1243 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح  
 بمجموع طرقه

خالد بن ابي يزيد  
بهبذان بن يزيد  
المزرفي, القرني  

 القطربلي ابو الهيثم 

ثني إسماعيل بن علي  الخطبي أنبأنا َأُبو    أنبأنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر حد 
لِ  ٍد اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُمَتَوكِ  َثَنا َخاِلُد ْبُن َبْهُبَذاَن    -مولى بني هاشم  - ُمَحمَّ َحدَّ

حدثنا حماد بن زيد َعْن ِهَشاٍم    - َوَكاَن َفاِرِسيًّا، وهو خالد بن أبي يزيد  -اْلَقَرِنيُّ 
ٍد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَّبِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأنَُّه َنَهى َعْن َثَمِن َعْن ُمَحمَّ يِ  َصلَّى َّللاَّ

 الكلب، وكسب الزمارة. 

1506 1033 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح روي 
 من أوجه عدة. 

جعفر بن محمد بن  
 سوار النيسابوري 

ٍد ْبِن ُيوُسف اْلَواِعُظ َقاَل: َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد   ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَّ
ثنا   العب اس بن نجيح حد  ثنا محم د بن  ق اق حد  الد  ابن عثمان بن يحيى  هللا 

ْبُن عُ   ِ َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا  الن يسابوري   مَّاِح  جعفر بن محم د ابن سوار  الرَّ ْبِن  َمَر 
شاهد   قال:  علي  عن  موسى  أم  َعْن  ِإْبَراِهيَم  َعْن  اْلُمِغيَرِة  َعِن  ُهَشْيُم  َثَنا  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَعُلوا   ]الناس[  اْبَن َمْسُعوٍد َوُهَو َيْجَتِني ُرَطًبا ِلَرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَتْضَحُكوَن    َيْضَحُكوَن ِمْن ِدقَِّة َساَقْيِه. َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِمْن ِدقَِّة َساَقْيِه؟ َلُهَما َأْثَقُل ِفي اْلِميزَاِن ِمْن َأَحٍد«  

1507 844 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح روي 
 من طرق عدة. 

إبراهيم بن أحمد بن  
عمر الوكيعي أبو  

 إسحاق 

َثَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن عبد هللا بن مهدي، َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي   َحدَّ
ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر،  ، حد  ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي  َأُبو َعْبِد َّللاَّ

ُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَّ ثنا وهب بن إسماعيل، َحدَّ ثنا أبي، حد  َقْيٍس، َعْن ُمَحاِرِب ْبِن  حد 
قالت: ربما   َوُهَو   حتته مندثار، عن عائشة  الم  الس  ثوب رسول هللا عليه 

 ُيَصلِ ي. 

1508 917 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح له  
 طرق وشواهد كثيرة.

إبراهيم بن الهيثم بن  
المهلب البلدي أبو  

 إسحاق 

أخبرنا ِباْلَحِديِث اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن  
ثنا الهيثم بن جميل، حدثنا مبارك   ثنا إبراهيم بن الهيثم، حد  عبد هللا القط ان، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. وذكر قصة الغار   َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 طوله.ب
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1509 920 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح له  
 طرق وشواهد كثيرة.

إبراهيم بن الهيثم البلدي  
 أبو إسحاق 

َثَنا    َحدَّ قاال:  القرشي ان.  علي  بن  العزيز  وعبد  اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ثنا الحسن بن   الدارقطني، حد  اْلَقاِسِم اآلَدِميُّ بانتخاب  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ُعْثَماُن 
الهيثم بن جميل،  ثنا  يزيد، حد  الهيثم بن خالد بن  ثنا  محم د بن شعبة، حد 

َثنَ  َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َقاَل  -َيْعِني اْبَن َفَضاَلةَ   -ا ُمَباَركٌ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكاَن ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َثالَثُة َنَفٍر ِفي َغاٍر،   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَذَكَر اْلَحِديثَ  «.َفاْنَطَبَق َعَلْيِهمْ 

1510 989 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

أسود بن عامر أبو عبد  
المعروف   الرحمن،

 بشاذان 

َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُمَحمَّد ْبُن اْلُحَسْين ْبِن َأْحَمَد بن عبد هللا بن بكير أخبرنا أحمد 
ثنا األ ثنا أبي حد  سود  بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حد 

َثَنا َأُبو َبْكرٍ  َعْن ِهَشاٍم َعِن اْبِن ِسيِريَن َعْن   -َيْعِني اْبَن َعيَّاشٍ  -بن عامر َحدَّ
ْمَس َلْم ُتْحَبْس    َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللا عليه َوَسلََّم: »ِإنَّ الشَّ

 َساَر ِإَلى َبْيِت اْلَمْقِدِس«  َعَلى َبَشٍر ِإال ِلُيوَشَع ْبِن ُنوٍن، َلَياِلَي 

1511 1139 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

الحسين بن بشر بن  
عبد هللا الدينوري ابو  

 طاهر 

. َقاال: ْمَناِنيُّ ٍد السِ  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ   َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر اْلُحَسْيُن ْبُن ِبْشٍر َوُمَحمَّ
، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر   ٍد اْلُختُِّليُّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ

ثنا  ، حد  وِفيُّ ، َعِن اأَلْعَمِش،   الصُّ َثَنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اأُلَمِويُّ يحيى بن معين، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلْلَحَسِن:  َعْن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ ِبِه َبْيَن ِفَئَتْيِن  ٌد ُيْصِلُح َّللاَّ  اْلُمْسِلِميَن« ِمَن »ِإنَّ اْبِني َهَذا َسيِ 

1512 1177 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

الحسين بن محمد بن  
الحسين الدباغ ابو عبد  

 هللا

َثَنا اْلُحَسْيُن   أنبأنا محم د بن علي  بن الفتح، أنبأنا علي  بن عمر الحافظ، َحدَّ
ب اغ  ِد ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن زنجي الد  ثنا الحسين بن أبي   -أصله من    -ْبُن ُمَحمَّ حد 

َثَنا اأَلْعَمُش، َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبي َواِئٍل   ثنا عبيدة بن حميد، َحدَّ ب اغ، حد  زيد الد 
َقاَل:  ِ َعْبِد َّللاَّ َجاِل،    َعْن  ِللرِ  َوَسلََّم: »التَّْسِبيُح  ُ َعَلْيِه  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 . للنساء«َوالتَّْصِفيُق  

1513 1189 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

 زيد،حماد بن دليل ابو 
 قاضي المدائن 

ثنا سليمان    -ِبَأْصَبَهانَ   -أنبأنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن َجْعَفٍر اإِلَمامُ  حد 
ثنا سليمان بن محم د  ثنا الحسن بن علي  المعمري، حد  بن أحمد الطبراني، حد 
َثَنا َحمَّاُد ْبُن َدِليٍل َعْن ُسْفياَن ْبِن سعيد الثوري، عن قيس بن   المباركي، َحدَّ

ْحَمِن ْبِن َساِبطٍ   - م َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب سل اُد ْبُن َدِليٍل:    -َأْو َعْبِد الرَّ َقاَل َحمَّ
ْحَمِن ْبِن َساِبٍط َعْن  َثِني اْلَحَسُن ْبُن َحيٍ  َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َعْن َعْبِد الرَّ َوَحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأِبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيِ  َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن ا ْلَجرَّاِح َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َقاَل: »لما كان ليلة أسرى بي، َرَأْيُت َربِ ي َعزَّ َوَجلَّ ِفي َأْحَسِن ُصوَرٍة، َفَقاَل ِفيَم 

، َحتَّى َوَجْدتُ   َبْرَد  َيْخَتِصُم اْلَمأُل اأَلْعَلى؟ ُقْلُت، ال َأْدِري؟ َفَوَضَع َيَدُه َبْيَن َكِتَفيَّ
َرَجاِت، َقاَل:   اَراِت َوالدَّ َأَناِمِلِه، ُثمَّ َقاَل ِفيَم َيْخَتِصُم اْلَمأُل اأَلْعَلى؟ ُقْلُت: ِفي اْلَكفَّ

اَراُت؟ ُقْلُت: ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء ِفي   َبَراِت،َوَما اْلَكفَّ َوَنْقُل اأَلْقَداِم ِإَلى اْلُجُمَعاِت،    السَّ



335 
 

الِة بَ  َرَجاُت؟ ُقْلُت: ِإْطَعاُم الطََّعاِم، َوِإْفَشاُء  َواْنِتَظاُر الصَّ الِة، َقاَل: َفَما الدَّ ْعَد الصَّ
َأُقوُل؟ َقاَل: ُقْل   َوَما  ُقْلُت:  ِنَياٌم، ُثمَّ َقاَل ُقْل،  ِباللَّْيِل َوالنَّاُس  الُة  الِم، َوالصَّ السَّ

ْلُمْنَكَراِت، َوِإَذا َأَرْدَت ِفي َقْوٍم ِفْتَنًة َوَأَنا اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك َعَمال ِباْلَحَسَناِت َوَتْرًكا لِ 
 َمْفُتوٍن« ِفيِهْم َفاْقِبْضِني ِإَلْيَك َغْيَر 

1514 1595 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

عبد الصمد بن عمر بن  
محمد بن إسحاق، أبو  

 القاسم الواعظ 

َثِني اأَلَزِجيُّ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق    َحدَّ َمِد ْبِن ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ َقَرْأُت َعَلى َعْبِد الصَّ َقاَل: 
بن إسحاق   إبراهيم  ثنا  حد  اد،  الن ج  بن سلمان  أحمد  َثُكْم  َحدَّ وِفيِ   الصُّ اْلَواِعِظ 

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغيَرِة َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنٍس أَ  ثنا أبو ظفر، َحدَّ نَّ  الحربي، حد 
الِم  السَّ َعَلى  َلَيْحُسُدوَنُكْم  اْلَيُهوَد  َقاَل: »ِإنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوَل َّللاَِّ 

 َوالتَّْأِميِن«. 

1515 1831 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

العباس ْبن جعفر ْبن  
عبد َّللاَّ ْبن الزبرقان،  

 أبو ُمَحمَّد 

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، أخبرنا محم د  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا   ثنا حسن بن الربيع، َحدَّ ثنا عباس بن أبي طالب، حد  بن مخلد العط ار، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم َكاَن يمسح َأُبو ِشَهاٍب َعْن َعاِصٍم َعْن َأَنٍس: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 على الموقين والخمار. 

1516 1029 
إسناده حسن. وأصله  

 في صحيح مسلم. 
جعفر بن محمد بن  

 عامر البزاز أبو الفضل 

ثنا جعفر بن  العط ار حد  أخبرنا محم د بن مخلد  ْبُن مهدي   ُعَمَر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
اُد ْبُن   َثَنا َحمَّ ثنا عف ان َحدَّ َسَلَمَة َعْن ُثَماَمَة َعْن َأَنٍس: َأنَّ  محم د ابن عامر حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاَءُه َأْصَحاُبُه َذاَت َلْيَلٍة، َفَخَرَج ِإَلْيِهْم َفَصلَّى   َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ا َأْصَبَح َقاُلوا: َف، ُثمَّ َدَخَل، َفَلمَّ ِ فَ   به َفَخفَّ َصلَّْيَت ِبَنا،  ِجْئَنا اْلَباِرَحَة َيا َرُسوَل َّللاَّ

 َأْجِلُكْم«. ُثمَّ َدَخْلَت َبْيَتَك َفَأَطْلَت، َقاَل: »ِإنََّما َفَعْلُت َذِلَك ِمْن 

إسناده حسن. وله   588 1517
 شواهد صحيحة 

أحمد بن عثمان بن  
حكيم األودي الكوفي أبو  

 عبد هللا 

، َأْخَبَرَنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ 
َأِبي  َعْن  ِإْسَراِئيُل،  َثَنا  َحدَّ المري،  سعيد  بن  عثمان  ثنا  حد  حكيم،  بن  عثمان 

َعَلْيِه َوَسلََّم    ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبي ُموَسى. َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ 
ِ، َوال َتغلُّوا، َوال َتْغُدُروا، َوال ُتَمثِ ُلوا، َوال   ِإَذا بعث سرية. قال: »اغزوا باسم َّللاَّ

ِ َعزَّ    َوَجلَّ« َتْقُتُلوا َوِليًدا َوال َعِسيًفا. َوُأوِصيُكْم ِبَتْقَوى َّللاَّ

1518 1073 
إسناده حسن. وله  

 يصح بها.   ةشواهد عد

خلف بن  الحسن بن 
شاذان الواسطي أبو  

 علي 

ثنا أبو بكر   َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ أخبرنا محم د بن المظف ر حد 
أبو   ثنا  حد  الواسطي  شاذان  بن  الحسن  ثنا  حد  حميد  بن  هارون  ابن  محم د 

ِبيِه: َأنَّ أسامة حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َعْن أَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َظاَهَر َيْوَم ُأُحٍد َبْيَن ِدْرَعْيِن.   النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

إسناده حسن. ومتن   1285 1519
 الحديث متواتر. 

روح بن عبادة بن  
العالء القيسي ابو  

 محمد

. َقاال: َأْخَبَرَنا  ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ َواْلَحَسُن ْبن َعِلي  اْلَجْوَهِريُّ َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
ُد ْبُن َعْبِد   َثِني ُمَحمَّ ثنا محم د بن محم د بن سليمان َحدَّ ُمَحمَّد ْبن المظفر حد 

َيْوًما ِإَلى َعْبدِ  ِ ْبِن َعمَّاَر َقاَل: ِجْئُت  َأْيَن ُكْنَت؟    َّللاَّ َفَقاَل:  ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍ   الرَّ
ُقْلُت: ُكْنُت ِعْنَد َرُجٍل ُيَقاُل َلُه ُروُح ْبُن ُعَباَدَة َوَكَتْبُت َعْنُه َعْن ُشْعَبَة َعْن َأِبي 

َكَذَب   »َمْن  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيَّ  َأنَّ  ُمَعاِوَيَة  َعْن  َعَليَّ  اْلَفْيِض 
ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن   َثَنا   النَّاِر«ُمَتَعمِ  َفَقاَل: َأْخَطَأ، َوَتَكلََّم ِفي ُروٍح، ُثمَّ َقاَل َحدَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُشْعَبُة َعْن َرُجٍل َعْن َأِبي اْلَفْيِض َعْن ُمَعاِوَيَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 ِبِمْثِلِه.

1520 1816 
إسناده حسن. ومتنه  
صحيح ورد من طرق  

 عدة.

علي ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد  
، َأُبو الحسن القطان   َّللاَّ
 يعرف بابن الفتيتي   

َثَنا  َأْخَبَرَنا اْبُن اْلُفَتْيِتي ِ  ، َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُعَمُر ْبُن َرْوِح ْبِن علي  النهرواني، َحدَّ
ثنا   ، حد  ثنا محمود بن آدم المروزي  ، حد  ُد ْبُن َحْمَدَوْيِه اْلَمْرَوِزيُّ َأُبو َنْصٍر ُمَحمَّ

ِإْسَما  ِ ْبُن َسِعيِد ْبِن َأِبي ِهْنٍد َعْن  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ِعيَل ْبِن  الفضل بن موسى، َحدَّ
ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  ِد ْبِن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  ُمَحمَّ
والمرأة   السوء،  َواْلَمْرَكُب  وُء،  السُّ اْلَجاُر  َقاِء:  ِمَن الشَّ »َأْرَبٌع  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ

السَّ  ِمَن  وأربعة  الضيق.  والمسكن  َواْلَمْسَكُن السوء،  اِلَحُة،  الصَّ اْلَمْرَأُة  َعاَدِة: 
اِلُح، َواْلَمْرَكُب   اْلَهِنيُء«. اْلَواِسُع، َواْلَجاُر الصَّ

إسناده حسن. ومتنه   981 1521
 متواتر.

أسد بن عمار بن أسد  
السعدي التميمي أبو  

 الخير 

يَّاِت    َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر اْلَبْرَقاِنيُّ َقاَل: َقَرْأُت َعَلى َأِبي َحْفٍص ُعَمَر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن الزَّ
ُد ْبُن َهاُروَن اْلَحْضَرِميُّ  َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلٍم َوَأُبو    -ِقَراَءًة عليه   -َأْخَبَرُكْم ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا َرْوُح ْبُن عبادة حَ  َثَنا ُشْعَبُة َعْن َأِبي اْلَخْيِر َأَسُد ْبُن َعمَّاٍر اأَلْعَرُج َقاال: َحدَّ دَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   اْلَفْيِض َعْن ُمَعاِوَيَة بن أبي ُسْفَياَن. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«    »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ 

1522 1979 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

مصعب بن المقدام، أبو   
عبد هللا الخثعمي  

 الكوفي:

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن الحسن الحرشي، حدثنا أبو العباس محمد 
بن   مصعب  ثنا  حد  المنادي،  هللا  عبيد  بن  محم د  ثنا  حد  األصم،  يعقوب  بن 

َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن أَ  ِ  المقدام، َحدَّ ِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر َقاَل: َنَهى َرُسوُل َّللاَّ
مَّاَء، َوَأْن  ُ َعَلْيِه وسلم إن يمس الرجل ذكره بيمينه، وأن يلتحف الصَّ َصلَّى َّللاَّ
 َيْمِشَي ِفي َنْعٍل َواِحَدٍة، َوَأْن َيْحَتِبَي ِفي َثْوٍب َواِحٍد َلْيَس َعَلى َفْرِجِه منه شيء.

1523 2139 
إسناده حسن إن شاء  
هللا. والحديث صحيح  

 من طرق أخرى.

يحيى بن أيوب، أبو   
زكريا العابد المعروف  

 بالمقابري  

َثَنا   ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ
َثَنا َسِعيُد   عبد هللا ابن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن أي وب، َحدَّ

ْحَمِن اْلُجَمِحيُّ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه، َعْن َعائِ  َشَة، َأنَّ النَِّبيَّ  ْبُن َعْبِد الرَّ
َراُت« قالوا: يا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ال َيْبَقى َبْعِدي ِمَن النُُّبوَِّة ِإال اْلُمَبشِ  َصلَّى َّللاَّ

ُجُل َأْو ُتَرى  اِلَحُة َيَراَها الرَّ ْؤَيا الصَّ َراُت؟ َقاَل: »الرُّ  َلُه«.رسول هللا، ما اْلُمَبشِ 

1524 348 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

محمد بن محمد بن  
مرزوق الباهلي البصري 

 أبو عبد هللا 

ثنا علي    ثنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي  حد  ثنا محم د بن الفرج البز از حد  حد 
ثنا محم د بن عبد   ثنا محم د بن محم د بن مرزوق حد  بن الحسن القالفالئي حد 

ثَ  َنا َأِبي َعْن ُثَماَمَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  هللا األنصاري  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَس اْلُمْخَبُر َكاْلُمَعاِيِن«    َصلَّى َّللاَّ

1525 349 
إسناده حسن. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

محمد بن محمد بن  
مرزوق الباهلي البصري 

 أبو عبد هللا 

ثنا أبو عمر بن حمدان،   ، حد  ُد ْبُن َأِبي َنْصٍر النَّْيَساُبوِريُّ أنبأنا َأُبو ُعَبْيٍد ُمَحمَّ
ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن النََّسِويُّ  ثنا محم د   -َسَنَة ِتْسٍع َوِتْسِعيَن ومائة  - حد  حد 

ثنا محم د بن عب  ، حد  ثنا محم د بن مرزوق الباهلي  د بن إسحاق بن خزيمة، حد 
َثِني َأِبي، َعْن ُثَماَمَة، َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  ، َحدَّ هللا األنصاري 

 كالمخبر«.هللا عليه وسلم: »ليس المعاين 
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1526 548 
إسناده حسن. وقد  

روي من طرق 
 صحيحة

أحمد بن صالح المقرئ  
 المصري أبو جعفر 

َأْخَبَرِني َأْحَمُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َعِليٍ  اْلُمْقِرُئ أخبرنا أحمد بن محم د بن الخليل  
أخبرنا أبو أحمد ْبن عدي َقاَل: سمعُت َعْبد هللا ْبن محمد بن َعْبد اْلَعِزيِز َيُقوُل  
َسِمْعُت َأَبا َبْكر ْبن زنجويه يقول قدمت مصر وأتيت َأْحَمد ْبن صالح، فسألني  
من أين أنت؟ قلت: من بغداد. قال: منزلك من منزل َأْحَمد ْبن حنبل؟ قلت.  
أنا من أصحابه. َقاَل: تكتب لي موضع منزلك فإنى أريد أن أوافي العراق حتى 
تجمع بيني وبين َأْحَمد ْبن حنبل: فكتبت َلُه فوافى َأْحَمد ْبن صالح سنة اثنتي 

َل: الموعد الَِّذي بيني وبينك؟ فذهبت  عشرة ِإَلى عفان فسأل عني، فلقيني. َفَقا 
ِبِه ِإَلى َأْحَمد ْبن حنبل واستأذنت َلُه فقلت: َأْحَمد ْبن صالح بالباب، فأذن َلُه، 
فقام إليه ورحب ِبِه وقربه َوَقاَل َلُه: بلغني إنك جمعت حديث الزهري، فتعال  

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم، فجعال نذاكر ما روى الزهري َعْن أصحاب رسول َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
يتذاكران وال يغرب أحدهما عن اآلخر حتى فرغا، َقاَل: وما رأيت أحسن من  
مذاكرتهما. ثم َقاَل َأْحَمد ْبن حنبل ألحمد بن صالح: تعالى حتى نذاكر ما روى 
َوَسلََّم، فجعال يتذاكران   ُ َعَلْيِه  الزهري َعْن أوالد أصحاب رسول َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ما على اآلخر ِإَلى أن َقاَل َأْحَمد ابن حنبل ألحمد ْبن صالح. عند الزُّْهِريُّ أحده
ْحَمن ْبن َعْوٍف َقاَل النَِّبي    ِد ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َعْن َأِبيِه َعْن َعْبد الرَّ َعْن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما يسرني أن لي حمر النعم وأن لي حلف    المطيبين«  َصلَّى َّللاَّ

1527 754 

إسناده حسن. وهو في  
الصحيحين من حديث  

عباد بن تميم عن  
بن زيد  عبد هللاعمه 

بن عاصم رضي هللا  
 عنه

محمد بن داود بن أبي  
 نصر القومسي 

ِد ْبِن َأْحَمد ْبن حسنون النرسي، أخبرنا محم د   َأْخَبَرِني َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َداُوَد ْبِن َأِبي َنْصٍر القومسي،   -إمالء   - بن عمرو بن البختري  َحدَّ

َثِني اللَّْيُث، ِ ْبِن ُبَكْيٍر، َحدَّ َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد َّللاَّ َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد، َعِن اْبِن    َحدَّ
ُ َعَلْيِه  ِه: َأنَُّهَما َرَأَيا النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ ِشَهاٍب، َعْن َعبَّاِد ْبِن َتِميٍم، َعْن َأِبيِه َوَعمِ 

 اأُلْخَرى. َوَسلََّم ُمْضَطِجًعا َعَلى َظْهرِِه، َواِضًعا ِإْحَدى ِرْجَلْيِه َعَلى 

 إسناده حسن  58 1528
محمد بن إسحاق 

 البغوي 

مد بن على الط ستي قال   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق قال: نبأنا عبد الص 
نبأنا محم د بن إسحاق البغوي  قال: نبأنا خالد بن خداش قال نبأنا ُسَكْيُن ْبُن  

النَّ  َأنَّ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َأِبيِه  َعْن  اْلَعِزيِز  َقاَل َعْبِد  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  ِبيَّ 
»يا ابن َأِخي ِإنَّ َهَذا َيْوٌم، َمْن َمَلَك    جمعة[:ِلْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس َيْوَم َعَرَفَة ]يوم  

َم ِمْن   ُ َلُه َما َتَقدَّ  َذْنِبِه«.ِفيِه َسْمَعُه َوَبَصَرُه، َغَفَر َّللاَّ

 إسناده حسن  248 1529
عبد الوهاب محمد بن 

بن الزبير الحارثي أبو 
 جعفر 

ْبِن   ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ُسَلْيَماُن  اْلَقاِسِم  َأُبو  الفتح، أخبرناه  َأِبي  ْبُن   ِ ُعَبْيُد َّللاَّ َأْخَبَرِني 
ثنا محم د بن عبد   ، حد  ثنا عبد هللا بن محم د البغوي  اهد، حد  َأْحَمَد بن أي وب الش 

، َعْن أبي نصر، َعْن الوه اب الحارثي،  َثَنا َأُبو ِشَهاٍب، َعْن َعْوٍف اأَلْعَراِبيِ  َحدَّ
َواْلَعْصِر،  َبْيَن الظُّْهِر  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأِبي َسِعيٍد َقاَل: َجَمَع َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َل اْلِعَشاءَ  َر اْلَمْغِرَب َوَعجَّ   وصالهما جميعا. َوَبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َفَأخَّ

محمد بن عمر بن   إسناده حسن  261 1530
الحسن بن عبيد أبو 

ل  ِد ْبِن عمر المعد  َثَنا َأُبو اْلَفَرِج َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ثنا    -إمالء  -َحدَّ ثني أبي، حد  حد 
ثنا   ثنا بدل بن المحبر، حد  ثنا سفيان بن زياد، حد  محم د بن أحمد الكاتب، حد 



338 
 

معروف بابن  جعفر،
 المسلمة 

ُل َّللاَِّ  شعبة، َأْخَبَرِني اْلَحَكُم، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسو 
ُ َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقاَل ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر، ِماَئَة َمرٍَّة ِإَذا َأْصَبَح، َوِإَذا َأْمَسى، َلْم َيِجْئ 

 َل ِمْن َعَمِلِه ِإال َمْن َعِمَل َأْفَضَل ِمْن َذِلَك  «َأَحٌد ِبَعَمٍل َأْفَض 

 إسناده حسن  263 1531
محمد بن عمر بن زكار 

 أبو الحسن 

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َزكَّارٍ  َثَنا َعْبُد هللا بن أحمد الور اق، َأْخَبَرَنا    َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ
َثَنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد اْلَحَدَثاِنيُّ َأُبو  ، َحدَّ ِد ْبِن َعْبِد العزيز البغوي  ِ ْبُن ُمَحمَّ َعْبُد َّللاَّ

َوْرَداَن، َعْن أَ  ِإْسَماِعيَل، َعْن ُموَسى ْبِن  َثَنا ِضَماُم ْبُن  ٍد، َحدَّ ِبي ُهَرْيَرَة. ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْكِثُروا ِمْن َشَهاَدِة َأْن ال ِإَلَه ِإال   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ، َقْبَل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها   موتاكم«. َّللاَّ

محمد بن يعقوب بن   إسناده حسن  427 1532
 سورة التميمي 

أحمد  بن  سليمان  ثنا  حد  اأَلْصَبَهاِنيُّ  َشْهَرَياَر  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ُمَحمَُّد  ثنا  حد 
َثَنا َأُبو اْلَوِليِد   ُد ْبُن َيْعُقوَب ْبِن َسْوَرَة التَِّميِميُّ البغدادي  َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ الطبراني  َحدَّ

َثَنا عَ  َراَوْرِديُّ َعْن زيد  ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك الطيالسي َحدَّ ٍد الدَّ ْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن   بن أسلم عن عطاء ابن يسار َعْن َأَنٍس. َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

َلَها وجعلها َعَلى َعْيَنْيِه. ُثمَّ َأْعَطاَها َأْص  َغَر َمْن  ِإَذا َأَتى ِباْلَباُكوَرِة ِمَن الثََّمَرِة َقبَّ
 َيْحُضُرُه ِمَن اْلِوْلَداِن. 

 إسناده حسن  521 1533
أحمد بن داود بن يزيد 
بن ماهان السجستاني  

 أبو يزيد 

ُد   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن َطْلَحَة ْبِن ُمَحمَّد النعالى قال نا ِ ُمَحمَّ َأُبو َعْبِد َّللاَّ
. َوَحِبيٌب اْلَقزَّاُز، وأبو بكر بن مالك.   ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْحَمَد ْبِن َأِبي اْلَحَكِم اْلُختَِّليُّ
ِ اْلَبْصِريُّ قال نا أبو عاصم النبيل عن   قالوا نا َأُبو ُمْسِلٍم ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه  أيمن بن نائل عن ُقدَ  ِ. َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اَمَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َوَسلََّم َيْرِمي اْلَجْمَرَة َعَلى َناَقٍة َصْهَباَء، ال َضَرَب، َوال َطَرَد، َوال َجْلَد، َوال ِإَلْيَك  

 ِإَلْيَك. 

سعيد بن عثمان بن بكر   إسناده حسن  1342 1534
 االهوازي ابو سهل 

، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َيْحَيى  ٍد اْلَمتُّوِثيُّ ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا محم د بن عون  ، حد  ثنا سعيد بن عثمان األهوازي  ، حد    - أبو عون   -اأَلَدِميُّ

َثَنا َحمَّاُد ْبنُ  ِ   َحدَّ ِ َقاَل: َأْقَرَأِني َرُسوُل َّللاَّ َسَلَمَة َعْن َعاِصٍم َعْن ِزرٍ  َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسوَرَة اأَلْحَقاِف.  َصلَّى َّللاَّ

 سعد بن زنبور البغدادي  إسناده حسن  1358 1535

ثنا   ، حد  الط ستي  مد بن علي   الص  ثنا عبد  ز از، حد  الر  أحمد  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرِني 
َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن   ثنا سعد بن زنبور، َحدَّ أحمد ابن بشر بن سعد المرثدي، حد 

ُهَرْيَرَة   َأِبي  َعْن  َحْيَوَة،  ْبِن  َرَجاِء  َعْن  ُعَمْيٍر  ْبن  اْلَمِلِك  َعْبد  َعْن  َقاَل:  ُمَجاِلٍد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنََّما اْلِعْلُم ِبالتََّعلُِّم، َوِإنََّما اْلِحْلُم   َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

رَّ ُيوَقُه«    ِبالتََّحلُِّم، َوَمْن َيَتَحرَّ اْلَخْيَر ُيْعَطُه، َوَمْن َيَتَوقَّ الشَّ

مجاشع، ُعَمر ْبن  إسناده حسن  1649 1536
 المدائني 

َثَنا َأْحَمُد   ل، َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، أخبرنا َعْبد الملك بن الحسن المعد 
ٍد  َثَنا اْلَخِضُر ْبُن ُمَحمَّ ثنا عمرو بن محم د، َحدَّ ْحَمِن ْبِن َمْرُزوٍق، حد  ْبُن َعْبِد الرَّ

َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَجاِشٍع اْلَمَداِئِنيُّ َعْن َعْبِد  َقا  -َوَأْثَنى َعَلْيِه َعْمٌرو   -اْلَحرَّاِنيُّ  َل: َحدَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِلَسْعٍد: »َأال  اْلَعِزيِز ْبِن ُصَهْيٍب َعْن َأَنِس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 اْلَماَء«.اَل: »اْسِق َبَلى! قَ َأُدلَُّك َعَلى َأْمٍر َقِليِل اْلَمْرِزَئِة، َعِظيِم اأَلْجِر؟« َقاَل:

قران ْبن تمام، َأُبو تمام   إسناده حسن  1937 1537
 األسدي  

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي الديباجي، أبو  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
التاني، وأبو الحسين   َأْحَمد بن رزق  َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن  ْبن  اْلَحَسِن ُمَحمَّد 

ٍد َعبْ  ِ ْبُن َيْحَيى محم د بن الحسين ابن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َوَأُبو ُمَحمَّ ُد َّللاَّ
ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم  ِد ِبن ُمَحمَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ ، وَأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ ِريُّ كَّ ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر السُّ
ف ار، حدثنا الحسن بن   ْبِن َمْخَلٍد اْلَبزَّاُز َقاُلوا: َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل بن محم د الص 

 َتمَّاٍم اأَلَسِديُّ َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبيِه  عرفة قال: حدثنا قران ْبنُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقاَل ال ِإَلَه ِإال  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو عَ  َلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر، َبْعَد َما  َّللاَّ
َئاٍت،   ُ َلُه َعْشَر َحَسَناٍت، َوَمَحا َعْنُه َعْشَر َسيِ  ُيَصلِ ي اْلَغَداَة َعْشَر َمرَّاٍت، َكَتَب َّللاَّ

َوَقاَل السكري وابن مخلد تعدل    -َوَرَفَع َلُه َعْشَر َدَرَجاٍت َوُكنَّ َلُه ِبَعْدِل َرَقَبَتْينِ 
من ولد إسماعيل فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك، وكن    -عتق رقبتين 

 من الشيطان حتى يصبح«  .  - َوَقاَل اْبن الفضل حجابا  -له حجبا 

 إسناده حسن  1976 1538
محمود بن محمد بن   

منويه، أبو عبد هللا 
 الواسطي  

إبراهيم  بن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ  ِ َّللاَّ َعْبِد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ مخلد،  ْبُن  ِإْبَراِهيُم  َأْخَبَرَنا 
َثَنا ِبْشُر ْبُن   ثنا دحمويه، َحدَّ ، حد  ثنا محمود بن محم د الواسطي  الحكيمي، حد 

َثِني َعْبُد اْلَعِزيِز ْبنُ  ِ ْبِن ُعَمَر بن عبد العزيز، َحدَّ  ُعَمَر َعْن َناِفٍع َعِن  َعْبِد َّللاَّ
يِه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْحَتِجُم ِفي َرْأِسِه، َوُيَسمِ  اْبِن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ُأمُّ ُمِغيٍث.

مصعب بن المقدام، أبو    إسناده حسن  1978 1539
 عبد هللا الخثعمي الكوفي 

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، َأْخَبَرَنا محمد  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا   حد  قال:  التُّْرِكيُّ  اْلُمَباَرِك  ْبِن  اْلَعبَّاِس  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ العطار،  مخلد  بن 

َثَنا ُسْفَياُن َعْن َأِبي اْلِمْقَداِم َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب َقاَل: َقاَل    مصعب بن المقدام، َحدَّ
ِ: َيْخُرجُ  ُ    -يعني الدجال  -َعْبُد َّللاَّ من كوثي، َقاَل: َوَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َتِميمٍ  َبِني  ِمْن  اِل  جَّ الدَّ َعَلى  َأَشدَّ  َأَحٌد  َوَسلََّم: »َلْيَس  َيْخُرُج  َعَلْيِه  َوَقاَل: »ال   »
 َحتَّى ال َيُكوَن َشْيٌء َأَحبَّ ِإَلى اْلُمْؤِمِن ُخُروًجا ِمْنُه«  . 

 إسناده حسن  2041 1540

نصر هللا بن َأْحَمد بن   
القاسم بن سيما، َأُبو  
الحسن المعروف بابن  

 السندي البيع 

ثنا  اِهُد، حد  ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم الشَّ َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ ِ ْبُن أحمد، َحدَّ َأْخَبَرَنا َنْصُر َّللاَّ
  ، المديني  هللا  عبد  بن  علي  ثنا  حد  الباغندي،  سليمان  بن  محم د  ابن  محم د 

ِ ْبُن َبْدٍر اْلَحَنِفيُّ َعْن َقْيِس ْبِن  ح َثِني َعْبُد َّللاَّ ثنا مالزم بن عمرو اليمامي، َحدَّ د 
ُ َعَلْيِه   َطْلٍق َعْن َأِبيِه َطْلِق ْبِن َعِليٍ  َقاَل: َلَدَغْتِني َعْقَرٌب ِعْنَد َنِبيِ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَسلََّم َفَرَقاِني َوَمَسَحَها. 

 إسناده حسن  2076 1541
وشاح بن َعْبد هللا، َأُبو   

الَحَسن، مولى اْلَقاِضي  
ْيَنبي   َأِبي تمام الزَّ

ثنا   حد  البيع،  بشر  ْبن  ُمَحمَّد  ْبن  ُعْثَمان  َعْمرو  َأُبو  َثَنا  َحدَّ وشاح،  أخبرنا 
َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي أويس وعبد الجب ار   إسماعيل ابن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي َقاَل: َحدَّ

َناِد َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ  َثَنا اْبُن َأِبي الزِ  َعْن َأِبيِه    بن سعيد الماحقي َقاال: َحدَّ
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َأنَّ َسِعيَد ْبَن َزْيِد ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َسَأْلُت َأَنا َوُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُنَفْيٍل َفَقاَل: »يأتي يوم القيامة   َوْحَدُه«. َّللاَّ

 إسناده حسن  2148 1542

َيْحَيى ْبن ُمَحمَّد ْبن   
أْعَين ْبن أبي الوزير،  

ْحَمن  َأُبو َعْبد الرَّ
 اْلَمْرَوِزي   

ٍد اأَلْزَرُق، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محم د  َأْخَبَرَناُه ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمَّ
، حدثنا هد بة  ابن عبد هللا بن زياد القط ان، حدثنا الحسين بن الهيثم الر ازي 

ِد  اٍن َعْن ُمَحمَّ َثَنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ بن عبد الوه اب، حدثنا الن ضر بن شميل، َحدَّ
ْبِن ِسيِريَن َعْن َأِخيِه َيْحَيى ْبِن ِسيِريَن َعْن َأَنِس ْبِن ِسيِريَن َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَلب ِ  ا، َتَعبًُّدا َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ ا َحقًّ  َوِرقًّا«.ي: »َلبَّْيَك َحقًّ

 إسناده حسن. 2011 1543
المبارك بن سعيد بن   

مسروق، َأُبو َعْبد  
ْحَمن الثوري    الرَّ

يَباِجيُّ َوَأُبو  ِ ْبِن َمْهِديٍ  الدِ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
اْلَحَسِن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد بن رزق التاني وأبو الحسين محم د 

ِ ْبِن َيْحَيى بن الحسين ابن محم د بن الفضل القطان وأبو محمد بن َعبْ  ِد َّللاَّ
ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن  ِد ِبن ُمَحمَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ ِريُّ وَأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ كَّ ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر السُّ

َقاُلوا: اْلَبزَّاُز.  ْبُن  َمْخَلٍد  اْلَحَسُن  َثَنا  َحدَّ ف ار،  الص  محم د  بن  ِإْسَماِعيُل  َأْخَبَرَنا 
َقَرْأُت  َوحَ َعَرَفَة. َقاَل:  َعْنُه  َسَأْلُتُه  َوَأَنا  ِبَلْفِظِه  ِكَتاِبِه  ِمْن  اْلَبْرَقاِنيُّ  َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  دَّ

ِل ِبِمْصَر َأْخَبَرُكْم َأُبو اْلَقاِسِم حمزة  ْحَمِن ْبِن ُعَمَر اْلُمَعدَّ َعَلى َأِبي ُمَحمٍَّد َعْبِد الرَّ
َبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُشَعْيٍب النِ َساِئيُّ َأُبو  بن محم د بن علي الكناني قراءة عليه َأخْ 

َثَنا اْلُمَباَرُك   ثنا الحسن بن عرفة، َحدَّ َعْبِد الر حمن، أخبرني زكريا بن يحيى، حد 
ْبُن َسِعيٍد َعْن ُموَسى اْلُجَهِنيِ  َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َعْن َسْعٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل 

َلْيِه وسلم: »َما َيْمَنُع َأَحُدُكْم َأْن ُيَسبِ َح ُدُبَر ُكلِ  َصالٍة َعْشًرا،  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عَ 
َر َعْشًرا، َوَيْحَمَد َعْشًرا، َفَذِلَك ِفي َخْمِس َصَلَواٍت َخْمُسوَن َوِماَئٌة ِباللِ َساِن،  َوُيَكبِ 

َح َثالًثا َوَثالِثيَن، َوَحِمَد  َوَأْلٌف وخمسمائة ِفي اْلِميَزاِن، َوِإَذا َأَوى ِإَلى ِفَراِشِه َسبَّ 
َثالًثا َوَثالِثيَن َوَكبََّر َأْرَبًعا َوَثالِثيَن، َفَذِلَك ِماَئٌة ِباللِ َساِن، َوَأْلٌف ِفي اْلِميَزاِن، وأيكم 

 . َئٍة؟« َلْفُظ َحِديِث النََّساِئيِ   يعمل في يوم وليلة ألفين وخمسمائة َسيِ 

 إسناده حسن.  1064 1544
الحسن بن أحمد بن  

سعيد المؤذن المالكي  
 أبو علي 

اْلَعِتيِقيُّ  ِد ْبِن َطاِهٍر َوَأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد  َأُبو َأْخَبَرَنا َحْمَزُة ْبُن ُمَحمَّ َثَنا  . َقاال: َحدَّ
َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر   َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َسِعيٍد اْلَماِلِكيُّ َحدَّ
ِد ْبِن َعْمٍرو   َثَنا ُقَرْيُش ْبُن َأَنٍس َعْن ُمَحمَّ ثنا يحيى بن معين َحدَّ وِفيُّ حد  الصُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن َأِبي َسَلَمَة   َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 »َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أَلْهِلي ِمْن َبْعِدي« 

الحسن بن سوار البغوي   إسناده حسن.  1076 1545
 أبو العالء 

َثَنا ُمَحمَّد ْبن  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن أبي بكر أخبرنا ُعْثَمان ْبن   قَّاق َحدَّ َأْحَمَد الدَّ
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ِسَواٍر َأُبو اْلَعالءِ   -ُهَو َأُبو ِإْسَماِعيَل الترمذي  -ِإْسَماِعيلَ    - َحدَّ

ُ َعَلْيِه    -اْلِثَقُة الرضى ْثَتَنا َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َوُقْلُت َلُه: اْلَحِديُث الَِّذي َحدَّ
َثِني ِبِه َقْبَل َهِذِه اْلَمرَِّة ِبَسَنَتْيِن، وَ  ، َوَكاَن َقْد َحدَّ َسلََّم َيُطوُف ِباْلَبْيِت َأِعْدُه َعَليَّ

اٍر اْلَيَماِميُّ َعْن َضْمَضِم ْبِن َجْوٍس  َعْن َعْبِد   َثَنا ِعْكِرَمُة ْبُن َعمَّ َقاَل: َنَعْم، َحدَّ
ِ ْبِن َحْنَظَلَة ْبِن الرَّاهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُطوُف    ِب. َقاَل:َّللاَّ َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِباْلَبْيِت َعَلى َناَقٍة ال َضْرَب، َوال َطْرَد، َوال ِإَلْيَك ِإَلْيَك.
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الحسن بن علي بن   إسناده حسن.  1087 1546
 ياسر الفقيه ابو علي 

ُد ْبُن َعْبِد  ِ ْبِن َشْهَرَياَر اأَلْصَبَهاِنيُّ أخبرنا سليمان بن أحمد بن  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َّللاَّ
اْلَبْغَداِديُّ  َياِسٍر  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  اْلَحَسُن  َثَنا  َثَنا    -خال أبي األذان  -أي وب َحدَّ َحدَّ

ثنا إسحاق بن يوسف األزرق  قال حد  اْلَواِسِطيُّ  اأَلْزَهِر  ْبِن  َيْحَيى  ْبُن  َسِعيُد 
َثنَ  ا َشِريٍك َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى  َحدَّ

ِعَقَرُة  َلَها  ُيَقاُل  َقْرَيٍة  َعَلى  َفَمرَّ  َغيََّرُه،  َقِبيًحا  اْسًما  َسِمَع  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ
اَها َخِضَرُة.  َفَسمَّ

الحسن بن ابي الربيع   إسناده حسن.  1129 1547
 الجرجاني ابو علي 

ِد ْبِن ُعَبْيِد َّللاَِّ بن مهدي  أخبرنا القاضي   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
بيع   الر  أبي  بن  الحسن  ثنا  حد  المحاملي   إسماعيل  الحسين بن  عبد هللا  أبو 

ِ ْبِن ُعَبْيٍد َعنْ  َثَنا ِعْكِرَمُة َعْن َعْبِد َّللاَّ ثنا أبو عامر َحدَّ  َعاِئَشَة  الجرجاني حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسِلُت اْلَمِنيَّ َعْن َثْوِبِه ِباإِلْذِخِر،   َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َقاَلْت: َوَكاَن ُيْبِصُرُه ِفي َثْوِبِه َياِبًسا َفَيُحتُُّه ِبَيِدِه، ُثمَّ ُيَصلِ ي ِفيِه. 

 إسناده حسن.  1637 1548
عيسى بن سالم  

الشاشي، المعروف  
 بعويس  

ثنا   ، حد  افعي  الش  هللا  عبد  بن  محم د  أخبرنا  النرسي،  عمر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ثنا عيسى بن سالم َثَنا ُعَبْيُد َّللاَِّ    -عويس  -محم د ابن بشر بن مطر، حد  َحدَّ

ُت اْلَمْسِجَد َفِإَذا َرُجٌل َقْد َتَكابَّ َعَلْيِه  ْبُن َعْمٍرو َعْن َأيُّوَب َعْن َأِبي ِقالَبَة َقاَل: َأَتيْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَزاَحْمُت َحتَّى   النَّاُس، َوُهْم َيُقوُلوَن َصاِحِب َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »إن من   َوَصْلُت ِإَلْيِه، َفَسِمْعُتُه َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُحُبٌك، َوِإنَُّه َسَيُقوُل َأَنا َربُُّكْم،    -َيْعِني َرْأَسهُ   -بعدكم الكذاب المضل، وإن ذراه 

ْلَنا َوِإَلْيِه َأَنْبَنا، َوَنُعوُذ ِباّلِلَِّ  َ َربَُّنا َعَلْيِه َتَوكَّ   َفَمْن َقاَل: َكَذْبَت َلْسَت َربََّنا َوَلِكنَّ َّللاَّ
 َعَلْيِه«  . ِمْنَك، َفال َسِبيَل َلهُ 

 إسناده حسن  497 1549
أحمد بن أبي محمد  

الحسن بن محمد الخالل  
 أبو يعلى 

ثنا عمر بن إبراهيم بن أحمد المقري    َأْخَبَرِني َأُبو َيْعَلى َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن حد 
ثنا جرير بن حازم َعْن َسْهِل ْبِن  وخ حد  ثنا شيبان بن فر  ثنا ابن منيع حد  حد 

ُ َعَلْيهِ   َوَسلََّم. َقاَل:  َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ِ التَّامَّاِت ِمْن َشرِ  َما َخَلَق َثالَث مرات،  »َمْن َقاَل ِحيَن ُيْمِسي َأُعوُذ ِبَكِلَماِت َّللاَّ

َقاَل: َوَكاَن ِإَذا ُلِدَغ ِمْن َأْهِلِه ِإْنَساٌن َقاَل: »َأَما َقاَل    «.َلْم َيُضرُُّه ُحمٌَّة ِتْلَك اللَّْيَلةِ 
 اْلَكِلَماِت؟«  

أحمد بن عثمان بن   حسن  590 1550
 عيسى الجالب أبو نصر 

ب، حدثنا محمد بن إسماعيل بن العباس المستملي   -َأْخَبَرَنا َأُبو َنْصٍر الجال 
ثنا محم د  -إمالء ُد ْبُن َهاُروَن ْبِن عبد هللا الحضرمي، حد  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا   ، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة، بن عب اد بن موسى، َحدَّ َيْحَيى ْبُن ُسَلْيٍم الطَّاِئِفيُّ
ْحَمِن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَرَأ ُسوَرَة الرَّ َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َها ِمْنُكْم« ؟ َقاُلوا:  َأْو ُقِرَئْت ِعْنَدُه َفَقاَل: »مالي َأْسَمُع اْلِجنَّ َأْحَسَن َجوَ  اًبا ِلَردِ 
ِ َتَعاَلى: َفِبَأيِ  آالِء َربِ ُكما  ِ؟ َقاَل: »َما َأَتْيُت َعَلى َقْوِل َّللاَّ َوَما َذاَك َيا َرُسوَل َّللاَّ

 ُتَكذِ باِن*
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إسناده حسن إن شاء   957 1551
 هللا. وله شواهد تقويه. 

إسحاق بن يعقوب  
العطار األحول أبو  

 العباس 

، أخبرنا محم د  ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد  ثنا إبراهيم بن جابر بن عيسى، َحدَّ بن مخلد العط ار، حد 

َزْيدٍ  ْبُن  َحِكيُم  َثَنا  َحدَّ  ، اْلَمْرَوِزيُّ ُشَجاٍع  رَ   -ْبُن  يباني  َوَقْد  الش  َعْنُه  َعْن    -َوى 
ُ َعَلْيِه   اِئِغ، َعْن َعَطاٍء، َعْن َجاِبٍر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِإْبَراِهيَم الصَّ

َهَداِء َحْمَزُة، َوَرُجٌل َقاَم َفَأَمَر َوَنَهى َفُقِتَل َعَلى َذِلَك«    َوَسلََّم: »َخْيُر الشُّ

1552 1869 

حسن. وله  إسناده 
شاهد صحيح من  
حديث النعمان بن  

 بشير. 

عياش ْبن ُمَحمَّد ْبن  
 عيسى، الجوهري   

بن   هللا  عبد  بن  محمد  أخبرنا  العالف،  ُيوُسَف  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ُعْثَماُن  َأْخَبَرَنا 
ثنا حميد   ثنا يحيى بن أي وب، حد  ، حد  إبراهيم، أخبرنا عياش بن محم د الجوهري 

ثَ  َحدَّ ْبِن الرواسي،  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعْن  ٍف،  ُمَصرِ  ْبِن  َطْلَحَة  َعْن  اأَلْعَمُش،  َنا 
الدعاء هو  َقاَل: »إن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيَّ  َأنَّ  اْلَبَراِء  َعِن  َعْوَسَجَة، 

 العبادة« وقرأ َوقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ 

 عمار بن ياسر  صحيح 39 1553

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي قال: أنبأنا َأُبو   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْعُقوَب بن شيبة قال: نبأنا جدي قال: نبأنا يزيد بن   َبْكٍر ُمَحمَّ

َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل بن َعْلَقَمَة َعْن َخاِلِد  هارون قال: نبأنا اْلَعوَّاُم ْبُن َحْوَشٍب َعْن 
ِإَلى   َفاْنَطَلَق َعمَّاٌر َيْشُكو َخاِلًدا  َوَبْيَن َعمَّاٍر َشْيٌء  اْلَوِليِد َقاَل: َكاَن َبْيِني  ْبِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجَعَل ال َيِزيُدُه ِإال ِغَلًظا َوَرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى  َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ أال َتَراُه؟ َفَرَفَع َرُسوُل   اٌر َوَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َساِكٌت، َفَبَكى َعمَّ َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ] ُ، َوَمْن   َرْأَسُه[َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اًرا َأْبَغَضُه َّللاَّ َفَقاَل: »َمْن َأْبَغَض َعمَّ
َقاَل َخاِلٌد: َفَخَرْجُت وليس شيء أحب إلي  من رضى    َّللاَُّ«.اَداُه  َعاَدى َعمَّاًرا عَ 

 عني[. عم ار فلقيته ]فاسترضيته حتى رضي 

محمد بن فيروز أبو  صحيح 329 1554
 جعفر 

َثِني أبو عبد هللا محمد بن    أخبرني األزهرى  ثنا علي بن عمر الحافظ َحدَّ حد 
ثنا أبو األصبغ سهل بن سوار الغافقي   إسماعيل بن إسحاق بن بحر الفقيه حد 
َثَنا أبو غزية محم د بن يحيى  ومحم د ابن فيروز البغدادي بتنيس. قاال: َحدَّ

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ  ِد ْبِن ِعيَسى البز از َأْنَبَأَنا َأُبو اْلَحَسِن  الز هري  َحدَّ
ثنا   ثنا محم د بن فيروز أبو جعفر حد  َأْحَمَد المصري حد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َعِليُّ 

َثَنا اْبُن َأِبي ِذْئٍب َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد   -يعنى ابن على -عاصم  َحدَّ
ِ ْبِن َعْوٍف َعْن َعبْ  ْحَمِن ْبِن َأْزَهَر َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم. َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ  َّللاَّ ِد الرَّ

ُجِل ِمْن َغْيِر ُقَرْيشٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: »للقرشي مثال َقوََّة الرَّ َقاَل    «.َصلَّى َّللاَّ
: َوَما ُيِريُد ِإال ُنْبَل الرَّْأِي.   الزُّْهِريُّ

 صحيح 399 1555
الوليد بن عبد  محمد بن 

الحميد القرشي البسري  
 أبو عبد هللا 

ثنا محم د بن   َثَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن عبد هللا بن مهدي حد  َحدَّ
َثَنا   ثنا محم د بن جعفر، َحدَّ ثنا محم د بن الوليد البشري، حد  مخلد العط ار، حد 

ُمَجاهِ  َعْن  َعْن ُحَصْيٍن  ِ  ُشْعَبُة،  َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َقاَل:  ُعَمَر  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ َعْن  ٍد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي َفَلْيَس مني«    َصلَّى َّللاَّ
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صحيح. رجال إسناده   815 1556
 كلهم ثقات. 

محمد بن عبد هللا بن 
ميمون اإلسكندراني أبو  

 بكر

، أخبرنا أبو بكر   َأُبو بكر البرقاني، أخبرنا الحسين بن علي الت ميمي  َأْخَبَرَنا 
ِ ْبِن َمْيُمونٍ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ بغدادي    -محم د ابن إسحاق بن خزيمة، َحدَّ

، َعْن َيْحَيى، َعنْ   -باإلسكندرية  َثَنا اأَلْوَزاِعيُّ َثَنا اْلَوِليُد. َقاَل: َحدَّ  َأِبي َسَلَمَة، َحدَّ
ْحَمُن،  ُ: َأَنا الرَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َقاَل َّللاَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ِحَم، َواْشَتَقْقُت لها اسما ِمِن اْسِمي، َفَمْن َوَصَلَها َوَصْلُتُه َوَمْن  َوَأَنا َخَلْقُت الرَّ

 َقَطَعَها َبَتتُُّه«  

الحارث بن سريج النقال   صحيح 1215 1557
 الخوارزمي ابو عمر 

ثنا   و اف، حد  أنبأنا الحسن بن أبي بكر، أنبأنا محم د بن أحمد بن الحسن الص 
ِريرُ  اْلِمْنَهاِل الضَّ ُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَّ َأُبو َعْبِد    -إبراهيم بن هاشم بن الحسين، َحدَّ

َثَنا ُشْعَبُة َعْن  وحارث ابن ُسَرْيٍج    -هللا َثَنا َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َحدَّ اُل َقاال: َحدَّ النَّقَّ
ُسَلْيَماَن اأَلْعَمِش، َعْن َأِبي َظْبَياَن َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأيََّما َصِبيٍ  َحجَّ ُثمَّ َبَلَغ اْلِحْنَث، فَ  ًة ُأْخَرى، َّللاَّ َعَلْيِه َأْن َيُحجَّ َحجَّ
ُثمَّ  َعْبٍد َحجَّ  َوَأيَُّما  ُأْخَرى،  ًة  َيُحجَّ َحجَّ َأْن  َفَعَلْيِه  َهاَجَر،  ُثمَّ  َأْعَراِبيٍ  َحجَّ  َوَأيَُّما 

 ُأْعِتَق َفَعَلْيِه َأْن َيُحجَّ مرة ُأْخَرى  « 

 صحيح 1291 1558
بن يزيد المقرئ ابو   رويم

 الحسن 

َثَنا َأْحَمُد   ق اق َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن اْلُحَسْين اْلَقطَّان أخبرنا ُعْثَمان بن أحمد الد 
ثنا رويم  -َصاِحُب َأِبي عبيد  -ْبُن ُيوُسَف التَّْغِلِبيُّ    -وهو ابن يزيد المقرئ   -حد 

َثَنا َلْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َعِقيٍل َعنِ  َثِني َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ    َحدَّ اْبِن ِشَهاٍب َقاَل َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإَذا َأْخَصَبِت اأَلْرُض َفاْنِزُلوا َعْن َظْهِرُكْم،  َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

و  بنقبها  عليها  فامضوا  اأَلْرُض  َأْجَدَبِت  َوِإَذا  اْلَكأَلِ،  ِمَن  ُه  َحقَّ عليكم  َفَأْعُطوُه 
 بالدلجة فإن األرض تطوى بالليل  . 

العباس ْبن غالب،  صحيح 1828 1559
 الوراق 

َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد بن عبد هللا المعدل، أخبرنا محم د بن عمرو بن البختري 
ثنا وكيع،  ثنا عباس بن غالب، حد  ثنا محم د بن عبدك القزاز، حد  ز از، حد  الر 
َأنَّ   ْبِن عتبة َعْن َسُمَرَة:  َزْيِد  َعْن  َخاِلٍد  ْبِن  َمْعَبِد  َعْن  َوُسْفَياُن  ِمْسَعٌر  َثَنا  َحدَّ
اْلِعيَدْيِن ِب َسبِ ِح اْسَم َربِ َك اأْلَْعَلى   َيْقَرُأ ِفي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَهْل َأتاَك َحِديُث اْلغاِشَيِة. 

عبد َّللاَّ بن الفضل بن   صحيح  1472 1560
 جعفر، أبو ُمَحمَّد الوراق 

َثَنا َأْحَمد ْبن اْلَفَرِج ْبن َمْنُصور  ِ المقرئ، َحدَّ َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ِ ْبُن اْلَفْضِل   َثَنا َعْبُد َّللاَّ اج الور اق، َحدَّ َورَّاُق َعْبِد الكريم، ْبن ُمَحمَّد بن الحج 

َعْوٍن.  ْبُن  َجْعَفُر  َثَنا  َحدَّ شاكر،  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  اْلَبْخَتِريِ   َأُبو  َثَنا   َحدَّ
َأُبو َسِعيٍد محمد بن موسى الصيرفي، حدثنا أبو العباس محمد بن   َوَأْخَبَرَنا 

، أخ ثنا إبراهيم بن عبد هللا العبسي  برنا جعفر بن عون،  يعقوب األصم، حد 
َثْتِني َأْسَماُء اْبَنُة ُعَمْيٍس   َثِني ُموَسى اْلُجَهِنيُّ َعْن َفاِطَمَة اْبَنِة َعِليٍ  َقاَلْت: َحدَّ َحدَّ
: »َأْنَت ِمنِ ي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ِلَعِليٍ  َأنََّها َسِمَعِت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

.ِمْن ُمو  «  َلْفُظ َحِديِث َأِبي اْلَبْخَتِريِ   َسى ِإال َأنَُّه َلْيَس َبْعِدي َنِبيٌّ

محمد بن عثمان بن   إسناده صحيح  265 1561
 كرامة العجلي أبو جعفر 

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، أخبرنا محم د  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن  ثنا محم د بن عثمان بن كرامة، َحدَّ بن مخلد العط ار، حد 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َجِريِر ْبِن َحاِزٍم، َعْن ُحَمْيٍد، َعْن َأَنٍس َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى   َّللاَّ
ْطَب َمَع اْلِخْرِبزِ   َيْجَمُع َبْيَنُهَما.  -َيْعِني اْلِبطِ يخَ  -َيْأُكُل الرَّ

 إسناده صحيح  551 1562
أحمد بن صالح بن عمر  

 المقرئ أبو بكر 

أخبرناه أبو َعْبد َّللاَّ ْبن الحسين ْبن الحسن ْبن ُمَحمَّد ْبن القاسم المخزومي 
ثنا جعفر بن محم د بن نصر الخالدي  ثنا أبو جعفر محم د ابن    -إمالء  -حد  حد 

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ُموَسى َقاَل َسَأْلُت َأَبا بكر بن عياش وعنده    -يوسف التركي َحدَّ
َفَأْخَبَرَنا َعْن َأِبي ُحَصْيٍن َعْن َأِبي بردة. قال: كنت عند عبيد    -هشام بن اْلَكْلِبي ِ 

هللا ابن زياد، وأتى ِبُرُءوٍس ِمْن ُرُءوِس اْلَخَواِرِج، َفَجَعْلُت ُكلََّما ُأِتَي ِبَرْأٍس َأُقوُل:  
ِ ْبُن َيِزيَد اأَلْنَصاِريُّ   َوَقاَل: َيا اْبَن َأِخي، ِإَلى النَّاِر، ِإَلى النَّاِر، َفَعيََّرِني َعْبُد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ُجِعَل َعَذاُب َهِذِه   َوَما َتْدِري؟ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 اأُلمَِّة ِفي ُدْنَياَها«  

 إسناده صحيح  1311 1563
زياد بن ايوب بن زياد  

 هاشم،الطوسي ابو 
 يعرف بدلويه

ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل   َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد َّللاَّ أخبرنا أبو عمر بن مهدي  َحدَّ
َقاَل   اْلَحَسِن  َعِن  ُيوُنُس  َأْخَبَرَنا  ثنا هشيم  أي وب حد  ثنا زياد بن  المحاملي  حد 

َثَنا اأَلْسَوُد ْبُن َسِريٍع. َقاَل: ُكنَّا ِفي َغَزاٍة َفَأَصْبَنا ظَ  َفًرا، َوَقَتْلَنا ِفي اْلُمْشِرِكيَن َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يََّة، َفَبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ   َحتَّى َبَلَغ ِبِهُم اْلَقْتُل ِإَلى َأْن َقَتُلوا الذُّرِ 

يََّة؟! أَ  يًَّة، َفَقاَل: »َما َباُل َأْقَواٍم َبَلَغ ِبِهُم اْلَقْتُل ِإَلى َأْن َقَتُلوا الذُّرِ  ال ال َتْقُتُلنَّ ُذرِ 
يَّةً  ِ َأَو َلْيَس ُهْم َأْوالَد اْلُمْشِرِكيَن؟ َقاَل: »َأَو    «.َأال ال َتْقُتُلنَّ ُذرِ  ِقيَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ

 َلْيَس ِخَياُرُكْم َأْوالَد اْلُمْشِرِكيَن؟!  « 

 إسناده صحيح  1324 1564
سليمان بن االشعث بن  

اسحاق االزدي  
 السجستاني ابو داود 

ار،   ف  ل، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن محمد بن عبد هللا المعد 
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن اأَلْشَعِث ْبِن ِإْسَحاقَ  َثَنا    -َأُبو داود   -َحدَّ ثنا أبو سلمة، َحدَّ حد 

اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس: َأنَّ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم آَخى  َحمَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
ِ ْبِن مسعود.  َبْيَن الزَُّبْيِر َوَبْيَن َعْبِد َّللاَّ

 إسناده صحيح  1452 1565
عبد َّللاَّ بن خالد بن  
 يزيد، اللؤلؤي البصري 

ثنا يوسف بن عمر القو اس، َأْخَبَرَنا َيْحَيى  َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َطاِلٍب، حد 
ِ ْبُن َخاِلِد ْبِن َيِزيَد اللؤلؤي  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ِد ْبِن َصاِعٍد َقاَل: َحدَّ بالعسكر  -ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا َعْبُد اأَلْعَلى ْبُن َعبْ   -سنة تسع وأربعين ومائتين َثَنا َحدَّ ، َحدَّ اِميُّ ِد اأَلْعَلى السَّ
  ِ ْعُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ اْلُجَرْيِريُّ َعْن َأِبي َنْضَرَة َعْن َأِبي َسِعيٍد َقاَل: َغال السِ 

َ ُهَو اْلُمقَ  ِ؟ َقاَل: »ِإنَّ َّللاَّ ْمَت َيا َرُسوَل َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاُلوا: َلْو َقوَّ ُم، َصلَّى َّللاَّ وِ 
ِإنِ ي أَلْرُجو َأْن ُأَفاِرَقُكْم ِحيَن ُأَفاِرَقُكْم َوال َيْطُلُبِني َأَحٌد ِبَمْظَلَمٍة َظَلْمُتَها ِفي نفس  

 وال مال«  

 إسناده صحيح  1585 1566
عبد العزيز بن َعِلي  بن  
َأْحَمَد ْبِن الحسين، أبو  

 القاسم األنماطي 

َثِني َأِبي َعْن َقَتاَدُة َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن   َثَنا ُمَعاُذ بن هشام الدستوائي، َحدَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َيا َنِبيَّ   َعبَّاٍس َأنَّ  ِ ِإنِ ي َشْيٌخ   َرُجال َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ

َ ُيَوفِ ُقِني ِفيَها ِلَلْيَلِة اْلَقْدِر. َقاَل:   َكِبيٌر َيُشقُّ َعَليَّ اْلِقَياُم، َفُمْرِني ِبَلْيَلٍة َلَعلَّ َّللاَّ
اِبَعِة«. »َعَلْيَك   ِبالسَّ
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 إسناده صحيح  1589 1567

عبد الوهاب بن عبد  
ويقال: ابن  -الحكم
بن نافع، أبو   -الحكم

 الحسن الوراق  

َثَنا   َحدَّ َقاَل:  َمْهِديٍ   ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  اْلَواِحِد  َعْبُد  ُعَمَر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ِإْسَماِعيَل اْلَمَحاِمِليُّ  ِ اْلُحَسْيُن ْبُن  َأُبو َعْبِد َّللاَّ َثَنا    -ِإْمالءً   -اْلَقاِضي  َقاَل: َحدَّ

ثنا أبو ضمرة عن أبي خازم َعْن َأِبي َسَلَمَة َقاَل: َما  َعْبُد اْلَوهَّاِب اْلَورَّاُق، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َنَزَل اْلُقْرآُن   َأْعَلُمُه ِإال َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َما َعَرْفُتْم منه َفاْعَمُلوا    -َثالَث َمرَّاتٍ   -َأْحُرٍف، اْلِمَراُء ِفي اْلُقْرآِن ُكْفرٌ   َعَلى َسْبَعةِ 
وُه ِإَلى عالمه«  .  ِبِه، َوَما َجِهْلُتْم ِمْنُه َفُردُّ

علي ْبن بحر ْبن بري،   إسناده صحيح  1732 1568
 َأُبو الحسن القطان   

َأْحَمَد ْبِن َفاِرٍس،   ِ ْبُن َجْعَفِر ْبِن  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ َقاَل: َحدَّ َأُبو  َأْخَبَرَنا 
  ، ثنا علي  بن بحر البغدادي  ، حد  ِ ْبِن َمْسُعوٍد العبدي  َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ

ثنا هشام، أخبرنا معمر عن جعفر الخرزي َعْن   َيِزيَد ْبِن اأَلَصمِ  َعْن َأِبي  حد 
ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا عليه َوَسلََّم: »َرَأْيُت َجدَّ َبِني َعاِمٍر َجَمال 

 آَدَم ُمَقيًَّدا ِبُعْصٍم َيْأُكُل ِمْن ِسْدَرٍة« 

 إسناده صحيح  1865 1569
عقبة ْبن أبي الصهباء،  
َأُبو خريم، مولى باهلة  

 البصري  

ثنا أحمد   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن أبي بكر، أخبرنا إسماعيل بن علي  الخطبي، حد 
َثَنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن َأِبي ُخَرْيٍم قال: سمعت سالم   بن يحيى الحلواني، َحدَّ

ُعَمرَ  ابن  هللا  عبد  ا  -بن  ِإنِ ي]- لنَّْفرِ َعِشيََّة  َوَكاُنوا    َيُقوُل[  ِعَراِقيِ يَن،  أَلُظنُُّكْم 
ِ ِمْن َأْهِل اْلِعَراِق، َوال  َيْسَأُلوَنُه َعْن َأْشَياَء َفَقاَل: َما َرَأْيُت َقْوًما َأْتَرَك ِلِكَتاِب َّللاَّ

ِ بْ  َثِني َعْبُد َّللاَّ   - ُن ُعَمرَ َأَشدَّ َمْسَأَلًة َعْن ُسنٍَّة َوَفْرٍض، َوال َأْتَرَك ِلَذِلَك ِمْنُهْم. َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َنَفٍر ِمْن َأْصَحاِبِه    -َيْعِني َأَباهُ  َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َفَقاَل: »َيا َهُؤالِء َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن أني رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م ِإَلْيُكُم؟« 
َ َأْنَزَل ِفي ِكَتاِبِه: َمْن َقاُلوا: َبَلى ِإنََّك َرُسوُل َّللاَِّ  . َقاَل: »َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َّللاَّ

َ، َوَأنَّ  َأَطاَعِني َفَقْد َأَطاَع َّللاََّ؟« َقاُلوا: َبَلى َنْشَهُد َأنَّ َمْن َأَطاَعَك َفَقْد َأَطاَع َّللاَّ
ِطيُعوِني، َوِإنَّ ِمْن َطاَعِتي َأنَّ ِمْن َطاَعِتِه َطاَعَتَك. َقاَل: »َفِإنَّ ِمْن َطاَعِتِه َأْن تُ 

َتُكْم َوِإْن َصلُّوا ُقُعوًدا َفَصلُّوا   ُقُعوًدا«. ُتِطيُعوا َأِئمَّ

يحيى بن مخلد، أبو    إسناده صحيح  2146 1570
 زكري ا البغدادي    

ل، حدثنا محم د بن عبد الر حمن المخلص، حدثنا ابن   ٍد الخال  َثِني َأُبو ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا َيْحَيى ْبُن َمْخَلدٍ  حدثنا عمرو    -َأُبو َزَكِريَّا َجاُر يوسف القط ان   -صاعد، َحدَّ

َعْن  ُث  ُيَحدِ  َأِبي  َسِمْعُت  َقاَل:  ُسَلْيَماَن  ْبُن  ُمْعَتِمُر  َثَنا  َحدَّ  ، الكالبي  بن عاصم 
َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّ  ُ َعَلْيِه  ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح َعْن  ِبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َ َيْرَضى َلُكْم َأْن ُتَناِصُحوا َمْن َوالُه هللا أمركم  «.َوَسلََّم »ِإنَّ َّللاَّ

 إسناده صحيح  2147 1571

َيْحَيى ْبن ُمَحمَّد ْبن   
أْعَين ْبن أبي الوزير،  

ْحَمن  َأُبو َعْبد الرَّ
 اْلَمْرَوِزي   

، أخبرنا محم د بن مخلد، حدثنا يحيى بن محم د بن  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ 
اٍن َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن   أعين، حدثنا الن ضر بن شميل، َأْخَبَرَنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ

وَل َّللاَِّ َصلَّى  َعْن َأِخيِه َيْحَيى ْبِن ِسيِريَن َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َسِمْعُت َرسُ 
ا، َتَعبًُّدا  ا َحقًّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَلبِ ي: »َلبَّْيَك َحقًّ  َوِرقًّا«. َّللاَّ

عبد الملك بن عبد   إسناده صحيح   1571 1572
 العزيز، أبو نصر التمار   

ُد بن أحمد بن رزق، أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي،   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْبِن َشِبيٍب   َعِليِ   ْبُن  اْلَحَسُن  َثَنا  َقاال: َحدَّ اُر  التَّمَّ اْلَهْيَثِم  ْبِن  ْبُن ِعيَسى  َوَأْحَمُد 

َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد اْلَعِزيزِ  ، َحدَّ َوُهْدَبُة ْبُن َخاِلٍد َقاال:    - ْصرٍ َأُبو نَ   -اْلَمْعَمِريُّ
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َثَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل:   َحدَّ
ُيْصِبحُ  ِحيَن  َقاَل  »َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َمرَّةٍ   -َقاَل    -ِماَئَة 

َلُه ُسْبَحانَ  ُغِفَرْت  َمرٍَّة  ِماَئَة  َوِبَحْمِدِه   ِ ُسْبَحاَن َّللاَّ ُيْمِسي  َوِحيَن  َوِبَحْمِدِه،   ِ  َّللاَّ
 ُذُنوَبُه َوِإْن َكاَنْت َأْكَثَر ِمْن َزَبِد اْلَبْحِر«  .

1573 924 
إسناده صحيح من  

 طريقيه

إسماعيل بن أبي مسعود  
كاتب   إسحاق،أبو 

 الواقدي 

ُد  . َوَأُبو َسِعيٍد ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو بكر أحمد بن الحسن ْبِن َأْحَمَد اْلَحَرِشيُّ
ْيَرِفيُّ  َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس    -َجِميًعا ِبَنْيَساُبورَ   -ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل الصَّ َقاال: َحدَّ

اْلَعبَّا  َثَنا  َحدَّ األصم،  َيْعُقوَب  ْبُن  ُد  . ُمَحمَّ وِريُّ الدُّ ُمَحمٍَّد  ْبُن   ُس 
َوَأْخَبَرَنا اْلَحَسُن بن أبي بكر، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن  
َثَنا إسماعيل بن أبي مسعود،   َثَنا َعْبُد اْلَكِريِم ْبُن اْلَهْيَثِم َقاال: َحدَّ زياد القط ان، َحدَّ

َثَنا ُعَبْيُد   ثنا عبد هللا بن إدريس، َحدَّ ِ ْبُن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر. حد  َّللاَّ
َك َلُه   اِلِح الَِّذي َتَحرَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِلَهَذا اْلَعْبِد الصَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِمَن   َأْلًفا  َسْبُعوَن  َوَشِهَدُه  َمَواِت،  السَّ َأْبَواُب  َلُه  َوُفِتَحْت  َلْم اْلَعْرُش،  اْلَمالِئَكِة 
َعْنُه«   ُأْفِرَج  ُثمَّ  َضمًَّة  ُضمَّ  َوَلَقْد  َذِلَك  َقْبَل  اأَلْرِض  ِإَلى   َيْهِبُطوا 

. -َيْعِني َسْعَد ْبَن ُمَعاذٍ  - وِريِ   َواللَّْفُظ ِلَحِديِث الدُّ

 إسناده صحيح.  1298 1574
زيد بن يحيى بن عبيد 
الخزاعي الدمشقي ابو  

 عبد هللا 

ثنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن اْلَحَسن ْبن مقسم اْلُمْقِرئ حد 
  ِ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا زيد بن يحيى الدمشقي َحدَّ ثنا أحمد بن محم د بن حنبل حد  حد 

اْلُخَشِنيُّ َيُقوُل:   ْبُن اْلَعالِء َقاَل َسِمْعُت ُمْسِلَم ْبَن ِمْشَكٍم َيُقوُل َسِمْعُت َأَبا َثْعَلَبةَ 
؟ َقاَل َفَصعََّد النَِّبيُّ َصلَّى  ِ َأْخِبْرِني َما َيِحلُّ ِلي، َوَيْحُرُم َعَليَّ ُقْلُت َيا َرُسوَل َّللاَّ
َب َفَقاَل: »اْلِبرُّ َما َسَكَنْت ِإَلْيِه النَّْفُس، َواْطَمَأنَّ ِإَلْيِه اْلَقْلُب،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَصوَّ َّللاَّ

 اْلُمْفُتوَن« اإِلْثُم َما َلْم َتْسُكْن ِإَلْيِه النَّْفُس، َوَلْم َيْطَمِئنَّ ِإَلْيِه اْلَقْلُب، َوِإْن َأْفَتاَك وَ 

 إسناده صحيح.   1440 1575
عبد َّللاَّ بن حبيب بن  

ربيعة، أبو عبد الر حمن  
 السلمي الكوفي    

يَّاُد، أخبرنا أحمد بن يوسف بن خالد،   ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُيوُسَف الصَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
اُد ْبُن َسَلَمَة َعْن  َثَنا َحمَّ ثنا عفان بن مسلم، َحدَّ ثنا الحارث بن محم د، حد  حد 

ا  ِ ْبِن َحِبيٍب َوُهَو َيْقِضي ِفي َمْسِجِدِه  َعَطاِء ْبِن السَّ ِئِب َقاَل: َدَخْلَنا َعَلى َعْبِد َّللاَّ
َثِني َمْن َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى  ْلَت ِإَلى ِفَراِشَك؟ َفَقاَل: َحدَّ ُ َلْو َتَحوَّ َفُقْلَنا: َيْرَحُمَك َّللاَّ

اْلَعْبدُ  َيَزاُل  »ال  َيُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َيْنَتِظُر َّللاَّ ُمَصالُه  ِفي  َكاَن  َما  َصالٍة  ِفي   
الَة، َتُقوُل اْلَمالِئَكُة اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه، اللَُّهمَّ   َقاَل: َفُأِريُد َأْن َأُموَت   اْرَحْمُه«.الصَّ

 َوَأَنا ِفي َمْسِجِدي.

إسناده صحيح. وله  1910 1576
 شواهد عدة 

الفضل ْبن َأْحَمد ْبن  
الذَّيال، َأُبو  منصور ْبن 

 اْلَعبَّاس الزبيدي 

ِد بن معروف  ِ ْبُن ُمَحمَّ ٍد ُعَبْيُد َّللاَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َطاِلٍب، َحدَّ
الزَُّبْيِديُّ  َمْنُصوٍر  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  اْلَفْضُل  َثَنا  َحدَّ حفظه  -القاضي،  من    -إمالء 

ثنا زياد ابن أي وب، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُعَليََّة َعْن َأيُّوَب َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن    حد  َحدَّ
ُعَمَر، َأنَُّه َتَزوََّج اْمَرَأًة َفَأَصاَبَها َشْمَطاُء َفَطلََّقَها، َوَقاَل: َحِصيٌر ِفي َبْيٍت، َخْيٌر  

ِ َما َأْقَرُبُكنَّ َشْهَوًة، َوَلكِ  ُ  ِمَن اْمَرَأٍة ال َتِلُد، َوَّللاَّ نِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد َفِإنِ ي ُمَكاِثٌر ِبُكُم اأُلَمَم َيْوَم اْلِقَياَمِة«   َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َتَزوَّ

. 
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إسناده صحيح. وله  993 1577
 شواهد. 

أنيس بن عبد هللا بن  
عبد الرحمن المقرئ 

 عمر النخاس أبو 

ثنا أنيس بن  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن بن أبي بكر أخبرنا إسماعيل بن على الخطبي حد 
ثنا أبو معم ر القطيعي َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش َعْن َيْحَيى ْبِن   عبد هللا حد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َسِعيٍد َعْن عراك ابن َماِلٍك َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َثَناُه َأُبو َمْعَمٍر َمرًَّة    ُتْهَمٍة.َحَبَس ِفي   َثَنا َأُبو َبْكِر  َقاَل ُأَنْيٌس: َوَحدَّ ُأْخَرى، َقاَل َحدَّ

ُ َعَلْيِه   ْبُن َعيَّاٍش َعْن يحيى ابن َسِعيٍد َعْن ِعَراِك ْبِن َماِلٍك: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 َوَسلََّم َحَبَس ِفي ُتْهَمٍة. 

1578 1967 

إسناده صحيح. وقد  
رواه البخاري في  

صحيحه من حديث  
ابن عباس رضي هللا  

 عنهما 

موسى بن حمدون، أبو   
 عمران البزاز العكبري:

، أخبرنا أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلي، َأْخَبَرَنا َأُبو ِعْمَراَن ُموَسى  َأْخَبَرَنا اْلَبْرَقاِنيُّ
اعر، حدثني وهب بن جرير   -بعكبرا  -ْبُن َحْمُدوَن اْلُعْكَبِريُّ  ثنا حجاج بن الش  حد 

َثَنا َأِبي قَ  ُث َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َعِن اْبِن  بن حازم، َحدَّ اَل: َسِمْعُت َأيُّوَب ُيَحدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أن جبرائيل ِحيَن َرَكَض  َعبَّاٍس َعْن َأِبيِه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َتْجَمُع اْلَبْطَحاَء،    -َأْو ُأمُّ ِإْسَماِعيلَ   -َزْمَزَم ِبَعِقِبِه، َجَعَلْت َهاَجرُ 
ُ َهاَجرَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َرِحَم َّللاَّ ِإْسَماِعيلَ   - َّللاَّ َلْو تركتها لكانت َعْيًنا    -َأْو ُأمَّ 

 َمِعيًنا«  .

1579 234 

إسناده صحيح.  
والحديث دون قوله  

))وإن ريحها...(( له 
شواهد عدة بعضها في  

 الصحيحين 

محمد بن عبد الملك بن  
مروان الدقيقي الواسطي  

 أبو جعفر 

ثنا   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر بن مهدي، َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبِن َعيَّاٍش اْلَقطَّاُن، حد 
ثنا شعبة، عن الحكم  ثنا وهب بن جرير، حد  محم د بن عبد الملك الدقيقي، حد 

ِ ْبُن ُعَمَر: قَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  بن مجاهد قال: َقاَل َعْبُد َّللاَّ اَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َعى ِإَلى َغْيِر َأِبيِه َلْم َيِرْح رائحة الجنة؟ وإن ريحها ِمْن َقْدِر َسْبِعيَن   »َمِن ادَّ

 َعاًما« َعاًما، َأْو َمِسيَرِة َسِبعَين 

1580 496 

إسناد الطريق الثاني  
صحيح مع غرابته.  
والحديث صحيح، له  

 شواهد عدة. 

أحمد بن الحسن بن  
محمد المروذي الشاهي  

 أبو نصر 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعطَّارُ   -ِباْنِتَقاِء َأِبي اْلَحَسِن النعيمي  -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ُمَحمَّ
المروذى  الشاهي  محم د  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  َأْحَمُد  َنْصٍر  َأُبو  َثَنا  علينا    -َحدَّ قدم 

حفظه من  المثن ى.  -بغداد  عيسى  بن  على  ثنا   حد 
البرقا بكر  أبو  ْبِن  وأخبرنا  ِد  ُمَحمَّ ْبِن  ِعيَسى  ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  َأُبو  َثَنا  َحدَّ ني 

ُد  َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ اْلُمَثنَّى ْبِن َحاِجِب ْبِن َهاِشٍم المالينى، إمالء من حفظه، َحدَّ
َثَنا َأُبو ُمْصَعٍب َعْن َماِلٍك َعْن َناِفٍع َعِن ابْ  ِن ُعَمَر  ْبُن َأْحَمَد ْبِن أبي عون َحدَّ

ِ َجَناَح   ْنَيا َتِزُن ِعْنَد َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َلْو َكاَنِت الدُّ َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َبُعوَضٍة َما َسَقى َكاِفًرا ِمْنَها َشْرَبَة َماٍء« 

1581 585 
إسناد الطريق الثاني  
صحيح. رجاله كلهم  

 ثقات. 

أحمد بن عيسى بن  
محمد الهاشمي أبو  

 الطيب 

، أخبرنا محم د  لت األهوازي  ِد ْبن َأْحَمد ْبن الص  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َثِني َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى اْلَهاِشِميُّ َأُبو الطَّيِ ِب ِمْن َأْصِلِه.  ابن مخلد العطار، َحدَّ

ِإْبَراِهيَم  ْبُن   ِ َعْبُد َّللاَّ اْلُحَسْيِن  َأُبو  َثَنا  ل، َحدَّ المعد  َعِليٍ   َأِبي  ْبُن  َعِليُّ  َوَأْخَبَرَنا 
ِد ْبِن عبد هللا بن عيسى بن َعْبد َّللاَّ   َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبِن ُمَحمَّ الزينبي، َحدَّ

ثنا ُد   ْبن َعِليِ  ْبن َعْبد َّللاَّ ْبِن َعبَّاٍس، حد  َثَنا ُمَحمَّ سعيد بن يحيى األموي، َحدَّ
ْبُن ُفَضْيٍل، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 
 َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا َأَبا َطْيَبَة َفَحَجَمُه، َفَسَأَلُه َعْن َخَراِجِه َفَقاَل: َثالَثُة آُصٍع. َفَوَضعَ 

 َعْنُه َصاَعْيِن، َوَأْعَطاُه َأْجَرُه. 
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إسناد الطريق الثاني   882 1582
 صحيح. وله شواهد. 

إبراهيم بن علي بن  
الحسن القافالني أبو  

 إسحاق 

َقاَل:  اْلَحاِفُظ  ِر  اْلُمَظفَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا   ، األنماطي  هللا  عبد  بن  أحمد  أخبرنا 
َثَنا َأْخَبَرَنا َأُبو   ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَحَسِن بن سليمان بن شريح، َحدَّ

ِ ْبِن ِإْدِريَس. وَأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن   َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ
الهاشمي الواحد  حد    -بالبصرة   -عبد  المادرائي،  إسحاق  بن  علي  ثنا  ثنا  حد 

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش،   أحمد بن عبيد هللا النرسي، أخبرنا أحمد بن يونس، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  ِ: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ٍر.  ُيوِضُع ِفي النرسي: هذا عندي في موضعين؛ قال أبو بكر بن   َواِدي ُمَحسِ 
 موضع موقوف وهاهنا هو مسند: لفظ حديث ابن المظفر. 

1583 499 

إسناده حسن. 
والحديث صحيح روي 
من حديث سعيد بن  

 زيد وغيره. 

أحمد بن الحسين بن  
عبد الملك المؤدب  

  جعفر،القصري أبو 
 يعرف بابي الشمقمق 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن   َأْخَبَرَنا ابن شهريار أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب َحدَّ
الشمقمق أبو  المؤد ب  اْلَمِلِك  َعْبِد  هبيرة   -ْبِن  ابن  بن    -بقصر  حامد  ثنا  حد 

ثنا سفيان بن عيينة عن شقير بن الحسن َعْن َحِبيِب ْبِن   يحيى البلخي حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعْشَرٌة ِمْن  َأِبي َثاِبٍت َعِن اْبنِ   ُعَمَر َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

اْلَجنَِّة،  َوُعْثَماُن ِفي  اْلَجنَِّة،  َوُعَمُر ِفي  اْلَجنَِّة  َبْكٍر ِفي  َأُبو  اْلَجنَِّة،  ُقَرْيٍش ِفي 
َوالزَُّبيْ  اْلَجنَِّة،  ِفي  َوَطْلَحُة  اْلَجنَِّة،  ِفي  اْلَجنَِّة، َوَعِليٌّ  ِفي  َوَسْعٌد  اْلَجنَِّة،  ِفي  ُر 

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف ِفي اْلَجنَِّة، َوَأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح   َوَسِعيٌد ِفي اْلَجنَِّة، َوَعْبُد الرَّ
 ِفي اْلَجنَِّة«  

1584 466 

رجال إسناده حديثهم  
حسن، والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى 

أحمد بن إسحاق بن  
نيخاب الطيبي أبو  

 الحسن 

َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَمِلِك بن محمد بن عبد هللا الواعظ َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن 
َثَنا   ِنيَخاَب. ارقطني  َحدَّ َوَأْخَبَرَنا ]أبو[ القاسم األزهرى أخبرنا على بن عمر الد 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن  اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَبْرَدعِ  يُّ َوَأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِنيَخاَب. َقاال: َحدَّ
َثَنا َعْبُد اأَلْعَلى َعْن ُعَبْيِد   ثنا نصر بن على َحدَّ محم د بن شاكر الزنجاني حد 

ُ َعَلْيِه وَ  ِ َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َسلََّم: »ِإَذا َّللاَّ
آِخُر َحِديِث الدارقطني،   َمرَّاٍت« َهَذاَوَلَغ اْلَكْلُب ِفي ِإَناِء َأَحِدُكْم َفْلَيْغِسْلُه َسْبَع  

 َوَزاَد َعْبُد اْلَمِلِك »أوالهن بالتراب 

1585 1306 

إسناده صحيح.   
رجاله كلهم ثقات، وقد  

صح من غير هذا  
 الوجه. 

زكريا بن يحيى بن زكريا  
 الباهلي ابو الفضل 

ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل   َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد َّللاَّ أخبرنا أبو عمرو بن مهدي  َحدَّ
ثنا الحج    -إمالء  -المحاملي   ثنا زكري ا بن يحيى بن زكري ا حد  اج بن المنهال  حد 

ثنا حم اد بن ُسَلْيَماَن َعْن ِرْبِعيِ  ْبِن ِحَراٍش َأْن َشَبَث  ثنا حم اد بن سلمة حد  حد 
ا اْنَصَرَف َقاَل َما ُيْقِعُدَك َيا ُحَذْيَفُة؟   ْبَن ِرْبِعيِ  َبَصَق ِفي ِقْبَلِتِه، َفَقَعَد ُحَذْيَفُة، َفَلمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإَذا َقاَل َرَأْيُتَك َبَصْقَت ِفي ِقْبَلتِ  َك، َوَأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه ِبَوْجِهِه، َفال َيْبُزَقنَّ َأَحُدُكْم ِفي َوْجِهِه، َوال  الِة ُيْقِبُل َّللاَّ ُجُل ِفي الصَّ َقاَم الرَّ

 َيَسارِِه« نه، ولكن يبزق َعْن َيْبُزَقنَّ َعْن َيِميِنِه، َفِإنَّ َكاِتَب اْلَحَسَناِت َعْن يمي

1586 1572 
إسناده قوي. وله  
 شواهد يصح بها. 

عبد الملك بن هوذة بن 
 خليفة، البكراوي  

ثنا أبو رزق الهزاني،   -بالبصرة  -َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن الحسن النجاد  حد 
ثنا زيد بن الحباب ، حد  ثنا عبد الملك بن هوذة البكراوي    - أبو الحسين  -حد 

ِد ْبِن َعْبِد ال َثَنا َعِليِ  ْبِن اْلُمَباَرِك َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر َعْن ُمَحمَّ ْحَمِن ْبِن  َحدَّ رَّ
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ادُ   -َثْوَباَن َعْن َسِعيِد ْبِن ُزَراَرةَ  َقاَل: َكاَن ِمْن ُدَعاِء النَِّبيِ  َصلَّى   -َكَذا َقاَل النَّجَّ
َظَلَمِني،  ِفيَمْن  َثْأِري  َوَأِرِني   ، َعَليَّ َبَغى  َمْن  َعَلى  َوَسلََّم: »اْنُصْرِني  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ

 ْعِني ِبَسْمِعي َوَبَصِري، َواْجَعْلُهَما اْلَواِرَث مني«  .َوَعاِفِني ِفي َجَسِدي، َوَمت ِ 

فيه مجهول وللحديث   425 1587
 طرق اخرى يصح بها. 

محمد بن يزيد بن سعيد  
 النهرواني 

الباغندي  محم د  بن  محم د  ثنا  حد  المظفر  بن  محم د  ثنا  حد  األزهرى    أخبرني 
مد   الص  عبد  بن  أحمد  ثنا  حد  النَّْهَرَواِنيُّ  َسِعيٍد  ْبِن  َيِزيَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثِني  َحدَّ
َثَنا ُشْعَبُة َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك   ثنا وكيع بن الجر اح َحدَّ األنصاري حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »ِإنِ ي أَلْمزَ  ا«  َعْن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ  ُح َوال َأُقوُل ِإال َحقًّ

إسناده ضعيف. وله   908 1588
 طرق عدة يصح بها. 

إبراهيم بن الوليد بن  
أيوب الجشاش أبو  

 إسحاق 

ار  ف  اُر، َأْخَبَرَنا إسماعيل بن محم د الص  ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَحفَّ   -َأْخَبَرَنا ِهالُل ْبُن ُمَحمَّ
وَخ  -وكان ثقة  اُن َوَشْيَباُن ْبُن َفرُّ َثَنا َعفَّ ثنا إبراهيم بن الوليد الجشاش، َحدَّ حد 

. َثَنا َحمَّاُد ْبن َسَلَمَة، َعْن َعِلي ِ   األُُبلِ يُّ َأَنٍس َأنَّ النَِّبيَّ    َقاال: َحدَّ ْبن َزْيد، َعْن 
ِشَفاُهُهْم   ُتْقَرُض  ِرَجاال  ِبي  ُأْسِرَي  َلْيَلَة  »رأيت  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى 
َهُؤالِء؟  َمْن  ِجْبِريُل  َيا  ُقْلُت:  َناٍر.  ِمْن   ِبَمَقاِريَض 

ِتَك َيْأُمُروَن ال نَّاَس ِباْلِبرِ  َوَيْنَسْوَن َأْنُفَسُهْم َوُهْم َيْتُلوَن  َقاَل: َهُؤالِء ُخَطَباٌء ِمْن ُأمَّ
 اْلِكَتاَب َأَفال َيْعِقُلوَن!«  

إسناده ضعيف. وله   1787 1589
 طرق عدة يصح بها. 

علي ْبن الفضل،  
 الواسطي 

َثَنا َأُبو نعيم الحافظ َثَنا َعِليُّ    -إمالء   -َحدَّ ثنا أبو بحر محم د بن الحسن، َحدَّ حد 
ثنا يزيد بن   -ِبَبْغَداَد َسَنَة اثنتين وثمانين ومائتين   -ْبُن اْلَفْضِل اْلَواِسِطيُّ  حد 

اُد ْبن َسَلَمَة َعْن َعِليِ  ْبن َزْيٍد َعْن َأَنٍس َعِن النَّ  ِبيِ  َصلَّى هارون، َأخبرنا َحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َرَأْيُت َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي َناًسا ُتْقَرُض ِشَفاُهُهْم ِبَمَقاِريَض ِمْن  َّللاَّ
النَّاَس   َيْأُمُروَن  ِتَك  ُأمَّ ُخَطَباُء  َهُؤالِء  َقاَل:  ِجْبِريُل؟  َيا  َهُؤالِء  َمْن  َفُقْلُت:  َناٍر، 

 «. َأْنُفَسُهمْ ِباْلَعْدِل، َوَيْنَسْوَن 

1590 430 
إسناده ضعيف. 

وللحديث طرق يصح 
 بها. 

محمد بن يعقوب بن  
إسحاق الخطيب أبو عبد  

 هللا

َثَنا القاضي أبو العالء ُمَحمَّد بن علي الواسطي قال: حدثنا عبيد َّللاَّ ْبن   َحدَّ
ُد ْبُن َيْعُقوَب بن إسحاق   ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ عبد الرحمن ْبن ُمَحمَّد الزهري َحدَّ

َثَنا َأُبو َحْفٍص اْلَفالُس  ثنا   -َعْمُرو ْبُن َعِليٍ  الصيرفي  - الخطيب َحدَّ عيسى  حد 
َثَنا َرْوُح ْبُن اْلَقاِسِم َعْن َمَطٍر اْلَورَّاِق َعْن َناِفٍع َعِن   بن شعيب أبو الفضل َحدَّ
َ ِعَباَد َّللاَِّ،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْذُكُروا َّللاَّ اْبِن ُعَمَر. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َلُه ِبَها َعْشًرا، َوِمْن َعْشٍر ِإَلى  َفِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َقاَل: ُسْبَحاَن َّللاَِّ   َوِبَحْمِدِه َكَتَب َّللاَّ
ُ َلُه،  َ َغَفَر َّللاَّ ُ، َوَمِن اْسَتْغَفَر َّللاَّ ِماَئٍة، َوِمْن ِماَئٍة ِإَلى َأْلٍف، َوَمْن َزاَد َزاَدُه َّللاَّ

ِ َفَقْد   َ ِفي ُمْلِكِه، َوَمْن َأَعاَن  َوَمْن َحاَلْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحدٍ  ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ َضادَّ َّللاَّ
ِ، َوَمْن َقَذَف ُمْؤِمًنا َأْو ُمْؤِمَنًة  َعَلى ُخُصوَمٍة ِبَغْيِر ِعْلٍم َفَقْد َباَء ِبَسَخٍط ِمَن َّللاَّ

ُ ِفي َرْدَغِة اْلَخَباِل َحتَّى َيْأِتَي ِباْلَمْخَرِج، َوَمْن َماَت َوَعَلْيِه َدْيٌن ا  ْقُتصَّ  َحَبَسُه َّللاَّ
 ِمْن َحَسَناِتِه، َلْيَس َثمَّ ِديَناٍر َوال ِدْرَهٍم« 

 عتاب ْبن زياد، المروزي   إسناده قوي  1884 1591
ِد ْبِن ُيوُسَف َقاال: َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، َوُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَّ
ثنا يحيى  ِ ْبِن َعتَّاٍب مربع، حد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ اِفِعيُّ ِ الشَّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ

َثنَ  ثنا عتاب بن زياد، َحدَّ اِئِغ  بن معين، حد  ِريُّ َعْن ِإْبَراِهيَم الصَّ كَّ ا َأُبو َحْمَزَة السُّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْفِصُل َما   َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْفِع َواْلِوْتِر ِبَتْسِليَمٍة، ُيْسِمُعَناَها.  َبْيَن الشَّ

 عتاب ْبن زياد، المروزي   إسناده قوي  1885 1592
، حدثنا عبد هللا بن أحمد بن   افعي  َوَأْخَبَرَنا الحسن وعثمان قاال: أخبرنا الش 
اِئِغ   َثَنا َأُبو َحْمَزَة َعْن ِإْبَراِهيَم الصَّ ثنا عتاب بن زياد، َحدَّ ثنا أبي، حد  حنبل، حد 

 عليه وسل م مثله. َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبيِ  صلى هللا 

 إسناده جيد  582 1593
أحمد بن عيسى بن  

حسان المصري التستري  
 أبو عبد هللا 

ل، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر   َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن محمد بن عبد هللا المعد 
ثنا أحمد بن   ِد ْبِن أبي الدنيا، حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ َأُبو  َأْخَبَرَنا   ، اْلَجْوِزيُّ

ث  ثنا ضمام بن إسماعيل اإلسكندراني، حد  ، حد  ني يزيد بن أبي عيسى المصري 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   حبيب وموسى ابن َوْرَداَن، َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
ا َدَخَل َعَلْيِه  َفَقَد َكْعًبا َفَسَأَل َعْنُه َفَقاُلوا: َمِريٌض، َفَخَرَج َيْمِشي َحتَّى َأَتاُه، َفَلمَّ

. َفَقاَلْت ُأمُُّه: َهِنيًئا َلَك اْلَجنَُّة َيا َكْعُب! َفَقاَل: »َمْن َهِذِه    َقاَل: »َأْبِشْر َيا َكْعُب«
ِ َعزَّ َوَجلَّ  ِ، َقاَل: »َوَما ُيْدِريِك    «؟اْلُمَتَأِليَُّة َعَلى َّللاَّ َقاَل: ِهَي ُأمِ ي َيا َرُسوَل َّللاَّ

 ُيْغِنيِه« َيا ُأمَّ َكْعٍب، َلَعلَّ َكْعًبا َقاَل َما ال َيْعِنيِه، َوَمَنَع َما ال 

 إسناده جيد   796 1594
محمد بن سنان بن يزيد  

القزاز البصري أبو  
 الحسن 

اِهدُ  ثنا علي  بن إسحاق    -ِباْلَبْصَرةِ   - َأْخَبَرَناُه َعِليُّ ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَحَسِن الشَّ حد 
ُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز   َثَنا ُمَحمَّ ِ ْبِن اْلُمَناِدي، َحدَّ ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ المادرائي، َحدَّ

ثنا الن ضر بن شميل، َأُبو ُهَنْيَدَة    ْبِن َأِبي رزمة، حد  َثَنا  ثنا أبو نعامة، َحدَّ حد 
يِق َقاَل:   دِ  ، َعْن ُحَذْيَفَة، َعْن َأِبي َبْكٍر الصَّ اْلَبَراُء ْبُن َنْوَفٍل، َعْن َواالَن اْلَعَدِويِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َيْوٍم َفَصلَّى اْلَغَداَة ُثمَّ َجلَ  َس َحتَّى َأْصَبَح َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ. َوَساَق اْلَحِديَث ِبُطوِلِه.  َحى َضِحَك َرُسوُل َّللاَّ  ِإَذا َكاَن ِمَن الضُّ

 إسناده جيد   797 1595
محمد بن سنان بن يزيد  

القزاز البصري أبو  
 الحسن 

َوَأْخَبَرَناُه اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي، 
ثنا   ثنا روح بن عبادة  حد  ، حد  ثنا علي  بن المديني  إسماعيل بن إسحاق، حد 

َثِني َأُبو ُهَنْيَدَة اْلَبَراُء   َثَنا َأُبو َنَعاَمَة اْلَعَدِويُّ َعْمُرو ْبُن ِعيَسى، َحدَّ القيسي، َحدَّ
 ْبُن َنْوَفٍل، َعْن واالن العدوي، عن حذيفة بن اليمان، عن َأِبي َبْكٍر َقاَل: َأْصَبحَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َيْوٍم َفَصلَّى اْلَغَداَة ُثمَّ َجَلَس  َفَذَكَر اْلَحِديَث    -َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِبُطوِلِه.

رجال إسناده كلهم   271 1596
 ثقات 

محمد بن علي بن  
 محرز أبو عبد هللا 

ثنا   َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد الوزان، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، حد 
ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمْحِرٍز ِبَخَبٍر غريب،   َثَنا ُمَحمَّ محم د بن إسحاق بن خزيمة، َحدَّ

َعَطاٍء   َعْن  ُجَرْيٍج  َثَنا ُسْفَياُن َعِن اْبُن  الز بيري، َحدَّ ثنا أبو أحمد  اْبِن  حد  َعِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اْلَفْجُر َفْجَراِن، َفْجٌر َيْحُرُم   َعبَّاٍس. َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

الُة َويحل  ِفيِه  الة، َوَفْجٌر َتْحُرُم ِفيِه الصَّ  الطََّعام«ِفيِه الطََّعاُم َوتحل ِفيِه الصَّ

 رجال إسناده ثقات.   1764 1597

علي ْبن سهل ْبن ُمَحمَّد  
ْبن َأِبي حيان ْبن سهل 
ْبن غليط بن الصباح  
ابن أبي ذر ْبن َأِبي  

َحيَّاَن  َأِبي  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبِن  َسْهِل  ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  َأُبو  َثَنا  َحدَّ العتيقي،  أخبرنا 
  - َقِدَم َعَلْيَنا ِفي ِذي اْلَقْعَدِة ِمْن َسَنِة ِتْسٍع وسبعين وثالثمائة - ُكوِفيُّ التَّْيِميُّ الْ 

َأُبو اأَلْحَوِص   َثَنا  ثنا هناد، َحدَّ ُبَرْيٍد البجلي، حد  َزْيَداَن ْبِن  ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َسْلَماَن اْلفَ  اِرِسيِ  َقاَل: َقاَل ِلي النَِّبيُّ  َعْن ُمِغيَرَة َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا َسْلَماُن َهْل َتْدِري َما اْلُجُمَعُة؟«   َتْيِن َأْو ثالثا  -َصلَّى َّللاَّ   - َمرَّ
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الصهباء، َأُبو الحسن  
 التيمي الكوفي 

َأُبوُكمْ  َأُبوُكمْ   -قال: قلت هو الذي ُجِمَع ِفيِه  ُيْجَمُع ِفيِه  َقاَل:    -َأْو ُهَو الَِّذي 
َأ  َفَقاَل النَِّبيُّ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا َسْلَماُن َأال ُأْخِبُرُكْم َما اْلُجُمَعُة؟ ِإَذا َتَوضَّ َصلَّى َّللاَّ

اَرٌة   ُجُل ُثمَّ َلِبَس ِثَياَبُه ُثمَّ َأَتى المسجد فأنصت حتى تقضي َصالَتُه، َفَذاَك َكفَّ الرَّ
 اْلَمْقَتَلَة«.ا اْجَتَنَب َلُه ِمَن اْلُجُمَعِة ِإَلى اْلُجُمَعِة الَِّتي َتِليَها مَ 

رجال إسناده كلهم   1796 1598
 ثقات 

علي ْبن ُمَحمَّد ْبن  
 زكريا، يعرف بميمون   

َواْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ َقاال:    أخبرنا البرقاني، َأْخَبَرَنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلُمَزكِ ي
ُد ْبُن َحْمُدوِن ْبِن خالد َثَنا ُمَحمَّ ِد ْبِن َزَكِريَّا   -أبو بكر   -َحدَّ َثِني َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا َعِليُّ   -ميمون الحافظ بالرقة  -اْلَبْغَداِديُّ  أخبرنا خلف بن هشام البز ار، َحدَّ
ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر َقاَل: ُكنَّا ْبُن ُمْسِهٍر عَ  ْن ُعَبْيِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقِبَل ِمْنَها َما   ِإَذا َأَتْيَنا ِبَصَدَقٍة َعَرْضَناَها َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َشاَء، َوَردَّ ِمْنَها َما َشاَء. 
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   املنت ثابت

صحيح، حسن، صحيح لغريه، حسن لغريه، متواتر(املنت: )  
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رقم  م
 الحديث 

 نص الحديث  صاحب الترجمة  مرتبة الحديث 

1599 111 

ملخص الحكم: في 
إسناده من لم يترجم. 
ومتنه صحيح مروي 

 من طرق عدة. 

محمد بن إبراهيم بن  
 معمر الهذلي أبو بكر 

ِ اْلَهْمَداِنيُّ األصبهانى   ِد ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َعْبُد الرَّ
بها قال نبأنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ َقاَل نبأنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم 

نبأ َقاَل  اْلَجْوَهِريُّ  ُمَساِوٍر  نبأنا  ْبِن  َقاَل  َمْعَمٍر  َأِبي  َأُخو  ِإْبَراِهيَم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ نا 
ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َمْيَسَرَة َعْن َطاُوٍس َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: 

ُحوِر. وَقاَل: ِإنَّ َرُسولَ  َّللاَِّ َصلَّى  َأْرَسَل ِإَليَّ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َيْدُعوِني ِإَلى السُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسمَّاُه اْلَغَداَء اْلُمَباَرَك.  َّللاَّ

1600 1357 

إسناده مسلسل 
بالضعفاء. ومتنه  

صحيح، مروي من 
 طرق كثيرة.

سعد بن محمد بن  
الحسن بن عطية بن 

 سعد العوفي 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم  ُل، حدثَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلِد ْبن َجْعَفٍر اْلُمَعدَّ
ثنا عمرو بن عطي ة  ثني أبي، حد  ، حد  ثنا محم د بن سعد العوفي  ، حد  اْلَحِكيِميُّ

َأِبي سَ  َعْن  َعِطيََّة  َعْن  َعِطيََّة  ْبِن  اْلَحَسِن  ابن  ُأمِ   والحسين  َعِن  اْلُخْدِريِ   ِعيٍد 
ْجَس  }َسَلَمَة َقاَلْت: َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة ِفي َبْيِتي:   ُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِ  ِإنَّما ُيِريُد َّللاَّ

َرُكْم َتْطِهيراً  ، َوَفاِطَمُة، 33]األحزاب  {  َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِ  [ َوَكاَن ِفي اْلَبْيِت َعِليٌّ
َواْلُحَسْيُن. َقاَلْت: َوُكْنُت َعَلى َباِب اْلَبْيِت، َفُقْلُت: َأْيَن َأَنا َيا َرُسوَل َّللاَِّ؟  َواْلَحَسُن  

 َقاَل: »َأْنَت ِفي َخْيٍر، َوِإَلى َخْيٍر« 

1601 994 
إسناده ضعيف. ومتنه 

 متواتر. 

بشر بن محمد بن أبان  
بن مسلم السكري  
 البصري أبو أحمد 

ُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ِإْسَماِعيل   أخبرنا أحمد بن  التِ َكِكيُّ .َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
ِد ْبِن   ثنا بشر بن ُمَحمَّ ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي  حد  جعفر بن حمدان حد 

َجْينُ  َثَنا الدُّ ْثَنا، َفَيُقوُل    -َيْعِني اْبِن َثاِبتٍ   -َأَباَن َقاَل َحدَّ َقاَل: ُكنَّا َنُقوُل أَلْسَلَم: َحدِ 
ْثَنا، َفَيُقوُل: َقا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكَذَب  ُكنَّا َنُقوُل ِلُعَمَر َحدِ  َل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«   َعَليَّ ُمَتَعمِ 

1602 1905 

إسناده ضعيف. ومتنه 
صحيح، مروي من 
حديث مجموعة من  

 الصحابة.

الفضل ْبن العباس ْبن  
 إبراهيم ْبن مهران   

  - بالبصرة  -َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن عبد الواحد الهاشمي 
ثنا الفضل بن العب اس بن   ٍد الكريزي، حد  يِم ْبِن ُمَحمَّ ِِ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلحَك َحدَّ

ثنا عيسى ْبُن مَ  ثنا خلف بن هشام، حد  ، حد  ْيُموٍن  إبراهيم ابن مهران البغدادي 
، َعْن ِعْسِل ْبِن ُسْفَياَن، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد   اْلَبْصِريُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َكَتَم ِعْلًما َأْلَجَمُه  ِ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ

ُ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِلَجا  ًما ِمْن النار«  .َّللاَّ

1603 1337 

إسناده ضعيف. ومتنه 
صحيح، مروي من 
حديث جماعة من  

 الصحابة.

سعيد بن مروان بن  
علي البغدادي ابو  

 عثمان 

أحمد   بن  زاهر  أخبرنا   ، اْلَمْرَوِزيُّ اْلَحَسِن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلُمَظفَِّر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َأُبو ُعْثَماَن   ُد ْبُن اْلُمَسيِ ِب األرغياني، َحدَّ ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ السرخسي، َحدَّ

اْلَبْغَداِديُّ  َمْرَواَن  ْبُن  ثَ   -بنيسابور   -َسِعيُد  ِهَشاٍم.َحدَّ ْبُن  َخَلُف   َنا 
ِد ْبِن   َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ وَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر المقرئ، َحدَّ
ثنا خلف   ِ الحضرمي، حد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ، حدثنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ َجْعَفٍر التَِّميِميُّ

ثنا عيسى ْبُن َمْيُموٍن َعْن ِعْسِل ْبِن ُسْفَياَن َعْن  بن هشام المقرئ البز ار، ح  د 
 ُ ِ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
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لِ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم   ُ َّللاَّ َأْلَجَمُه  ِعْلًما  َكَتَم  »َمْن  َيُقوُل:  َوَسلََّم  َوَقاَل    - َجاًماَعَلْيِه 
 ِبِلَجاٍم ِمْن َناٍر«  -اْلَحْضَرِميُّ 

1604 961 
إسناده ضعيف. ومتنه 

صحيح، روي من 
 أوجه عدة. 

إسحاق بن إبراهيم بن  
يونس المنجنيقي الوراق 

 أبو يعقوب 

ثنا إسحاق   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج ْبُن شهريار، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، حد 
ُروَماَن   َأِبي  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ بمصر،  البغدادي  المنجنيقي  إبراهيم  ابن 

َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس َعْن َنافِ  ثنا عبد هللا بن وهب، َحدَّ ، حد  ٍع، َعِن اْبِن  اإِلْسَكْنَدَراِنيُّ
َما ال   ِإَلى  َيِريُبَك  َما  َوَسلََّم: »َدْع  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَل:  ُعَمَر 

 َيِريُبَك«  

إسناده ضعيف. ومتنه  1045 1605
 صحيح من وجه آخر. 

جعفر بن إبراهيم بن  
 نعيم

ِد ْبِن  َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ بي  َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو علي الحسين ْبن َأْحَمد ْبن ماهان الض 
التَّمَّارُ  ثنا    -بالبصرة  -ُموَسى  اْلَبْغَداِديُّ حد  ُنَعْيٍم  ْبِن  ِإْبَراِهيَم  ْبُن  َجْعَفُر  َثَنا  َحدَّ

َعنْ  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  َعمَّاُر  َثِني  َحدَّ عرفة  ابن  َأِبي   الحسن  َعْن  اْلَهَجِريِ   ِإْبَراِهيَم 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   اأَلْحَوِص َعِن عبد هللا اْبِن َمْسُعوٍد. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 :ُ َ َجَعَل َحَسَناِت اْبِن آَدَم ِبَعْشِر أمثالها إلى سبعمائة ِضْعٍف. َقاَل َّللاَّ »ِإنَّ َّللاَّ

ْوَم، ا اِئِم َفْرَحَتْيِن، َفْرَحًة ِحيَن ُيْفِطُر، ِإال الصَّ ْوُم ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبِه، ِإنَّ ِللصَّ لصَّ
ِ ِمْن ِريِح اْلِمْسِك« اِئِم َأْطَيُب ِعْنَد َّللاَّ  َوَفْرَحًة َيْوَم اْلِقَياَمِة، وَلَخُلوُف َفِم الصَّ

1606 2221 
إسناده ضعيف. ومتنه 

صحيح مروي من 
 طرق عدة 

طاهرة بنت أحمد بن   
يوسف األزرق بن  

يعقوب بن إسحاق بن  
 البهلول، التنوخية 

ي َعْن َأِبي َشْيَبَة َعْن   َثَنا َجدِ  َثَنا َأِبي، َحدَّ َأْخَبَرْتَنا َطاِهَرُة ِبْنُت َأْحَمَد َقاَلْت: َحدَّ
َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى ُعْثَماَن ابن ُعَمْيٍر َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب َعْن ِمْحَجٍن َقاَل: َقاَل  

، َوَماُؤَها ِشَفاٌء ِلْلَعْيِن، َواْلَعْجَوُة ِمَن اْلَجنَِّة،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَكْمَأَة ِمَن اْلَمنِ  َّللاَّ
مِ « .   َوِهَي ِشَفاٌء ِمَن السُّ

1607 721 
إسناده ضعيف. ومتنه 

صحيح مروي عن 
 مجموعة من الصحابة 

أحمد بن المبارك بن  
أحمد البراثي أبو بكر,  

 يعرف بأبي الرجال 

َثَنا َأُبو    -َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن اْلُمَباَركِ  َجاِل ِفي ستة عشرين وأربعمائة، َحدَّ َأُبو الرِ 
ثنا أحمد بن    -إمالء   -اْلَحَسن علي ْبن ُمَحمَّد ْبن موسى الت م ار بالبصرة  حد 

ثَ  َواِرِب، َوَخاِلُد ْبُن إسحاق بن إبراهيم، َحدَّ َنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِبي الشَّ
َثَنا َأُبو َعَواَنَة َعْن َعْبِد اأَلْعَلى َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر،  . َقاال: َحدَّ ْمِتيُّ ُيوُسَف السَّ

ُ َعَلْيِه   َوَسلََّم: »َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َفَكَتَمُه ُأْلِجَم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبِلَجاٍم ِمْن َناٍر«  

1608 1111 
إسناده ضعيف. ومتنه 

صحيح مروي عن 
 جماعة من الصحابة.

الحسن بن كليب بن  
معلى األنصاري  
 الخزرجي ابو علي 

ثنا أبو زرعة عبيد   َأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر َأْحَمُد ْبُن علي بن يحيى األسدآباذى حد 
ثنا حسن   َثَنا َأُبو َذرٍ  اْلَقاِسُم ْبُن َداُوَد اْلَكاِتُب حد  هللا ابن عثمان بن علي البن ا َحدَّ

َثَنا َأُبو َعَواَنَة َعْن عَ  ثنا يونس بن محم د َحدَّ ْبِد اأَلْعَلى  بن كليب ابن معلى حد 
ُ َعَلْيِه وسلم:  َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 نار«. »َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمُه َجاَء َيْوَم القيامة ملجما بلجام من 

1609 960 
إسناده ضعيف. ومتنه 

صحيح له طرق  
 كثيرة. وشواهد 

إسحاق بن حاجب بن  
 ثابت المعدل 

ُتوِريُّ  َقاَل: ُقِرَئ َعَلى   َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمَّد ْبن َنْصٍر السُّ
ثنا   َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َحاِجٍب، حد  َأِبي َبْكٍر َأْحَمَد ْبِن سليمان َوَأَنا َأْسَمُع َقاَل: َحدَّ
َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن ُغْصٍن، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َعَطاٍء،   سويد بن سعيد، َحدَّ
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َرُسو َقاَل  َقاَل:  َعبَّاٍس.  اْبِن  من َعِن  »األذنان  وسلم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  ُل َّللاَِّ 
 الرأس«  

1610 958 
إسناده ضعيف. ومتنه 

صحيح له طرق  
 وشواهد عدة.

إسحاق بن حميد بن  
 نعيم المروزي 

اِر ْبُن ُمَحمٍَّد المؤد ب، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم،  َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَغفَّ
ثني إسحاق بن   ثنا عبد الواحد بن زياد،  حد  ثنا عف ان، حد  ، حد  حميد المروزي 

ِ ْبِن َخِليَفَة، َعْن  َثَنا َأُبو َرْوٍق َعِطيَُّة ْبُن اْلَحاِرِث، َعْن َأِبي اْلَغِريِف ُعَبْيِد َّللاَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن إِ  اٍل: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َذا َبَعَث َسِريًَّة َصْفَواَن ْبِن َعسَّ

َقاَل: »اْغُزوا ِبْسِم َّللاَِّ، ال َتغلُّوا، َوال َتْغُدُروا، َوال ُتَمثِ ُلوا، َوال َتْقُتُلوا َوِليًدا« َوَقاَل:  
 »ِلْلُمَساِفِر َثالَثُة َأيَّاٍم، َوِلْلُمِقيِم َيْوٌم َوَلْيَلٌة، َمْسٌح على الخفين«  .

1611 2131 
ومتنه إسناده ضعيف. 

صحيح له شواهد  
 وطرق كثيره 

َيْحَيى ْبن العريان،   
:  اْلَهَروي 

َثَنا اْلَجرَّاُح ْبُن َمْخَلٍد   َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيٍد َوَجْعَفُر ْبُن َأْحَمَد َقاال: َحدَّ
َثَنا َحاِتُم ْبُن ِإْسَماِعيَل َعْن ُأَساَمَة ْبِن  ، حدثنا يحيى بن العريان، َحدَّ البصري 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اأُلُذَناِن  َزْيٍد َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ رَ  ُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 الرَّْأِس«.ِمَن 

1612 661 
إسناده ضعيف. ومتنه 

صحيح بمجموع 
 شواهده 

أحمد بن محمد بن  
الصلت الضرير أبو عبد  

 هللا

ِ ْبِن َشْهَرَياَر األصبهاني، أخبرنا سليمان بن أحمد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْلِت اْلَبْغَداِديُّ  ِد ْبِن الصَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ثنا محم د   -بمصر  -الطبراني، َحدَّ حد 
، عَ  َثَنا َشْرِقيُّ ْبُن اْلَقطَّاِميِ  ْن َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر  بن زياد ابن زبار الكلبي، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْعُطوا اأَلِجيَر َأْجَرُه َقْبَل َأْن َيِجفَّ   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َعَرُقُه«

1613 676 
إسناده ضعيف. ومتنه 

صحيح بطرقه 
 وشواهده الكثيرة.

أحمد بن محمد بن  
 عصام الترمذي 

ثنا   ثنا المعافى بن زكريا الجريري، حد  ، حد  أخبرنا القاضي أبو الط ي ب الط بري 
َثَنا َأُبو َذرٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن شداد   أحمد بن محم د بن عصام الترمذي، َحدَّ

اْلَفَرجُ  َثَنا  َحدَّ َفَضاَلةَ   -الترمذي،  اْبُن  ]َكذَ   -َوُهَو  ُعَمَر  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ِفي  َعْن  ا 
  ُ اأَلْصِل َوَعَلْيِه َتْصِحيٌح[ َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْكَعِة اأُلوَلى َسْبٌع، َوِفي الثَّاِنَيِة    َخْمٌس«َعَلْيِه وسلم: »التَّْكِبيُر ِفي اْلِعيَدْيِن ِفي الرَّ

إسناده ضعيف. ومتن   1113 1614
 الحديث متواتر. 

الحسن بن محمد بن 
سليمان الخراز ابو  

المعروف بابن   علي،
 بنت مطر 

َثَنا   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف َحدَّ
ثنا المسيب   َأُبو َعِلي  اْلَحَسن ْبن ُمَحمَّد ْبن سليمان الخراز ابن بنت مطر حد 

َثَنا ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَياٍد َعْن ُمَجا ِهٍد َعْن  بن واضح َحدَّ
اٍر: »َتْقُتُلَك   ِلَعمَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِ ْبِن ُعَمَر. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْبِد َّللاَّ

 اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«  

إسناده ضعيف. ومتن   1166 1615
 الحديث متواتر. 

الحسين بن علي بن  
األسود العجلي الكوفي  

 ابو عبد هللا 

ثنا إبراهيم  ِ المعدل، أخبرنا دعلج بن أحمد، حد  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
ثني اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اأَلْسَودِ    - ِبَبْغَداَد َبْيَن السورين  -ابن علي  قال: حد 

ُد ْبُن ِبْشٍر اْلَعْبِديُّ َعْن َزَكِريَّا ْبِن   َثَنا ُمَحمَّ َأِبي َزاِئَدَة، َعْن َخاِلِد ْبِن َسَلَمَة، َحدَّ
ُ َعَلْيِه   عن مسلم مولى خالد بن َخاِلِد ْبِن َعْرَفَطَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر  «   َوَسلََّم: »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ 
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ضعيف. ومتن  إسناده  1259 1616
 خازم الجهبذ ابو محمد  الحديث متواتر. 

ثنا خازم  ثنا محم د بن مخلد حد  َأْخَبَرَنا األزهري أخبرنا علي  بن عمر الحافظ حد 
َثَنا ُمَحمَّد بن   ثنا محم د بن عمران عن ابن أبي ليلى َحدَّ أبو محم د الجهبذ حد 

اِئِب َعْن َأِبي الْ  َبْخَتِريِ  َعْن َسْلَماَن. َقاَل َقاَل النَِّبيُّ ُفَضْيٍل َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ
ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ   النَّاِر« َصلَّى َّللاَّ

إسناده ضعيف. ومتن   1580 1617
 الحديث متواتر. 

عبد العزيز بن بحر  
 المروروذي ابو محمد 

ثنا إبراهيم أخبرنا  اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، أخبرنا َعْبد هللا بن إسحاق البغوي، حد 
ل، حدثني رشدين بن  ثنا عبد العزيز بن بحر الخال  بن إسماعيل السوطي، حد 
 ُ َثَنا ُموَسى ْبُن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه َعْن ُبَدْيٍل َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ سعد، َحدَّ

ْيِن.عَ   َلْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعَلى اْلُخفَّ

إسناده ضعيف. ومتن   503 1618
 الحديث متواتر. 

أحمد بن الحسين بن  
عبد العزيز المعدل أبو 

 بكر

َعاِليُّ ] ُد ْبُن َطْلَحَة النِ  َأُبوَأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َثَنا[  َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن عبد    َحدَّ َبْكٍر 
ثنا   ثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب حد  ل بعكبرا حد  المعد  العزيز بن هارون 
َأْسَلُم  َثَنا  اْلَيْرُبوِعيُّ َحدَّ اْلُغْصِن  َأُبو  َثاِبٍت  ْبُن  ِجيُن  الدَّ َثَنا  مسلم بن إبراهيم َحدَّ

: مالك ال تحدث كما يحد ث فالن؟ َقاَل: ِإنِ ي َأْخَشى َمْوَلى ُعَمَر. َقاَل: ُقْلَنا ِلُعَمرَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن  َأْن َأِزيَد َأْو َأْنُقَص َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َكَذَب َعِليَّ َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«  

1619 1537 
إسناده ضعيف. ومتن  
الحديث صحيح، مروي 

 من طرق كثيرة. 

عبد الرحمن بن علي بن 
خشرم بن عبد الرحمن،  

 أبو إسحاق اْلَمْرَوِزي  

َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق َواْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر َقاال: َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل  
َثَنا َعْبُد الرَّ  ، َحدَّ ثنا  ْبُن َعِليٍ  اْلَخْطِبيُّ ْحَمِن ْبُن َعِليِ  ْبِن َخْشَرٍم، حدثني أبي، حد 

، َعْن َأِبي َسِعيٍد  َثَنا ِعْمَراُن ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َعِطيََّة اْلَعْوِفيِ  الفضل بن موسى، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى:   ، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ُ ِلُيْذِهَب  ِإنَّما ُيِريُد  }اْلُخْدِريِ  َّللاَّ

َرُكْم َتْطِهيراً  َوُيَطهِ  اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  [ َقاَل: َجَمَع َرُسوُل  33]األحزاب    {َعْنُكُم الرِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِليًّا، َوَفاِطَمَة، َواْلَحَسَن، َواْلُحَسْيَن، ُثمَّ َأَداَر َعَلْيِهُم   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْرُهْم َتْطِهيًرا«  اْلِكَساَء َفَقاَل:   ْجَس َوَطهِ  »َهُؤالِء َأْهِل َبْيِتي، اللَُّهمَّ َأْذِهْب َعْنُهُم الرِ 
َلَعَلى   َأَلْسُت ِمْنُهْم؟ َفَقاَل: »ِإنَِّك   ِ َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل َّللاَّ اْلَباِب،  َوُأمُّ َسَلَمَة َعَلى 

 «  .-َأْو ِإَلى خير  -َخْيرٍ 

1620 741 
ومتن  إسناده ضعيف. 

الحديث صحيح  
 بمجموع طرقه.

أحمد بن هشام بن حميد  
 المصري أبو بكر 

الواحد  ُعَمَر بن عبد  َأُبو  اْلَقاِضي  ثنا أحمد بن هشام    -بالبصرة  -َأْخَبَرَنا  حد 
َثَنا ُأَساَمُة  ثنا روح بن عبادة، َحدَّ ، حد  مري  ثنا محم د بن الجهم الس  المصري، حد 

َأِبيِه، َعِن ا َثاِبٍت، َعْن  اْلُمْنَكِدِر، َعِن اْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن  َزْيٍد، َعِن اْبِن  لنَِّبيِ  ْبُن 
ُ َعَلْيِه وسلم َقاَل: »َمْن َأَصاَب َذْنًبا ُأِقيَم َعَلْيِه َحدُّ َذِلَك الذَّْنِب، َفُهَو   َصلَّى َّللاَّ

اَرُتُه«   َكفَّ

1621 40 
  ومتنهإسناده ضعيف 

مروي من طرق عدة  
 يصح بمجموعها 

 عمار بن ياسر 

ْيَباِنيُّ َقاَل   ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُدَحْيٍم الشَّ َأْخَبَرَنا ِوالُد ْبُن َعِليٍ  اْلُكوِفيُّ َقاَل: أنبأنا ُمَحمَّ
قال: نبأنا َخاِلُد ْبُن    -يعني الحم اني   -أنبأنا أحمد بن حازم قال: نبأنا يحيى

اِئِب َعْن  ِ اْلَواِسِطيُّ َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ اَر  َعْبِد َّللاَّ َأِبي اْلَبْخَتِريِ  َوَمْيَسَرَة: َأنَّ َعمَّ
ُ َعَلْيِه   يَن َأَتى ِبَلَبٍن َفَشِرَبُه ُثم  َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبَن َياِسٍر َيْوَم ِصفِ 

ْنَيا«َوَسلََّم َقاَل ِلي: »َهِذِه آِخُر َشْرَبٍة َتْشَرُبَها ِمَن   َم فَ   الدُّ  َقاَتَل َحتَّى ُقِتَل. . ُثمَّ َتَقدَّ
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1622 1876 

إسناده ضعيف جدا.  
ومتنه ورد من طرق  

عدة يحسن  
بمجموعها، والمرفوع  
منه صحيح، مروي  

من حديث جماعة من  
 الصحابة.

عوف ْبن مالك ْبن  
نضلة، َأُبو األحوص 

 الجشمي   

ِ الطبري، أخبرنا علي  بن عمر   أخبرنا اْلَقاِضي َأُبو الطَّيِ ِب َطاِهُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ثنا أحمد بن محم د  َمِد ْبِن المهتدي، حد  ِ ْبُن َعْبِد الصَّ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ الحافظ، َحدَّ

َثَنا اْلَحَكُم ْبُن َعْبَدةَ  ثنا زكريا بن يحيى الحميري، َحدَّ َعْن َأيُّوَب   بن رشدين، حد 
ْخِتَياِنيِ  َعْن ُحَمْيِد ْبِن ِهالٍل اْلَعَدِويِ  َعْن َأِبي اأَلْحَوِص َقاَل: َلَما َكاَن َيْوُم  السَّ
النَّْهَرَواِن ُكنَّا َمَع َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب ُدوَن النَّْهِر، َفَجاَءِت اْلَحُروِريَُّة َحتَّى َنَزُلوا  

ِ ْبِن  ِمْن َوَراِئِه، َقاَل ع  ثنا، َفاْنَطَلُقوا ِإَلى َعْبِد َّللاَّ لي  ال تحركوهم حتى يحدثوا حد 
َعَلْيِه    ُ ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َسِمَعُه  َأُبوَك  َثَك  َحِديًثا َحدَّ ْثَنا  َحدِ  َفَقاُلوا  َخبَّاٍب 

َصلَّ   ِ َرُسوَل َّللاَّ َسِمَع  َأنَُّه  َأِبي  َثِني  َحدَّ َفَقاَل:  َيُقوُل: َوَسلََّم.  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ ى َّللاَّ
اِعي«   »َتُكوُن ِفْتَنٌة اْلَقاِعُد ِفيَها َخْيٌر ِمَن اْلَقاِئِم، َواْلَقاِئُم َخْيٌر ِمَن السَّ

1623 798 

إسناده ضعيف جدا.  
ومتنه صحيح، ورد 
من حديث مجموعة  

 من الصحابة. 

محمد بن شجاع أبو  
يعرف بابن  هللا،عبد 

 الثلجي 

ِد ْبِن اْلَحَسِن المالكي، أخبرنا أبو بكر األبهري، أخبرنا َأُبو   َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ُد ْبُن َيْعُقوَب ْبِن شيبة ُد ْبُن ُشَجاٍع الثَّْلِجيُّ   -ببغداد   -َبْكٍر ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ   -َحدَّ

َثَنا َشِريٌك، عَ   -َأُبو َعْبِد هللا ثنا يحيى بن آدم، َحدَّ ِ، َعْن َناِفٍع، حد  ْن ُعَبْيِد َّللاَّ
ِقيُّ َمْن َشِقَي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الشَّ َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِه«   ِفي َبْطِن ُأمِ 

1624 968 
إسناده ضعيف جدا.  

ومتنه صحيح من  
 طرق أخرى.

إسحاق بن محمد بن  
إسحاق النيسابوري  

 المعدل أبو يعقوب 

ُد ْبُن اْلَفَرِج ْبِن َعِليٍ  اْلَبزَّاُز، أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن  َأْخَبَرِني َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
ُد ْبُن َحْمُدوَن ْبِن َماِلِك   ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ، َحدَّ محم د بن إسحاق الن يسابوري 

َثَنا الْ  ثنا أحمد بن صالح  ْبِن ِإْسَماِعيَل َقاَل: َحدَّ َحَسُن بن أحمد بن المبارك، حد 
َثَنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َناِفٍع، َعِن  ثنا ذو النون بن إبراهيم، َحدَّ بن رسالن، حد 
ْنَيا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الدُّ اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ُة اْلَكاِفِر«  َوَجنَّ 

1625 562 
إسناده ضعيف جدا.  
ومتنه صحيح مروي 

 من طرق كثيرة. 

أحمد بن عبد هللا التمار  
 أبو بكر 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َأْحَمَد بن عبد هللا بن بكير أخبرنا أبو   َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُمَحمَّ
ِ الت م ار َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمد ْبن َعْبِد َّللاَّ ثنا    -جار ابن مجاهد   -الفتح األزدي  َحدَّ حد 

َثَنا ُسَلْيمَ  ثني محم د بن سلمة الحراني َحدَّ اُن ْبُن َأْرَقَم َعِن  شريح ابن يونس حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   الزُّْهِريِ  َعْن َسِعيٍد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْلَطاُن َوِليُّ َمْن ال َوِليَّ َلُه«   »ال ِنَكاَح ِإال ِبَوِليٍ  َوَشاِهَدْي َعْدٍل، َوالسُّ

1626 1039 

جدا.  إسناده ضعيف 
ومتنه صحيح مروي 

من حديث جماعة من  
 الصحابة.

  -جعفر بن أبي الليث 
ابو   -واسمه عامر  
 الفضل 

أخبرنا أبو القاسم األزهري َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمد ْبِن   
اُف    -َوَكاَن َحاِفًظا  -َجْعَفٍر اْلَعَلِويُّ اْلَقْزِويِنيُّ  َثَنا َأُبو َسْعٍد َمْيَسَرُة ْبُن َعِليٍ  اْلَخفَّ َحدَّ

ثنا جعفر بن أبي الل يث الصغدي البغدادي   ثنا الحسن بن عرفة العبدي  حد  حد 
َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر.   ز اق بن همام َحدَّ ثنا عبد الر  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكَتَم ِعْلًما ُأْلِجَم َيْوَم اْلِقَياَمِة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َناٍر«  ِبِلَجاٍم ِمْن 
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1627 1715 

إسناده ضعيف جدا.  
ومتنه صحيح مروي 

من حديث جماعة من  
الصحابة رضي هللا  

 عنهم. 

علي ْبن َأْحَمد ْبن مروان 
ْبن عيسى ْبن حاتم، َأُبو  

 الحسن المقرئ 

ْسَكِريُّ  الدَّ َعِليٍ   ْبُن  َيْحَيى  َثَنا  َأِبي   -ِبُحْلَوانَ   -َحدَّ ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َشاِفُع  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْرَواَن ْبِن نقيش السامري،   -بها  -َعَواَنَة اإلسفراييني  َحدَّ

َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ   ثنا يوسف بن أسباط، َحدَّ ثنا الحسن ابن عبد الر حمن، حد  حد 
ُ َعَلْيِه    َعْن ُمَحمَّدِ  ِ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

.  » َدَقُة ِلَغِنيٍ  َوال ِلِذي ِمرٍَّة َسِويٍ   َوَسلََّم: »ال َتِحلُّ الصَّ

1628 645 
إسناده ضعيف جدا.  

ومتنه صحيح بمجموع 
 شواهده 

أحمد بن محمد بن  
الحسين أبو طاهر بن  

 الخفاف 

اْلَفِقيهُ  َسْهٍل  ْبِن  اْلَقاِسِم  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َأْخَبَرَنا  اْلَخفَّاُف،  َطاِهٍر  َأُبو    - َأْخَبَرَنا 
َثَنا َسوَّاُر ْبُن    -بالموصل  ثنا معلى بن مهدي، َحدَّ ثنا عبد هللا بن زياد، حد  حد 

ِن َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى ُمْصَعٍب، َعْن َلْيٍث، َعْن َطاُوٍس، َعِن ابْ 
يِن اْلَوَرُع  «  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلِعْلُم َأْفَضُل ِمَن اْلِعَباَدِة، َوِمالُك الدِ   َّللاَّ

1629 2059 

إسناده ضعيف جدا.  
ومتنه روي من طرق 

أخرى يصح 
 بمجموعها.

نهشل بن يزيد   
 البغدادي  

، أخبرنا محم د بن أحمد بن محم د  ْرَبْنِديُّ ٍد الدُّ َأْخَبَرِني َأُبو اْلَوِليِد اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا   -ِبُبَخاَرى  -ابن ُسَلْيَماَن اْلَحاِفظُ  ُد ْبُن محم د بن صابر، َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ

ثنا نهشل  َأُبو ُعَمَر َحْفُص ْبُن   ثنا محم د بن تميم، حد  َأِبي َحْفٍص الكسي، حد 
َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعْن َأِبي اأَلْحَوِص   ، َحدَّ بن يزيد البغدادي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َص  ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اَم  َعْن َعْبِد َّللاَّ
َماِء   السَّ َبْيَن  َكَما  َخْنَدٌق،  النَّاِر  َوَبْيَن  َبْيَنُه  َكاَن  َوَجلَّ  ِ َعزَّ  َسِبيِل َّللاَّ ِفي  َيْوًما 

 َواأَلْرِض«  .

1630 871 

إسناده ضعيف جدا.  
ومتن الحديث صحيح، 

روي من حديث  
 جماعة من الصحابة.

إبراهيم بن زياد الخياط  
 أبو إسحاق 

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن   ق اق، َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر، أخبرنا عثمان بن أحمد الد 
. َقاال: َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِزَياٍد الخي اط،  وَّاُق َوِبْشُر ْبُن ُموَسى اأَلْسِديُّ َسالٍم السَّ

َأِبي ِإْسَحاقَ  َثَنا َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعٍب، َعِن  ِ  َحدَّ ، َعْن َأِبي اأَلْحَوِص َعْن َعْبِد َّللاَّ
 ُ ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن َكَتَم ِعْلًما ُيْنَتَفُع ِبِه َأْلَجَمُه َّللاَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 النار«. يوم القيامة بلجام من 

1631 855 

إسناده ضعيف جدا.  
ومتن الحديث صحيح 
روي من حديث ابن 

 عباس وغيره.

إبراهيم بن بكر الشيباني  
 الكوفي أبو إسحاق 

َثَنا    ، َحدَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ َأْخَبَرَنا َأُبو نعيم الحافظ، َحدَّ
ثنا إبراهيم  ثنا الحسين بن أبي زيد الدباغ، حد  أحمد ابن إبراهيم التستري، حد 

، يباني  ُأِتَي   بن بكر الش  ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر َقاَل:  َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقْصَعٍة ِمْن َثِريٍد َفَقاَل: »ُكُلوا ِمْن َحَواَلْيَها َوال َتْأُكُلوا   النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَسِطَها« ِمْن َوَسِطَها، َفِإنَّ اْلَبَرَكَة َتْنِزُل ِفي 

1632 1819 
إسناده ضعيف جدا.  
ومتن الحديث صحيح 

 بمجموع طرقه.

علي ْبن المتوكل، مولى  
 بني هاشم 

ْبِن  َعِليِ   ْبُن  اْلَحَسُن  َثَنا  الباقي بن قانع، َحدَّ ثنا عبد  اْبُن الفضل، حد  َأْخَبَرَنا 
ِل َقاَل: َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َأِبي  َثَنا َأُبو َحْفٍص    -َوَأَجاَزُه ِلي ِبَخطِ ِه    - اْلُمَتَوكِ  َقاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن    اْلَعْبِديُّ َعنْ  َثاِبٍت َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َلُه ِلَساَنْيِن ِفي  ْنَيا َجَعَل َّللاَّ  «. النَّارِ َكاَن َذا ِلَساَنْيِن ِفي الدُّ

1633 1496 

إسناده ضعيف جدا.  
ومتن الحديث روي من  

طرق كثيرة جدا عن  
عدد من الصحابة،  

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 
 عبد السالم، البلخي 

المؤد َجْعَفٍر  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  اِر  اْلَغفَّ َعْبُد  الحسين  َأْخَبَرَنا  بن  محم د  أخبرنا  ب، 
الِم اْلَبْلِخيُّ  ِفي ُسوِق    -األزدي  الحافظ، حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد السَّ

اْلُختُِّلي ِ  اْبُن  َوَسَأَلُه  ُمَقاِتٍل    -َيْحَيى  َأُبو  َثَنا  ٍع، َحدَّ ُمَجمِ  ْبُن  اْلَقاِسُم  َثَنا  َقاَل: َحدَّ
َمْرَقْنِديُّ َعْن َماِلِك ْبُن أَ  ِد ْبِن َعْمٍرو َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي  السَّ َنٍس َعْن ُمَحمَّ
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تدل على أن له أصال،  
وهو بمجموعها يبلغ  
مرتبة الحسن، وهللا  
 سبحانه وتعالى أعلم. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُيْؤَتى اْلَميِ ُت ِفي َقْبرِِه َفُيَقاُل   ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َلُه َمْن َربَُّك َوَما دينك؟« . 

1634 746 

إسناده ضعيف جدا.  
الحديث روي من  ومتن 

طرق كثيرة جدا عن  
عدد من الصحابة،  

تدل على أن له أصال،  
وهو بمجموعها يبلغ  

 ...مرتبة الحسن

أحمد بن يحيى بن أبي  
العباس الخوارزمي أبو  

 سعيد 

ثنا أحمد بن يحيى  َأْخَبَرَنا اْبُن َشْهَرَياَر، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، حد 
اْلُخَواِرْزِميُّ  اْلَعبَّاِس  َأِبي  ومائتين   -بن  َوَثَماِنيَن  َسْبٍع  َسَنَة  َأْخَبَرَنا    -ِبَبْغَداَد 

ثنا أبي، حَ  ُد ْبُن  ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي ثابت المديني، حد  َثَنا ُمَحمَّ دَّ
، َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل   ِ ْبِن ُحَسْيٍن، عن علي ابن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ  َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َطَلُب اْلِعْلِم َفِريَضٌة َعَلى ُكلِ    ُمْسِلٍم« َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

إسناده ضعيف جدا   146 1635
 متواتر ومتنه 

محمد بن أزهر الكاتب 
 أبو جعفر 

َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن عبد هللا الواعظ قال أنبأنا َأُبو َعِليٍ  َأْحَمُد ْبُن   
ُد ْبُن اأَلْزَهِر اْلَكاِتُب َقاَل   اْلَفْضِل ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن ُخَزْيَمَة قال نبأنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ

ْبُن َهاِشِم ْبِن اْلُبَرْيِد، َوُيوُنُس ْبُن بكير   نبأنا سليمان الشاذكوني قال نبأنا َعِليُّ 
ِر، َعْن َأِبي َمْرَيَم َقاَل َسِمْعُت َعمَّاَر ْبَن َياِسٍر َيُقوُل   قاال نبأنا علي  ابن اْلَحَزوَّ

َقالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعِلْمَت  َأَما   : اأَلْشَعِريِ  :  أَلِبي ُموَسى 
ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر  « َقاَل: َنَعْم.   »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ 

1636 87 

إسناده ضعيف جدا  
وقد روي متنه من  

طرق كثيرة عن عدد  
من الصحابة ال تخلو  

من ضعف يعضد 
بعضها بعض ويكون  

 بها حسنا  

محمد بن أحمد بن  
محمد بن فضالة  
 المروزي أبو جعفر 

َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم األزهري قال نا على بن عمر الختلي قال نا أبو جعفر بن  
ة المروزي  قال نا َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َسْلَماَن اْلَمْرَوِزيُّ  أحمد ابن محم د بن فضال

َقاَل نا محم د ابن عبدة قال نا َخاِرَجُة َعْن َأيُّوَب َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكاَن َلُه ِإَماٌم َفِقَراَءةُ   ِقَراَءٌة« اإِلَماِم َلُه    َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1637 1641 
إسناده تالف ومتنه  
ورد من طرق عدة  

 يحسن بمجموعها 

عيسى بن محمد بن  
منصور، أبو موسى  

 اإلسكافي 

ثنا عيسى بن  ثنا عثمان بن أحمد، حد  ُد ْبُن َأْحَمد ْبِن رزق، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا حسين بن عبد هللا   ثنا أمية بن خالد، حد  محم د ابن منصور اإلسكافي، حد 
ُ َعَلْيِه   ِه َعْن َعِليٍ  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ بن ضمير َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

 ِباأَلَماَنِة«.َوَسلََّم َيُقوُل: »اْلَمَجاِلُس 

1638 1692 
إسناده تالف ومتنه من  
يصح   عدة  طرق 

 بمجموعها 

ُعَمر ْبن َأْحَمد ْبن ِإْبَراِهيم  
عبدوية سدوس    ْبن  ْبن 

ْبن علي ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن  
ُعَبْيد َّللاَّ ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن  
أبو   مسعود،  بن  عتبة 

َثَنا َأُبو َحاِزٍم  َثَنا التَُّنوِخيُّ َوَأُبو َيْعَلى َأْحَمد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَوِكيُل َقاال: َحدَّ َحدَّ
النَّْيَساُبوِريُّ  العبدوي  أحمد  ابن  َوَثَماِنيَن    -ُعَمُر  ِتْسٍع  َسَنِة  ِفي  َعَلْيَنا  َقِدَم 

، أخبرنا أبو بشر . أخبرنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعبْ -وثالثمائة ِد اْلَعِزيِز اْلُجْرَجاِنيُّ
َثَنا َأِبي َعْن   َثَنا َأِبي َوَعمِ ي َقاال: َحدَّ ، َحدَّ أحمد بن محم د ابن عمرو المروزي 
َفْيُروَز ْبِن َكْعٍب عن أبيه عن عروة ْبِن َثاِبٍت َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُصَهْيٍب َعْن  
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العبدوي   الهذلي  حازم 
 األعرج  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َكاَن َيْقَرُأ ِفي اْلِوْتِر: ِب َسبِ ِح  َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَّ  ِبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ُ َأَحٌد.  َك اأْلَْعَلى َوُقْل َيا َأيَُّها اْلكاِفُروَن َوُقْل ُهَو َّللاَّ  اْسَم َربِ 

1639 1984 
ومتنه   تالف  إسناده 
عدة   طرق  من  مروي 

 يحسن بمجموعها. 

بن    عاصم  بن  المظفر 
القاسم   أبو  األغر،  أبي 

 العجلي   

َثَنا   َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُمَحمَّد اْلَحَسن ْبن اْلُحَسْيِن ْبِن رامين األسترآباذي، َحدَّ
ثنا المظف ر بن عاصم،  ِد ْبِن معاذ ْبن مأمون المقرئ، حد  ُد ْبُن ُمَحمَّ َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

َثَنا ُحَمْيدٌ  ُ َعَلْيِه    َحدَّ َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ الطَِّويُل َعْن 
»ُطوَبى ِلَمْن َرآِني، َوُطوَبى ِلَمْن َرَأى َمْن َرآِني، َوُطوَبى ِلَمْن َرَأى َمْن   َوَسلََّم:

 «.َرآِنيَرَأى َمْن 

1640 343 
ومتنه   تالف  إسناده 
مروي من طرق أخري  

 يحسن بمجموعها 

محمد بن محمد بن عمر  
 بن واقد 

ُيوُسَف   ْبِن  َيْعُقوَب  ْبُن  َأْحَمُد  َجْعَفٍر  َأُبو  ثنا  حد  بكر  أبي  بن  الحسن  ثنا  حد 
ْبُن    -إمالء   -األصبهاني  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ المعمري  ثنا إسماعيل بن إسحاق  حد 

عَ  َأِبي  َثَنا  َحدَّ اْلَواِقِديِ   ُعَمَر  ْبِن  ِد  َجْعَفٍر ُمَحمَّ َأِبي  َعْن  ِبيِع  الرَّ ْبِن  اْلَفْضِل  ِن 
اْلَمْنُصوِر َعْن ُمَباَرِك ْبِن َفَضاَلَة َعِن اْلَحَسِن َعْن َأِبي َبْكَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َتْمَسْح َيَدَك ِبَثْوِب َمْن ال َتْكُسو«    َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1641 1896 
ومتنه   تالف  إسناده 
مروي من طرق أخرى  

 يحسن بمجموعها. 

الفضل ْبن الربيع ْبن 
يونس ْبن ُمَحمَّد ْبن َأِبي  

فروة واسم أبي فروة  
كيسان، وكنية الفضل  

 َأُبو العباس 

ثنا إسماعيل بن إسحاق   ثنا محم د بن المظف ر، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ، حد 
ثنا   ثنا أبي  بن الحسين، حد  ُمَحمَّد ْبن ُمَحمَّد ْبن ُمَحمَّد ْبن ُعَمر الواقدي، حد 

ِبيِع َعِن اْلَمْنُصورِ  َعْن ُمَباَرِك ْبِن َفَضاَلَة َعِن    -َأِبي َجْعَفرٍ   -عن الفضل ابن الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َتْمَسْح   اْلَحَسِن َعْن َأِبي َبْكَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َتْكُسوُه«. َيَدَك ِبَثْوِب َمْن ال 

1642 269 

ومتنه   تالف  إسناده 
حديث   من  مروي 
الصحابة   من  مجموعة 

بمجمو   وهو   ع حسن 
 طرقه

محمد بن عثمان اآلمدي  
 أبو بكر 

َثِني   ، َحدَّ ُد ْبُن ُعْثَماَن َأُبو َبْكٍر اآلِمِديُّ َثَنا ُمَحمَّ ثنا عبد العزيز بن علي، َحدَّ حد 
ْنَيا  َقاَل: سمعت َمْوالي َعِليَّ ْبَن   -َرَأْيُتُه َبْيَن اْلَمْسِجَدْيِن َمكََّة َواْلَمِديَنةِ   -َأُبو الدُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ُطوَبى ِلَمْن َرآِني،   َأِبي َطاِلٍب َيُقوُل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى  َّللاَّ
 َرآِني«َوَمْن َرَأى َمْن َرآِني، َوَمْن َرَأى َمْن َرَأى َمْن 

1643 1718 

إسناده تالف ومتنه  
مروي من حديث  

جماعة من الصحابة 
رضي هللا عنهم، وهو  
 صحيح بمجموع طرقه.

علي ْبن َأْحَمد ْبن ُعَمر،  
الحسن بن  َأُبو 

 السرخسي 

َرْخِسيُّ اْلَحاِفظُ  -لفظا -حدثني الخالل  َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر السَّ َأَنا   -َحدَّ
َثَنا َعْبُد َّللاَِّ    -َسَأْلُتُه َوَما َكَتْبُت َعْنُه َغْيَر هذا الحديث إمالء ِمْن ِحْفِظهِ  َقاَل: َحدَّ

. َوَأخْ  ِ ْبُن  ْبُن ُعْثَماَن اْلَواِسِطيُّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ َبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء اْلَواِسِطيُّ
ِد ْبِن ُعْثَماَن اْلَواِسِطيُّ َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َهاِشٍم َأيُّوَب ْبَن ُمَحمَّدٍ  َخِطيَبَنا    -ُمَحمَّ

َثَنا ِسيَبَوْيِه َعِن اْلَخِليِل ْبِن  َسِمْعُت َأَبا ُعْثَماَن اْلَماِزِنيَّ َيُقوُل: َحدَّ  َقاَل: -ِبَواِسطٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َأْحَمَد َعْن َذرٍ  َعِن اْلَحاِرِث َعْن َعِليٍ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْنيَ  ْنَيا َأْهُل اْلَمْعُروِف ِفي اآلِخَرِة، َوَأْهُل اْلُمْنَكِر ِفي الدُّ ا  »َأْهُل اْلَمْعُروِف ِفي الدُّ
 َأْهُل اْلُمْنَكِر ِفي اآلِخَرِة«  . 
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إسناده تالف ومتنه   809 1644
 متواتر.

محمد بن الطيب بن  
 محمد البلوطي أبو الفرج 

ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبن َأْحَمد األهوازي  ، أخبرنا أبو الفرج محم د بن الط ي ب  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ٍد اْلَبلُّوِطيُّ اْلَحاِفُظ اْلَبْغَداِديُّ  ،  -ِباأَلْهَوازِ  -ابن ُمَحمَّ َقاَل: َأْخَبَرَنا جبير الواسطي 

ُمَحمَّدٍ  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  الذر  وأبو   ، الهروي  أحمد بن أسد  ابن    - ومحم د 
، َقاُلوا: َحدَّ   -َواللَّْفُظ َلهُ  ثنا أبو زيد الهروي  ِ ْبُن َجِريِر ْبِن َجَبَلَة، حد  َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ

ِ ْبِن َسَلَمَة َقاَل: َقاَل ُمَعاٌذ: َيا   َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن  َمْعَشَر اْلَعَرِب اْعَلُموا َأنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 

ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«   َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ 

1645 965 
إسناده تالف ومتنه  
صحيح، روي من 

 طرق عدة.

إسحاق بن محمد بن  
مروان الغزال أبو  

 العباس 

ِ ْبن اْلُمطَِّلِب   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبِد َّللاَّ  ، اْلَقِطيِعيُّ َأْحَمُد ْبُن َأِبي َجْعَفٍر  َأْخَبَرَنا 
ِد ْبِن َمْرَواَن اْلَغزَّالُ  ، أخبرنا ِإْسَحاُق ْبُن ُمَحمَّ   - سنة ثالث عشرة ببغداد   -اْلُكوِفيُّ

ثنا أبي، حدثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َهَراَسَة عَ  ْن ُعَمَر ْبِن ُموَسى، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر،  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َحَلَف   ِ، َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ، َفَقِد اْسَتْثَنى«    َعَلى َيِميٍن َفَقاَل ِإْن َشاَء َّللاَّ

1646 1894 
إسناده تالف ومتنه  

مروي من صحيح 
 طرق كثيرة.

غالب ْبن هالل ْبن  
ُمَحمَّد بن سعدان بن 

جعفر ْبن عبد الرحمن، 
 َأُبو العالء الحفار 

ارُ  اْلَحفَّ ِهالٍل  ْبُن  َغاِلُب  وأربعمائة  -َأْخَبَرَنا  تسع  سنة  َأُبو    -في  َثَنا  َحدَّ َقاَل: 
أبي   بن  هللا  عبد  ثنا  حد  البز از،  َمْعُروٍف  ْبُن  َعِليُّ  عبد  اْلَحَسِن  ثنا  حد  داود، 

َثَنا َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل   ثنا يغنم بن قنبر، َحدَّ الر حمن بن مسلم المقرئ، حد 
ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر ال َيْدُخِل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباّلِلَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

اَم ِإال ِبِمْئَزٍر«    اْلَحمَّ

1647 1270 

إسناده تالف ومتنه  
صحيح مروي من 
حديث جماعة من  

 الصحابة 

داود بن علي بن خلف  
 الظاهري ابو سليمان 

ثنا العب اس   اهد حد  ثنا عبد هللا بن محم د الش  اودي حد  أخبرنا محم د بن عمر الد 
إبراهيم  بن  إسحاق  ثنا  حد  خلف  بن  علي   بن  داود  ثنا  حد  المذكر  أحمد  بن 
َثَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي ُسْفَياَن َعْن َجاِبٍر.   الحنظلي َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال ِنَكاَح ِإال َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  «  َصلَّى َّللاَّ  ِبَوِليٍ 

1648 1840 
إسناده تالف ومتنه  

طرقه  عصحيح بمجمو 
 الكثيرة 

العباس ْبن ُمَحمَّد ْبن  
معاذ، َأُبو الفضل  

 النيسابوري 

َثَنا َأُبو  ، أخبرنا محم د بن المظف ر، َحدَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن اْلَحْرِبيُّ
ِد ْبِن معاذ الن يسابوري   ثنا سهل بن    - قدم للحج  -اْلَفْضِل اْلَعبَّاُس ْبُن ُمَحمَّ حد 

َثَنا ُنوُح ْبُن َدرَّاٍج َعْن   ثنا البيع بن سعدان، َحدَّ ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن  عمار، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال  َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة ُأمِ  اْلُمْؤِمِنيَن َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َعْدٍل«.ِنَكاَح ِإال ِبَوِليٍ  َوَشاِهَدْي 

1649 1333 
إسناده تالف ومتن  

الحديث ورد من طرق  
 هو بمجموعها حسن 

سالم بن سعيد  سعيد بن 
العطار البصري ابو  

 الحسن 

ثنا   حد  ل،  المعد  الحسن  بن  الخالق  َعْبد  أخبرنا  َبْكر،  َأِبي  ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
ثنا سعيد بن سالم العط ار وكان نزل باب   -محم د بن سليمان بن الحارث، حد 

ثنا أبو ميسرة َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل رَ   -التبن  ُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  حد 
َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َوِلَي َأَحُدُكْم َأَخاُه َفْلُيْحِسْن َكَفَنُه، َفِإنَُّهْم ُيْبَعُثوَن ِفي َأْكَفاِنِهْم،  

 َوَيَتَزاَوُروَن ِفي َأْكَفاِنِهْم«  
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إسناده تالف ومتن   1539 1650
 الحديث متواتر. 

عبد الرحمن بن قريش  
بن فهير بن خزيمة، أبو  

 نعيم الهروي   

ِد ْبِن ُعْثَماَن البجلي، أخبرنا   َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ْحَمِن ْبُن ُقَرْيِش ْبِن ُخَزْيَمَة  َثَنا َعْبُد الرَّ جعفر ابن محم د بن نصير الخلدي، َحدَّ

ُد ْبُن َسْهٍل اْلَجوْ  َثَنا َأْبُو َبْكٍر ُمَحمَّ ، َحدَّ ثنا موسى بن أحمد  الهروي  ، حد  َزَجاِنيُّ
َثَنا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد،  ، َحدَّ ِ ْبُن ُعَمَرو اْلَبْصِريُّ اْلَواِقِعيُّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ الجوزجاني، َحدَّ
َثَنا   ِ ْبِن َأْسَلَم، َعْن َأْسَلَم َمْوَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َقاَل: َحدَّ َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِ  مَ  َثَنا َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ، َحدَّ ْيَسَرُة ْبُن مسروق العبسي 
ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«  . ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ   َصلَّى َّللاَّ

1651 910 
إسناده تالف ومتن  
الحديث له شواهد  

 صحيحة.

إبراهيم بن هدبة 
 الفارسي أبو هذبة 

َثَنا َأُبو طالب بن يحيى بن علي بن الطيب الدسكري   ثنا    - لفظا بحلوان   -َحدَّ حد 
أخبرنا أبو خليفة،    -إمالء بجرجان   -أبو أحمد بن محم د أحمد بن الغطريف

َثَنا َأُبو هُ  ، َحدَّ ثنا عبد الر حمن بن عمر األصبهاني  ُد  -ْدَبَة. َقالَ حد  َوَعَرَفُه ُمَحمَّ
ِ اأَلْنَصاِريُّ َوَكاَن ِمْن َأْهِل ِدْسِت َمْيَسانَ  َثَنا َأَنِس ْبِن َماِلٍك    -ْبُن َعْبِد َّللاَّ َقاَل: َحدَّ

َل َواْغَتَسَل، َوَبكََّر َواْبَتَكرَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َغسَّ ، َقاَل: َقاَل رسول َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َوَأَتى اْلُجُمَعَة َواْسَتَمَع َوَأْنَصَت، ُغِفَر َلُه َما َبْيَنُه َوَبْيَن اْلُجُمَعِة اأُلْخَرى«  

1652 1339 
إسناده تالف ومتن  
الحديث صحيح من  

 طرق أخرى 

سعيد بن عبد الرحمن  
بن عبد الملك البغدادي  

 ابو عثمان 

  ، ، أخبرنا علي  بن أبي علي البصري  َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ  الرَّاِزيُّ َحدَّ
َثَنا َأُبو ُعْثَماَن َسِعيُد   ب، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َعِليٍ  َمْيُموُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن سعيد المؤد 
ُأَوْيٍس. َأِبي  بن  ثنا إسماعيل  ، حد  البغدادي  الملك  ابن عبد  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد   ْبُن 

َثَنا َأْحَمُد  وَأْخَبرَ  ، َحدَّ افعي  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن الحسن الش  َنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ
ثنا إسماعيل   ِد ْبِن َأْبُزوَن اأَلْنَباِريُّ قال: أخبرنا بهلول بن إسحاق، حد  ْبُن ُمَحمَّ

ِ ْبِن ُضَمْيَرةَ  َثَنا ُحَسْيُن ْبُن َعْبِد َّللاَّ ال بهلول بن َأِبي وق   -بن أبي أويس، َحدَّ
ُ   -ُضَمْيَرةَ  ِه َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر، َوَما َأْسَكَر َكِثيُرُه َفَقِليُلُه َحَراٌم«  

1653 1132 
إسناده تالف ومتن  

الحديث صحيح  
 بمجموع طرقه.

الحسين بن أحمد  
الناصر العلوي الكوفي  

 ابو عبد هللا 

اْلَخزَّاُز،  اْلَعبَّاِس  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  ِإْبَراِهيَم الفقيه، َحدَّ ْبُن  ُعَمُر  َطاِلٍب  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
اْلَقاِسِم ْبِن   َأْحَمَد ْبِن َيْحَيى ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن  ِ اْلُحَسْيُن ْبُن  َأُبو َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا 

ال بن  إبراهيم  أبي  إبراهيم بن إسماعيل ابن  الحسين بن علي بن  بن  حسن 
ثنا أبي أحمد الن اصر وإسماعيل ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَفِقيُه    -رضي هللا عنه  -طالب حد 

َأِبي  َثِني  َحدَّ الحسن،  أبي  ثني  حد  الحسين،  بن  اْلَهاِدي  َيْحَيى  َثَنا  َحدَّ َقاال: 
ي ُأَوْيٍس، َعْن ُحَسْيِن بن عبد  اْلُحَسْيُن، َعْن َأِبيِه اْلَقاِسِم، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َأبِ 

ُ َعْنُه. َقاَل:   ِه َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي َّللاَّ هللا بن ضمرة َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال ِنَكاَح ِإال ِبَوِليٍ    َوَشاِهَدْيِن«. َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1654 385 
إسناده تالف ومتن  

الحديث حسن بمجموع  
 شواهده.

محمد بن مسلمة بن  
الوليد الطيالسي  
 الواسطي أبو جعفر 

َثَنا َأُبو الطَّيِ ِب َأْحَمُد ْبُن َثاِبِت ْبِن  قر الكت اني  َحدَّ ثنا طلحة بن علي  بن الص  حد 
َثَنا ُموَسى   ثنا محم د بن مسلمة َحدَّ َثَنا َأَنِس ْبِن  بقية الواسطي  حد  الطَِّويُل َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعَلى اْلَجْوَرَبْيِن َعَلْيِهَما   َماِلٍك. َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 النَّْعالِن. 
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1655 386 
إسناده تالف ومتن  

الحديث حسن بمجموع  
 شواهده.

محمد بن مسلمة بن  
الطيالسي  الوليد 

 الواسطي أبو جعفر 

َثَنا َأُبو الطَّيِ ِب َأْحَمُد ْبُن َثاِبِت ْبِن  قر الكت اني  َحدَّ ثنا طلحة بن علي  بن الص  حد 
َثَنا َمْوالَي َأَنِس  َثَنا ُموَسى الطَِّويُل َحدَّ ثنا محم د بن مسلمة َحدَّ بقية الواسطي  حد 

عليه وسلم. قال: »طوبى لم َرآِني َوَمْن َرَأى َمْن   ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ 
 َرآِني؛ َوَمْن َرَأى َمْن َرَأى َمْن َرآِني«  

1656 909 
إسناده تالف ومتن  

الحديث حسن  
 بشواهده.

إبراهيم بن هدبة 
 الفارسي أبو هذبة 

ار،   ف  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن محمد بن عبد هللا المعدل، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص 
َأَنَس ْبَن َماِلٍك   َأَبا ُهْدَبَة َيُقوُل: َسِمْعُت  َثَنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر َقاَل: َسِمْعُت  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ  ُقوُل: »ُطوَبى ِلَمْن َرآِني، َوَمْن َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َرَأى َمْن َرآِني، َوِلَمْن َرَأى َمْن َرَأى َمْن َرآِني« 

1657 552 

إسناده تالف ولمتنه  
شواهد يحسن  

بمجموعها. والشطر  
األول منه »اْلَحَسُن  

َدا َشَباِب   َواْلُحَسْيُن َسيِ 
 ...َأْهِل اْلَجنَِّة« صحيح

أحمد بن الصلت بن  
المغلس الحماني أبو  

 العباس 

ِد ْبِن مقسم  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ أخبرنا محم د بن طلحة النعالى َحدَّ
َثَنا اْلَحَكُم   ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين َحدَّ لت حد  ثنا أحمد بن الص  العط ار حد 

ْحَمِن ْبِن َأِبي نعيم حَ  َثِني َأِبي َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َقاَل: َقاَل  ْبُن َعْبِد الرَّ دَّ
َدا َشَباِب َأْهِل اْلَجنَِّة،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َسيِ  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َزَكِريَّا« ِإال اْبَنِي اْلَخاَلِة: عيسى بن َمْرَيَم وَيْحَيى ْبَن 

1658 202 
إسناده تالف ولمتنه  
شواهد كثيرة يصح 

 بمجموعها 

محمد بن الحسين بن  
عمران البغدادي أبو  

 عمر 

ِد ْبِن َنْصٍر النََّسِفيُّ َقاَل َسِمْعُت   ِر َهنَّاُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرِني َأُبو اْلُمَظفَّ
ِد ْبِن َعبْ  ِ ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِ اْلُجوَزَجاِنيَّ ِبَها َيُقوُل َسِمْعُت َأَبا  أبا ُمَحمَّ ِد َّللاَّ

َد ْبن َعْبد هللا  عمر محم د ابن اْلُحَسْيِن ْبِن ِعْمَراَن اْلَبْغَداِديَّ َيُقوُل َسِمْعُت ُمَحمَّ
ٍد اْلَماِزِنيَّ َيُقوُل َسِمْعُت ِس  يَبَوْيِه بن ُحَلْيٍس َيُقوُل َسِمْعُت َأَبا ُعْثَماَن َبْكَر ْبَن ُمَحمَّ

َيُقوُل   اْلَهْمَداِنيَّ  َذرًّا  َسِمْعُت  َيُقوُل  اْلَعُروِضيَّ  َأْحَمَد  ابن  الخليل  َسِمْعُت  َيُقوُل 
َسِمْعُت اْلَحاِرَث اْلُعْكِليَّ َيُقوُل َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب َيُقوُل: َسِمْعُت النَِّبيَّ  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقولُ  ْنَيا ُهْم َأْهُل المعروف في َصلَّى َّللاَّ : »َأْهُل اْلَمْعُروِف ِفي الدُّ
 اآلخرة« 

1659 106 
إسناده تالف ولمتنه  
شواهد عدة يحسن  

 بمجموعها 

محمد بن أحمد  
المطبخي األصبهاني أبو  

 سعيد 

ْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َطاِلٍب َقاَل نبأنا أحمد بن عمران بن عروة قال نبأنا َأُبو  أ
َيُكْن   َوَلْم  ِحْفِظِه  ِمْن  ْوَلِة  الدَّ اأَلْصَبَهاِنيُّ َصاِحُب َعُضِد  َأْحَمَد  ْبُن  ُمَحمَُّد  َسِعيٍد 

ل نبأنا  ِعْنَدُه حديث غيره قال نبأنا أبو جعفر محم د بن حفص األصبهانى قا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َأَحبُُّكْم  َأُبو ُهْدَبَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ِ َأَحاِسُنُكْم َأْخالًقا اْلُمَوطَُّئوَن َأْكَناًفا، الَِّذيَن يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم  ِإَلى َّللاَّ

 العثرات«. ن بين اإلخوان الملتمسون لهم  إلى هللا المشاءون بالنميمة المفرقو 

[. 95/6]راجع الزوائد  1115 1660
 ومتن الحديث متواتر. 

الحسن بن محمد بن 
سعدان العرزمي الكوفي  

 ابو علي 

َأْحَمَد  ْبِن  ِإْبَراِهيَم  ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ ل  المعد  علي  َأِبي  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
الكوفي   اْلَعْرَزِميُّ  َسْعَداَن  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  اْلَحَسُن  َثَنا    - ببغداد   -القرميسيني َحدَّ

َثَنا َجْعَفُر ْبُن َعوْ  ثنا حميد بن علي ابن الخالل َحدَّ ٍن َعْن ُقَداَمَة ْبِن ُموَسى حد 
َعَليَّ   َكَذَب  »َمْن  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيَّ  َأنَّ  َأِبيِه:  َعْن  َساِلٍم  َعْن 

ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«    ُمَتَعمِ 
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1661 1808 

]راجع الزوائد  
[. ومتن  334/8

الحديث صحيح له  
 عدة. شواهد 

علي ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد  
، أبو الحسن العنبري   َّللاَّ

 الطوسي 

، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلُحَسْيُن ْبُن َأْحَمَد  ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَحْرِبيُّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو اْلَحَسن علي بْ  ق اق الشاهد، َحدَّ ِد بن دينار الد  ن ُمَحمَّد ْبن عبد  ْبِن ُمَحمَّ

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َزْنَجَوْيِه ْبِن الهيثم    -قدم علينا  -هللا العنبري الطوسي َحدَّ
َعْن   َسَلَمَة  ْبُن  اُد  َحمَّ َثَنا  َحدَّ النرسي،  ثنا عبد األعلى بن حم اد  القشيري، حد 

ُ َعلَ  َوُهْم    -ْيِه َوَسلََّم مر بمجلس األنصارَثاِبٍت َعْن َأَنٍس: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 َفَقاَل: »َأْكِثُروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّاِت«  .  -َيْضَحُكوَن َوَيْمَرُحونَ 

1662 665 

]راجع الزوائد  
[. ومتن  277/4

الحديث صحيح، مروي 
من حديث جماعة من  

 الصحابة 

أحمد بن محمد بن  
صالح الخطيب  

 أبو العباس  البروجردي

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َبِكيرٍ  اُر َوُمَحمَّ ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَحفَّ  -َأْخَبَرِني َأُبو اْلَفْتِح ِهالُل ْبُن ُمَحمَّ
ِد ْبِن َصاِلٍح اْلُبُروِجْرِديُّ  َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ اُر َقاال: َحدَّ َأُبو َبْكٍر النَّجَّ

ثنا إبراهيم بن الحسين    -ِكيٍر إمالء من حفظه  ثم اتفقا َزاَد اْبُن بَ   -اْلَخِطيبُ  حد 
ِ ْبُن َوْهٍب، َعْن َعْبِد َّللاَِّ   َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا اأَلْصَبُغ ْبُن اْلَفَرِج َقاَل: َحدَّ الهمذاني، َحدَّ

، َعْن َعْبِد َّللاَِّ  ْحَمِن اْلُحُبِليِ   ْبِن َعْمِرو  ْبِن َعيَّاٍش، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ
 ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َكَتَم ِعْلًما َأْلَجَمُه َّللاَّ ْبِن اْلَعاِص َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َتَعاَلى ِبِلَجاٍم ِمْن َناٍر« 

1663 1763 
]راجع الزوائد  

[. ومتن  236/8
 الحديث متواتر. 

 علي ْبن سهل، المدائني   

 ، وِنيِزيُّ ِد ْبِن اْلُمَعلَّى الشُّ أخبرنا محم د بن بكير المقرئ، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ثنا شبابة بن سوار،  ، حد  ثنا محم د بن جرير، حدثني علي  بن سهل المدائني  حد 

ثنا ورقاء ابن ُعَمَر اْلَيْشُكِريُّ َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَ  اٍر َعْن ِزَياٍد َمْوَلى َعْمِرو ْبِن  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوْيَح   اْلَعاِص َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

اٍر َتْقُتُلُه اْلِفَئُة اْلَباِغَيةُ   «. َعمَّ

1664 862 

]راجع الزوائد  
[. ومتن  114/5

الحديث صحيح، روي 
 كثيرة. من طرق 

 إبراهيم بن حيان البيع 

ُد ْبُن اْلُمَظفَِّر اْلَحاِفظُ  َثِني ُمَحمَّ   - ِمْن َلْفِظهِ   -أخبرني أبو القاسم األزهري، َحدَّ
ثنا إبراهيم بن حي ان   حدثنا أبو عبد هللا أحمد بن يوسف الضحاك. قال: حد 

ثنا محم د بن جعفر غندر، حَ  ثنا خلف بن سالم، حد  َثَنا  البي ع البغدادي، حد  دَّ
ُشْعَبُة َعْن ُهَشْيٍم، َعْن َأِبي ِبْشٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َلْيَس اْلَخَبُر َكاْلُمَعاَيَنِة«    النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

1665 1261 

إسناده ضعيف جدا.  
ومتن الحديث روي من  

يصح طرق أخرى 
 بمجموعها.

خليد بن عبد هللا  
 العصري ابو سليمان 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َثاِبٍت َقاَل: َثَنا ُمَحمَّ ثنا محم د بن المظفر َحدَّ  أخبرني األزهري حد 
َلِميُّ َعْن   َثَنا َأْشَعُث ْبُن اْلَحَسِن السُّ ِد ْبِن َثاِبٍت َحدَّ ي ُمَحمَّ َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َجدِ 
َجْعَفٍر اأَلْحَمِر َعْن ُيوُنَس ْبِن َأْرَقَم َعْن َأَباَن َعْن ُخَلْيٍد اْلَعْصِريِ  َقاَل: َسِمْعُت  
َعَلْيِه    ُ َصلَّى َّللاَّ َّللاَِّ  َرُسوُل  َأَمَرِني  النَّْهَرَواِن:  َيْوَم  َيُقوُل  َعِليًّا  اْلُمْؤِمِنيَن  َأِميَر 

 َماِرِقيَن، َواْلَقاِسِطيَن.َوَسلََّم ِبِقَتاِل النَّاِكِثيَن، َوالْ 

1666 1137 

في إسناده أحمد بن  
سعيد بن يزيد، ولم  

أقف له على ترجمة. 
ومتن الحديث صحيح 
روي من طرق عدة. 

الحسين بن إبراهيم  
 البغدادي ابو علي 

ثنا أحمد   ثنا محم د بن المظفر الحافظ، حد  أخبرني عبد هللا بن أبي الفتح، حد 
َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل   بن سعيد بن يزيد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »إن من الشعر   لحكمة« َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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بل عده السيوطي  
 وغيره من المتواتر. 

1667 295 
موضوع. ومتن  إسناده 

الحديث صحيح من  
 غير هذا الطريق. 

محمد بن علي بن أحمد  
 الواسطي أبو العالء 

ِِرين   ِِنة ثالث وعشِِِِ ِطيُّ ِمْن ِكَتاِبِه ِفي سِِِِ ِِِ ي َأُبو اْلَعالِء اْلَواسِِِِ ِِِ أنبأنا اْلَقاضِِِِ
اعر   -ِبَفاِئَدَة اْبِن َبِكيرٍ   -وأربعمائة، نبأنا عبد هللا بن موسِِِِِى السِِِِِالمي الشِِِِِ 

ثَ  َثِني َخاِلُد ْبُن َيِزيَد  َقاَل: َحدَّ اِعُر َقاَل: َحدَّ ِل الشَِِّ ِني َأُبو َعِليٍ  مفضِِل ابن اْلَفضِِْ
ِِهيب بن أبي  ثني صِ اِعُر، حد  َِِّ اٍم َحِبيُب ْبُن َأْوٍس الشِ َثِني َأُبو َتمَّ اعر، َحدَّ  ِِ الشِ
انَ  ْحَمِن ْبُن َحسَِِّ َثِني َعْبُد الرَّ اعر، َحدَّ ثني الفرزدق الشِِ  اعر، حد    الصِِهباء الشِِ 
اِعُر.  ٍت الشَِِِِِِِِِِِّ ِِِ اب َِِ اُن ْبُن ث َثِني َأِبي َحسَِِِِِِِِِِِّ دَّ اَل: حَِِ َِِ اِعُر. ق ٍت الشَِِِِِِِِِِِّ ِِِ اب َِِ  ْبِن ث

ِرِكيَن َوِجْبِريَل َمَعَك«  لََّم: »اْهُج اْلُمشِِِْ ُ َعَلْيِه َوسَِِِ لَّى َّللاَّ وُل َّللاَِّ صَِِِ َقاَل: َقاَل َرسُِِِ
ْعِر   ِحْكَمٌة«َوَقاَل ِلي: »ِإنَّ ِمَن الشِ 

1668 1026 
إسناده تالف. ومتن  

الحديث صحيح  
 بمجموع طرقه.

جعفر بن عبد الواحد بن  
 جعفر العباسي 

ثِنا أحِمد بن  ثِنا يعقوب بن موسِِِِِِِِِى األردبيلي حد  َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر البرقاني حد 
ِعِيُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبْرَدِعيُّ  َِِ ا سِِِِِِِ َثِنَ دَّ اَل َذاَكْرُت َأبَِا    طِاهر ابن النجم المِيانجي حَِ قَِ

ِميُّ    -َيْعِني الرَّاِزيَّ  -ُزْرَعةَ  ِمْعُتَها ِمْن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَهاشِِِِِ ِبَأَحاِديَث سَِِِِ
اِريِ   َثَنا َعِن اأَلْنصَِ َل َلَها. َفُقْلُت َلُه: ِإنَُّه َحدَّ اِة َفَأْنَكَرَها َوَقاَل: ال َأصِْ ي اْلُقضَِ َقاضِِ

ِن َعْن َعْبِد  َعِن اْبُن ُجرَ  َعَث َعِن اْلَحسَِِ ْيٍج َعْن َعَطاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوَعْن َأشِِْ
لَّى   ِ ْبُن اْلُمَثنَّى َعْن ُثَماَمَة َعْن َأَنٍس َعِن النَِّبيِ  صَِِ ٍل. وَعْن َعْبُد َّللاَّ ِ ْبِن ُمَغفَّ َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم »َمْن َأَحبَّ اأَلْنَصاَر َفِبُحب ِ   ي َأَحبَُّهْم«َّللاَّ
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 كان إسناده ]ضعيف، ضعيف جدا، تالف[ واحلديث:  ما  

 أخرى صحيح من طرق  

 صح من طريق آخر 

 روي من طريق أخر حسن. 

 صحيح من غري هذا الطريق. 

 صح من وجه أخر 

 له شواهد صحيحة 

 له شواهد حسنة 

 حديث صحابي   من   حسن / صحيح 
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رقم  م
 الحديث 

 نص الحديث  صاحب الترجمة  الحديث مرتبة 

1669 1601 
إسناده لين. والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

عبد الكريم ْبن ِإْبَراِهيم 
ْبن ُمَحمَّد ْبن ِإْبَراِهيم ْبن  
ُمَحمَّد ْبن موسى، أبو  

 منصور المطرز 

زُ  ِد ْبِن  -ِفي َجاِمِع اْلَمِديَنةِ  -َأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر اْلُمَطرِ  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ثنا يوسف بن  -في دكان األبناء - َأْحَمَد ْبِن كيسان المروزي  الن حوي   حد 

َثَنا   ثنا حم اد بن زيد، َحدَّ ثنا محم د بن أبي بكر، حد  يعقوب القاضي، حد 
َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللا عليه وسلم: »َمْن  -َوَأُظنُُّه َعْن َأَنسٍ  -َثاِبتٌ 

َأْو   -أي يتزوجن -َأْو َثالًثا، َأْو ُأْخَتْيِن، َأْو ثالثا حتى يبن   -َعاَل اْبَنَتْينِ 
، ُكْنُت َأَنا َوُهَو ِفي اْلَجنَِّة َكَهاَتْيِن«   َيُموَت َعْنُهنَّ

1670 1666 

إسناده فيه لين.  
والحديث صحيح من  

طرق أخرى. وقد عده  
بعض الحفاظ من  

 المتواتر 

ُعَمر ْبن ُمَحمَّد ْبن  
 عمرويه، المخرمي

ِ ْبِن َشْهَرَياَر األصبهاني، َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ
َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمَرَوْيِه اْلَمْخَرِميُّ  ، َحدَّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ

ثنا أحمد بن بديل القا  ، حد  ْمِليُّ َعِن  البغدادي  ضي، َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبُن ِعيَسى الرَّ
اٍن َيُقوُل: َسِمْعُت  اأَلْعَمِش َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب َقاَل: َسِمْعُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ

اًرا اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة« .  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َتْقُتُل َعمَّ  َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1671 1620 
إسناده فيه لين.  

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

عباد بن موسى، أبو  
 عقبة األزرق البصري  

ثنا جعفر   َأْخَبَرَنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، أخبرنا َعْبد هللا بن إسحاق البغوي، حد 
َثَنا َأُبو ُعْقَبَة َعبَّاُد ْبُن ُموَسى َثَنا   -ِبَبْغَدادَ  -بن محم د بن القعقاع، َحدَّ َحدَّ

اُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َعِليِ  ْبِن اْلَحَكِم َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َربَ  اٍح َأنَّ َرُجال َمَدَح  َحمَّ
َرُجال ِعْنَد اْبِن ُعَمَر، َفَجَعَل ابن عمر يرفع التراب بإصبعه نحوه وَقاَل: َقاَل  
اِحيَن َفاْحُثوا ِفي ُوُجوِهِهُم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َرَأْيُتُم اْلَمدَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 التَُّراَب«. 

1672 483 
وهو   معلول،إسناده 

صحيح من طرق 
 أخرى.

أحمد بن الحسن بن  
 خراش أبو جعفر 

ِ اْلُحَسْيُن ْبُن َأْحَمَد ْبن جعفر الت وزي  الفقيه  -بهمذان  -َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ
ُد ْبُن َهاُرونَ  َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن حيويه الجزار َحدَّ َثَنا َأُبو ُعَمَر ُمَحمَّ   َحدَّ

ثنا شبابة  َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن خراش حد  ِر َقاَل َحدَّ ْبِن ُحَمْيِد ْبِن اْلُمَجدَّ
َثَنا ُشْعَبُة َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي ُسْفَياَن َعْن َجاِبٍر َعْن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب. َعِن   َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه ُسِئلَ  َس َعَلى التَّْقَوى. النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ  َعِن اْلَمْسِجِد الَِّذي ُأسِ 
 َفَقاَل: »ُهَو َمْسِجِدي َهَذا«  

1673 1727 
إسناده فيه ضعف.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

علي ْبن ِإْسَماِعيل ْبن  
ُسَلْيَمان، َأُبو الحسن  

 الشعيري 

ثنا مخلد   ٍد ْبِن ُيوُسَف الواعظ، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن سليمان الشعيري،  ق اق، َحدَّ بن جعفر الد 

َثَنا ِبْشُر ْبُن َمْنُصوٍر َعْن عُ  ثنا عبد األعلى بن حم اد، َحدَّ ِ َعْن َناِفٍع  حد  َبْيِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه  َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر ابن اْلَخطَّاِب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َمَساِجَد    َّللاَِّ«.َوَسلََّم: »ال َتْمَنُعوا ِإَماَء َّللاَّ

1674 1744 

إسناده ضعيف. وقد  
وقع فيه اختالف على  

والحديث صحيح نافع. 
 من طرق أخرى 

علي ْبن الحسن ْبن  
 هارون، الحنبلي 

َثَنا َعِليُّ ْبُن  َأْخَبَرَنا اْبُن شهريار، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، َحدَّ
ثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي،  ، حد  اْلَحَسِن ْبِن َهاُروَن اْلَحْنَبِليُّ البغدادي 

َثَنا اْلَعالُء ْبُن ُبْرِد بْ  ِن ِسَناٍن َعْن َأِبيِه َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل  َحدَّ
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ُ َعَلْيِه وسلم: »من شرب في ِإَناٍء ِمْن َذَهٍب، َأْو ِإَناٍء ِمْن  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ٍة َفِإنََّما ُيَجْرِجُر ِفي َبْطِنِه َناَر َجَهنََّم«.  ِفضَّ

1675 509 
إسناده ضعيف. 

من   صحيحوالحديث 
 طرق أخرى.

أحمد بن حماد بن  
سفيان الكوفي القرشي  
 موالهم أبو عبد الرحمن 

ثنا أحمد بن   ق اق حد  الد  اْلَحَسُن بن أبي بكر أخبرنا عثمان بن أحمد  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َزَكِريَّا ْبُن َأبِ  ثنا أحمد بن عبد المؤمن َحدَّ ي ُعَبْيَدَة  حم اد ابن سفيان البز ار حد 

ِه. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  النَّاِجي َعْن َبْهِز ْبِن َحِكيٍم َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ«    َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن ال َيْرَحُم النَّاَس ال َيْرَحُمُه َّللاَّ

1676 607 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  

وقد عده  طرق أخرى. 
بعض الحفاظ من  

 المتواتر. 

أحمد بن عجلويه بن  
عبد هللا الكرجي أبو  

 العباس 

 -َأْخَبَرَنا ابن الجنيد، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن ِعْجَلَوْيِه ْبِن عبد هللا الكرجي
ثنا يحيى بن   -قراءة عليه ثنا عبد الر حمن بن أبي حاتم، أخبرنا أبي، حد  حد 

َثَنا اْلَحَكُم ْبُن َبِشيٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن قيس المالئي، عن زبيد، عم ن   المغيرة، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »نَ  ُ اْمَرًأ  َذَكَرُه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َر َّللاَّ ضَّ

َسِمَع َمَقاَلِتي َفَحِفَظَها َحتَّى ُيَبلِ َغَها َعنِ ي، َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَلى َمْن ُهَو َأْفَقُه ِمْنُه، 
 فقيه« ورب حامل فقه وهو غير 

1677 706 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  

طرق أخرى. وقد عده  
الحافظ ابن حجر  

 المتواتر. وغيره من 

أحمد بن محمد  
 الصيدالني 

أي وب،  بن  أحمد  بن  سليمان  ثنا  حد  َشْهَرَياَر،  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ  ، البغدادي  يدالني   الص  محم د  بن  أحمد  أخبرنا 

ُد بْ  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا َسالُم َعْيُشوٍن الحراني، َحدَّ ُن ُسَلْيَماَن ْبِن َأِبي َداُوَد الحراني، َحدَّ
ْبُن َأِبي ُمِطيٍع، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشاٍم، َعْن َسُمَرَة ْبِن 

اْلَقرْ  ُأمَِّتي  َوَسلََّم: »َخْيُر  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ  ُ َرُسوُل َّللاَّ َقاَل  َقاَل:  الَِّذي  ُجْنُدٍب  ُن 
 ُبِعْثُت ِفيِهْم، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم  « 

1678 1448 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  

طرق أخرى. وقد رجح 
العقيلي والبيهقي وقفه  

بن   عبد هللاعلى 
 عمرو  

عبد َّللاَّ بن حاضر بن  
 الصباح، يلقب عبدوس 

ِد ْبِن ُيوُسَف َقاَل: َأْخَبَرَنا َأُبو بكر   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر َوُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَّ
ثنا   ثنا شاذ بن فياض، حد  ، حد  ثنا عبد هللا بن حاضر البغدادي  ، حد  افعي  الش 

ِإْبَراِهيَم َعْن َقَتاَدةَ  ِ ْبِن َعْمٍرو  عمر بن   َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ ِإَلى اْمَرَأٍة ال َتْشُكْر   ُ َعَلْيِه وسلم: »ال َيْنُظُر َّللاَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِلَزْوِجَها، َوال َتْسَتْغِني ِبِه«  

1679 1326 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  
طرق أخرى. وعده  

 السيوطي من المتواتر.

سليمان بن معروف  
 العسكري ابو داود 

البرقاني   ْبُن  َأْخَبَرَنا  ُسَلْيَماُن  َداُوَد  َأُبو  َثَنا  َحدَّ اإلسماعيلي،  بكر  أبو  أخبرنا   ،
اْلَعْسَكِريُّ  رأى   -َمْعُروٍف  من  ْبُن    - بسر  َزْيُد  َثَنا  َحدَّ بن سلمة،  الن ضر  ثنا  حد 

َأنَُّهَما كَ  َوَيْحَيى  َأْحَمُد  َوَأْخَبَرِني  اُن ْبُن َعبَّاٍد.  ْنَعاِنيُّ َوَحسَّ َتَبا َعْنُه  اْلُمَباَرِك الصَّ
َثِني ِحَزاُم ْبُن ِهَشاٍم َقاَل:   ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َمْسُموٍل َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َقاال: َحدَّ
َسِمْعُت َأِبي َيُقوُل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »الْ   ُمْسَتَشاُر ُمْؤَتَمٌن« َّللاَّ

1680 2108 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
طرق أخرى. بل عده  

الهذيل ْبن بالل، َأُبو   
 البهلول الفزاري المدائني   

َقاَل: َقاَل ُمَحمَّد ْبن العباس الهروي، حدثنا يعقوب بن  َأْخَبَرَنا البرقاني
إسحاق بن محمود الحافظ، َأْخَبَرَنا َأُبو َعِليٍ  صالح ْبن ُمَحمَّد األسدي َقاَل: 
َسِمْعُت َسْعَدَوْيِه َيُقوُل: َلْم َأْغَرْم ِفي اْلَحِديِث ِإال ِدْرَهَمْيِن، َرِكْبُت ِبِهَما َزْوَرًقا 

اِئِن ِإَلى ُهَذْيِل ْبِن ِبالٍل اْلَفَزاِريِ  َفَلْم ُيَباَرْك ِلي ِفيِه، َكاَن َضِعيًفا. ِإَلى اْلَمدَ 
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السيوطي وغيره من  
 المتواتر. 

  ِ َثَنا َعْن َناِفٍع َمْولى اْبِن ُعَمَر َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َجاَء ِإَلى الْ   ُجُمَعِة َفْلَيْغَتِسْل« َصلَّى َّللاَّ

1681 1810 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  
طرق أخرى. بل عده  
 السيوطي من المتواتر 

علي بن محمد بن عبد  
هللا، أبو الحسن  

 القاضي. من أهل قزوين

َثَنا   ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، َحدَّ ثنا أبو حبيب زيد بن المهتدي، حد  حد 
ِ َعْن َلْيٍث َعْن َعَطاٍء َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َخاِلُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْفَطَر اْلَحاِجُم   والمحجوم«.َّللاَّ

1682 1425 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  

وعده   .طرق أخرى 
 السيوطي من المتواتر 

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن   َعْبُد َّللاَّ
ُموَسى ْبِن زياد، أبو  

ُمَحمَّد الجواليقي اْلَقاِضي  
 المعروف بعبدان  

ار،   ف  ل، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد بن عبد هللا المعد 
ثنا معمر بن سهل،  ، حد  ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُموَسى عبدان األهوازي  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

اٍم َعْن ُيوُنَس َعِن اْلَحَسِن َعْن أُ  ِ ْبُن َتمَّ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ َساَمَة ْبِن َزْيٍد َأنَّ َرُسوَل  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: »َأْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجوُم«    َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1683 341 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

محمد بن الليث بن  
 محمد الجوهري أبو بكر 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن   َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَّ َأْخَبَرِني ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد ْبن ِرْزٍق َحدَّ
َثَنا ُفَضْيُل ْبُن  َثَنا َيْحَيى ْبُن َطْلَحَة َقاَل َحدَّ ثنا محم د بن الل يث َحدَّ الصواف حد 

ِد ْبِن ِسيِريَن َعنِ  ِ  ِعَياٍض َعْن ِهَشاٍم َعْن ُمَحمَّ  اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَلَشجِ  َعْبِد اْلَقْيِس: »ِإنَّ ِفيَك َلَخْصَلَتْيِن ُيِحبُُّهَما هللا:  َصلَّى َّللاَّ

 اْلِحْلُم، َواأَلَناَءُة«  

1684 541 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

أحمد بن سيار بن أيوب  
 المروزي أبو الحسن 

ق اق  ِ ْبِن اْلُحَسْيِن الد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن نصر الختلي َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َأْحَمُد ْبُن َسيَّاٍر اْلَمْرَوِزيُّ  ثنا يحيى بن محم د بن صاعد َحدَّ َقِدَم َعَلْيَنا    -حد 

ِ ْبُن ُعْثَمانَ َأْخَبَرَنا عَ   -الحج سنة خمس وأربعين  َثَنا    - َيْعِني َعْبَدانَ   -ْبُد َّللاَّ َحدَّ
َأِبي َعْن ُشْعَبَة َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب. َقاَل: ُكنَّا َمَع ُمْدَرِك ْبِن اْلُمَهلَِّب ِبِسِجْسَتاَن  

ُث َعْن َأِبي ُسْفَياَن ْبِن اْلَحاِرِث َعِن النَّ  ِبيِ  َصلَّى ِفي ُسَراِدَقٍة، َفَسِمْعُت َرُجال ُيَحدِ 
ُه ِمَن القوى  ِعيُف َحقَّ ُس ُأمًَّة ال َيْأُخُذ الضَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »ِإنَّ َّللاََّ ال ُيَقدِ  َّللاَّ

 وهو غير متعتع« 

1685 550 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

أحمد بن صالح بن عمر  
 المقرئ أبو بكر 

َثَنا َيْحَيى ْبُن على أبو طالب الدسكري  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن    -لفظا  -َحدَّ
ِد ْبِن الحسن بن مالك الجرجاني َثِني َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َصاِلِح   -بها   -ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَِّ مُ   -بأطرابلس  -ْبِن عمر المقرئ البغدادي   َحمَُّد ْبُن اْلَحَكِم  َحدَّ
ثنا سليمان  َثَنا    - يعنى ابن سيف  -العتكي حد  ثنا أحمد بن عبد الملك َحدَّ حد 

َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش َعْن َأِبي ُحَصْيٍن َعْن َأِبي ُبْرَدَة. َقاَل ُكْنُت َجاِلًسا عند َعْبد  
ِ ْبِن ِزَياٍد َفَقاَل: ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ َعَذاَب َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّ َّللاَّ ى َّللاَّ

 ُدْنَياَها«. َهِذِه اأُلمَِّة ِفي 

1686 586 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

أحمد بن عيسى بن  
هارون الجسار أبو  

 جعفر 

، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَخالُل، أخبرني محم د بن عالن الشروطي
اُر َشْيٌخ ِمْن ُجَساَرى اْلَجْسرِ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى اْلَجسَّ َوَلْم َيُكْن ِعْنَدُه َغْيُر   -َحدَّ

اُد  -َهَذا الحديث اَداِن: َحمَّ َثَنا اْلَحمَّ ثنا عبد األعلى بن حم اد الن رسي، َحدَّ ، حد 
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُجال َقاَل:  اُد ْبُن َزْيَد، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  ْبُن َسَلَمَة وَحمَّ
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الُة ِلَوْقِتَها، َوِبرُّ اْلَواِلَدْيِن، َواْلِجَهاُد   ِ، َأيُّ اأَلْعَماِل َأْفَضُل؟ َقاَل: »الصَّ َيا َرُسوَل َّللاَّ
   َّللاَِّ«ِفي َسِبيِل 

1687 629 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

أحمد بن محمد بن  
إبراهيم المروزي أبو  

 الحسن 

  ِ َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد َّللاَّ ِد ْبِن مهدي، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
المحاملي  ِإْسَماِعيَل  ْبُن  َثنَ   -إمالء  -اْلُحَسْيُن  ِبْنِت َحدَّ اْبِن  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  ا 

ثنا عبد الر حمن َثَنا َعْمُرو ْبُن النُّْعَماِن، َعْن -يعني ابن جبلة  -َحاِتٍم، حد  ، َحدَّ
، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َأنَّ النَِّبيَّ   ، َعْن َعِطيََّة اْلَعْوِفيِ  ِ اْلَغَنِويُّ َحْمَزَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ

: »َأْنَت ِمنِ ي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإال َأنَُّه َصلَّى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِلَعِليٍ  َّللاَّ
 ال َنِبيَّ َبْعِدي« 

1688 689 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

أحمد بن محمد بن  
 المؤمل الصوري أبو بكر 

ثنا محم د بن عبد هللا   ُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َغْيالَن البز از، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُشَعْيٍب   ْبُن  اْلَواِحِد  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ مؤمل،  بن  محم د  بن  أحمد  ثني  حد  افعي،  الش 

َثَنا ُسَلْيَماُن َعْن    -بجبلة   -اْلَجَبِليُّ  ثنا خالد بن حباب، َحدَّ َأِبي ُعْثَماَن، َعْن حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى،  َأِبي ُموَسى َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ ِبَيِدِه، َوَأْسَجَد َلَك َمالِئَكَتُه َعِمْلَت اْلَخِطيَئَة   َفَقاَل ُموَسى: َأْنَت آَدُم الَِّذي َخَلَقَك َّللاَّ

ُ ِبِرَساَلِتِه،  الَِّتي َأْخَرجَ  ْتَك ِمَن اْلَجنَِّة؟ َقاَل آَدُم: َأْنَت ُموَسى الَِّذي اْصَطَفاَك َّللاَّ
َوَأْنَزَل َعَلْيَك التَّْوَراَة، َوَكلََّمَك َتْكِليًما، َفِبَكْم َخِطيَئِتي َسَبَقْت َخْلِقي؟« َقاَل َرُسوُل  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َفَحجَّ آدَ   ُموَسى «ُم َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1689 690 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

أحمد بن محمد بن  
 المؤمل الصوري أبو بكر 

ثنا أبو  . حاتم  َأْخَبَرَناُه َأُبو ُعَمَر ْبُن مهدي، أخبرنا محم د بن مخلد العطار، حد 
َثَنا َخاِلُد ْبُن اْلُحَبابِ  ، َحدَّ امِ  َكَتْبُت َعْنهُ   -الر ازي  ،   -ِبالشَّ َثَنا ُسَلْيَماُن التَّْيِميُّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ  َعْن َأِبي ُعْثَماَن، َعنْ  اْحَتجَّ » :َأِبي ُموَسى َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 «آَدُم َوُموَسى، َفَحجَّ آَدُم ُموَسى

1690 713 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

منصور بن  أحمد بن 
راشد الحنظلي المروزي 

 أبو صالح 

ثنا أحمد بن منصور  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن مهدي، أخبرنا محم د بن مخلد، حد 
َثَنا َصاِلٌح، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن نْبَهاَن، َعْن ُأمِ    ثنا الن ضر، َحدَّ بن راشد، حد 

  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُيَباِشُرَها َوِهَي َطاِمٌث، َوَعَلْيَها ِإَزاٌر  َسَلَمَة: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
ْكَبَتْيِن.  ِإَلى الرُّ

1691 714 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

أحمد بن منصور بن  
 سيار الرمادي أبو بكر 

ِد ْبِن َجْعَفٍر   اُر، َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َيْحَيى َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ِهالُل ْبُن ُمَحمَّ اْلَحفَّ
ثنا زيد بن الحباب،   ثنا أحمد بن منصور بن سيار، حد  ْبِن َعيَّاٍش اْلَقطَّاُن، حد 
، عن بشر ْبِن َسِعيٍد،   ِ ْبِن اأَلَشجِ  َثِني ُبَكْيُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ ثني ابن لهيعة، َحدَّ حد 

اْلُجهَ  َخاِلٍد  ْبِن  َزْيِد  َوَسلََّم: »َمْن َعْن  َعَلْيِه   ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل:  ِنيِ  
َجاَءُه ِمْن َأِخيِه َمْعُروٌف ِمْن َغْيِر َمْسَأَلٍة َوال ِإْشَراٍف َفْلَيْقَبْلُه، َفِإنََّما ُهَو ِرْزٌق 

ُ ِإَلْيِه  «  َساَقُه َّللاَّ

1692 717 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

أحمد بن محمود بن  
مقاتل بن صبيح الهروي  

 أبو الحسن 

ثنا أحمد بن  ثنا أحمد بن كامل القاضي، حد  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، حد 
َثَنا َعْبُد   ِد ْبِن عفان الصنعاني، َحدَّ َثَنا َأُبو َسَلَمَة اْلُمْسِلُم ْبُن ُمَحمَّ محمود، َحدَّ

، َعْن َيْحَيى  -الذِ َماِريُّ ُهَو  -اْلَمِلكِ  ْسُتَواِئيِ  َعْن ُسْفَياَن، َعْن ِهَشاٍم َصاِحِب الدَّ
ُ َعَلْيِه  ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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ُ َوَسلََّم َردَّ ِنَكاَح ِبْكٍر َوَثيِ ٍب َأْنَكَحُهَما َأُبوُهَما وَ  ُهَما َكاِرَهَتاِن، َفَردَّ النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم ِنَكاَحُهَما. 

1693 745 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

أحمد بن يحيى السوطي  
 أبو جعفر 

ثنا   َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن محمد بن عثمان البجلي، حد 
ْوِطيُّ  َثَنا َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى السَّ سنة  -هبة هللا ابن محم د الفراء، َحدَّ

َثَنا َأُبو َرَجاٍء ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد الْ  -سبع وثمانين ومائتين َثَنا َعْبُد  َحدَّ ، َحدَّ َبْلِخيُّ
، َعْن َأِبي   ِ ْبُن َلِهيَعَة، َعْن ِمْشَرِح ابن َهاَعاَن َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْلُجَهِنيِ  َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »ُكلُّ َصالٍة ال ُيْقَرُأ  ، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ُأَماَمَة اْلَباِهِليِ 
 ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب َفِهَي ِخَداٌج، َفِهَي ِخَداٌج َغْيَر َتَماٍم  « ِفيَها 

1694 851 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

إبراهيم بن إسحاق بن  
إبراهيم الثقفي السراج  
 النيسابوري أبو إسحاق 

َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن  
ثنا يحيى بن  ، حد  ر اج الن يسابوري  ثنا إبراهيم بن إسحاق الس  زياد القط ان، حد 

ْحَمِن ْبِن َأِبي لَ  َثَنا َعْبَثٌر َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَياٍد، َعْن َعْبِد الرَّ ْيَلى، يحيى، َحدَّ
الم َقاَل:  الم. أن رسول هللا عليه الس  َعْن رجل من أصحاب النبي عليه الس 
الِة«  ِ َفِإَذا اْنَكَسَفَتا َفاْفَزُعوا ِإَلى الصَّ ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت َّللاَّ  »ِإنَّ الشَّ

1695 878 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

إبراهيم بن عبد هللا بن 
محمد المخرمي أبو  

 إسحاق 

َثَنا ِإْبَراِهيم  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر، أخبرنا محم د بن أحمد بن الحسن، َحدَّ
ثنا أبو   ثنا سعيد بن محم د الجرمي، حد  مي، حد  ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن َأيُّوب الُمَخرِ 

َثَنا َسِعيُد ْبنُ  اد، َحدَّ  َأِبي َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل:  عبيد الحد 
ْفَق، َوُيْعِطي َعَلْيِه   َ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 «.َما ال ُيْعِطي َعَلى اْلُعْنفِ 

1696 888 
إسناده ضعيف. 

صحيح من  والحديث 
 طرق أخرى.

إبراهيم بن محمد بن  
الهيثم القطيعي أبو  

 القاسم 

ثني إسماعيل بن علي الخطبي،  ُل، حد  َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلِد ْبِن َجْعَفٍر اْلُمَعدَّ
ثنا عمرو الن اقد ِد ْبِن اْلَهْيَثِم َأُبو القاسم الكرخي، حد  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ

َأِبي  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  ِإْبَراِهيَم،  ْبُن  َثَنا ُمْصَعُب  ثنا سليمان بن عبيد هللا، َحدَّ حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َأَراَد َأْن   َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

َأ ُوُضوَءُه للصالة  نب. وهو ج - يعني -َيَناَم َتَوضَّ

1697 1008 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

بنان بن أحمد بن علويه  
 القطان أبو محمد 

ثنا   َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن اْلَحَسن ْبن مقسم اْلُمْقِرئ حد 
حيم بن   ثنا عبد الر  ثنا عبد هللا بن عمر حد  بنان ابن أحمد بن على القط ان حد 

ُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم َقاَل: »َيْقُتُل  َلْيٍث َعْن َطاُوٍس َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 اْلُمْحِرُم اْلِحَدَأَة، َواْلَعْقَرَب َواْلُغَراَب، َواْلَكْلَب اْلَعُقوَر، َواْلَفْأَرَة، كل هؤالء فويسقة« 

1698 1030 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

  وقيل: -جعفر بن أحمد 
بن   -جعفر بن محمد  

 محمد،المبارك ابو 
 المعروف بكردان 

ثنا علي بن إسحاق    -بالبصرة   -َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن اْلَقاِسِم ْبن اْلَحَسن الشاهد حد 
ُد ْبُن ِبْشِر ْبِن َمَطرٍ  َثَنا ُمَحمَّ َأُخو َخطَّاٍب َوَجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد كرَداَن    -المادرائي َحدَّ

وَ  العبدي  َواللَّْفُظ  ثابت  بن  محم د  ثنا  حد  عيسى  بن  القاسم  ثنا  حد  قاال:  اِحٌد. 
  ُ أخبرنا الزَُّبْيُر ْبُن ِهَشاٍم َعْن َأِبيِه َعْن َسْعٍد َأنَُّه َدَخَل َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِه.َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِ ي ِفي َثْوٍب َواِحٍد، َقْد َخاَلَف َبْيَن َطَرَفيْ 
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1699 1032 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

جعفر بن محمد بن أبي  
عثمان الطيالسي أبو  

 الفضل 

  - بالبصرة  -َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن عبد الواحد الهاشمي 
ْبِن   ِلَجْعَفِر  ُقْلُت  َقاَل:  اْلُعَمِريُّ  ُسْفَياَن  ْبِن   ِ ُعَبْيِد َّللاَّ ْبُن  ُمَحمَُّد  َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ

ْثِني َفَقاَل: اْقرَ  : َحدِ  ، َفَقَرْأُت َعَلْيِه حدثكم إسحاق بن محم د محم د الطََّياِلِسيِ  ْأ َعِليَّ
َعَلْيِه وسلم    ُ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َأنَّ  َأَنٍس:  َعْن  الزُّْهِريِ   َعِن  َماِلٌك  َأْخَبَرَنا  الفروي 

بَّاِء َواْلَحْنَتِم.   نهى عن الدُّ

1700 1066 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

إبراهيم بن الحسن بن 
 موسى، البياضي  

ثنا أحمد  رِ يِ  ْبِن اْلَفْضِل اْلَكاِتُب حد  َثَنا اْلِخْضُر ْبُن السُّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم الحافظ َحدَّ
ثنا سعيد   ثنا الحسن بن إبراهيم البياضي البغدادي حد  ابن محم د بن أسيد حد 

َثَنا َأُبو ُأَساَمَة َعْن ُعَمَر ْبِن َحْمَزَة َعْن َساِلمِ  ِ َعْن    بن سليمان َحدَّ ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »ِلُكلِ  ُأمٍَّة َأِميُن، وَأِميَن   ِ ْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعْبِد َّللاَّ

 َهِذِه اأُلمَِّة َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح«  

1701 1112 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

الحسن بن محمد بن 
 نصر النخاس ابو سعيد 

ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ْبن َأْحَمد ْبن شهريار األصبهاني َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِد ْبِن َنْصٍر َأُبو سعيد النخاس   َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ َحدَّ

َثَنا َداُوُد البغدادي حد   ثنا أبو يونس الخصاف َحدَّ ثنا قرة بن العالء السعدي حد 
َثِني َأُبو ُهَرْيَرَة َأنَُّه َرَأى َرُسوَل   ْبُن َأِبي ِهْنٍد َأنَُّه َسِمَع َسِعيَد ْبَن ُجَبْيٍر َيُقوُل َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشَرُب ِمْن َماِء َزْمَزَم َقائِ   ًما. َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1702 1175 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

الحسين بن محمد بن  
ابي معشر نجيح ابو  

 بكر

 ، ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَحِكيِميُّ أنبأنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر، حدثَنا ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو َبْكٍر اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن أبي معشر، أنبأنا وكيع بن الجر اح عن   َحدَّ

ُبَرْيدَ  َأِبيِه َعْن  ْحَمِن ْبِن َجْوَشٍن َعْن  َة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  عيينة بن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم َهْدًيا َقاِصًدا، َفِإنَُّه َمْن ُيَشادَّ َهَذا الدين   يغلبه« َصلَّى َّللاَّ

1703 1187 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

الحسين بن يوسف  
 الضرير ابو عبد هللا 

َثِني َأُبو   ، َحدَّ َثِني إسماعيل بن علي  أنبأنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلِد ْبِن َجْعَفٍر َقاَل: َحدَّ
َثَنا َأيُّوُب ْبُن   ، َحدَّ ثنا عاصم بن علي  رير، حد  ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ُيوُسَف الض  َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ُعْتَبَة َعْن ِإَياِس ْبِن َسَلَمَة َعْن َأِبيِه َقاَل: َقالَ  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
الُة َفاْبَدُءوا    ِباْلَعَشاِء« »ِإَذا َحَضَر اْلَعَشاُء َوُأِقيَمِت الصَّ

1704 1438 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

عبد َّللاَّ ْبُن ِإْبَراِهيَم بن 
 عبد الرحيم، المؤذن 

اإِلَماُم،   اْلُمْنَتاِب  ْبِن  َعْمِرو  ْبُن  ُعْثَماُن  َثَنا  َحدَّ  ، الط ناجيري  اْلَفَرِج  َأُبو  َأْخَبَرِني 
ثنا يعقوب بن إبراهيم  حيم المؤذن، حد  ِ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد الر  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة َعِن اأَلْعَمِش عَ  ِ ْبِن  الدورقي، َحدَّ ْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َكاَن ِإَذا َسلََّم َلْم َيْقُعْد ِإال   ِ َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ اْلَحاِرِث َعْن َعْبِد َّللاَّ

الُم َتَباَرْكَت َيا الُم َوِمْنَك السَّ  َذا اْلَجالِل َواإِلْكَراِم«   ِمْقَداَر َما َيُقوُل: »اللَُّهمَّ َأْنَت السَّ

1705 1461 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

َعْبد َّللاَّ ْبن صالح ْبن  
ُمْسِلم العجلي الكوفي 

 المقرئ   

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن   ، أخبرنا محم د بن مخلد العط ار، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ 
ِد ْبِن   ِ ْبُن َصاِلحٍ ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ   - َيْعِني ابن مسلم  -َمْرَواَن اْلَعِتيُق َقاَل: َحدَّ

  ُ َثَنا َناِصٌح اْلُكوِفيُّ َعْن ُمَحاِرٍب َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َحدَّ
َثال  َبْعَد  اأَلَضاِحي  ُلُحوُم  ُتْحَبُس  َوَسلََّم: »ال  َبْعُد »ُكُلوا  َعَلْيِه  َقاَل  ُثمَّ  َأيَّاٍم«  َثِة 

 «. َوَأْمِسُكوا ما شئتم
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1706 1468 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

عبد َّللاَّ بن عون، أبو  
 ُمَحمَّد الهاللي الخراز  

ِد  َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم ُعَمُر ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن إبراهيم الخف اف، َحدَّ
ثنا عبد هللا  مي، حد  ْبِن َعِليٍ  النَّاِقُد، َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيم ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن َأيُّوب الُمَخرِ 

ثنا خلف بن خليفة، َحدَّ    -َثَنا َأُبو َماِلٍك اأَلْشَجِعيُّ َعْن َأِبيهِ بن عون الخر از، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ   -َوَكاَن صلى َخْلَف النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْيَطاَن ال َيَتَمثَُّل ِبي«   . َعَلْيِه وسلم: »َمْن َرآِني ِفي اْلَمَناِم َفَقْد َرآِني َفِإنَّ الشَّ

1707 1484 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد ْبن 
علي  ْبن جعفر بن  

ميمون بن الزبير، أبو  
 علي البلخي   

إبراهيم  بن  هللا  عبد  بن  محمد  أخبرنا   ، وفي  الص  شجاع  بن  اْلُحَسْيُن  َأْخَبَرَنا 
ِ ْبُن   َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا ِعَصامٌ الشافعي، َحدَّ ، َحدَّ ٍد اْلَحاِفُظ اْلَبْلِخيُّ َيْعِني اْبَن   -ُمَحمَّ

َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس َعْن ُسَميٍ  َعْن َأِبي َصاِلٍح   -َروَّاِد ْبِن اْلَجرَّاحِ  أخبرنا أبي، َحدَّ
نَّ النَِّبيَّ َصلَّى َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوَعْن َماِلٍك َعْن َرِبيَعَة َعِن اْلَقاِسِم َعْن َعاِئَشَة أَ 

َفُر ِقْطَعٌة ِمَن اْلَعَذاِب، َيْمَنُع َأَحَدُكْم ِمْن َنْوَمُه َوَطَعاَمُه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »السَّ َّللاَّ
 َوَشَراَبُه، َفِإَذا َقَضى َأَحُدُكْم َنْهَمَتُه َفْلُيْسِرْع ِإَلى َأْهِلِه«  .

1708 1494 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 
عبدوس، أبو القاسم  

 المقرئ العطشي  

ثنا عبد   ، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، حد  أخبرنا محم د بن عبد الملك القرشي 
ثنا هارون بن عمران،   ثنا علي بن حرب، حد  هللا ابن محم د بن عبدوس، حد 

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأبِ  ي َداُوَد، َعْن َعَطاٍء، عن ابن عب اس، عن أم سليم قال: َحدَّ
ِ َجاَء َأُبو َطْلَحَة َواْبُنُه ِبَناِضَحْيِهَما َوَتَرَكاِني، َفَقاَل: َيا ُأمَّ ُسَلْيٍم   ُقْلُت َيا َرُسوَل َّللاَّ

ٍة.   ُعْمَرٌة ِفي َرَمَضاَن َتْجِزيِك ِمْن َحجَّ

1709 1507 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

عبد َّللاَّ بن المبارك،  
 مولى بني هاشم 

ُنَصْيٍر   ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  َجْعَفُر  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َثَنا  َحدَّ زَّاُز،  الرَّ َأْحَمَد  ْبُن  َعِليُّ  َأْخَبَرَنا 
َثَنا    -إمالء   -الخو اص المعروف بالخلدي  ثنا عمر بن حفص السدوسي، َحدَّ حد 

ِ ْبُن اْلُمَباَرِك اْلَبْغَداِديُّ  اُم   -َمْوَلى العب اس سنة تسع عشرة  -َعْبُد َّللاَّ َثَنا َهمَّ َحدَّ
ْبُن َيْحَيى َعْن َقَتاَدَة َعْن َأِبي اْلَخِليِل َصاِلٍح َعْن ُأمِ  َسَلَمَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُقوُل ِفي َمرَ  الِة َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم«  َّللاَّ ُ ِفي الصَّ ِضِه: »اتَُّقوا َّللاَّ
ُرَها.   َوَجَعَل ُيَكرِ 

1710 1582 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

َعْبد العزيز ْبن ُمَحمَّد ْبن  
دينار، َأُبو محمد  

 الفارسي  

ِد  ، أخبرنا أبو بكر ُمَحمَُّد ْبُن َخَلِف ْبِن ُمَحمَّ أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي 
ِد ْبِن دينار الفارسي    ٍد َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ ل، َحدَّ ْبِن َحيَّاَن الخال 

َثَنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة َعنْ  ثنا داود بن رشيد، َحدَّ َأِبي َماِلٍك اأَلْشَجِعيِ    العابد، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َرآِني ِفي اْلَمَناِم َفَقْد  َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َرآِني«.

1711 1587 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

عبد الواحد بن عبد  
السالم بن محمد ْبِن  

َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن  
ِإْبَراِهيَم ْبِن الواثق باّلِل، 

أبو القاسم الهاشمي  
 الواثقي 

ثنا محم د بن إسماعيل الور اق ، حد  ثنا أبو عمرو    - إمالء  -أخبرنا الواثقي  حد 
  - َقِدَم َعَلْيَنا سنة تسع وثالثمائة -ِريُّ أحمد ابن اْلَفْضِل ْبِن َسْهٍل اْلَقاِضي النَّفَّ 

َثَنا َشْيَباُن َعْن   ثنا معاوية بن هشام، َحدَّ ثنا أبو كريب محم د بن العالء، حد  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِفَراٍس َعْن َعِطيََّة َعْن َأِبي َسِعيٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َب ِإَلى َّللاَِّ  َب »َمْن َتَقرَّ ِ ِذَراًعا َتَقرَّ َب ِإَلى َّللاَّ ُ ِإَلْيِه ِذَراًعا، َوَمْن َتَقرَّ َب َّللاَّ  ِشْبًرا َتَقرَّ
ُ ِإَلْيِه َباًعا، َوَمْن َأَتاُه َيْمِشي َأَتاُه ُيَهْرِوُل«    َّللاَّ
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1712 1613 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

 عبيد بن أبي قرة   

ِد أخبرنا   ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ البرقاني، أخبرنا بشر بن أحمد اإلسفراييني، َحدَّ
َثَنا   ثنا عبيد بن أبي قر ة، َحدَّ ، حد  ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري  ْبِن َناِجَيَة، حد 

ِبيِه َعْن َزْيِد  اْبُن َلِهيَعَة َعْن َجْعَفِر ْبِن َرِبيَعَة َعْن ُحَمْيِد ْبِن َأِبي اْلُمَثنَّى َعْن أَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإَذا  ْبِن َثاِبٍت َأنَّ َأَبا َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ َأْخَبَرُه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 َأَصاِبَعُه«.َطِعَم َأَحُدُكْم َفال َيْمَسْح َيَدُه َحتَّى َيْلَعَق 

1713 1639 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 أخرى.طرق 

عيسى بن عبد هللا بن  
 سليمان، العسقالني 

ِد ْبِن عبيد هللا بن مهدي، أخبرنا محم د  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم َعِن اْبِن  ثنا عيسى بن عبد هللا، َحدَّ بن مخلد العط ار، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمَباَرِك َعْن َخاِلٍد عَ  ْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 أكابركم«.َقاَل: »البركة مع 

1714 1642 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

عيسى بن عبد هللا بن  
سنان بن دلويه، أبو  

موسى الطيالسي، يلقب  
 رغاث 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن   َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن عبد هللا الواعظ، َحدَّ
ْبُن   ِ َّللاَّ ُعَبْيُد  َثَنا  َحدَّ رغاث،  هللا  عبد  بن  عيسى  ثنا  حد  ُخَزْيَمَة،  ْبِن  اْلَعبَّاِس 

اْبِن َعبَّاٍس َوَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة   ُموَسى َعْن ِإْسَراِئيَل َعْن َجاِبٍر َعْن ِعْكِرَمَة َعنِ 
ُجُل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيْزِني الرَّ َوَعِن اْبِن ُعَمَر َقاُلوا: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيْشَرُب اْلَخْمَر َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيْنَتِهُب ُنْهَبًة َذاَت َشَرٍف َوُهَو  

 ٌن، َفِإْن َتاَب َتاَب َّللاَّ َعَلْيِه«  . ُمْؤمِ 

1715 1685 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

ُعَمر ْبن إدريس، َأُبو  
ثم  الصلحي،َعْبد َّللاَّ 

 الفامي 

َثَنا    -ِمْن َأْصِل ِكَتاِبِه العتيق   -ْخَبَرِني َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّد ْبُن َعِليٍ  اْلَواِسِطيُّ  َحدَّ
ْلِحيُّ  ِ ُعَمُر ْبُن ِإْدِريَس اْلَفاِميُّ الصِ  ِبَبْغَداَد، َوَكاَن َيْسُكُن َقِطيَعَة   -َأُبو َعْبِد َّللاَّ

َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم ِإْبرَ   -َبِني جدار  ِ اْلَبْصِريُّ َحدَّ ِإْمالًء َيْوَم اْلَخِميِس    -اِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاَّ
َسَلَخ ُجَماَدى اآلِخَرِة ِمْن َسَنِة ِتْسٍع َوَثَماِنيَن َوِماَئَتْيِن ِفي اْلَجاِنِب الشرقي من 

ثنا ابن جريج عن حصيف َعْن ِعْكِرَمَة   -مدينة السالم ثنا أبو عاصم، حد  حد 
ُ َعَلْيِه وَسِعيِد ْبِن ُجَبيْ  ِإنََّما َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: 

َبْأَس   ُلْحَمُتُه َحِريًرا َفال  َأْو  َأْن َيُكوَن َسَداُه  َفِإمَّا  َوَسلََّم َعِن اْلَحِريِر اْلُمْصَمِت، 
ِة.  ِبُلْبِسِه، َوَنَهى َعْن ِإَناِء اْلِفضَّ

1716 1693 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

ُعْثَمان ْبن مطر، َأُبو 
 الفضل الشيباني البصري   

َثَنا   ِد ْبِن َأْحَمَد اْلَورَّاُق، َحدَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن محم د العتيقي، َحدَّ
ثنا بشر ِد ْبِن َناِجَيَة، حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا ُعْثَماُن ْبُن   َعْبُد َّللاَّ بن الوليد الكندي، َحدَّ

َأَبا اْلَفْضلِ  َوُيَكنَّى  َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل:    -َمَطٍر اْلُمْقِرئ  اْلُبَناِنيِ  َعْن  َثاِبٍت  َعْن 
اَرَة اْلَمْجِلِس   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: »ِإنَّ َكفَّ َأْن َتُقوَل َجاَء ِجْبِريُل ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْيَك«  .

1717 1731 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

علي ْبن ِإْسَحاق ْبن  
عيسى ْبن زاطيا، َأُبو  

 الحسن المخرمي 

َثَنا َعِليُّ   ، َحدَّ افعي  ُد ْبُن عمر النرسي، أخبرنا محم د بن عبد هللا الش  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
بن  إبراهيم  ثنا  ثنا عقبة بن مكرم، حد  ، حد  ِميُّ اْلُمَخرَّ ِعيَسى  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن 

ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُحَسْيٍن َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيٍد َعْن َساِلٍم َعنِ  اْبِن ُعَمَر   صدقة، حد 
ْنَيا َمْن ال   الدُّ اْلَحِريَر ِفي  َيْلَبُس  َقاَل: »ِإنََّما  َوَسلََّم  ُ َعَلْيِه  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعِن 

 َلُه«.َخالَق 
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1718 1734 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

علي ْبن بهرام ْبن يزيد،  
 َأُبو حجية المزني العطار 

ثنا   -قراءة  -العتيقي أخبرنا  َثَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َسِعيِد ْبِن ُيوُنَس المصري، حد  َحدَّ
اْلَمْغِرِبيُّ  اْلَعطَّاُر  َبْهَراَم  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ الر ازي،  سعيد  بن  علي   ثنا  حد    - أبي، 

َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي َكِريَمَة اأَلْنَصاِريُّ قَ   -ِبَبْغَدادَ  اَل: َسِمْعُت َماِلَك ْبَن َأَنٍس َحدَّ
  ِ ُث َعْن ُحَمْيٍد الطَِّويِل َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَُّه َقاَل: َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل َّللاَّ ُيَحدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َشْهِر َرَمَضاَن َفَقاَل: »ُأِريُت َهِذِه اللَّْيَلةَ  َيْعِني َلْيَلَة    -َصلَّى َّللاَّ
اْلَخاِمَسِة،   - َقْدرِ الْ  اْلِوْتِر،  ِفي  َفاْلَتِمُسوَها  َفُرِفَعْت  َوُفالٌن،  ُفالٌن  َتالَحى  َحتَّى 

 والسابعة، والتاسعة«  .

1719 1737 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

علي ْبن ثابت، َأُبو   
ويقال: َأُبو   -َأْحَمد
مولى العباس  -الحسن 

ْبن ُمَحمَّد الهاشمي  
 ]الجزري[  

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن   ، َوَأُبو اْلَحَسن ْبِن ِرْزَقَوْيِه، َوُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ 
ِريُّ  كَّ ِ ْبُن َيْحَيى السُّ ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَفْضِل، وَعْبُد َّللاَّ ُد ْبُن ُمَحمَِّد ِبن ُمَحمَّ ، َوُمَحمَّ

َثَنا اْلَحَسُن   اُر َقاَل: َحدَّ فَّ ٍد الصَّ ْبِن َمْخَلٍد اْلَبزَّاُز َقاُلوا: َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ
َثاِبٍت اْلَجَزِريُّ َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن  ْحَمِن ْبِن ْبُن َعَرَفَة،   ْبِن َعْبِد الرَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ اْلَعْبَد   َمْوَهٍب َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
أو كله ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة، َوِإنَُّه َلَمْكُتوٌب ِعْنَد    -َلَيْعَمُل الزََّمَن الطَِّويَل ِمْن عمره 

ِبَعَمِل   - َأْو َأْكَثَرهُ  -  ِمْن َأْهِل النَّاِر، وِإنَّ اْلَعْبَد َلَيْعَمُل الزََّمَن الطَِّويَل ِمْن ُعْمرِهِ َّللاَِّ 
ِ ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة«  .   َأْهِل النَّاِر َوِإنَُّه َلَمْكُتوٌب ِعْنَد َّللاَّ

1720 1759 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

علي ْبن داود، َأُبو  
 الحسن التميمي القنطري   

َثَنا َأُبو َعِلي    ِد ْبِن علي بن حبيش التمار، َحدَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ُمَحمَّ
ثنا عبد هللا بن   ثنا علي  بن داود القنطري، حد  اُر، حد  فَّ ِإْسَماِعيُل ْبن ُمَحمَّد الصَّ

َثِني ُمَعاِويَ  ٍم صالح، َحدَّ َمْشِقيِ  َعْن َأِبي َسالَّ ُة ْبُن َصاِلٍح َعْن ُعْتَبَة َأِبي ُأَميََّة الدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل   اأَلْسَوِد َعْن َثْوَباِن َمْوَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُأ َفَمسَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَتَوضَّ ْيِن، َوَعَلى اْلِخَمارِ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َيْعِني   - َح َعَلى اْلُخفَّ
 . -اْلِعَماَمةَ 

1721 1768 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

علي بن صدقة بن  
محمد بن علي ْبن حرب 
ْبن ُمَحمَّد ْبن علي ْبن  
حبان ْبن مازن، َأُبو  

 الحسن الطائي الموصلي 

ِد   -بعكبرا  -َأْخَبَرَنا اْبُن َأِبي َعْمٍرو َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َصَدَقَة ْبِن ُمَحمَّ َحدَّ
اْلَمْوِصِليُّ  الطَّاِئيُّ  َحْرٍب  ْبِن  َعِليِ   ِتْسٍع   -ْبِن  َسَنَة  اأُلوَلى  ُجَماَدى  ِفي  ِإْمالًء 

ثنا المفضل بن محم د الجندي  ثنا صامت    -بمكة  -َوَثالِثيَن وثالثمائة حد  حد 
َثَنا َعْبُد اْلَمِجيِد َعْن ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم   بن معاذ الجندي، َحدَّ
َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   َقاَل:  َجَبٍل  ْبِن  ُمَعاِذ  َعْن  َناِبِحيِ   ْبِن َعِديٍ  َعِن الصُّ َعْن َعِديِ  

ُ َعَلْيِه وسلم: »َما     - َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن َأْرَبعٍ َصلَّى َّللاَّ
َعْن ُعُمرِِه ِفيَما َأْفَناُه، َوَعْن َشَباِبِه ِفيَما َأْبالُه، َوَعْن َماِلِه ِمْن   -َأْو َقاَل ِخاللٍ 

 َأْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَما َأْنَفَقُه، وعن علمه ماذا عمل به«  .

1722 1776 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

على ْبن عيسى  
 البغدادي 

ثنا   َأْخَبَرَنا البرقاني، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسنويه الغرزمي، حد 
ثنا محم د بن مصعب،  ، حد  ثنا علي  بن عيسى البغدادي  أبو جعفر السامي، حد 

َثَنا اأَلْوَزاِعيِ  َعْن َيْحَيى ْبِن َأبِ  ي َكِثيٍر َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن َحدَّ
َطِب، َوالتَّْمِر،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »ال َتْجَمُعوا َبْيَن الزَّْهِو، َوالرُّ النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ِحَدِتِه«.َواْنَتِبُذوا ُكلَّ َواِحٍد َعَلى 
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1723 1785 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

علي ْبن َعْبد الكريم ْبن  
علي ْبن نصر، َأُبو  
 الحسن الجواليقي   

ثنا   أخبرنا أبو الحسن الجواليقي، َأْخَبَرَنا عبد َّللاَّ بن َأْحَمد بن علي المقرئ، حد 
، أخبرنا عبد   ثنا الحسن بن عيسى الن يسابوري  يحيى بن محم د بن صاعد، حد 

، أخبرنا ورقاء عن ِإَياٍس َعْن َعِليِ  ْبِن َرِبيَعَة َعْن َسُمَرَة ْبِن  هللا بن المبارك
بَّاِء   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَم َفَخَطَب النَّاَس َفَنَهى َعِن الدُّ ُجْنُدٍب: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َواْلُمَزفَِّت. 

1724 1804 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

ْبن ُمَحمَّد بن مخلد  علي 
ْبن خازم، َأُبو الطيب  

 الكوفي 

، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد   ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَحْرِبيُّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
َخاِزٍم   ْبِن  َمْخَلِد  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  َعِليُّ  الطَّيِ ِب  َأُبو  َثَنا  َحدَّ األبهري،  صالح  ْبن 

وثالثم   - اْلُكوِفيُّ  َعْشٍر  َسَنَة  َصَدَقَة    -ائةِبَبْغَداَد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ِإْبَراِهيُم  َثَنا  َحدَّ
، َعْن َناِفٍع،  ، َعْن ُعَبْيِد هللا اْلُعَمِريُّ ُد ْبُن ِحْمَيَر اْلِحْمِصيُّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ اْلَعاِمِريُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأيُّ   اأَلْعَماِل َأْفَضُل  َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِل  الُة ِفي َأوَّ  َوْقِتَها«.َقاَل: »الصَّ

1725 1821 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

علي ْبن معبد ْبن نوح، 
 َأُبو الحسن   

إسماعيل   بن  محمد  بن  أحمد  أخبرنا   ، اْلَبْصِريُّ َرَباٍح  ْبُن  ُيوُسُف  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبِد ْبِن ُنوٍح اْلَبْغَداِديُّ   - بمصر  -المهندس  َأُبو    -حدثني أبي، َحدَّ

َثَنا َزْيُد ْبُن يَ  - اْلَحَسِن ِفي َشوَّاٍل َسَنَة َأْرَبٍع َوَخْمِسيَن ومائتين ْحَيى ْبِن ُعَبْيٍد  َحدَّ
ْحَمِن ْبِن  َثَنا َسِعيُد ْبُن َبِشيٍر َعْن َقَتاَدَة َعِن اْلَحَسِن َعْن َعْبِد الرَّ ، َحدَّ َمْشِقيُّ الدِ 
 ُ ْحَمِن َأَعاَذَك َّللاَّ ُ َعَلْيِه وسلم: »َيا َعْبَد الرَّ َسُمَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َقُهْم َوَأَعاَنُهْم َعَلى َجْوِرِهْم  ِمْن ُأَمَراٍء َيكُ  وُنوَن ِمْن َبْعِدي َمْن َدَخَل َعَلْيِهْم َفَصدَّ
الُة ُبْرَهاٌن،  َياُم ُجنٌَّة، َوالصَّ ْحَمِن الصِ  َفَلْيَس ِمنِ ي َوال َيِرُد َعَليَّ اْلَحْوَض، َيا َعْبَد الرَّ

َ َأَبى َعَليَّ َأْن ُيْدِخَل اْلَجنََّة لَ   ْحًما َنَبَت ِمْن ُسْحٍت، النَّاُر َأْوَلى ِبِه«  .ِإنَّ َّللاَّ

1726 748 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى بنحوه. 

أحمد بن يونس بن  
 أحمد الطبري أبو الحسن 

َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس ْبِن أحمد بن علي بن   َأُبو اْلَحَسِن  َأْخَبَرَنا  أخبرني األزهري، 
ْحَمن ْبن َأِبي َحاِتٍم   -قدم علينا   -الحسن ابن عبد الوهاب الط بري   َثَنا َعْبد الرَّ َحدَّ

الواسطي  حبيب  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبد  ْبن  ُمَحمَّد  َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ  ، المعروف   -الرَّاِزي 
ْحَمِن    -بالخباز  َثَنا ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الرَّ ، َحدَّ ثنا عبد هللا بن غالب العباداني  حد 

، َعْن َعلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد، َعْن َأِبي َحِبيَبَة ]الطَّاِئيِ  [ َعِن اأَلْشَعِث ْبِن   اْلَمْذِحِجيُّ
َعلَ   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  َيْرَحِم َقْيٍس  َلْم  »َمْن  َيُقوُل:  َوَسلََّم  ْيِه 

ُ َعزَّ َوَجلَّ  «  اْلُمْسِلِميَن َفَلْن َيْرَحَمُه َّللاَّ

1727 1756 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى بنحوه. 

علي ْبن حرب ْبن ُمَحمَّد 
ْبن علي بن حبان ْبن  

مازن ْبن الغضوبة، َأُبو  
 الحسن الطائي الموصلي   

ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل   َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد َّللاَّ َثَنا َأُبو ُعَمَر بن مهدي، َحدَّ َحدَّ
ْرَقاِء، َعِن اْبِن َلِهيَعَة   َثَنا َزْيُد ْبُن َأِبي الزَّ ثنا علي  بن حرب، َحدَّ ، حد  المحاملي 

ْحَمِن اْلحُ  ُبِليِ  َعْن َأِبي َأيُّوَب َقاَل: ُأِتَي َرُسوُل  َعِن اْبِن ُهَبْيَرَة َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقْصَعٍة ِفيَها َبَصٌل َفَقاَل: »ُكُلوا« َوَأَبى َأْن َيْأُكَل، َوَقاَل:   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 . تناجون[ «»ِإنِ ي َلْسُت ِمْثَلُكْم ]ِإنِ ي ُأَناِجي َمْن ال 
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1728 2157 
ضعيف. إسناده 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

َيْحَيى ْبن َأْحَمد ْبن   
هارون، َأُبو زكريا  

ق   المزوِ 

، أخبرنا أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلي، َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبُن َأْحَمَد   َأْخَبَرَنا اْلَبْرَقاِنيُّ
ُق بغدادي أبو زكري ا، حدثنا محم د بن عبيد المحاربي َثَنا  ْبِن َهاُروَن اْلُمَزوِ  ، َحدَّ

َقِبيَصُة ْبُن اللَّْيِث َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَياٍد َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َنَهى  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر. ُثمَّ َقاَل: »ُزوُروَها َفِإنَّ ِفيَها   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َمْوِعَظًة«.

1729 2168 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

يعقوب ْبن ماهان،  
 الَبنَّاء مولى بني هاشم  

بن   هللا  عبد  حدثنا   ، الهاشمي  موسى  بن  هللا  عبد  أخبرنا   ، الجوهري  أخبرنا 
َثَنا َأُبو ِبْشٍر َعْن   إسحاق ابن حم اد، حدثنا يعقوب بن ماهان، حدثنا هشيم، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َسِعيِد ْبِن ُجَبْيرٍ   َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َتَعاَلى: إذا أخذت كريمتي عبدي، َفَصَبَر َواْحَتَسَب، َلْم َأْرَض َلُه َثَواًبا   »َيُقوُل َّللاَّ

 ُدوَن الجنة«  

1730 2169 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

يعقوب ْبن ِإْبَراِهيم ْبن   
كثير ْبن َزْيد ْبن أفلح ْبن  
َمْنُصور ْبن مزاحم، َأُبو 

يوسف العبدي،  
 المعروف بالدورقي  

ُد ْبُن  ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َقاَل: حدثنا    -َوَكَتْبُت ِبَيِدي  -َأْمَلى َعَلْيَنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهيمَ َمْخَلٍد اْلَعطَّاُر َقاَل:  

َثَنا اْبِن ِشَهاٍب َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب   روح، حدثنا صالح بن أبي األخضر، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبَعَث َعبْ  ِ ْبَن ُحَذاَفَة  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َد َّللاَّ

َيُطوُف ِفي ِمًنى »ال َتُصوُموا َهِذِه اأَليَّاَم َفِإنََّها َأيَّاُم َأْكٍل َوُشْرٍب، َوِذْكِر َّللاَِّ عز  
 وجل«  . 

1731 2126 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

َيْحَيى ْبن عباد،   
 السعدي  

ٍد   ُمَحمَّ ْبُن  ِإْسَماِعيُل  َأْخَبَرَنا  َقاَل:  ُل  اْلُمَعدَّ َأْخَبَرَنا علي بن محمد بن عبد هللا 
َثَنا َيْحَيى ْبُن َعبَّاٍد  اُر، حدثنا حمدان بن علي، حدثنا داود بن شبيب، َحدَّ فَّ الصَّ

َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َعِن اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعَطاٍء َعِن اْبِن    -َقاَل: َلِقيُتُه ِبَبْغَدادَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَوَلُد ِلْلِفَراِش َوِلْلَعاِهِر اْلَحَجُر«  .  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1732 2137 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

، َأُبو  َيْحَيى ْبن عبدويه 
زكريا مولى ُعَبْيد هللا ْبن 

 المهدي  

َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر، أخبرنا دعلج بن أحمد المعدل، حدثنا عبد هللا بن 
َثَنا ُشْعَبُة َعْن َأيُّوَب َوَخاِلٍد َعِن  أحمد ابن حنبل، حدثني يحيى بن عبدويه، َحدَّ

ِه َعْن ُأمِ  َسَلَمةَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِلُكلِ   اْلَحَسِن َعْن ُأمِ  ، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 ُأمٍَّة أمين، وأبو عبيدة أمين هذه األمة«  

1733 353 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

محمد بن محمد بن  
عمرو الجارودي  
 البصري أبو الحسن 

ثنا علي بن   الحسن بن مطرف القاضي  أنبأنا عبد هللا بن علي القرشي  حد 
ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن محمد بن حبيب بن سليمان بن المنذر   ُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا َأُبو َعَواَنَة َعِن  ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِبي الشوارب َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ بن الجارود َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  اأَلْعَمِش َعْن َأِبي ُسْفَياَن َعْن َجاِبرٍ  . َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ ِبِه َبْيَن ِفَئَتْيِن ِمَن اْلُمْسِلِميَن َعِظيَمَتْيِن«   َيْعِني    -»اْبِني َهَذا َسيِ ٌد وسيصلح َّللاَّ

 اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلبٍ 

1734 418 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

محمد بن هارون بن 
 سليمان الجريري أبو بكر  

ثنا على بن عمر الختلي   َثَنا القاضي أبو العالء ُمَحمَّد بن علي الواسطي حد  َحدَّ
ثنا حميد بن الربيع   ُد ْبُن َهاُروَن ْبِن سليمان الجريري حد  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا َأُبو َضْمَرَة َعنْ  ٍد َعْن َأِبيِه َعْن َعِليِ  َعْن َأِبيِه َعْن   الخز از َحدَّ َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َما َنَفَعِني َماٌل،   َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َما َنَفَعِني َماُل َأِبي َبْكٍر«  

1735 420 
إسناده ضعيف. 

من  والحديث صحيح 
 طرق أخرى 

محمد بن هارون بن 
 سعيد بن بندار أبو بكر 

ُد ْبُن َهاُروَن اْلَبْغَداِديُّ  َثِني َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ب َحدَّ ٍد المؤد    - َأْخَبَرِني اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ
ثنا أبو عبد هللا أحمد   -ِإْمالًء ِمْن ِحْفِظِه ِبَسَمْرَقْنَد ِفي َسَنِة ِتْسِعيَن وثالثمائة  حد 
ثنا أبو األشعث َعْن َثاِبتٍ   َعْن َأَنٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل  بن العالء الجوزجاني حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَس اْلَخَبُر َكاْلُمَعاَيَنِة«    َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1736 422 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

محمد بن الهيثم بن  
حماد بن واقد أبو عبد  

ويعرف بابي   هللا،
 األحوص 

ثنا محم د  لت األهوازي، حد  ِد ْبِن َأْحَمد ْبن الص  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
األحوص   أبو  واقد  ْبِن  اِد  َحمَّ ْبِن  اْلَهْيَثِم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ العط ار  مخلد  ابن 

َثَنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَماَن َأُبو َسِعيٍد ا ثني عمرو  القنطري  القاضي، َحدَّ ْلُجْعِفيُّ حد 
َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم َقاِئُد اأَلْعَمِش، َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن   بن عثمان، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. وعن َسْعٍد الطَّاِئيِ  َعْن َعِطيََّة َعْن  َأِبي َسِعيٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

، َعْن َعِطيََّة ْبِن َسْعٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأْو    َأِبي َسِعيٍد. َوَعْن َأِبي ِإْدِريَس اأَلْوِديُّ
وِر   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »كيف أنعم وصاحب الصُّ َأِبي َسِعيٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

وَر، َوَحَنا َجْبَهَتُه َواِضًعا َسْمَعُه َنْحَو اْلَعْرِش َمتَ   ى ُيْؤَمُر« َقِد اْلَتَقم الصُّ

1737 459 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

أحمد بن إبراهيم بن  
 الحسن البزار أبو بكر 

ثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن    أخبرنا األزهرى  ارقطني  حد  ثنا أبو الحسن الد  حد 
ِريُّ  كَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم َأُبو اْلَعبَّاِس السُّ أخبرنا أحمد بن    -بمصر  -البز ار َحدَّ

ثنا   ثنا صالح بن عبد الغفار الطيالسي حد  يحيى ابن خالد بن حب ان الرقى حد 
ْحَمِن    عثمان بن كثير ابن دينار ثنا بن لهيعة عن حسين َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َخْيُرُكْم  ِ ْبِن َعْمٍرو َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ اْلُحُبِليِ  َعْن َعْبِد َّللاَّ
 َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآَن وعلمه«  

1738 462 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

أحمد بن إسحاق بن  
 يوسف الرقي أبو بكر 

بن   أحمد  ثنا  حد  الدوري  مخلد  بن  محم د  أخبرنا  َمْهِديٍ   ْبُن  ُعَمَر  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
َعْن   َعْمٍرو  ْبُن   ِ ُعَبْيُد َّللاَّ َثَنا  ثنا عمرو بن عثمان َحدَّ إسحاق بن يوسف حد 

ي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبيِ   ِإْسَحاَق بن َراِشٍد َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َسِعيٍد وَأبِ 
ُجُل ِلَصاِحِبِه َيْوَم اْلُجُمَعِة َواإِلَماُم َيْخُطُب  َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »ِإَذا َقاَل الرَّ

 اْنِصْت َفَقْد َلَغا، َحتَّى َتْنَقِضَي اْلُخْطَبُة« 

1739 481 
إسناده ضعيف. 

صحيح من  والحديث 
 طرق أخرى 

أحمد بن جعفر بن  
محمد بن علي  

 الصيدالني أبو الحسن 

ْحَمِن بن ُعْثَمان الدمشقي َيْذُكُر َأنَّ َأَبا اْلَحَسِن َأْحَمَد ْبَن َجْعَفٍر   َكَتَب ِإَلى َعْبد الرَّ
ْيَدالِنيَّ اْلَبْغَداِديَّ َأْخَبَرُهْم بدمشق في المحرم سنة إحدى وأربعين وثالثمائة  الصَّ

َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَبْيدٍ  وَأْخَبَرِني َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن    -ْنَقارٍ اْلَمْعُروُف ِبمِ   -َقاَل. َحدَّ
ِد ْبِنأحمد بن جعفر اليزدي بأصبهان ِد ْبِن    -قراءة  - ُمَحمَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا إبراهيم بن  . َقاال: َحدَّ ُموَسى اْلَمْلَحِميُّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن ُعْثَماَن التَّْسُتِريُّ
. َقاَل: َدَخَل َعِليَّ  سعيد الجوهري   َثِني اْلَمْهِديُّ ثني الرشيد َحدَّ ثني المأمون حد  حد 

َثِني َسَلَمُة  ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َفُقْلُت: ! َفَقاَل: َحدَّ َثِني ِبَأْفَضَل َفِضيَلٍة ِعْنَدَك ِلَعِليٍ  َحدَّ
. َقاَل َقالَ  ُ َعَلْيِه  ْبُن ُكَهْيٍل َعْن ُحَجيََّة ْبِن َعِديٍ  َعْن َعِليٍ   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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َحِديِث    َبْعِدي« َلْفظُ َوَسلََّم: »َأْنَت ِمنِ ي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى، ِإال َأنَُّه ال َنِبيَّ  
ْيَدالِني ِ   الصَّ

1740 484 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

أحمد بن الحسن بن  
 خراش أبو جعفر 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد هللا بن بكير أخبرنا أبو   َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُمَحمَّ
ُد ْبُن َهاُروَن ْبِن ُحَمْيِد ْبِن   َثَنا ُمَحمَّ الفتح محم د بن الحسين األزدى الحافظ َحدَّ

َثَنا َشَباَبُة ْبُن سَ  ثنا أحمد بن الحسن بن حراش َحدَّ َأُبو    -وَّاٍر اْلَفَزاِريُّ المجدر حد 
اِج َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي ُسْفَياَن َعْن َجاِبٍر    -َعْمٍرو ثنا شعبة ابن اْلَحجَّ حد 

َس   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعِن اْلَمْسِجِد الَِّذي ُأسِ  َعْن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 »ُهَو َمْسِجِدي« َعَلى التَّْقَوى. َقاَل:

1741 1924 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

القاسم ْبن َأْحَمد ْبن  
 ُمَحمَّد، البغدادي 

ُد   - َقاَل: َأَجاَز ِلي َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اإِلْسَماِعيِليُّ   َأْخَبَرَنا اْلَبْرَقاِنيُّ  َثِني ِبِه ُمَحمَّ َوَحدَّ
َثِني اْلَقاِسُم ْبُن َأْحَمَد   َثَنا َأُبو َبْكِر بن عمير، َحدَّ ابن َأِبي اْلَفَواِرِس َعْنُه َقاَل: َحدَّ

اْلَبْغَداِديُّ  ٍد  ُمَحمَّ ِعي  -بأنطاكية  -ْبِن  َثَنا  ُسَلْيَماَن  َحدَّ ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  َسى 
َثَنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإَياٍس َعْن ُشْعَبَة َعْن َثاِبٍت َعْن    -إمالء من كتابه  -القرشي   َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اْلَعاِئُد ِفي ِهَبِتِه، َكاْلَعاِئِد ِفي  َأَنٍس َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
  َقْيِئِه«

1742 1939 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

قطن ْبن إبراهيم، َأُبو   
سعيد القشيري  

 النيسابوري 

َثَنا َأْحَمد   ، أخبرنا أبو حفص بن الزيات، َحدَّ أخبرَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَجْوَهِريُّ
ثنا   ثنا أبو سعيد قطن بن إبراهيم، حد  ْبن ِإْسَحاَق الصوِفي، حد  اْلُحَسْين  ْبن 

َثِني ِإْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن َعْن َأيُّوَب ْبِن َأِبي َتِميمَ  َة َعْن حفص بن عبد هللا، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »أيما إهاب دبغ فقد   َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 طهر«. 

1743 2062 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

 نائل بن َنِجيح، الَحَنِفي     

ُد ْبُن َمكِ يِ  اْلِمْصِريُّ  ي َأْحَمُد ْبُن   -ِبِدَمْشقَ   -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َجدِ 
ثنا   ، حد  ْعَراِنيُّ َثَنا َبْكُر ْبن َأْحَمد ْبن َحْفٍص الشَّ ، َحدَّ ِ ْبِن رزيق البغدادي  َعْبِد َّللاَّ

ثنا نائل بن نجيح البصر  َثَنا ُسْفَياُن ْبُن َسِعيِد ْبِن  محم د بن الجنيد، حد  ، َحدَّ ي 
ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل   َمْسُروٍق الثَّْوِريُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُحوِر َبَرَكًة«   ُروا َفِإنَّ ِفي السَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتَسحَّ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1744 2090 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

هارون ْبن َأْحَمد ْبن   
ُمَحمَّد ْبن َخَلف بن  

محمد بن أسلم بن زيد  
بن أْسلم، َأُبو القاسم  

 القطان  

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َهاُروُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن خلف   أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم، َحدَّ
بن محمد بن أسلم بن زيد بن أسلم القط ان، حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد  

َثَنا َمْنَدُل ْبُن َعِليٍ  َعِن اْلَوِليِد ْبِن َثْعَلَبَة عَ  ْن العزيز، حدثنا خلف بن هشام، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْيَس   ِ ْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْبِد َّللاَّ

 ِمنِ ي َمْن َحَلَف ِباأَلَماَنِة، َأْو َخبََّب اْمَرَأَة َرُجٍل َأْو َمْمُلوَكُه«  . 

1745 1880 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

عرفة ْبن الهيثم، َأُبو  
 محفوظ القصبي 

َجْعَفرٍ  ْبِن  ْبُن َيْحَيى  َثَنا    -بأصبهان   - ِإَماُم المسجد الجامع  -َأْخَبَرَنا َعِليُّ  َحدَّ
ُد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن َأيُّوَب اأَلْخَرُم،  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْفٍص اْلَمَغاِزِليُّ ُمَحمَّ

ثنا عبد الوه اب بن عطا ثنا عرفة بن الهيثم، حد  َثِني َسِعيُد ْبُن َأِبي  حد  ء، َحدَّ
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ِ ْبِن َمْسُعوٍد َعِن النَِّبيِ    اِد بن ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد َّللاَّ َعُروَبَة َعْن َحمَّ
ْمِس. ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي ُكُسوِف الشَّ  َصلَّى َّللاَّ

1746 2220 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

َسمانة بنت حمدان،   
واسمه ُمحمد بن موسى  

 بن زاذي األنبارية   

اٍن اأَلْنَباِريَّةُ  اِح ْبِن َحسَّ ِد ْبِن ُموَسى ِبْنُت ِبْنِت اْلَوضَّ َثْتَنا َسَماَنُة ِبْنُت ُمَحمَّ   - َحدَّ
عقبة    - ِباأَلْنَبارِ  بن  محم د  حدثنا  موسى،  بن  محم د  أبي  َثِني  َحدَّ َقاَلْت: 

، حد دوسي  عَّاُء َعِن اْلَحَكِم ْبِن اْلَحاِرِث  الس  َثَنا َعِطيَُّة الدَّ ثنا محم د ابن حمران، َحدَّ
ِمْن   َأَخَذ  َيُقوُل: »َمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل:  َلِميِ   السُّ

َقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمنْ   َأَرِضيَن«. َسْبِع  َطِريِق اْلُمْسِلِميَن ِشْبًرا ُطوِ 

1747 1975 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

محمود بن محمد بن   
محمود بن عدي بن  
ثابت بن قيس بن 

الحطيم ابن عمرو بن  
زيد بن سواد بن ظفر،  

 أبو يزيد األنصاري:

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ    ، َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ِد ْبِن ُعَمَر النَّْرِسيُّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ
ثنا يحيى بن محم د ب َثَنا َمْحُموُد ْبُن ُمَحمٍَّد َأُبو َيِزيَد  المقرئ، حد  ن صاعد، َحدَّ

َثَنا َأيُّوُب ْبُن ُعْتَبَة َقاِضي    -ببغداد في قنطرة األنصار   -الظََّفِريُّ األنصاري   َحدَّ
اْلَيَماَمِة َعْن يحيى ابن َأِبي َكِثيٍر َعْن َأِبي َسْلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل  

َ ُيْبِغُض اْلَفاِحَش َّللاَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ َش«.  َصلَّى َّللاَّ  اْلُمَتَفحِ 

1748 1994 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

المحسن بن علي بن   
محم د بن أبي فهم، َأُبو  
 علي التنوخي القاضي  

َثَنا َأِبي  َثَنا َواِهُب ْبُن   -ِمْن َلْفِظِه َوِحْفِظِه، َوِمْن َأْصِلهِ   -أخبرنا التنوخي، َحدَّ َحدَّ
ثنا    -ِبَها ِمْن ِحْفِظهِ   -َيْحَيى ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب اْلَماِزِنيُّ اْلَبْصِريُّ  : وحد  َقاَل التَُّنوِخيُّ

َثَنا َأُبو َحامِ  ب، َحدَّ ُد ْبُن َهاُروَن اْلَحْضَرِميُّ قاال:  إدريس ابن علي المؤد  ٍد ُمَحمَّ
ُد ْبُن َبْكٍر اْلُبْرَساِنيُّ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج  ثنا نصر بن علي الجهضمي، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ حد 
َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َأِبي َأيُّوَب عن مسلم ْبِن َمْخَلٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  

  ُ ْنَيا َواآلِخَرِة، َوَمْن َفكَّ َعْن  َّللاَّ ُ ِفي الدُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه َّللاَّ
ُ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن   َمْكُروٍب َفكَّ َّللاَّ

ُ ِفي َحاَجِتِه«  .  َّللاَّ

1749 1951 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

ليث ْبن ُمَحمَّد ْبن الليث   
ْبن عبد الرحمن، َأُبو  
 نصر الكاتب المروزي:

ُد ْبُن َنْصِر ْبِن  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ِد ْبِن الل يث المروزي  َثَنا َأُبو َنْصٍر اللَّْيُث ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
ثنا علي   ِد ْبِن مراد، حد  ثنا    -بن الحسن بمكةُمَحمَّ ثنا عامر بن سي ار، حد  حد 

ُ َعَلْيِه   ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ محمد بن عبد الملك بن ُمَحمَّ
 َوَسلََّم َأَمَر ِبالال َأْن َيْشَفَع اأَلَذاَن، َوُيوِتَر اإِلَقاَمَة.

1750 1954 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

ِ ْبِن    موسى ْبن َعْبِد َّللاَّ
اْلَحَسن ْبن اْلَحَسن بن  

علي بن أبي طالب، أبو  
 الحسن الهاشمي   

ِ ْبن حسنويه الكاتب   - بأصبهان  -َأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد اْلَحَسُن ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ
ْبُن   ُمَحمَُّد  َبْكٍر  َأُبو  اْلَقاِضي  بن  حدثنا  أحمد  حدثني  الحافظ،  سلم  ْبِن  ُعَمَر 

  ِ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن اْلَقَطَواِنيُّ َثَنا ُمَحمَّ إبراهيم بن قيس، َحدَّ
ِ ْبِن َحَسٍن َعْن َأِبيِه َعْن  َثِني َأِبي َعْن َأِبيِه َعْبِد َّللاَّ ْبُن ُموَسى ْبِن َعْبِد هللا، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُكلُّ َصالٍة ال ُيْقَرُأ  َجد ِ  ِه َعْن َعِليٍ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِفيَها ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب َفِهَي ِخَداٌج«  . 

1751 1965 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

موسى بن محمد، أبو   
عمران الشطوي، يعرف  

 الغلي بابن 

َثَنا ُموَسى ْبُن  ، أخبرنا محم د بن مخلد العط ار، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ 
َطِويُّ  َأُبو ِعْمَراَن الشَّ ٍد  َأِبي  ُمَحمَّ َعْن  ْبُن َعيَّاٍش َعْن َعاِصٍم  َبْكِر  َأُبو  َثَنا  ، َحدَّ

»اْلُمَهاِجُروَن   َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َجِريٍر  َعْن  َواِئٍل 
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ْنَيا َواآلِخَرِة، َوالطَُّلَقاُء ِمنْ   ُقَرْيٍش، َواْلُعَتَقاُء  َواأَلْنَصاُر َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ِفي الدُّ
ْنَيا   َواآلِخَرِة«.ِمْن َثِقيٍف، َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ِفي الدُّ

1752 1999 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

المثنى بن يحيى بن   
عيسى بن هالل، َأُبو  

علي التميمي المعروف 
 بالبارباباذي  

ثنا عبد الباقي   ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبد َّللاَّ األصبهاني، حد  ٍد َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّ
َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَساِوٍر اْلَجْوَهرِ  ثنا المثن ى بن قانع القاضي، َحدَّ ، حد  يُّ

ْحَمِن  اٍج َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّ َثَنا َأُبو ِشَهاٍب َعْن َحجَّ بن يحيى البارباباذي، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َأْوَفى َقاَل: َجاَء َرُجٌل  َأِبي  ِ ْبِن  َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ،  َفَقاَل: َعلِ ْمِني اإلِ  ًدا َرُسوُل َّللاَّ ُ، َوَأنَّ ُمَحمَّ ْسالَم. َقاَل: »َتْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ
الَة، َوُتْؤِتَي الزََّكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوَتُحجَّ   اْلَبْيَت«. َوُتِقيَم الصَّ

1753 2014 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

مشرف بن أبان، َأُبو  
 ثابت الخطاب 

قيقي  قاال: أخبرنا   َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن محمد العتيقي والحسين بن محم د طاهر الد 
َثَنا   ثنا يحيى بن محم د بن صاعد، َحدَّ عثمان بن محم د بن القاسم األدمي، حد 

ُف ْبُن َأَبانٍ  ثنا    -وأربعين ومائتين  ببغداد سنة ثالث  -َأُبو َثاِبٍت اْلَخطَّاُب ُمَشرِ  حد 
سفيان ابن ُعَيْيَنَة َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيِد ْبِن ُجْدَعاَن َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل  
ِمْن   َخْيٌر  اْلَجْيِش  ِفي  َطْلَحَة  َأِبي  َوَسلََّم: »َلَصْوُت  َعَلْيِه   ُ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَيُقوُل: َيا َنِبيَّ  ِفَئٍة«  َقاَل: وكان يحبو َبيْ  َن َيَدِي النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ِ َنْفِسي ِلَنْفِسَك اْلِفَداُء، َوَوْجِهي ِلَوْجِهَك اْلِوَقاُء.   َّللاَّ

1754 2024 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

 مغلس الَبْغَداِدي   

، َأْخَبَرَنا َعْبد َّللاَّ بن عدي الحافظ قال: َسِمْعُت َعْبَداَن   َأْنَبَأَنا َأُبو َسْعٍد اْلَماِليِنيُّ
اْلَبْغَداِديُّ  ُمَغلِ ٌس  َثَنا  َأْلَقى    -َيُقوُل: َحدَّ َأْن  َقْبَل  َوَثالِثيَن  َنيِ ٍف  َسَنَة  ِثَقٌة،  َشْيٌخ 

َقاَل:    - ا َلِقيُت ِهَشاَم ْبَن َخاِلٍد َنِسيُت َأْن َأْسَأَلهُ ِهَشاَم ْبَن َخاِلٍد ِبَعْشِر ِسِنيَن َفَلمَّ 
َثَنا َخاِلُد ْبُن َيِزيَد َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد َعِن   َثَنا ِهَشاُم ْبُن خالد، َحدَّ َحدَّ

ُ َعَلْيهِ  ْعِبيِ  َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ  َوَسلََّم َقاَل: »ُكْنُت الشَّ
 َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَها«  .

1755 1282 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

دبيس بن سالم بن  
إبراهيم القصباني ابو  

 علي 

الطَّْسِتيُّ  ُمَحمٍَّد  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  َمِد  َعْبُد الصَّ َأْخَبَرَنا  اْلَحَسُن بن أبي بكر  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َلْيُث ْبُن َأِبي َسِليٍم َعْن َأِبي   ثنا علي  بن عاصم َحدَّ م حد  ال  ثنا دبيس بن س  حد 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُأِمْرُت َأْن َأْسُجَد َعَلى   الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر. َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ 
 َثْوًبا«َسْبَعِة َأْعَضاٍء، َوال َأُكفُّ َشْعًرا، َوال 

1756 1319 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

سليمان بن الحكم بن  
 عوانه الكلبي 

ٍد اْلَباَغْنِديُّ   ُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ ثنا محم د بن المظفر، َحدَّ أخبرني األزهري، حد 
َعِن  َعَواَنَة  بن  الحكم  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  بَّاِح  الصَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َذَكَر  َقاَل: 

ٍف، َعْن ُمَجاِهٍد،  اْلَقاِسِم ْبِن اْلَوِليِد، َعْن ِسَناِن ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن طَ  ْلَحَة ْبِن ُمَصرِ 
أهل   َيَتَواَرُث  »ال  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 

 ملتين«  

1757 207 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

محمد بن حاتم بن  
 الشرف األزدي أبو علي 

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُبَكْيٍر اْلُمْقِرُئ َقاَل أنبأنا عمر بن أحمد بن   َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
َرِف   عمر ابن محم د الحارث القاضي قال نبأنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َحاِتِم ْبِن السَّ

قال نبأنا موسى بن نصر قال ْبِن ُنوٍح اأَلْزِديُّ َقِدَم َعَلْيَنا َسَنِة َثَماٍن وثالثمائة 
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اُر ْبُن ِقيَراٍط َعْن َأِبي َحِنيَفَة َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد َعْن َيْحَيى ْبِن َيْعُمَر  نبأنا َبشَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َأْقَبَل َشابٌّ  َعِن اْبِن ُعَمَر: َقاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

فقال:َجِميٌل   بيض  ثياب  عليه  الريح  َطيِ ُب  اللَُّغِة   َحَسُن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  الُم َعَلْيُكْم، َفَردَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِ، السَّ السالم عليك َيا َرُسوَل َّللاَّ

 َفَذَكَر َحِديَث اْلَقَدِر ِبُطوِلِه.  اْدُن،َقاَل:  ُثمَّ َقاَل: َأْدُنو ِمْنَك؟

1758 301 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

محمد بن العباس  
 البغدادي أبو العباس 

سليمان   بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  َثَنا  َحدَّ  ، ْرَبْنِديُّ الدَّ اْلَوِليِد  َأُبو  َأْخَبَرِني 
ببخارى  ُحَرْيٍث  الحافظ  ْبُن  ُمَحمَُّد  َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ محم د،  بن  خلف  ثنا  حد   ،

ثنا سليمان بن عبد   ثنا محم د بن العب اس البغدادي  ببخارى، حد  ، حد  اأَلْنَصاِريُّ
ثنا نائل بن نجيح. وأنبأنا َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن َجْعَفٍر اإِلَماُم ِبَأْصَبَهاَن،  الجبار، حد 

ثنا سل ثنا  حد  ، حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل، حد  يمان بن أحمد الط براني 
  ، َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ثنا نائل بن نجيح، َحدَّ هارون بن سفيان المستملي، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ   َعْن ُمَحمَّ

ُحوِر  ُروا َفِإنَّ ِفي السُّ  َبَرَكًة« »َتَسحَّ

1759 310 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

محمد بن عمرو بن  
 حنان الكلبي أبو عبد هللا 

َثَنا اْلَقاِضي   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، َحدَّ َثَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
ثنا محم د بن عمرو   ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي  إمالء، حد  َأُبو َعْبِد َّللاَّ

َثِني ُسَليْ  ثنا الفرج بن فضالة، َحدَّ ثنا بقية قال: حد  َماُن ْبُن َسِليٍم، بن حنان، حد 
  ُ َعْن َيْحَيى ْبِن َجاِبٍر، َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اأَلْسَوِد َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 غليانا« َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َلَقْلُب بن آَدَم َأْسَرُع اْنِقالًبا ِمَن اْلِقْدِر ِإَذا اْسَتْجَمَعْت  

1760 579 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

أحمد بن عبد الخالق بن  
 بكر الضبعي أبو بكر 

، َأْخَبَرَنا َأُبو  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن الصلت األهوازي 
ثنا أحمد بن عبد الخالق   ، حد  ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَمِطيِريُّ ،َبْكٍر ُمَحمَّ بعي  ثنا    الض  حد 

، َعِن اْلَبَراِء: َأنَّ النَِّبيَّ   ْعِبيِ  َثَنا ُحَرْيٌث، َعِن الشَّ عبد هللا بن داود الخريبي، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن   ْيِه. َصلَّى َّللاَّ  ُيَسلِ ُم َعْن َيِميِنِه َوَعْن ِشَماِلِه َحتَّى ُيَرى َبَياَض َخدَّ

1761 226 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

محمد بن عبد الرحمن 
 الطبري أبو عبد هللا 

ثنا محم د   أخبرنا محم د بن الحسين القط ان، أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، حد 
ثنا الفرات بن   ثنا محم د بن حميد، حد  ، حد  ابن عبد الر حمن أبو عبد هللا الط بري 
َثَنا َطْلَحُة ْبُن َعْمٍرو، َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ   خالد، َحدَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِخَياُرُكْم َأْحَسُنُكْم َأْخالًقا«  

1762 235 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

محمد بن عبد الملك بن  
مروان الدقيقي الواسطي  

 أبو جعفر 

   ، ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، أخبرنا أحمد بن سلمان بن أي وب العباداني  َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
ِقيِقيُّ اْلَواِسِطيُّ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك َأُبو َجْعَفٍر الدَّ ِإْمالًء َسَنَة َخْمٍس   -َحدَّ

ثنا خليل بن عمر بن إبراهيم، حد    -َوِستِ يَن َوِماَئَتْيِن ببغداد في قطيعة بني جدار
َثِني َقَتاَدُة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل:   ثني أبي عمر بن إبراهيم العبدي، َحدَّ حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْو َأنَّ البن آدم واديين من مال الْبَتَغى  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلى َمْن ِإَلْيِهَما َواِدًيا َثاِلًثا، َوال يَ  ْمأُل َجْوَف اْبِن آَدَم ِإال التَُّراُب، ُثمَّ َيُتوُب َّللاَّ
اْلَعَرِض؟  َكْثَرُة  اْلِغَنى   ،ِ َّللاَّ َرُسوَل  َيا  َقاِئٌل:  َقاَل   .  َتاَب« 

 النَّْفِس« َقاَل: »َبِل اْلِغَنى ِغَنى 
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1763 130 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق اخرى 

إسماعيل بن  محمد بن 
 الغصن الموصلي 

َثِني ِإْسَماِعيُل ْبُن َعِليٍ  اْلُخَطِبيُّ  قال    َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلِد ْبِن َجْعَفٍر َقاَل َحدَّ
نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن اْلُغْصِن اْلَمْوِصِليُّ َقاَل نبأنا عبد الغفار ْبن عبد 
َّللاَّ ْبن الزبير الموصلي  قال نبأنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن ُمْسِلٍم اأَلْعَوِر َعْن ُمَجاِهٍد  

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اْلَميِ َت َلَيْسَمُع َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 
 . عنه«َخْفَق ِنَعاِلِهْم ِحيَن ُيَولُّوَن 

1764 150 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق اخرى 

محمد بن بكير بن واصل  
 الحضرمي أبو الحسين 

ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن محمد الوراق قال نبأنا إسماعيل بن   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ
ار إمالء قال نبأنا محم د بن إسحاق الصاغاني قال نا محم د بن   ف  محم د الص 
ْبِن  وَعَطاِء  النُُّجوِد،  َأِبي  ْبِن  َعاِصِم  َعْن  َشِريٌك،  نبأنا  قال  الحضرمي  بكير 

اِئِب،   ْحَمِن، َعْن َعْبِد َّللاَِّ السَّ َرَفَعُه: »َخْيُرُكْم َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن    -َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ
 «. وأقرأه

1765 176 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طرق اخرى 

محمد بن الحسن بن 
حيدرة البزاز المعدل أبو  

 العباس 

َأْخَبَرَنا اْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن َقاَل نبأنا عبد الباقي بن قانع قال نبأنا محم د بن 
الحسن ابن حيدرة قال نا القاسم بن أبي شيبة قال نا أبو تميلة، عن أبي 
المنيب عبد هللا بن عبيد هللا العتكي، عن عطاء بن َجاِبٍر َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى  

ُ َعَليْ   ِه َوَسلََّم َأَمَر ِبَصْوِم َعاُشوَراَء.َّللاَّ

1766 1498 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 أوجه أخرى.

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 
زياد بن واصل بن  

ميمون، أبو بكر الفقيه،  
مولى أبان بن عثمان  

 بن عفان  

َأْخَبَرِني َأُبو َطاِلٍب ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَفِقيُه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال:  
ثنا العب اس بن الوليد بن مزيد،   ، حد  أخبرني أبي، حدثنا أبو بكر الن يسابوري 

َثِني   النميري، َحدَّ ِزَياٌد  َثِني  َحدَّ َقاَل:  َسْعٍد  ْبُن  َعْمُرو  َثِني  َحدَّ األوزاعي،  ثنا  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرَمَضاَن ِفي َسَفرِِه  َأَنُس ْبُن َماِلٍك َقاَل: َواَفَق َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َفَأْفَطَر.َفَصاَم، َوَواَفَق َرَمَضاَن ِفي َسَفرِِه 

1767 1531 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 أوجه أخرى.

عبد الرحمن ْبُن ِإْبَراِهيَم 
بن عمرو بن ميمون  
القرشي، أبو سعيد  

الدمشقي، يعرف بدحيم  
 بن اليتيم   

البرقاني إبراهيم أخبرنا  ثنا  حد  البندار،  الهيثم  بن  جعفر  بن  محم د  ثنا  حد   ،
َثَنا َيْحَيى ْبُن َيِزيَد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك َعْن َأِبيِه  ثنا دحيم بن إبراهيم، َحدَّ ، حد  الحربي 

َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َبِعيِ  َعْن  ِإْبَراِهيَم الرَّ ْبِن  ِإْسَماِعيَل  ُ   َعْن  َّللاَّ
 َصَدَقٌة«.َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ُكلُّ َمْعُروٍف 

1768 1332 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 أوجه أخرى بنحوه 

سعيد بن يحيى بن  
مهدي الحميري الجبالني  

 ابو سفيان 

ثنا   ف ار، حد  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو ُسْفَياَن اْلِحْمَيِريُّ َعْن ُسْفَياَن ْبِن ُحَسْيٍن   ، َحدَّ مي  عبد هللا بن أي وب المخر 

ِبيِه َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى  َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َأِبي ُأَماَمَة ْبن َسْهِل ْبن ُحَنْيٍف َعْن أَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُعوُد ُفَقَراَء َأْهِل اْلَمِديَنِة َوَيْشَهُد َجَناِئَزُهْم، َفُأوِذَن ِباْمَرَأٍة ِمْن َأْهِل   َّللاَّ

ِ ِإنَّا اْلَعَواِلي َفَقاَل: »ِإَذا اْحُتِضَرْت َفآِذُنوِني ِبَها« َفُدِفَنْت َلْيال َفَقاُلوا: َيا رَ  ُسوَل َّللاَّ
 َفَمَضى َفَصلَّى َعَلى َقْبرَِها.ِخْفَنا َعَلْيَك ُظْلَمَة اللَّْيِل، َوَهَوامَّ اأَلْرِض، َفَدَفنَّاَها.

1769 1350 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 أوجه أخرى 

 سهل،سهل بن ابي 
وهو سهل بن زنجله  

 الرازي ابو عمرو 

َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَِّد بن عبد هللا الواعظ، أخبرنا أبو سهل أحمد بن  
ثنا سهل بن   الكريم، حد  إدريس بن عبد  ثنا  القط ان، حد  ابن عبد هللا  محم د 
ِ ْبِن ُمرََّة،  َثِني ُعَمُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ ثنا الصباح بن محارب، َحدَّ ، حد  زنجلة الر ازي 
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ِه. وَعْن ِزَياِد ْبِن ِعالَقَة، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َشِريٍك َقاال: ِإَذا ُكنَّا  َعْن أَ  ِبيِه َعْن َجدِ 
ِمْن  ِلَشْيٍء  ِخَفاَفَنا  َنْخَلْع  َلْم  َفِر  َوَسلََّم ِفي السَّ َعَلْيِه   ُ َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َضِر َمَسْحَنا َيْوًما َوَلْيَلًة. َحاَجِتَنا َثالًثا، َوِإَذا ُكنَّا َمَعُه ِفي اْلحَ 

1770 1203 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح مروي 
 من أوجه أخرى. 

حمدان بن إبراهيم بن  
  جعفر،يونس ابو 

 المعروف بابن ينظر 

ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َحْمَداَن اْلَعاُقوِليُّ   ، أنبأنا ُمَحمَّ أنبأنا محم د بن عبد الملك القرشي 
يونس ِإْبَراِهيَم بن  ْبُن  َحْمَداُن  َجْعَفٍر  َأُبو  ي  َجدِ  َثَنا  َحدَّ تسع   - اْلَقاِضي،  سنة 

َثَنا ُوَهْيٌب َعنْ   -وتسعين ومائتين ثنا عبد األعلى بن حم اد، َحدَّ ْحَمِن  حد   َعْبِد الرَّ
: َأنَّ َرُسوَل   ْبِن َيِزيَد ْبِن َجاِبٍر َعْن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَخْيَمَرَة َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َأْن ُيَصلَّى َعَلى اْلَقْبِر، َأْو ُيْقَعَد َعَلْيِه، َأْو ُيْبَنى  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َعَلْيِه. 

1771 44 
إسناده ضعيف 

والحديث صحيح من  
 طرق اخرى 

 عبد هللا بن عباس 

محم د  بن  هللا  عبد  نبأنا  قال:  على  بن  عيسى  أنبأنا  قال:  الجوهري   أخبرنا 
ِ اْلُمَزِنيُّ َعْن   َثِني َساِعَدُة ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ البغوي  قال: نبأنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّاٍر َقاَل: َحدَّ

َعَطاٍء َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَُّه َقاَل: ِإنَّ ُعَمَر َكاَن َيْدُعو    َداُوَد ْبنِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُبُه، َوَيُقوُل: ِإنِ ي َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِ ْبَن َعبَّاٍس َفُيَقرِ  َعْبَد َّللاَّ

يِن َوَعلِ ْمُه  َدَعاَك َيْوًما َفَمَسَح َرْأَسَك، َوَتفَ  ْمُه ِفي الدِ  َل ِفي ِفيَك. َوَقاَل: »اللَُّهمَّ َفهِ 
 التَّْأِويَل« 

1772 84 
إسناده ضعيف 

والحديث صحيح من  
 طرق اخرى 

محمد بن أحمد بن  
عمرو السجستاني أبو  

 بكر

ِد ْبِن َجْعَفٍر المكتب قال أنبأنا محمد بن عبد هللا بن   اِر ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَغفَّ
ِجْسَتاِنيُّ َقاَل   إبراهيم الشافعي قال نبأنا محم د بن أحمد بن عمر وَأُبو َبْكٍر السِ 

زَّاِق َعْن َمْعمَ  َثِني ُمَؤمَُّل ْبُن َأَهاٍب قال نبأنا َعْبُد الرَّ ٍر َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َأَنٍس.  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِنْعَم اإِلَداُم اْلَخلُّ «   َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

1773 89 
إسناده ضعيف 

والحديث صحيح من  
 طرق اخرى 

محمد بن أحمد بن  
محمد بن عمرو 

 البغدادي أبو الحسن 

َثِنيِه َعْبُد اْلَعِزيِز   ، َوَحدَّ َمْشِقيُّ ْحَمِن ْبُن ُعْثَماَن الدِ  َكَتَب ِإَليَّ َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد الرَّ
َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن   ُد ْبُن  اْلِكتَّاِنيُّ َعْنُه، َقاَل نبأنا أبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ َأْحَمَد  ْبُن 

، ِإَماُم جُ  وِنَيَة َوَخِطيُبَها ِفي سنة إحدى وأربعين وثالثمائة؛ قال  َعْمٍرو اْلَبْغَداِديُّ
ر اج قال نبأنا ُجَباَرُة ْبُن اْلُمَغلِ ِس َعْن َكِثيرٍ    - َيْعِني اْبَن ُسَلْيمٍ   - نبأنا أبو بكر الس 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِنْعَم اإِلَداُم اْلَخلُّ  «   َعْن َأَنٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

1774 92 
إسناده ضعيف 

والحديث صحيح من  
 طرق اخرى 

محمد بن أحمد بن  
محمد بن أبي صالح  

 البغدادي أبو بكر 

ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلُكالِبيُّ الزَّاِهُد َقاَل: أنبأنا   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
َأُبو ُشَعْيٍب   َأْحَمَد ْبِن أبي صالح البغدادي ببلخ قال نبأنا  ُد ْبُن  َبْكٍر ُمَحمَّ َأُبو 

ِ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َأْحَمد الحراني قال نبأنا خلف بن هشام البز ار قال نبأنا    َعْبُد َّللاَّ
َسِمْعُت اْلَحَسَن َيُقوُل َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َيُقوُل.   اْلُقَطِعيُّ َقالَ ابن َأِبي َحْزٍم  

 ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَتْدُروَن َأيُّ اْلُقْرآِن َأْعَظُم؟ َقاُلوا: َّللاَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
اْلَقيُّو  اْلَحيُّ  ُهَو  ِإالَّ  ِإلَه  ال  َّللاَُّ  َقاَل:  َأْعَلُم.   ُم* َوَرُسوُلُه 

 اآلية«. إلى آخر 

1775 112 
إسناده ضعيف 

والحديث صحيح من  
 طرق اخرى 

محمد بن إبراهيم بن  
محمد المؤدب القحطبي  

 أبو عبد هللا 

َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز الطَّاِهِريُّ قال أنبأنا عيسى بن حامد بن بشر قال  
ُب َقاَل نبأنا   نبأنا قاسم بن زكري ا قال نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َقْحَطَبَة اْلُمَؤدِ 

 َأَنِس ْبِن َماِلٍك.  إسحاق بن إبراهيم الحنينى قال نبأنا َماِلٌك َعِن الزُّْهِريِ  َعنْ 
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ٌه ِإَلى َخْيَبَر َعَلى ِحَماٍر   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمَتَوجِ  َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ُيَصلِ ي ُيوِمُئ إيماء. 

1776 773 

إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

طرق أخرى. وقد عده  
بعض األئمة من  

 المتواتر 

محمد بن سليمان بن  
إسرائيل النجار األنصاري  
أبو عبد هللا, يعرف بأبي  

 العيناء 

ثنا محم د   ثنا المعافى بن زكريا الجريري، حد  ، حد  َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم األزهري 
ثنا   ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ِإْسَماِعيَل ْبِن أبي الورد، حد  َثَنا ُمَحمَّ بن أحمد بن راشد، َحدَّ

ِ إ ، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاَّ براهيم ابن ِصْرَمَة اأَلْنَصاِريُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْبِن َأِبي َطْلَحَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 »َمْن َأَتى اْلُجُمَعَة َفْلَيْغَتِسْل«  

1777 1389 

إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

طرق أخرى. وقد  
اعتبره السيوطي وغيره  

 من المتواتر 

شقران بن عبدوس بن  
 المبارك 

سهل   بن  حميد  بن  محم د  ثنا  حد  اُر،  اْلَحفَّ َجْعَفٍر  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  ِهالُل  َأْخَبَرَنا 
َثَنا ُشْقَراُن ْبُن َعْبُدوَس ْبنِ  ، َحدَّ مي  َثَنا    -ِفي سويقة نصر   -اْلُمَباَركِ   المخر  َحدَّ

َثْتَنا َحكَّاَمُة ُأمُّ َسْلِم ْبِن ِديَناٍر َقاَلْت:  ُد ْبُن ِهَشاٍم النَُّصْيِبيُّ اأَلْهَواِزيُّ َقاَل: َحدَّ ُمَحمَّ
َثِني َأِبي َعْن َماِلِك ْبِن ِديَناٍر َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم«    َّللاَّ

1778 895 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى. 

إبراهيم بن محمد بن  
عبيد الدمشقي أبو  

 مسعود 

ِد ْبِن   َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ ِ ْبن اْلَحَسن ْبن َمْنُصوٍر الطََّبِريُّ َأْخَبَرَنا ِهَبُة َّللاَّ
اْلَحاِفظُ  مسعود   -ُعَبْيٍد  المزني   -أبو  ُعْثَماَن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ

اْلوَ   -بها   -الواسطي   اْلَعبَّاِس  َأُبو  َثَنا  اْلُمْقِرُئ  َحدَّ َمْسَلَمَة  ْبِن  ُبَناِن  ْبُن  ِليُد 
َثَنا َعْبُد   ُد ْبُن َعِليٍ  الواسطي، َحدَّ َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ َوَأْخَبَرَنا اْلَقاِضي   . اْلَواِسِطيُّ
ثنا   ، حد  ثنا الوليد بن بنان الواسطي  ِد ْبِن ُعْثَماَن الحافظ بواسط، حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َّللاَّ

رير بن سل ِ ْبُن ُعَمرَ الض  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ُثمَّ    -َوَقاَل َأُبو العالء بن َعْمٍرو  -مة، َحدَّ
َثِني    -اتََّفَقا  ِ ابن ُعَمَر، َعْن َأِخيِه َيْحَيى ْبِن ُعَمَر َقاَل: َحدَّ اْلِفْهِريُّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ ْبُن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمرَ  ُ َأِخي ُعَبْيُد َّللاَّ : َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َك َراِحَلَتُه َوَقاَل: »َعَلْيُكْم ِبَحَصى اْلَخْذِف«   ٍر َحرَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َأَتى َواِدَي ُمَحسِ 

1779 1065 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى. 

الحسن بن أحمد بن  
سعيد المؤذن المالكي  

 أبو علي 

اِد بن زيد بن درهم  ُد ْبُن ُيوُسَف ْبِن َيْعُقوَب ْبِن ِإْسَماِعيَل ْبِن َحمَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َثِني   َحدَّ ثنا شعبة  ار حد  بك  بكر بن  ثنا  المخرمي حد  أي وب  ثنا عبد هللا بن  حد 

ِ َصلَّ  ِ َعْن َعَطاٍء َعْن َجاِبٍر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَحمَّ ى َّللاَّ
 َصلَّى ِبِهْم َيْوَم اْلِعيِد ِبَغْيِر َأَذاٍن َوال ِإَقاَمٍة، َلْم ُيَصلِ  َقْبَلَها َوال َبَعَدَها. 

1780 1135 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى. 

الحسين بن احمد بن  
 سهل المشتري االهوازي 

 ، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َسْهٍل اْلُمْشَتِري األهوازي  أخبرنا أبو الفتح قطيط، َحدَّ
ثنا سويد  ثنا إبراهيم بن محم د الناقد، حد  ثنا محم د بن إسحاق القاضي، حد  حد 

َثَنا َماِلٌك َعْن ُشْعَبَة َعْن َأِبي ِبْشٍر َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيرٍ  َعِن اْبِن    بن سعيد، َحدَّ
ُ َعَلْيِه وسل م: »ليس الخبر   كالمعاينة« َعبَّاٍس. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1781 1211 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى. 

الحارث بن عميرة  
 الزبيدي 

ر اج  ْبِن عبد هللا الس  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  اْلَقاِسِم  َأُبو   - بنيسابور  - أنبأنا 
 ، أنبأنا معاذ بن نجدة القرشي  أنبأنا أحمد بن محم د بن عبدوس الط رائفي، 

َثَنا َعْبُد اأَلْعَلى ْبُن َأِبي اْلُمَساِوِر، َعْن ِعْكِرَمَة عَ  ثنا خالد ابن يحيى، َحدَّ ِن حد 
ُ َعَلْيِه   اْلَحاِرِث ْبِن ُعَمْيَرَة َعْن َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِ  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ اأَلْرَواُح ُجُنوٌد ُمَجنََّدٌة، َفَما َتَعاَرَف ِمْنَها اْئَتَلَف َوَما َتَناَكَر ِمْنَها  
 اختلف« 

1782 1691 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى. 

ُعَمر ْبن ثابت، َأُبو  
القاسم الحنبلي الصوفي  

 يلقب كتلة 

َثَنا ُعَمُر ْبُن َثاِبِت ْبِن اْلَقاِسِم َأُبو القاسم الحنبلي     - أخبرنا أبو الفتح قطيط، َحدَّ
ثنا سالم بن ن   -يلقب كتلة ببغداد ، حد  وفي  ثنا محم د بن فارس الص  اهض  حد 

ثنا أبو مقاتل السمرقندي،  ثنا محم د بن القاسم الطالقاني، حد  المقدسي، حد 
ثنا مالك عن محم د ابن عمر َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل   حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اْلَميِ َت َلَيْسَمُع َخْفَق ِنَعاِلِهمْ    ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبِريَن« َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1783 1832 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى. 

العباس ْبن يزيد ْبن أبي  
حبيب، َأُبو الفضل  

 البحراني   

ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل   َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد َّللاَّ ، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ 
َثَنا َعْبُد اْلَواِحِد    -إمالء  -المحاملي   ثنا أبو عامر، َحدَّ ثنا العب اس بن يزيد، حد  حد 

ُ َعَلْيِه  َعْن ُعْرَوَة َعْن عَ   -َمْوَلى ُعْرَوةَ   -ْبُن َمْيُمونٍ  اِئَشَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َغْيِر   من  قال  َأْو  ِعلٍَّة  َغْيِر  ِمْن  َمرَّاٍت  َثالَث  اْلُجُمَعَة  َتَرَك  »َمْن  َقاَل:  َوَسلََّم 

ُ َعَلى  -َضُروَرةٍ   َقْلِبِه«. َطَبَع َّللاَّ

1784 1944 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

كثير ْبن مروان ْبن   
ُمَحمَّد ْبن سويد، أبو  

 محم د الفهري 

ثنا   ِد ْبِن ُلْؤُلٍؤ اْلَورَّاُق، حد  ، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَجْوَهِريُّ
ثنا محم د بن الصباح الجرجرائي، َأْخَبَرَنا َكِثيُر ْبُن   عمر بن أي وب السقطي، حد 

َمْشِقي ِ  ِ ْبِن َيِزيَد الدِ  ْرَداِء، َوَأُبو ُأَماَمَة َمْرَواَن َعْن َعْبِد َّللاَّ َثِني َأُبو الدَّ  َقاَل: َحدَّ
 ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاُلوا:  َماِلٍك  َوَأَنُس ْبُن  اأَلْسَقِع  ْبُن  َوَواِثَلُة   ، اْلَباِهِليُّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اإِلْسالَم َبَدَأ َغِريًبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء«  . 

1785 575 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

أحمد بن عبد الجبار  
 السكوني 

َأْخَبَرِني َعْبُد أخبرنا أبو بكر البرقاني   ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلي، 
ُكوِنيُّ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبَّاِر السَّ ِد ْبِن َياِسيَن، َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ ،  -َبْغَداِديٌّ   -َّللاَّ

َأِبي األَ  َعْن   ، ْيَباِنيُّ ِإْسَحاَق الشَّ َأِبي  َعْن  اْلَقاِضي،  ُيوُسَف  َأُبو  َثَنا  ْحَوِص، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َدَخَل اْلَغاِئَط. َقاَل: »َأُعوُذ   ِ: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ ِمَن اْلُخْبِث   َواْلَخَباِئِث« ِباّلِلَّ

1786 664 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

أحمد بن محمد بن  
صالح بن شعبة أبو  

المعروف بابن   الحسن،
 كعب الدارع 

َثَنا َأُبو   ، َحدَّ أخبرنا محم د بن عبد الملك القرشي، أخبرنا علي بن عمر الحربي 
َثَنا اْلَحَكُم ْبُن  ثنا إسحاق بن شاهين، َحدَّ ، حد  اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن َكْعٍب اْلَواِسِطيُّ

ى هللا عليه  ظهير، َعِن اْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  صل
ِفي  َبْيًتا  َلُه   ُ َّللاَّ َبَنى  َقَطاٍة،  َكِمْفَحِص  َوَلْو  َمْسِجًدا  ّلِلَّ  َبَنى  »من  قال:  وسلم 

 اْلَجنَِّة« 

1787 671 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

أحمد بن محمد بن  
عيسى السكوني أبو  

 جعفر 

َثَنا ُمَحمَّد َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن بن أبي طالب، أخبرنا   علي بن عمر الدارقطني، َحدَّ
َثَنا َأْحَمد ْبن   ْبن مخلد وعلي ْبن ُمَحمَّد ْبن َيْحَيى ْبن مهران السواق. َقاال: َحدَّ

ثنا محم د َوَأْخَبَرَنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي    ُمَحمَّد ْبن ِعيَسى السكوني. ، حد 
ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن محبوب ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ يعرف  - بن المظفر الحافظ، َحدَّ

َثَنا    -بالسخلي  ثنا أبو يوسف القاضي، َحدَّ ، حد  كوني  ثنا أحمد بن عيسى الس  حد 
، َعْن َأِبي اأَلْحَوِص، َعْن َعْبِد َّللاَِّ  ْيَباِنيِ   َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َأُبو ِإْسَحاَق الشَّ
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اْلُخْبِث   ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ِإنِ ي  »اللَُّهمَّ  َقاَل:  اْلَخالَء.  َدَخَل  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ
ِ ِمَن اْلُخْبِث    َواْلَخَباِئِث« َواْلَخَباِئِث« َوِفي َحِديِث اْبِن َأِبي َطاِلب َقاَل: »َأُعوُذ ِباّلِلَّ

1788 794 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

محمد بن سماعة بن  
 عبيد هللا التميمي 

ثنا الحسن   ، حدثنا ُمَحمَّد ْبن ُعَبْيد َّللاَّ ْبن الشخير الصيرِفي، حد  أخبرني األزهري 
َعْن   َسْعٍد،  ْبُن  اللَّْيُث  َثَنا  َحدَّ ثنا محم د بن سماعة،  ابن محم د بن عنبر، حد 

ِ ْبِن َأِبي َفْرَوَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن عائشة، ِإْسَحاَق بْ  ِن َعْبِد َّللاَّ
َ ِإَذا َأَراَد ِبَأْهِل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »َيا َعاِئَشُة ِإنَّ َّللاَّ عن رسول َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْفَق«    َبْيٍت َخْيًرا َأْدَخَل َعَلْيِهُم الرِ 

1789 1056 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

جبير بن محمد بن أحمد  
 الواسطي أبو عيسى 

ثنا   الحسن حد  إبراهيم بن  أحمد بن  ثنا  اْلَخالُل حد  ُمَحمَّد  ْبن  اْلَحَسن  َثِني  َحدَّ
الواسطي أحمد  ابن محم د بن  َنْصٍر.   -قدم علينا   -جبير  ْبُن  َسْعَداُن  َثَنا  َحدَّ

ق اق وأبو محم د ِ ْبِن َأْحَمد الد  ِ ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ بن عبد   وَأْخَبَرَنا َأُبو َأْحَمَد َعْبُد َّللاَّ
. َقاال: َأْخَبَرَنا إسماعيل بن محمد الصفار   ِريُّ كَّ هللا ابن َيْحَيى ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر السُّ

ِ ْبُن َواِقدٍ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا سعدان بن نصر َحدَّ َعْن   -َوُهَو َأُبو َقَتاَدَة اْلَحرَّاِنيُّ  -حد 
ُ ِمْسَعٍر َعْن َعِليِ  ْبِن اأَلْقَمِر َعْن َأبِ  ي ُجَحْيَفَة. َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َم   َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُم َحتَّى تتفطر قدماه. فقيل له: أليس هللا َقْد ُغِفَر َلَك َما َتَقدَّ
َر؟ قال: »أفال أكون عبدا   شكورا«.ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخَّ

1790 1141 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

الحسين بن جعفر بن  
محمد العنبري الوراق  
 الجرجاني ابو عبد هللا 

ِد ْبِن   ِ اْلُحَسْيُن ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ أخبرنا علي  بن المحسن، َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ
، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد  ِد ْبِن المهل ب الجرجاني  َحْمَداَن ْبِن ُمَحمَّ
ثنا أحمد بن أبي   ، حد  ثنا عم ار بن رجاء الجرجاني  ، حد  بن مملك الجرجاني 

، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، طيبة   َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعِن الزُّْهِريِ  ، َحدَّ الجرجاني 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َلْيَس اْلَخَبُر    َكاْلُمَعاَيَنِة« َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

1791 1555 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

عبيد هللا بن عبد الكريم  
بن يزيد بن فروخ، أبو  

زرعة الرازي، مولى 
عياش بن مطرف 

 القرشي  

الت ميمي   الرحمن بن عثمان  ْبُن عبد  ُد  ُمَحمَّ اْلُحَسْيِن  َأُبو    - بدمشق  -َأْخَبَرَنا 
اِنِجيُّ َقاَل: َسِمْعُت  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر ُيوُسُف ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُيوُسَف اْلَميَ 

َيُقوُل: َسِمْعُت َأَبا ُعْثَماَن    -ِباْلَمَياِنجِ   -َأَبا َعْبِد هللا أحمد ابن َطاِهِر ْبِن النَّْجمِ 
َسِعيَد ْبَن َعْمٍرو َيُقوُل: َسِمْعُت َأَبا ُزْرَعَة الرَّاِزيَّ َيُقوُل: َدَخْلُت اْلَبْصَرَة َفِصْرُت  

اذَ  ُل َمْجِلٍس َجَلْسُت ِإَلْيِه، ِإَلى ُسَلْيَماَن الشَّ ُث، َوُهَو َأوَّ ُكوِنيِ  َيْوَم اْلُجُمَعِة َوُهَو ُيَحدِ 
َثَنا َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع َعْن ُمَحمَّد ْبُن ِإْسَحاق َعْن عاصم بن عمر عن   َفَقاَل: َحدَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما من َقَتاَدَة َعْن َمْحُموِد ْبِن َلِبيٍد َعْن َجاِبٍر َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ 
ُه النَّاُر ِإال َتِحلََّة اْلَقَسِم«   رجل يموت له َثالَثٌة ِمَن اْلَوَلِد َفَتَمسُّ

1792 1593 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

عبد الصمد بن النعمان،  
 أبو محمد البزاز النسائي  

ثنا   اد، حد  ْحَمِن ْبُن عبد هللا الحربي، أخبرنا أحمد بن سلمان الن ج  َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
َثَنا    -أبو الفضل  -أحمد ابن مالعب َمِد ْبُن النُّْعَماِن َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد الصَّ َحدَّ

َعْن َعِديِ  ْبِن َثاِبٍت َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب    -ُن َأِبي اْلُمَساِورِ َوُهَو ابْ   -َعْبُد اأَلْعَلى
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َوَر َعَلى ِفيِه   َوِر َواِضٌع الصُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َصاِحُب الصُّ َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 مذ خلق، ينتظر متى يؤمر أن ينفح ِفيِه َفَيْنُفَخ« 

1793 1769 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

علي ْبن طيفور ْبن  
غالب، َأُبو الحسن  

 النسوي   

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد   َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َغْيالَن، َحدَّ
اِفِعيُّ  الشَّ  ِ قاسم    -ِإْمالءً   -َّللاَّ ثنا  حد  قتيبة،  ثنا  حد  طيفور،  بن  علي   ثنا  حد 

ثنا محم د بن المنكدر، َأْخَبَرِني َجاِبٍر َأنَّ  ُ َعَلْيِه   العمري، حد  َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْرُت  ِقيِم، أَلخَّ ِعيِف، َوَسَقُم السَّ  اْلَعَتَمَة«.َوَسلََّم َقاَل: »َلْوال َضْعُف الضَّ

1794 200 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى 

محمد بن أبي الحسين  
بن محمد الهروي أبو 
الفضل يعرف بابن أبي  

 سعد 

َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم اأَلْزَهِريُّ َقاَل نبأنا محم د بن المظفر قال نبأنا أبو الفضل  
اٍر اْلَهَرِويُّ المعروف بابن أبي سعيد    - محم د ابن َأِبي اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعمَّ

قال نبأنا محمد بن عبد هللا بن    -قدم علينا للحج سنة سبع عشرة وثالثمائة
اُن ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن ُسْفَياَن  إبر  ثني أبي قال: نبأنا َغسَّ اهيم األنصاري قال حد 

َأِبي َفْرَوةَ   - َعْن ِإْسَحاقَ  ِ ْبِن ُحَنْيٍن َعْن   -َيْعِني اْبَن  ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى    َأِبيِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َعِليٍ  َأنَُّه َقاَل: ِإنَّ النَِّبيَّ  َصلَّى َّللاَّ

 َمرًَّة ِفي َثْوٍب َواِحٍد َكاَن َصِفيًقا ُمتَِّزًرا ِبِه، َوَمرًَّة َكاَن َواِسًعا َفَصلَّى ُمْلَتِحًفا.

1795 2162 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى 

َيْحَيى ْبن ِإْسَماِعيل ْبن   
َيْحَيى ْبن زكريا ْبن  

 حرب، َأُبو زكريا المزكي 

االردستاني إبراهيم  بن  محم د  َثِني  ْبُن    - بلفظه  -َحدَّ َيْحَيى  َزَكِريَّا  َأُبو  َثَنا  َحدَّ
المزكي النَّْيَساُبوِريُّ  َأُبو    -ببغداد   -ِإْسَماِعيَل  َثَنا  َحدَّ عبدان،  بن  مكي  حدثنا 

َثَنا َسِعيُد ْبُن َواِصٍل َعْن ُشْعَبَة َعْن َعْمِرو  اأَلْزهَ  ِر َأْحَمُد ْبُن اأَلْزَهِر ْبِن منيع، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى   ْبِن ِديَناٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َباَيْعَنا َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُننَ  ْمِع َوالطَّاَعِة، َقاَل: َوَكاَن ُيَلقِ   ا »ِفيَما اْسَتَطْعُتْم«  السَّ

1796 300 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى 

محمد بن علي بن أحمد  
 الثاني أبو الحسين 

خلف   ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الحارث،  بن  الحسين  أبو  أخبرني 
ثنا   ، حد  البغوي  ثنا عبد هللا بن محم د  َثَنا  الور اق، حد  َحدَّ إبراهيم،  يعقوب بن 

َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعِن اأَلْحَنِف ْبِن َقْيٍس 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: ُقْل ِلي   َعْن َجاِرَيَة ْبِن ُقَداَمَة َأنَّ َرُجال َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

َفُعِني َوَأْقِلْل َلَعلِ ي َأْعِقُلُه. َقاَل: »ال َتْغَضْب« َقاَل: َفَقاَل ذلك ِمَراًرا، ُكلُّ َشْيًئا َينْ 
 َذِلَك َيُقوُل َلُه: »ال َتْغَضْب« 

1797 2127 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى 

كن،    َيْحَيى ْبن السَّ
 اْلَبْصِري  

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، أخبرنا محم د بن  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ُشْعَبُة  كن، َحدَّ مخلد العط ار، حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا يحيى بن الس 

ُ َعَلْيِه  َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
َماِء«. َوَسلََّم: »اْرَحْم َمْن ِفي اأَلْرِض َيْرَحْمَك َمْن ِفي   السَّ

1798 684 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  
طرق اخرى. وعده  
السيوطي وغيره من  

 المتواتر 

أحمد بن محمد بن  
منصور الحاسب الضرير  

 أبو بكر 

َثَنا أبو بكر  أخبرنا القاضي أبو العالء   ثنا مخلد بن جعفر، َحدَّ الواسطي، حد 
َثَنا   ثنا علي بن الجعد، َحدَّ أحمد ابن محمد بن منصور السرخسي الحاسب، حد 
ِبيِع، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َسْمَرَة َأْو َغْيرِِه َقاَل:   َقْيُس ْبُن الرَّ

ِ َصلَّ  ُ َعَلْيِه وسلم: »المستشار مؤمن« . َقاَل َرُسوُل َّللاَّ  ى َّللاَّ
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1799 175 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  
طرق اخرى. وعد من  

 المتواتر 

محمد بن الحسن بن 
 يعقوب يعرف بالحاجب 

ُد ْبُن الحسين القط ان قال نا عبد الباقي بن قانع القاضي قال نا   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ان قال نا   مد بن حس  محم د ابن الحسن بن يعقوب الحاجب قال نا عبد الص 

، َعْن َزْيِد ْبِن   ْعِبيِ  ُد ْبُن َأَباٍن، َعْن َأِبي َجَناٍب، َعِن الشَّ َعْن َعِليٍ  َقاَل    ُيَثْيٍع،ُمَحمَّ
َواْلُحَسْينُ  »اْلَحَسُن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َأْهِل  َقاَل  َشَباِب  َدا  َسيِ   

 اْلَجنَِّة« 

1800 363 

إسناده تالف، والحديث  
صحيح من طرق 
أخرى، وهو من  
 األحاديث المتواترة 

محمد بن محمد بن علي  
الهاشمي الزينبي أبو  

 منصور

َثَنا ِعيَسى ْبُن َعِليِ    ِد ْبِن علي الزينبي َحدَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحمَّ َحدَّ
  - َقاَل ُقِرَئ َعَلى اْلَقاِضي َأِبي اْلَقاِسِم َبْدِر ْبِن اْلَهْيَثمِ   -ِإْمالءً   -ْبِن ِعيَسى اْلَوِزيرُ 

َثُكْم َأُبو َبكْ  -َوَأَنا َأْسَمعُ  ثنا  ِقيَل َلُه َحدَّ ٍد اْلَبْصِريُّ الشيباني حد  ٍر ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ
[ َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن   ِ ْبُن ُعَمَر ]اْلُعَمِريُّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ م البصري  َحدَّ سعيد بن سال 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَ  ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ  ُعَمَر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعمِ 
 َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر« 

1801 383 
إسناده تالف، والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى 

محمد بن مهاجر  
 هللا،القاضي أبو عبد 

 المعروف باخي حنيف 

َثَنا َعِليُّ ْبُن  ِ ْبُن َأِبي اْلَفْتِح. َقاال: َحدَّ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َطاِلٍب َوُعَبْيُد َّللاَّ َحدَّ
شاذان   ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبِن  ِإْدِريَس  ْبُن  اْلَحَسُن  َثَنا  َحدَّ الحافظ  الحسن  أبو  عمر 

ِ ِمْن َأْصِلهِ   -القافالئى ثنا محم د بن المهاجر  ُثمَّ اتَّفَ   -َزاَد ُعَبْيُد َّللاَّ َقا قال: حد 
َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َأَنِس  ثنا سفيان بن عيينة َحدَّ القاضي حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسِنيَن َما َبَعَثِني ِفي  ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َخَدْمُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

َر َحاَجٍة َقطُّ َلْم َتْهيَ   َكاَن« ْأ ِإال َقاَل: »َلْو َقَضى َأْو َقدَّ

1802 1027 
إسناده تالف. والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

جعفر بن عبد الواحد بن  
 جعفر العباسي 

ثنا يعقوب بن موسى األردبيلي البرقاني حد  َبْكٍر  َأُبو  ثنا أحمد بن   َأْخَبَرَنا  حد 
َأَبا  َذاَكْرُت  َقاَل  اْلَبْرَدِعيُّ  َعْمٍرو  ْبُن  َسِعيُد  َثَنا  َحدَّ الميانجي  النجم  ابن  طاهر 

 الهاشمي،ِبَأَحاِديَث َسِمْعُتَها ِمْن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد الواحد    -َيْعِني الرَّاِزيَّ   -ُزْرَعةَ 
َثِني َعْن ُمَحمَِّد بن محبوب عن ُجَوْيِرَيةُ   ْبُن َأْسَماَء َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر  َحدَّ

َ َمْن ال َيْشُكُر النَّاَس«   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيْشُكُر َّللاَّ  َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

1803 1720 

إسناده تالف والحديث  
صحيح من طرق 
أخرى. وكان األمر  
بصيامه قبل فرض  

 صيام رمضان  

علي ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد  
ْبن صبيح، َأُبو الحسن  

 القاضي 

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن  ُب، َحدَّ ِد ْبِن اْلَحَكِم اْلُمَؤدِ  َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ابن صبيح، َحدَّ
اُد ْبُن َسَلَمَة  َعْبِد   ثنا أبو عمر الضرير، َأْخَبَرَنا َحمَّ ، حد  ِ ْبِن ُمْسِلٍم اْلَبْصِريُّ َّللاَّ

َأنَّ َأَبا َهاُروَن اْلَعْبِديَّ َأْخَبَرُه َأنَُّه َسِمَع َأَبا َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ َيُقوُل: َأَمَر َرُسوُل َّللاَِّ  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِصَيامِ   َيْوِم َعاُشوَراَء. َصلَّى َّللاَّ

1804 1664 

إسناده تالف والحديث  
صحيح من طرق 
أخرى. وقد عده  
السيوطي ومن  

 المتواتر 

ُعَمر ْبن يعقوب ْبن  
 َيْحَيى، َأُبو حفص الرقي 

ُد ْبُن   ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ ٍد اْلَمتُّوِثيُّ ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمَّ ُعْثَماَن ْبِن َثاِبٍت  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
قِ يُّ  ، َأْخَبَرَنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َيْعُقوَب الرَّ ْيَدالِنيُّ َثِني    -ِقَراَءةً   -الصَّ َقاَل: َحدَّ

قِ يُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر   َثَنا َهاُروُن ْبُن َحيَّاَن الرَّ ، َحدَّ قِ يُّ َعِليُّ ْبُن َجِميٍل الرَّ
َجاِبرٍ  َفُهَو    َعْن  َماِلِه  ُدوَن  ُقِتَل  َوَسلََّم: »َمْن  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل: 

 «.َشِهيدٌ 
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1805 527 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

أحمد بن ريحان بن عبد  
 هللا البغدادي أبو الطيب 

ْيَباِنيُّ   ِ ْبِن اْلُمطَِّلِب الشَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن أبي على البصري  َحدَّ
َثِني َعِليُّ   َثِني َأُبو الطَّيِ ِب َأْحَمُد ْبُن َرْيَحاَن ْبِن عبد هللا البغدادي  بالرملة َحدَّ َحدَّ

َثَنا ُشْعَبُة َعْن  ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َمْرَواَن اْلقَ  ثنا أبو عمرو الحوضي َحدَّ طَّاُن حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم »ِإَذا َوِلَي َأَحُدُكْم َأَخاُه   َقَتاَدَة َعْن َأَنٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َفْلُيْحِسْن َكَفَنُه« 

1806 533 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

  -أحمد بن أبي سليمان 
 -وقيل ابن سليمان  

 القواريري أبو جعفر 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعطَّارُ  ثنا على بن عبيد هللا   -قطيط -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ُمَحمَّ حد 
ثنا أحمد بن    -من حفظه  -بن الفرج البردانى  ثنا نهشل بن دارم الدارمي حد  حد 

َثنَ  اُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنٍس. َقاَل: َكاَن  أبي سليمان القواريري َحدَّ ا َحمَّ
الَة، َوِإَذا َرَكَع، َوَبْعَد  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا اْفَتَتَح الصَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْجَدَتْيِن.   َما َيْرَفُع، َوال َيْرَفُع َبْيَن السَّ

1807 803 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

محمد بن صالح  
 السقطي المقرئ أبو بكر 

ِقطيُّ   السَّ َصاِلٍح  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ العتيقي،  محم د  بن  أحمد  أخبرنا 
المنصور  -المقرئ  جامع  في  اْلَفِقيهُ   -إمالء  َزْيٍد  َأِبي  ْبُن  َبْكِر  َأُبو  َثَنا    - َحدَّ

َثَنا َسِعيُد ْبُن  حد    -بمكة ثنا قريش وهو ابن أنس، َحدَّ ثنا محم د بن يونس، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َعَلى   َأِبي َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه  ِحَراٍء ُهَو َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن، َفَرَجَف ِبِهْم َفَقاَل َرُسو  ُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
يٌق َوَشِهيَداِن«    َوَسلََّم: »اْثُبْت ِحَراُء َفَما َعَلْيَك ِإال َنِبيٌّ َوِصدِ 

1808 1037 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

جعفر بن محمد بن  
 بجير العطار 

َثَنا  ِ ْبِن َشْهَرَياَر أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْحَمِن ْبُن َعفَّانِ  َثَنا َعْبُد الرَّ ِد ْبِن ُبَجْيٍر اْلَعطَّاُر البغدادي َحدَّ َأُبو   -َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا ُشْعبَ   -َبْكرٍ  ثنا حجاج بن محم د َحدَّ ُة َعِن َأِبي ِإْسَحاَق َعْن َأِبي اأَلْحَوِص  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي ِمَن  َعْن عبد هللا اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ، َأَلْيَس َقْد ُغِفَر َلَك َما َتَقدَّ  َم ِمْن َذْنِبَك  اللَّْيِل َحتَّى َتِرَم َقَدَماُه، َفِقيَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ
َر؟ َقاَل: »َأَفال َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا«   َوَما َتَأخَّ

1809 1106 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

الحسن بن الفضل بن  
السمح الزعفراني  
 البوصراني ابو علي 

َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيم بن مخلد بن جعفر حدثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَحِكيِميُّ 
َقاال:   ُعْثَمان الطيالسي.  اْلَحَسن بن الفضل الزعفراني وجعفر بن َأِبي  َثَنا  َحدَّ

ْحَمِن َعنِ  َثَنا ِعيَسى بن َعْبد الرَّ َثَنا عبد الحميد بن صالح َحدَّ السدي َعْن    َحدَّ
  ِ ِ، أيسب َرُسول َّللاَّ يا أبا َعْبد َّللاَّ َقاَلْت:  ِ الجدلي َعْن أم َسَلَمة  َعْبد َّللاَّ َأِبي 
، وأنَّى يكون هذا؟.   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فيكم على المنابر؟ قال: سبحان َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه  َقاَلْت أليس يسب َعِلي  ومن يحبه؟ فأنا َأْشَهُد َعَلى َرُسول   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َوَسلََّم َأنَُّه َكاَن يحبه. 

1810 1128 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

الحسن بن يزيد بن  
معاوية الحنظلي  

الجصاص المخرمي ابو  
 علي 

ٍد القطيعي  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد هللا ْبن ُمَحمَّد الكوفي     َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َثِني َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْرَواَن َأُبو الحسن المقرئ  َثَنا اْلَحَسُن    -من كتابه  -َحدَّ َحدَّ

ِميُّ  اُص اْلُمَخرِ  َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى   -َسَكَن سر من رأى   - ْبُن َيِزيَد اْلَجصَّ وَحدَّ
اِئِب الثََّقِفي ِ بْ  ِ الت ميمي  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ ِمْن َأْهِل  -ِن ُعَبْيِد َّللاَّ

َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغْفَلَة َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َأنَُّه َرَأى َرُجال َيُسبُّ َعِليًّا،  -اْلُكوَفةِ 



391 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: ِإنََّما َفَقاَل: ِإنِ ي َأُظنَُّك ُمَناِفًقا، َسمِ  ْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َعِليٌّ ِمنِ ي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإال َأنَُّه ال نبى بعدي«  . 

1811 1455 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

عبد َّللاَّ بن زياد بن  
َسمعان المدائني. مولى  

ُأمِ  َسَلَمَة َزْوِج النَِّبيِ   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َصلَّى َّللاَّ

 ، افعي  ، أخبرنا محم د بن عبد هللا الش  َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسِم النَّْرِسيُّ
َثَنا َعِليُّ  َأْخَبَرَنا ِإْسَحاُق ْبُن اْلَحَسِن اْلَحْرِبيُّ َوَأْحَمُد ْبُن ِبْشٍر اْلَمْرَثِديُّ َقاال: َحدَّ

َعْبُد َّللاَِّ  َأْخَبَرَنا  اْلَجْعِد،  اْلُمْنَكِدِر َعْن    ْبُن  ْبِن  ُمَحمَِّد  َعْن  َسْمَعاَن  ْبِن  ِزَياِد  ْبُن 
 ُ َطاُوٍس َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َطالَق ِإال َبْعَد ِنَكاٍح، َوال ِعْتَق ِإال َبْعَد ِمْلٍك«  

1812 1464 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

عبد َّللاَّ بن عمر بن  
سعيد، أبو ُمَحمَّد  
 الطالقاني القطان 

ثنا عبد   ، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، حد  أخبرنا محم د بن عبد الملك القرشي 
ثنا عمار بن عبد المجيد،   ، حد  َثَنا ُمَحمَُّد هللا ابن عمر بن سعيد الط القاني  َحدَّ

، َعْن َسْمَعاَن   ، َعْن َأِبي اْلَعبَّاِس َجْعَفِر ْبِن َهاُروَن اْلَواِسِطيُّ ْبُن ُمَقاِتٍل الرَّاِزيُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ، َعْن َأَنِس اْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ بن المهدي 

 «.ْعِصَيِة اْلَخاِلقِ »ال َطاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِفي مَ 

1813 1467 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

ْحَمِن   ِ ْبُن َعْبِد الرَّ َعْبُد َّللاَّ
ْبِن َيِزيَد بن مالك بن زيد  

بن أسامة بن زيد ابن  
حارثة الكلبي، َمْوَلى  
َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَُّ  

َعَلْيِه َوَسلََّم. يكنى أبا  
 ُمَحمَّد  

، أخبرن ْرَبْنِديُّ ٍد الدُّ   - ا محم د بن بكر الحافظَأْخَبَرِني َأُبو اْلَوِليِد اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َمْحُموُد    -ببخارى  ، َحدَّ ِد ْبِن يوسف األزدي  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ثنا أبو محم د عبد هللا بن  ثني أبي، حد  ، حد  ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َمْحُموٍد اْلُخَزاِعيُّ
ْحَمنِ  َثَنا َماِلُك    -  َزْيٍد أصله مدني سكن بغدادِمْن َوَلِد ُأَساَمَة ْبنِ   -َعْبِد الرَّ َحدَّ

 ُ ْبُن َأَنٍس َواْلَعطَّاُف ْبُن َخاِلٍد َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْسُجُد على الخمرة.

1814 1631 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

عبد المجيد ْبُن َعْبِد  
اْلَوهَّاِب ْبِن ِعَصاِم ْبِن  
اْلَحَكِم ْبن عيسى ْبن  

زياد ابن عبد الرحمن،  
 أبو عصمة الشيباني 

ُمَحمَّد  ْبن  هللا  َعْبد  ْبن  ُمَحمَّد  َأْخَبَرَنا  اْلَورَّاُق،  َعِليٍ   ْبُن  اْلَعِزيِز  َعْبُد  َأْخَبَرِني 
َثِني َأُبو ِعْصَمَة َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب ْبِن ِعَصاِم ْبِن اْلَحَكِم  ، َحدَّ يباني  الش 

ْهَقانُ  َثَنا َقْيُس   - ِبُعْكَبَرا  -الدِ  وري  نزل    -  ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َقْيٍس الطََّواِبيِقيُّ َحدَّ الد 
َثَنا َخاِزُم ْبُن َجَبَلَة ْبِن َأِبي َنْضَرَة    - عكبرا حدثني داود بن سليمان الخواص، َحدَّ

ِ َقالَ  : اْلَعْبِديُّ َعْن َمَطِر ْبِن َطْهَماَن اْلَورَّاِق َعِن اْلَحَسِن َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
َقاَل: اْلُمْؤِمُن؟  َمِن   ،ِ َّللاَّ َرُسوَل  َيا   ُقْلَنا: 

َئُتُه، َفُهَو  ْتُه َحَسَنُتُه، َوَساَءْتُه َسيِ   ُمْؤِمٌن«. »َمْن َسرَّ

1815 1750 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

علي ْبن الحسن ْبن  
علي ْبن َأْحَمد، َأُبو 
الحسن الدالل ِفي  

بابن  العطارين، يعرف 
 النخالي 

َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم   -ِفي َسَنِة َعْشٍر وأربعمائة  -َأْخَبَرَنا اْبُن النَُّخاِلي ِ  َحدَّ
ِ ْبُن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد،   َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا محم د بن يونس الكديمي، َحدَّ ، حد  اْلُقَدْيِسيُّ

 اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ حدثني َأِبي َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ 
 اْلَجنَِّة« . َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َبْيَن َبْيِتي َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض 
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1816 447 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

محمد بن يونس بن  
موسى القرشي السامي  
البصري أبو العباس،  

 المعروف بالكديمي 

ِد  َثَنا َأُبو َسِعيٍد اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ أنبأنا محم د بن أحمد بن رزق، َحدَّ
ا  َثَنا  ائغ، َحدَّ ثنا حسن الص  ، حد  الزَّْهَراِنيِ  ِباْبِن  ُيْعَرُف  اْلَبزَّاُز  َذْكَواَن  ْلُكَدْيِميُّ  ْبِن 

لنا   يبق  ولم  نتنزه  اَذُكوِنيُّ  الشَّ َوُسَلْيَماُن   ، اْلَمِديِنيِ  ْبُن  َوَعِليُّ  َأَنا  َخَرْجُت  َقاَل: 
موضع مجلس غير بستان األمير، وكان قد منع من الخروج إلى الصحراء، 

ا َقَعْدَنا َواَفى اأَلِميُر فقال: خذوهم. َقاَل: َفَأَخُذوَنا وَ  ُكْنُت َأَنا َأْصَغُر اْلَقْوِم  َقاَل: َفَلمَّ
ِسنًّا، َفَبَطُحوِني َوَقَعُدوا َعَلى َأْكَتاِفي. َقاَل: ُقْلُت: َأيَُّها اأَلِميُر اْسَمْع ِمنِ ي. َقاَل: 
ثنا سفيان بن عينية، َعْن  َثَنا َعْبُد َّللاَِّ بن الز بير الحميدي، حد  َهاِت. ُقْلُت: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن   َأِبي َقاُبوَس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َماِء«   ُ، اْرَحْم َمْن ِفي اأَلْرِض َيْرَحْمَك َمْن ِفي السَّ  َوَسلََّم: »الرَّاِحُموَن َيْرَحُمُهُم َّللاَّ

1817 1889 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

غياث ْبن إبراهيم، َأُبو  
عبد الرحمن النخعي  

 الكوفي  

َثَنا ُيوُسُف   ِد ْبِن أحمد بن حم اد الواعظ، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ي َعْن   -ِقَراَءًة َعَلْيهِ  -ْبُن َيْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن البهلول األزرق، َأْخَبَرِني َجدِ 

اْلُجَهنِ  ُموَسى  َعْن  ِإْبَراِهيَم  ْبِن  ِغَياِث  َعْن  َعْن  َأِبيِه  َعِليٍ   ِبْنِت  َفاِطَمَة  َعْن  يِ  
  : ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ِلَعِليٍ  َأْسَماَء ِبْنِت ُعَمْيٍس َأنََّها َسِمَعْت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 »َأْنَت ِمنِ ي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى، َغْيَر َأنَُّه ال َنِبيَّ َبْعِدي«  .

1818 1940 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

   ، قسطنطين ْبن عبد َّللاَّ
َأُبو الحسن مولى 
:  المعتمد على َّللاَّ

الماليني  ثنا    - قراءة   -أخبرنا أبو سعد  أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ، حد 
وِميُّ  ِ الرُّ ِ َأِميِر الْ   - قسطنطين ابن َعْبِد َّللاَّ ُمْؤِمِنيَن، َقاَل  َمْوَلى اْلُمْعَتِمِد َعَلى َّللاَّ

ثنا إسحاق بن الضيف،   -اْبُن َعِديٍ  ِفي َغْيِر هذا الحديث بسر من رأى  حد 
اْبِن   َعِن  الزُّْهِريِ   َعِن  َقْيٍس  ْبُن  ُعَمُر  َثَنا  َحدَّ األردني،  الوليد بن سلمة  ثنا  حد 

َصلَّ   ِ َرُسوُل َّللاَّ َقاَل  َقاَل:  يِق  دِ  الصِ  َبْكٍر  َأِبي  َعْن  َعَلْيِه وسلم: اْلُمَسيَِّب   ُ ى َّللاَّ
وِء، اْلَعاِئُد ِفي ِهَبِتِه َكاْلَكْلِب َيُعوُد ِفي َقْيِئِه«  .  »َلْيَس َلَنا َمَثُل السُّ

1819 2003 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

ْحَمن،    معلى بن َعْبد الرَّ
 الواسطي   

، أخبرنا محم د بن َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي  اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا   الر حمن، َحدَّ ثنا معل ى بن عبد  ثنا إبراهيم بن راشد، حد  العط ار، حد  مخلد 
َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َجْعَفٍر َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَسَح َعَلى اْلُموَقْيِن َواْلِخَماِر. َأنَّ    َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1820 2117 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

ْحَمن    المع ْبن َعْبد الرَّ
ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد هللا 
بن حمدون، أبو عبد 

الرحمن الثقفي من أهل  
 سجستان 

ْحَمنِ  َثَنا الِمُع ْبُن َعْبِد الرَّ ،   -َحدَّ ِبَلْفِظِه ِفي َمْجِلِس اْلَقاِضي َأِبي اْلَقاِسِم التَُّنوِخيُّ
حدثنا أبو عمر وَأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد    -في سنة اثنتين وثالثين وأربعمائة

السجزي  ْبُن َص   - بهراة  -ْبن صالح  َعِليُّ  اْلَقاِسِم  َأُبو  َثَنا  ُسَلْيَماَن  َحدَّ ْبِن  اِلِح 
َعَلْيَنا ِسِجْسَتانَ   -النَُّمْيِريُّ اْلَحاِفُظ اْلَبْصِريُّ  ُد ْبُن    -َقِدَم  َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ

حدثنا محم د بن زكري ا الغالبي، حدثنا العب اس    - من حفظه  -اْلَهْيَثِم اْلَجْوِزيُّ 
ِ ْبنُ  َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ار، َحدَّ َثِني َأِخي   -َأُخو َعبَّاِد ْبِن َكِثيرٍ   - َكِثيرٍ بن بك  َقاَل: َحدَّ

  ِ َناِد َعِن اأَلْعَرِج َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَّ َعبَّاُد ْبُن َكِثيٍر َعْن َأِبي الزِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي َحتَّى َتِرَم َقَدَماُه، َفِقيَل َلُه: ُ    َصلَّى َّللاَّ َأَتْفَعُل َهَذا وَقْد َغَفَر َّللاَّ

َر؟ َقاَل: »َأَفال َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخَّ  «. َلَك َما َتَقدَّ
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1821 2125 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

َيْحَيى ْبن َسِعيد ْبن  
وخ، َأُبو َسِعيد الَقطَّان   َفرُّ

األحول، ُيقال: مولى  
 َبِني َتِميم 

ْبُن   ُد  ُمَحمَّ اْلَفْتِح  َأُبو  َثَنا  َجْعَفٍر المؤدب، َحدَّ ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  اِر  اْلَغفَّ َعْبُد  َأْخَبَرَنا 
، حدثنا محم د بن عبدة بن حرب، َحدَّ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اأَلْزِديُّ َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

َقاَل ِلي   َأْخَطْأُت  ِإَذا  ُكْنُت  َقاَل:  اْلَقطَّاُن  َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد  َثَنا  ، َحدَّ اْلَباِهِليُّ َخالٍد 
ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َناِفٍع   َث َيْوًما َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ : َأْخَطْأَت َيا َيْحَيى، َفَحدَّ ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الَِّذي َيْشَرُب ِفي  َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َجَهنََّم«   َناَر  َبْطِنِه  ِفي  ُيَجْرِجُر  ِإنََّما  ِة  َواْلِفضَّ الذََّهِب   آِنَيِة 

ِ َهَذا َأْهَوُن عَ  َلْيَك. َقاَل: َفَكْيَف َقاَل يحيى بن سعيد فقلت: أخطأت يا أبا َعْبِد َّللاَّ
ِ ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفٍع َعِن َزْيِد ْبِن َعْبِد   هو يا يحيى؟ قال: فقلت َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  ِ ابن عمر َعْن ُأمِ  َسَلَمَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِ َعْن َعْبِد َّللاَّ َّللاَّ

  َيا َيْحَيى. َفَقاَل ِلي َصَدْقتَ 

1822 2180 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

يوسف ْبن نفيس،   
 البغدادي 

َثَنا َعِليُّ ْبُن   َأْخَبَرَنا اْبُن اْلَفْضِل، أخبرنا جعفر الخلدي. وأخبرني األزهري، َحدَّ
اْلَبكَّاِئيُّ  ْحَمِن  َثَنا    -ِباْلُكوَفةِ   -َعْبِد الرَّ ِ ْبِن سليمان  َقاال: َحدَّ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ

َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َهاُروَن   ، َحدَّ ، حدثنا يوسف بن نفيس البغدادي  الحضرمي 
ِ َكْيَف ُنَصلِ ي   ِه َعْن َعِليٍ  َقاَل: َقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَّ ْبِن َعْنَتَرَة َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى  َعَلْيَك؟ قال: »قولوا الل  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ هم صلي َعَلى ُمَحمَّ
ٍد َكَما َباَرْكَت َعَلى   ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

َلى آِل ِإْبَراِهيَم ِإنََّك ِإْبَراِهيَم َوآِل ِإْبَراِهيَم«. َوِفي َحِديِث اأَلْزَهِريِ  »َكَما َباَرْكَت عَ 
 «. َحِميٌد َمِجيدٌ 

1823 80 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى 

محمد بن أحمد بن عبد  
 هللا القبطي أبو بكر 

ار قال: أنبأنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَفْضِل   أخبرنا هالل بن محم د الحف 
ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد هللا القبطي قال: نا عثمان بن  الزيات قال نا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

بْ  َعِليِ   َوَلِد  ِمْن  ْبُن َساِلٍم  نا ُغَنْيُم  َقاَل:  عبد هللا القرشي  قال:  َطاِلٍب.  َأِبي  ِن 
َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب َيُقوُل: َما َصلَّْيُت َخْلَف َخْلٍق َأَخفَّ َصالًة ِمْن َرُسوِل  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي تمام.   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1824 438 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى 

محمد بن يوسف بن  
 البلخي نوح 

ثنا أحمد بن محم د العتيقى ْيَباِنيُّ   حد  ِ الشَّ ِل ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َأُبو اْلُمَفضَّ   - َحدَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف ْبِن ُنوٍح اْلَبْلِخيُّ   -بالكوفة  َثَنا   - في سوق يحيى  -َحدَّ َحدَّ

ثَ  ثنا أبي َحدَّ ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن نوح البلخي القواذى حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َنا ِعيَسى  َعْبُد َّللاَّ
ِد ْبِن َمْيُموٍن َعْن ُموَسى ْبِن أبي موسى  ْبُن ُموَسى اْلُغْنَجاُر َعْن َأِبي َحْمَزَة ُمَحمَّ
َثْتِني َأْسَماُء   ِثيِني َحِديًثا. َقاَلْت: َحدَّ : َحدِ  الجهني. قال: قلت لفاطمة ِبْنِت َعِليٍ 

َعَلْيهِ   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيَّ  َأنَّ  ُعَمْيٍس  ِبَمْنِزَلِة ِبْنُت  ِمنِ ي  »َأْنَت   : ِلَعِليٍ  َقاَل  َوَسلََّم   
 َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإال َأنَُّه ال َنِبيَّ َبْعِدي« 

1825 242 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى 

محمد بن عبد بن عامر  
السغدي التميمي  
 السمرقندي أبو بكر 

حمدان    محمد[]أخبرنا   بن  يوسف  بن  ]محمد  أخبرنا  رزق،  بن  أحمد  بن 
] غدي  السمرقندي  الهمداني  ُد ْبُن َعْبِد ْبِن َعاِمِر ْبِن مرداس الس  َثَنا ُمَحمَّ   - َحدَّ
ْبِن   -قدم علينا  َيْحَيى  َعْن   ، الثَّْوِريُّ ُسْفَياُن  َثَنا  ثنا عصام بن يوسف، َحدَّ حد 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا اْفَتَتَح َسِعيٍد، َعْن َأَنٍس َقاَل: َكاَن رَ  ُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُكوِع.  الَة، َوِإَذا َأَراَد َأْن َيْرَكَع، َوِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُّ  الصَّ

1826 433 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى 

محمد بن يوسف بن  
  -يعقوب الرازي أبو بكر 

 - أبو عبد هللا  ويقال:

ثنا حبيب بن   ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن الحسن الشافعي حد  ثنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ حد 
َثَنا َأُبو ُعَمَر ُمَحمَُّد  ُد ْبُن ُيوُسَف ْبِن َيْعُقوَب الرَّاِزيُّ َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ الحسن القز از َحدَّ

َثَنا أَ  ام الرازي َحدَّ ْحَمِن ْبُن ِمْغَراَء عن ْبُن َعْبِد َّللاَِّ بن دينار القس  ُبو ُزَهْيٍر َعْبُد الرَّ
 ُ اِل َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َما َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ أبي سعد اْلَبقَّ

ِفَداَك    َعَلْيِه َوَسلََّم َجَمَع َأَبَوْيِه أَلَحٍد ِإال ِلَسْعٍد، َفِإنِ ي َسِمْعُتُه َيُقوُل: »اْرِم َسْعدُ 
 َأِبي َوُأمِ ي« 

1827 2060 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى 

ناجية بن حب ان بن   
 بشر، يكنى أبا الصيداء 

ثنا القاضي أبو الصيداء ناجية   ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َيْعُقوَب اْلَقاِضي، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
بشر بن  حب ان  اْلَمْنِبِجيُّ   -بغدادي  -بن  ِسَناٍن  ْبِن  َسِعيِد  ْبُن  ُعَمُر  َثَنا    - َحدَّ

يَصةِ  َثَنا  -ِباْلِمصِ  اُك ْبُن َحْجَوَة َقاَل: َحدَّ حَّ َثَنا الضَّ َهْيَثُم ْبُن َجِميٍل َقاَل:   َقاَل: َحدَّ
َثَنا َأُبو ِهالٍل الرَّاِسِبيُّ َعِن اْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َيْحَيى بن معمر َعِن اْبِن َعبَّاٍس   َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َمسَّ َذَكَرُه  ْأ« .َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ  َفْلَيَتَوضَّ

1828 127 
والحديث  إسناده تالف 

صحيح من طرق 
 اخرى 

محمد بن إسماعيل بن  
 سالم الصايغ أبو جعفر 

ِد ْبِن محم د الطرازي بنيسابور قال: أنبأنا أبو   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
قال: نبأنا شبابة بن سوار قال نبأنا ُشْعَبُة   -حامد أحمد بن إسماعيل بن سالم 

. َقاَل َلمَّا َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة:  َعْن ِسَماٍك َعْن عِ  ُ }َياٍض اأَلْشَعِريُّ َفَسْوَف َيْأِتي َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى 54]المائدة    {ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنهُ  [ . َأْوَمَأ النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

، َفَقاَل »ُهْم َقْوُم   َهَذا«.َأِبي ُموَسى اأَلْشَعِريِ 

1829 314 

]راجع الزوائد:  
[. والحديث  414/2

صحيح من طرق 
 أخرى 

محمد بن عنبس بن  
إسماعيل القزاز أبو عبد  

 هللا

الخطبي ثني إسماعيل بن علي  إبراهيم بن مخلد حد  ْبُن    أنبأنا  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ
سنة ست وثمانين ومائتين، أنبأنا عبيد    - إمالء   - َعْنَبٍس اْلَقزَّاُز َأُبو َعْبِد هللا

َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُصَهْيٍب َعْن َأَنٍس َأنَّ   ثنا حم اد بن زيد َحدَّ هللا القواريري حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ِر النَّاَس    َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل: »َيا ُمَعاُذ، َبشِ 

ُ َدَخَل اْلَجنََّة«   َأنَُّه َمْن َقاَل ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ

1830 1374 
[  20/7]راجع الزوائد: 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى 

سورة بن الحكم، صاحب  
 الرأي 

ر اج ْبِن عبد هللا الس  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  اْلَقاِسِم  َأُبو    - بنيسابور  -َأْخَبَرَنا 
ثنا العب اس بن محم د الدوري،  حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم، حد 

ثنا سورة ابن اْلَحَكمِ  ِ ْبُن َحِبي   -َصاِحُب الرَّْأيِ   -حد  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ِب ْبِن َأِبي  َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َعَرَفاٌت   َثاِبٍت َعْن َعَطاَء َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ُكلَُّها َمْوِقٌف، َواْلُمْزَدِلَفُة َمْوِقٌف«  

1831 848 
[. 82/5]راجع الزوائد 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

إبراهيم بن أحمد بن عبد  
 الرحمن المفسر 

ل  ثنا الخال  رُ   -لفظا  -حد  ْحَمِن اْلُمَفسِ  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد الرَّ َوَلْم    -َحدَّ
اْلَحِديثِ  َهَذا  َغْيَر  ِمْنُه  َبْعُض    -َأْسَمْع  ثني  حد   ، البغوي  القاسم  أبو  ثنا  حد 

صاعد  -َأْصَحاِبَنا ْبُن  َيْحَيى  ُهَو  اْلَخالُل:  مدرك    - َقاَل  بن  الحسن  ثنا  حد 
َّللاَِّ   َعْبِد  ْبِن  َداُوَد  َعْن  َعَواَنَة،  َأِبي  َعْن  َحمَّاٍد،  ْبُن  َيْحَيى  َثَنا  َحدَّ الطحاوي، 
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ْحَمِن َقاَل: ، َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ َدَخْلَنا َعَلى أسير صاحب رسول هللا    اأَلْوِديِ 
الم: »ال يأتيك من الحيا إال  خير«   الم فقال: قال رسول هللا عليه الس   عليه الس 

1832 1395 
[. 63/7]راجع الزوائد 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى بنحوه. 

صالح بن إسحاق  
 الجهبذ   

ثنا محم د  َثَنا ُسَلْيَماُن بن أحمد الطبراني، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ َقاَل: َحدَّ
ْبُن  َثَنا َصاِلُح  ثنا محم د بن منصور الطوسي، َحدَّ أي وب، حد  العب اس بن  بن 

اْلَجْهَبذُ  َعَلْيِه يحيى بن معين   -ِإْسَحاَق  ُف ْبُن وَ   -َدلَِّني  ُمَعرَّ َثَنا  َعْن َحدَّ اِصٍل 
َقاَل   َقاَل:  َماِلٍك  ْبِن  َأَنِس  َعْن  اأَلَغرِ   ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعْن  ُنَباَتَة  َأِبي  ْبِن  َيْعُقوَب 
ُ َيْدُخُلوَن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ُأَناًسا ِمْن َأْهِل ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُقوُل َلُهْم َأْهُل الالِت َواْلُعزَّى؛ َما َأْغَنى َعْنُكْم َقْوُلُكْم ال ِإَلَه ِإال النَّاَر ِبُذُنوِبِهْم، َفيَ 
الحياة،   نهر  َفُيْلِقيِهْم في  َفُيْخِرُجُهْم،   ،ُ َفَيْغَضُب َّللاَّ النَّاِر؟  ِفي  َمَعَنا  َوَأْنُتْم   ُ َّللاَّ

ْوَن  فيبرؤون ِمْن ُحُروِقِهْم َكَما َيْبَرُأ اْلَقَمُر ِمْن ُكُسوفِ  ِه، َفَيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوُيَسمَّ
 ِفيَها اْلَجَهنَِّميُّوَن« 

1833 1632 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  588/7

صحيح من طرق 
 أخرى.

عبد الغالب بن جعفر بن  
الحسن بن علي، أبو  
معاذ الضراب، ويعرف 

 بابن القني 

ثنا محم د بن   َثَنا َأُبو  َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَعاِذ ابن القني، حد  إسماعيل المستملي، َحدَّ
ثنا يحيى بن أي وب العابد،  ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن عبد العزيز البغوي، حد  اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ
َعْن   َأِبيِه  َعْن  ُعْرَوَة  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  اْلُجَمِحيُّ  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ابن  سعيد  ثنا  حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيْبَقى َبْعِدي ِمَن النُُّبوَِّة  َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
َراتُ  اِلَحُة،    «،ِإال اْلُمَبشِ  ْؤَيا الصَّ َراُت؟ َقاَل: »الرُّ ِ، َوَما اْلُمَبشِ  َقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَّ

 َلُه«. َيَراَها اْلَعْبُد، َأْو ُتَرى 

1834 1343 

الزوائد  ]راجع 
[. والحديث  584/6

صحيح من طرق 
 أخرى.

سعيد بن عثمان بن  
عياش الحناط ابو  

 عثمان 

َثَنا َأُبو   أخبرنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، أخبرنا َعْبد الر حمن بن سيما المجبر، َحدَّ
ا   ِ ِرْزِق َّللاَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  ُعْثَماَن، َحدَّ ْبُن  َسِعيُد  اْلَحنَّاُط  َقاَل: ُعْثَماَن  ْلَكْلَوَذاِنيُّ 

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ِهَشاِم، َعِن اْبِن ِسيِريَن،   ثنا أسود بن عامر، َحدَّ حد 
ْمُس   َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا عليه وسلم: »َما ُحِبَسِت الشَّ

  ُنوٍن َلَياِلَي َساَر ِإَلى َبْيِت اْلَمْقِدِس« َعَلى َبَشٍر َقطُّ، ِإال َعَلى ُيوَشَع ْبنِ 

1835 1626 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  577/7

صحيح من طرق 
 أخرى.

عبد الجبار بن أحمد بن  
عبد الجبار، أبو الحسن  

 األسداباذي 

َقاَل:   اأَلْصَبَهاِنيُّ  َجْعَفٍر  ْبِن  َيْحَيى  ْبُن  َعِليُّ  َأْحَمَد  َأْخَبَرَناُه  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َثَنا  َحدَّ
يِصيُّ  اٍد اْلِمصِ  ُد ْبُن َحمَّ ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َثَنا ِإْبَراِهيُم   -ِفي ِكَتاِبِه إلينا  -الطََّبَراِنيُّ َحدَّ

ُد ْبُن عَ  ، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْضِل ُمَحمَّ . َوَأْخَبَرَناُه اأَلْزَهِريُّ ِ  ْبُن َسِعيٍد اْلَجْوَهِريُّ ْبِد َّللاَّ
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن  ، َحدَّ ْعَراِنيُّ ِ ْبُن َأِبي ُسْفَياَن الشَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ ٍد اْلُكوِفيُّ ْبِن ُمَحمَّ
ثنا عبد الر حمن بن مهدي،   ان، حد  َثَنا يحيى بن حس  َسِعيٍد اْلَجْوَهِريُّ َقاَل: َحدَّ

الثَّْوِريُّ  َثَنا ُسْفَياُن  ْبُن َسِعيدٍ َوفِ   -َحدَّ الطََّبَراِنيُّ ُسْفَياُن  َحِديِث  َثَنا    -ي  َقاَل: َحدَّ
َعْن  ِديَناٍر  ْبِن  َعْمِرو  َثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن  القط ان، َحدَّ ْبُن َسِعيٍد  َيْحَيى 

  ُ ا َنَزَلْت َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِ َقاَل: َلمَّ ُروُه. َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُتَعزِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ماذا كم؟« قلنا: هللا ورسوله أعلم   َقاَل َلَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 «. قال: »لتنصروه
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1836 776 

]راجع الزوائد  
[.  والحديث  549/4

صحيح من طرق 
 أخرى.

محمد بن أبي سليمان  
الخضيب الزجاج أبو  

 الحسن 

َأُبو   َثِني  َحدَّ بكر اإلسماعيلي،  أبو  ْبُن محمد بن غالب، أخبرنا  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا 
اج الخضيب ثنا عبد    -ببغداد حفظا   -اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُسَلْيَماَن الز ج  حد 

َثَنا َعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن اْلَوْرِد َقاَل: َسِمْعُت َعَطاًء يَ  ، َحدَّ ُوِلَد  األعلى الن رسي  ُقوُل: 
ْحَمِن ْبِن َأِبي بكر غالم فقيل: عق عنه جزورا. فقال: ال ِإال َما َقاَل   ِلَعْبِد الرَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َشاَتاِن ُمَكاَفَأَتاِن«    َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1837 1897 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  522/8

صحيح من طرق 
أخرى، وعده جماعة  

األئمة من  من 
 المتواتر. 

الفضل ْبن الربيع ْبن 
يونس ْبن ُمَحمَّد ْبن َأِبي  

فروة واسم أبي فروة  
كيسان، وكنية الفضل  

 َأُبو العباس   

البرقاني أحمد بن جعفر  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  َأْحَمُد  َبْكٍر  َأُبو    - بأصبهان   -َأْخَبَرِني 
ثنا الحسن بن محم د الزعفراني، َأْخَبَرَنا ُعبَ  ٍد الر ازي، حد  ِ ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ْيُد َّللاَّ

ِبيِع َعْن   َثَنا اْلَفْضُل ْبُن الرَّ ، َحدَّ ان الزيادي  ثنا أبو حس  ثنا عامر ابن بشر، حد  حد 
ِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  َأِبيِه َعِن اْلَمْنُصوِر َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 

 َمْوالُه«. ِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفَعِليٌّ َعَليْ 

1838 1586 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  499/7

صحيح من طرق 
 أخرى.

عبد الواحد بن واصل،  
أبو عبيدة الحداد مولى  

 بني سدوس   

ثنا   اد، حد  ، أخبرنا أحمد بن سلمان الن ج  ِ اْلَحْرِبيُّ ْحَمِن ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
أبو عبيدة   ثنا  حد  معين،  بن  يحيى  ثنا  حد  الطيالسي،  عثمان  أبي  بن  جعفر 

ْحَمِن َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي َبْكرَ  َثَنا ُعَيْيَنُة ْبِن َعْبِد الرَّ اد، َحدَّ اُل  الحد  جَّ َة َقاَل: ُذِكَر الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فقال: »َأنَُّه َأْعَوُر، َوَأنَّ َربَُّكْم َلْيَس ِبَأْعَوَر«   ِعْنَد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1839 1028 

]راجع الزوائد  
[.  والحديث  487/5

صحيح من طرق 
 أخرى.

جعفر بن محمد بن  
 جعفر الثقفي المدائني 

ُد ْبُن   َثَنا ُمَحمَّ . َقاال: َحدَّ ُد ْبُن ُعَمَر النَّْرِسيُّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر َوُمَحمَّ
َثَنا   ثنا محم د بن غالب حدثني جعفر بن محم د المدائني َحدَّ اِفِعيُّ حد  ِ الشَّ َعْبِد َّللاَّ

َب َعِن اْلَحَكِم َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن  َأِبي َعْن َهاُروَن اأَلْعَوِر َعْن َأَباَن ْبِن َتْغلِ 
ِ، َلِو اتََّخْذَنا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى! فنزلت:   ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر َقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ

 [. 125]البقرة   {َواتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصلًّى}

1840 2166 

]راجع الزوائد  
  ثوالحدي .. [483/9

صحيح من طرق 
أخرى، بل عده  

السيوطي وغيره من  
 المتواتر 

يعقوب ْبن عيسى ْبن   
ماهان، َأُبو يوسف  

 المؤدب 

َثَنا   اْلَحَسن ْبن علي التميمي، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، َحدَّ َأْخَبَرَنا 
َثَنا َأُبو يوُسف المؤدب     - يعقوبعبد هللا ابن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، َحدَّ

، أخبرنا أحمد بن سلمان  -جارنا  ِ اْلَحْرِبيُّ ْحَمِن ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ . وَأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
َثَنا يعقوب  اد، حدثنا عبد هللا بن أحمد، َحدَّ . َوَأْخَبَرَنا  -َأُبو يوسف جارنا   -الن ج 

ُمحَ  ْبُن   ِ َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا   ، الواسطي  العالء  أبو  اْلُمَزِنيُّ اْلَقاِضي  ُعْثَماَن  ْبِن  ِد  مَّ
ُد  ٍد اْلَجْوَهِريُّ َقاال: َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ اْلَحاِفُظ. َوَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج الطََّناِجيِريُّ َوَأُبو ُمَحمَّ

اُس  َثَنا َوَقاَل ُمَحمَّ   -ْبُن النَّْضِر ابن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيٍد النَّخَّ ِ: َحدَّ ٌد: َقاَل َعْبُد َّللاَّ
بن    -َأْخَبَرَنا يعقوب  حدثنا  الموصلي،  اْلُمَثنَّى  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  َأْحَمُد  َيْعَلى  َأُبو 

ْحَمِن  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن اْلُمطَِّلِب َعْن َعْبِد الرَّ عيسى، َحدَّ
ِ ْبِن  -ْبِن اْلَحاِرثِ  َعْن َزْيِد ْبِن َعِليِ    -َعيَّاٍش ُثمَّ اتََّفَقازاد أبو يعلى بن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن   ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبِن ُحَسْيٍن َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
هِ  -َقَتَل ُدوَن َماِلهِ   َفُهَو َشِهيٌد«  . -َوَقاَل َأُبو َيْعَلى ُدوَن َحقِ 
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1841 1284 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  450/6

صحيح من طرق 
 أخرى.

ذمر بن الحسين بن  
محمد ابو الحسين، 
 يعرف بابن الكباش 

ْيَباِنيُّ المخلدي  ٍد اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد الشَّ  - َأْخَبَرَنا ذمُر بن الحسين َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّ
َثَنا    -بنيسابور  َحدَّ ر اج  الس  مهران  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلَعبَّاِس  َأُبو  َأْخَبَرَنا 

َثَنا َجْعَفُر ْبُن سُ  َلْيَماَن َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  َعْن َأَنٍس: َأنَّ  ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َقاَل َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُزوُر اأَلْنَصاَر، َوُيَسلِ ُم َعَلى ِصْبَياِنِهْم، َوَيْمَسُح  النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 ِبُرُءوِسِهْم. 

1842 1561 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  447/7

صحيح من طرق 
 أخرى.

ُعَبْيد َّللاَّ ْبن عثمان ْبن 
ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن 
َسِعيٍد ْبن المغيرة ْبن  
عمرو بن عثمان بن  

عفان، أبو عمر  
 العثماني 

ثنا الحسن بن محمد الخالل  َثَنا َأُبو َبْكر ُمَحمَّد ْبن ِإْسَحاق ْبن   -لفظا  -حد  َحدَّ
َثَنا َأُبو ُعَمرَ  ، َحدَّ ِ ْبُن ُعْثَماَن بن محم د العثماني، ُمَحمَّد البز از القطيعي   ُعَبْيُد َّللاَّ

َثَنا َأِبي َوَعْبُد اْلَعِزيِز، َعْن ُعَماَرَة ْبِن َغِزيََّة،  ، َحدَّ ثنا علي بن عبد هللا المديني  حد 
َعْن َحْرِب ْبِن َقْيٍس، َعْن َناِفٍع، عن ْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  

َ ُيِحبُّ َأْن ُتْؤَتى ُرَخُصُه َكَما يكره أن تؤتي َعلَ   معصيته«.ْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ

1843 1557 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  437/7

صحيح من طرق 
 أخرى.

ِ ْبن   عبيد َّللاَّ ْبن َعْبد َّللاَّ
طاهر ْبن الحسين بن  
مصعب بن رزيق، أبو  

 أحمد الخزاعي   

ِ ْبِن َشْهَرَياَر اأَلْصَبَهاِنيُّ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ أخبرنا سليمان بن    -ِبَها   -َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِ ْبُن َعْبِد َّللاَِّ  َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ثنا الز بير  أحمد ابن أي وب الطبراني، َحدَّ  ْبِن طاهر، حد 

َثِني   ثنا عبد الخالق بن أبي حازم، َحدَّ ثنا يحيى بن أبي قتيلة، حد  ار، حد  بن بك 
َثِني َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن ُبْخٍت َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز   َرِبيَعُة ْبُن ُعْثَماَن َقاَل: َحدَّ

َثِني َأَنُس ْبُن َماِلٍك أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َقاَل: َحدَّ نَُّه َسِمَع َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 »ُكلُّ َراٍع َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«  . 

1844 1554 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  431/7

صحيح من طرق 
 أخرى.

عبيد هللا بن عبد الكريم  
بن يزيد بن فروخ، أبو  

زرعة الرازي، مولى 
عياش بن مطرف 

 القرشي  

َأْنَبَأَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد بن عبد هللا الكاتب، َأْخَبَرَنا أبو مسلم عبد الرحمن بن  
ِد ْبِن   ِ ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ َأُبو َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرِني  ِ ْبِن ِمْهَراَن َقاَل:  محمد ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُد ْبُن َصاِلٍح أَ   -بالري   -إسحاق العط ار  َثَنا ُمَحمَّ ِ اْلَبْغَداِديُّ َقاَل:  َحدَّ ُبو َعْبِد َّللاَّ
َثُه، َوَرَأْيُتُه َقْد َمْجَمَج َعَلى  َرَأْيُت َأَبا ُزْرَعَة الرَّاِزيَّ َدَخَل َعَلى َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل َوَحدَّ
  ِ زَّاِق عن معمر عن منصور َعْن َجاِبٍر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ َثُه َعْبُد الرَّ َحِديٍث َكاَن َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم كان إذا سجد جافى بين َجْنَبْيِه. َوَقْد َمْجَمَج َعَلْيِه َأْحَمُد  َصلَّى َّللاَّ
َفَقاَل َلُه َأُبو ُزْرَعَة أي شيء خبر هذا اْلَحِديِث؟ َفَقاَل: َأَخاُف َأْن َيُكوَن َغَلًطا  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَذلِ  َث َعْن َمْنُصوٍر َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َك َأنَّ ُسْفَياَن َقْد َحدَّ
َعْن ِإْبَراِهيَم َأنَُّه َكاَن ِإَذا َسَجَد َجاَفى َبْيَن َجْنَبْيِه. َفَقاَل َلُه َأُبو ُزْرَعَة: َيا َأَبا َعْبِد  

َثَنا َأُبو عَ  ِ، اْلَحِديُث َصِحيٌح، َفَنَظَر ِإَلْيِه َفَقاَل: َأُبو ُزْرَعَة. َحدَّ ِ اْلُبَخاِريُّ َّللاَّ ْبِد َّللاَّ
َثَنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض َعْن   َثَنا ِرْضَواُن اْلُبَخاِريُّ َقاَل: َحدَّ محم د بن إسماعيل، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َسَجَد  َمْنُصوٍر َعْن َساِلٍم َعْن َجاِبٍر: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ْيِه.  َجاَفى َبْيَن َجْنبَ 

1845 1544 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  412/7

صحيح من طرق 
 أخرى.

عبد الرحمن بن اْلَحَسن  
بن أيوب، أبو ُمَحمَّد  

الضرير المعروف بزنجي  
 الشعيري 

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْعُقوَب المقرئ،  َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن أبي طالب، َحدَّ
َثَنا   ثنا عبد األعلى بن حم اد، َحدَّ عيري، حد  ثنا عبد الر حمن بن الحسن الش  حد 

اُد ْبُن َسَلَمَة وَحمَّاِد ْبِن َزْيٍد، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس. َقالَ  : َسَأْلُت النَِّبيَّ َصلَّى  َحمَّ
الُة  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اأَلْعَماِل َأْفَضُل؟ َقاَل: »الصَّ  ِلَوْقِتَها«.َّللاَّ
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1846 821 
[. 40/5]راجع الزوائد 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

محمد بن عبد هللا بن 
 جورويه الرازي أبو بكر 

ُد  َثَنا ُمَحمَّ ثنا محم د بن المظفر الحافظ، َحدَّ أخبرني عبيد هللا بن أبي الفتح، حد 
بن   محم د  ثنا  حد  الخط اب،  بن  عمر  ثنا  حد   ، الر ازي  ُجوُرَوْيِه  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن 

َثَنا ُسْفَياُن. وَأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن َجْعَفٍر اإِلَمامُ    - ِبَأْصَبَهانَ   -يونس، َحدَّ
ثنا الفريابي، حدثنا   ثنا ابن أبي مريم، حد  ، حد  أخبرنا سليمان بن أحمد الط براني 
ُسْفَياَن َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر َقاَل: َجاَءِت اْلُحمَّى َتْسَتْأِذُن  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: »مَ  اْلُحمَّى، َقاَل: َأَتْعِرِفيَن ْن َأْنِت؟ َقاَلْت:َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ًة،   َفَناُلوا ِمْنَها ِشدَّ ِإَلْيِهْم،  َفَذَهَبْت  ِإَلْيِهْم«  َنَعْم. َقاَل: اْذَهِبي  َأْهَل ِقَباٍء؟ َقاَلْت: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: »ِإْن ِشْئتُ  َ  َفَشَكْوا َذاَك ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْم َدَعْوُت َّللاَّ
اَرًة   َكفَّ َلَنا  َتُكوُن  َقاُلوا:  َوَطُهوًرا«  اَرًة  َكفَّ َلُكْم  َكاَنْت  ِشْئُتْم  َوِإْن  َعْنُكْم،  َفَكَشَفَها 

ِر.  َوَطُهوًرا.  َلْفُظ َحِديِث اْبِن اْلُمَظفَّ

1847 992 

]راجع الزوائد  
[.  والحديث  399/5

صحيح من طرق 
 أخرى.

عبد  أنس بن خالد بن 
 هللا األنصاري أبو حمزة 

َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن محمد بن محمد بن إبراهيم األشنانى حدثنا أبو العباس   َحدَّ
ثنا أبو حمزة األنصارى   َثَنا َأُبو َزْيٍد َسِعيُد ْبُن    محمد بن يعقوب األصم حد  َحدَّ

ِ ْبِن َأِبي َبْكٍر َسِمَع َأَنًسا َعِن النَِّبيِ    َثَنا ُشْعَبُة َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ ِبيِع اْلَهَرِويُّ َحدَّ الرَّ
الَة: اْلِحَماُر، َواْلَمْرَأُة،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َيْقَطُع الصَّ  َواْلَكْلُب«. َصلَّى َّللاَّ

1848 990 

]راجع الزوائد  
[.  والحديث  396/5

صحيح من طرق 
 أخرى.

أسود بن عامر أبو عبد  
المعروف   الرحمن،

 بشاذان 

َثَنا عبد َّللاَّ ْبن جعفر ْبن درستويه  ثنا يعقوب    أخبرنا ابن الفضل القط ان َحدَّ حد 
َثَنا اْلَفْضلُ  ِ ُقْلُت: اأَلْسَوُد    -ُهَو اْبُن ِزَيادٍ   -بن سفيان َحدَّ َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد َّللاَّ

ْبُن َعاِمٍر َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َعيَّاٍش َعْن ِهَشاٍم َعِن اْبِن ِسيِريَن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  
ُ َعلَ  ْمُس   -ْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َلْم ُتْحَبْس َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعَلى َأَحٍد   -َأْو ُتَرِد الشَّ

 نون«؟ ِإال ليوشع بن 

1849 1836 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  395/8

صحيح من طرق 
 أخرى.

العباس ْبن َأْحَمد ْبن  
وقيل: اْبن أبي   -عقيل 
ْبن عبد َّللاَّ ْبن   -عقيل 

سليمان، َأُبو الفضل  
 البزاز 

َثِني اْلَعبَّاُس   َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن مخلد، حدثني إسماعيل بن علي  الخطبي، َحدَّ
اُد    -َأُبو الفضل   -ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَقْيلٍ  َثَنا َحمَّ ثنا عبد األعلى بن حم اد، َحدَّ حد 

ِ ْبِن َأِبي َطْلَحَة، َعْن أَ  َنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل  ْبُن َسَلَمَة َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َلْوال اْلِهْجَرُة َلُكْنُت اْمَرًأ من   األنصار«. َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1850 982 

]راجع الزوائد  
[.  والحديث  382/5

صحيح من طرق 
 أخرى.

أسد بن رستم بن أحمد  
 الهروي أبو سعيد 

َثَنا َأُبو   وِميِ  َواْبُن ُأْخِتِه َأُبو َسِعيٍد اْلُكُتِبيَّاِن. َقاال: َحدَّ َأْخَبَرِني َأُبو َيْعَلى ْبُن الرُّ
ِ اْلَهَرِويُّ  ا، وسمعنا   -َسِعيٍد َأَسُد ْبُن ُرْسُتَم ْبِن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ قدم علينا حاج 

ثنا    - ائة في جامع المنصور منه في صفر، من سنة اثنتين وثمانين وثالثم حد 
ثنا محم د بن   ثنا عثمان بن سعيد الدارمي حد  محم د بن إسحاق القرشي  حد 
ُمَخْيِمَرَة  ْبِن  اْلَقاِسِم  َعِن  اْلَحْضَرِميِ   َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد  ُسْفَياُن َعْن  َأْخَبَرَنا  كثير 

ِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم »َما ِمْن َأَحٍد  َعْن َعْبِد َّللاَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َيْحَفُظوَنُه  الَِّذيَن  اْلَحَفَظَة   ُ َأَمَر َّللاَّ ِإال  َجَسِدِه  ِفي  ِبَبالٍء  ُيَصاُب  اْلُمْسِلِميَن  ِمَن 

ِر َما َداَم َمْحُبوًسا  َفَقاَل: اْكُتُبوا ِلَعْبِدي ُكلَّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة ِمْثَل َما َكاَن َيْعَمُل ِمَن اْلَخيْ 
 ِفي َوَثاِقي«  . 
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1851 1945 
[. 38/9]راجع الزوائد 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

كثير ْبن هشام، َأُبو   
 سهل الكالبي الرقي  

َثَنا اْلَقاِضي   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي   ان    -إمالء  -َأُبو َعْبِد َّللاَّ ثنا محم د بن حس  حد 

َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُبْرَقانَ  ثنا كثير بن هشام، َحدَّ َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َساِلٍم    األزرق، حد 
ِنَكاَحْيِن، أن   َوَسلََّم َعْن  َعَلْيِه   ُ َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل:  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 

ِتَها َوال َعَلى َخاَلِتَها.   يتزوج اْلَمْرَأُة َعَلى َعمَّ

1852 1827 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  373/8

صحيح من طرق 
 أخرى.

العباس ْبن حماد،  
 البغدادي 

ثنا العب اس بن حم اد،   ثنا أبو سعد، حد  وأخبرنا عبد الملك، أخبرنا أحمد، حد 
ثنا يزيد َثَنا َأُبو َماِلٍك اأَلْشَجِعيِ  َعْن ِرْبِعيِ  ْبِن ِحَراٍش    -يعني ابن هارون   -حد  َحدَّ

َلْيِه َوَسلََّم: »اْلَمْعُروُف ُكلُُّه َصَدَقٌة  َعْن ُحَذْيَفَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عَ 
َما   َفاْفَعْل  لم تستح  إذا  النبوة  اْلَجاِهِليَِّة ِمْن كالم  َأْهُل  ِبِه  َتَعلََّق  َما  َوِإنَّ آِخَر 

 «. ِشْئتَ 

1853 1510 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  348/7

صحيح من طرق 
 أخرى.

عبد َّللاَّ بن مهران بن  
 اْلَحَسن، أبو بكر النحوي 

َثَنا َأُبو َبْكٍر   ق اق، َحدَّ ثنا عثمان بن أحمد الد  ز از، حد  أخبرنا علي بن أحمد الر 
َثَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن  ان، َحدَّ ثنا عف  رير، حد  ِ ْبُن ِمْهَراَن الن حوي  الض  َعْبُد َّللاَّ

ٍد َعْن َأِبي   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُيوُنَس َعْن ُمَحمَّ ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِهيِد ِعْنَد َّللاَِّ  َزْوَجَتاِن ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن، ُيَرى ُمخُّ    -َأْو َقاَل ِفي اْلَجنَّةِ   -»ِللشَّ

 «. ُسوِقِهَما ِمْن َوَراِء سبعين حلة

1854 954 

]راجع الزوائد  
والحديث  [.  334/5

صحيح من طرق 
 أخرى.

إسحاق بن حاتم بن  
 بيان العالف المدايني 

َثَنا أبو اْلُحَسْين َأْحَمد  ، َحدَّ ِ الط بري  أخبرنا اْلَقاِضي َأُبو الطَّيِ ِب َطاِهُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ
اْلَبِحيِريُّ  َبْكٍر اْلبَ   - ِبَنْيَساُبورَ   - بن ُمَحمَّد بن َجْعَفٍر  َأُبو  َأْخَبَرَنا  َوَأْخَبَرَنا   ، ْرَقاِنيُّ

التَِّميِميُّ  َعِليٍ   ْبُن  َأْخَبَرَنا  -اْلُحَسْيُن   : اْلَبِحيِريُّ َثَنا   -َقاَل  َحدَّ  : التَِّميِميُّ   - َوَقاَل 
المدايني   بيان  بن  حاتم  بن  إسحاق  ثنا  حد  ُخَزْيَمَة،  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد    - ُمَحمَّ

ثنا يحيى   وأخبرنا البرقاني  .-ببغداد  أيضا، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حد 
َثَنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيٍم   بن محم د بن صاعد، أخبرنا إسحاق بن حاتم العالف، َحدَّ
ُ َعَلْيِه   ِ َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ

 . َواللَّْفُظ الْبِن ُخَزْيَمَة.وسلم عن َبْيِع اْلَغَررِ 

1855 1797 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  311/8

صحيح من طرق 
 أخرى 

علي  بن محم د بن ناجية  
بن نجية، مولى بني  

 هاشم 

َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفظُ  حدثنا أبو العباس أحمد    -ِإْمالًء َوَما َكَتْبُتُه إال عنه  -َحدَّ
ِد ْبِن َناِجَيَة، حدثني  بن محمد بن يوسف   ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ الصرصري، َحدَّ

َثَنا اْبُن ُعَيْيَنَة   ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، َحدَّ أخي علي  ابن محم د، حد 
 - َيْرَفُعهُ   -َعْن َصْفَواَن ْبِن َسِليٍم َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري ِ 

«  -َأْو َمْن َسِمَعهُ   -ال: »اْلُمَؤذِ ُن ُيْغَفُر َلُه َمَدى َصْوِتِه، َوَيْشَهُد َلُه َما َسِمَعهُ ق
. 

1856 1795 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  308/8

صحيح من طرق 
 أخرى.

علي ْبن ُمَحمَّد ْبن  
معاوية، َأُبو الحسن  
 المعروف بالنيسابوري 

ثنا الحسين   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا علي  بن محم د بن معاوية، َحدَّ ، حد  بن إسماعيل المحاملي 

ِ  َداُوَد َعِن اأَلْعَمِش َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي   اْلَجْعِد َعْن َعْبِد َّللاَّ
ْبِن َسُبٍع َقاَل: َسِمْعُت َعِليًّا َعَلى اْلِمْنَبِر َوُهَو َيُقوُل: َما َيْنَتِظُر َأْشَقاَها، َعِهَد  
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َبنَّ َهِذِه ِمْن هذه« َوَأَشاَر اْبُن َداُوَد   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم »َلُتَخضَّ ِإَليَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِلْحَيِتِه َوَرْأِسِه. َفَقاَل َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َأْخِبْرَنا َمْن ُهَو َحتَّى َنْبَتِدَرُه؟ َفَقاَل:  ِإَلى  

َ َرُجال َقَتَل ِبي َغْيَر َقاِتِلي، َقاُلوا: َأال َتْسَتْخِلُف؟ َقاَل اْبُن داود: وَسَقَط  ُأْنِشُد َّللاَّ
 َعَليَّ َما َبْعَد َهَذا.

1857 406 

/  3]راجع الزوائد 
[. والحديث  148

صحيح من طرق 
 أخرى.

محمد بن وشاح بن عبد  
هللا أبو علي مولى أبي 

 تمام الزينبي 

ثنا عبد   ْحَمِن ْبِن اْلَعبَّاِس حد  َثَنا ُمَحمَّد ْبُن َعْبِد الرَّ ثنا محم د بن وشاح َحدَّ حد 
ِبيِع ُسَلْيَما  َثَنا َأُبو الرَّ َثَنا َأُبو  هللا ابن محم د البغوي َحدَّ ُن ْبُن َداُوَد الزَّْهَراِنيُّ َحدَّ

ِشَهاٍب َعْن ِإْسَماِعيَل َعْن َقْيٍس َعِن اْبِن َمْسُعوٍد. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن َيْهُجَر َأَخاُه َفْوَق ثالثة َأيَّاٍم«    َّللاَّ

1858 1788 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  292/8

صحيح من طرق 
 أخرى.

علي ْبن الفضل ْبن   
إدريس ْبن الحسين ْبن 

ُمَحمَّد، َأُبو الحسن  
 الستوري  

َأْخَبَرِني ابن حسنون، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن اْلَفْضِل ْبِن إدريس الستوري 
َثِني هُ  ثنا الحسن بن عرفة، َحدَّ َشْيٌم َعْن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد َعْن َناِفٍع  السامري، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْطُل اْلَغِنيِ  ُظْلٌم،  َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َبْيَعٍة«. فإذا أحلت على ملئ َفاْتَبْعُه، َوال َتِبْع َبْيَعَتْيِن ِفي 

1859 2057 

الزوائد  ]راجع 
[. والحديث  286/9

صحيح من طرق 
 أخرى.

النعمان بن ثابت، أبو  
 حنيفة التيمي 

ِ ْبَن ِإْبَراِهيَم اآلَبْنُدوِنيَّ  َيُقوُل:   َأْخَبَرَنا اْلَبْرَقاِنيُّ َقاَل: َسِمْعُت َأَبا اْلَقاِسِم َعْبَد َّللاَّ
َقَرْأُت َعَلى َأِبي َيْعَلى َأْحَمد ْبِن َعِلي  ْبِن اْلُمَثنَّى. َوُقِرَئ َعَلى اْلَحَسِن ْبِن ُسْفَياَن  
اج، حدثنا حماد بن زيد قال: جلست إلى َأِبي َحِنيَفَة  َثُكْم ِإْبَراِهيُم ْبُن الحج  َحدَّ

ْيِن َوَأَنا  ِبَمكََّة. َفَجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل: َلِبْسُت َسَراوِ  يَل َوَأَنا ُمْحِرٌم، َأْو َقاَل: َلِبْسُت ُخفَّ
اٌد: َوَجْدُت َنْعَلْيِن َأْو   -َشكَّ ِإْبَراِهيمُ  -ُمْحِرمٌ  َفَقاَل َأُبو َحِنيَفَة: َعَلْيَك َدٌم. َقاَل َحمَّ

ْم َيِجْد. َفَقاَل: َسَواٌء َوَجْدُت ِإَزاًرا؟ َقاَل ال. َفُقْلُت: َيا َأَبا َحِنيَفَة َهَذا َيْزُعُم َأنَُّه لَ 
َثَنا َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر َعْن َجاِبِر ْبِن َزْيٍد َعِن   اٌد: َفُقْلُت َحدَّ َوَجَد َأْو َلْم َيِجْد. َقاَل َحمَّ
َراِويُل لمن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »السَّ اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َثَنا َأيُّوُب َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن  د اإلزار، والخفين ِلَمْن َلْم َيِجِد النَّْعَلْيِن«لم يج وَحدَّ
َراِويُل ِلَمْن لم يجد اإلزار   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »السَّ ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 والخفين ِلَمْن َلْم َيِجِد النَّْعَلْيِن« 

1860 1782 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  280/8

صحيح من طرق 
 أخرى.

علي ْبن العباس ْبن  
واضح. َأُبو الحسن  
 المعروف بالنسائي 

ثنا سعيد،   العب اس، حد  ثنا علي  بن  ار، حد  ف  وأخبرنا ابن الفضل، أخبرنا الص 
ثنا خالد عن سهل َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعْن َفاِطَمَة َعِن النَّبِ  يِ  َصلَّى َّللاَُّ حد 

وثالثين    التحميد[ أربعاَعَلْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه. قلت: يريد التسبيح ثالثا وثالثين و ]
 وثالثين.  التكبير[ ثالثاو ]

1861 1770 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  275/8

صحيح من طرق 
أخرى. بل عده البعض  

 من المتواتر.

على ْبن عبد هللا بن  
معاوية بن ميسرة بن  

 شريح، القاضي  

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، أخبرنا محم د بن  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأِبي َعْن أَ  ِ ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُشَرْيٍح َقاَل: َحدَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِبيِه مخلد، َحدَّ

  ِ عن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُشَرْيٍح َعْن َمْيَسَرَة َعْن ُشَرْيٍح َعْن َعِليٍ  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ
َدا َشَباِب َأْهِل اْلَجنَّةِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َسيِ   «.َصلَّى َّللاَّ
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1862 1781 

]راجع الزوائد  
والحديث  [. 275/8

صحيح من طرق 
 أخرى.

علي ْبن َعْمرو ْبن  
الحارث ْبن سهل بن  
يحيى بن عب اد، َأُبو  
 هبيرة األنصاري   

ثنا علي  بن عمرو،  ، أخبرنا محم د بن مخلد، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ 
ثنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اأُلَمِويُّ َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي   ِإْسَحاَق َعْن َحاِرَثَة ْبِن حد 

  ِ ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َشَكْوَنا ِإَلى َرُسوِل َّللاَّ ٍب َوَغْيرِِه َعْن َخبَّاٍب َعْن َعْبِد َّللاَّ ُمَضرِ 
الَة ِباْلَهاِجَرِة، َفَلْم ُيْشِكَنا.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الصَّ  َصلَّى َّللاَّ

1863 1190 

]راجع الزوائد  
والحديث  [. 254/6

صحيح من طرق 
 اخرى.

 حماد بن دليل ابو زيد 

ِ الواعظ. أنبأنا عبد الباقي بن قانع   أنبأناه َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ثنا   ثنا أبو داود المباركي، حد  ثنا محم د بن علي  بن المديني، حد  الحافظ، حد 

َثَنا ُسْفَياُن ْبُن   َسِعيٍد َعْن َقْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َطاِرِق ْبن حم اد بن دليل، َحدَّ
ْبِن   ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعْن  ُمرََّة  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  ُعَماَرَة  ْبُن  اْلَحَسُن  َثَنا  َوَحدَّ ِشَهاٍب. 

، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن اْلَجرَّاِح، َعِن النَِّبيِ  َص  لَّى َساِبٍط َعْن َأِبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َرَأْيُت َربِ ي َتَعاَلى ِفي َأْحَسِن ُصوَرٍة َفَقاَل ِفيَم َيْخَتِصُم اْلَمأُل  َّللاَّ

 . َوَذَكَر الحديث.َأْدِري«اأَلْعَلى؟ ُقْلُت: ال 

1864 1765 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  245/8

صحيح من طرق 
 أخرى.

علي ْبن ُسَلْيَمان ْبن  
ُمَحمَّد ْبن َعْبد السالم،  

َأُبو الحسن السلمي  
 الخرقي 

ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  َأُبو  َأْخَبَرَنا  الدقاق،  طاهر  َأِبي  ْبن  َأْحَمد  ْبن  ُمَحمَّد  َأْخَبَرَنا 
َصاَفِة ِقَراَءًة َعَلْيِه َوَأَنا َأْسَمعُ   -ُسَلْيَماَن اْلِخَرِقيُّ  َثَنا    -ِفي َجاِمِع الرُّ َأُبو  َقاَل: َحدَّ

َثَنا   ثنا يحيى بن كثير، َحدَّ ِقالَبَة َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن محمد بن عبد هللا الرقاشي، حد 
ِ ْبُن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر َعْن َأِبيِه َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر َعْن َعْمِرو ْبِن   َعْبُد َّللاَّ

عَ  َّللاَُّ  َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َخْيًرا اْلَحِمِق  ِبَعْبٍد   ُ َّللاَّ َأَراَد  »ِإَذا  َوَسلََّم:  َلْيِه 
ِ َوَما َعَسَلُه؟ َقاَل: »ُيَوفِ ُقُه ِلَعَمٍل َصاِلٍح، ُثمَّ َيْقِبُضُه  َعَسَلُه« َقاُلوا َيا َرُسوَل َّللاَّ

 َعَلْيِه«. 

1865 1176 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  225/6

صحيح من طرق 
 اخرى.

بن  الحسين بن محمد 
نصر، يعرف بابن ابي  

 روبا

ُل   َثَنا َعْبُد اْلَخاِلِق ْبُن اْلَحَسِن اْلُمَعدَّ ثنا طلحة بن علي  بن الصقر الكتاني، َحدَّ حد 
ثنا يوسف بن موسى،  ِد ْبِن َنْصٍر، حد  ِإْمالًء َأْخَبَرِني َعمِ ي اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ

َوَأُبو   ُمَعاِوَيَة  َأُبو  َثَنا  ْبِن  َحدَّ ِد  ُمَحمَّ َعْن  ُعْرَوَة  ْبِن  ِهَشاِم  َثَنا  َحدَّ َقاال:  ُأَساَمَة. 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الزَُّبْيُر اْبُن   اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َعمَِّتي، َوَحَواِريِ ي ِمْن ُأمَِّتي« 

1866 2033 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  222/9

صحيح من طرق 
 أخرى 

نصر بن المغيرة، َأُبو   
 الفتح البخاري 

ثنا   ف ار، حد  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا ُمْسِلُم   ثنا نصر بن المغيرة أبو الفتح، َحدَّ عب اس ابن محم د بن حاتم، حد 

ِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ْبِن َخاِلٍد َعْن   ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه وسلم: »الوالء لمن أعتق«.   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1867 570 
[  19/4]راجع الزوائد 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

أحمد بن عبيد هللا بن  
 هللا،عمر أبو عبد  

 المعروف بابن الحذاء 

العتيقي   ْبِن َحْمَداَن  َأْخَبَرَنا  ْبِن ُعَمَر   ِ ُعَبْيِد َّللاَّ ْبُن  َأْحَمُد   ِ َعْبِد َّللاَّ َأُبو  َثَنا  ، َحدَّ
الحذ اء ِباْبِن  المنصور  -اْلَمْعُروُف  جامع  ْبِن -في  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ  ،

َثَنا َأُبو َداُوَد ُسَلْيَماُن بْ  َثَنا  ِإْبَراِهيَم ْبِن أبي الرجال الصالحي، َحدَّ ُن َسْيٍف، َحدَّ
ْحَمِن ْبُن َيَساٍر،   َثِني َعمِ ي َعْبُد الرَّ سعيد بن أبي َبِزيَع، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق َقاَل: َحدَّ
ِ ْبِن َأِبي َراِفٍع، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ   َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوسَ  َواِك ِعْنَد  َصلَّى َّللاَّ لََّم. َيُقوُل: »َلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي، أَلَمْرُتُهْم ِبالسِ 
ُثُلُث   ِإَذا َمَضى  َفِإنَُّه  ِل،  ُثُلِث اللَّْيِل اأَلوَّ ْرُت ِعَشاَء اآلِخَرِة ِإَلى  ُكلِ  َصالٍة، َوأَلخَّ
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ُ َتَعاَلى ِإَلى َسَماِء ال  ِل َهَبَط َّللاَّ ْنَيا، َفَلْم َيَزْل ُهَناِلَك حتى يطلع الفجر.  اللَّْيِل اأَلوَّ دُّ
 ُيَجاُب« فيقول: َأال َساِئٌل ُيْعَطى، َأال َداٍع 

1868 569 

[. 17/4]راجع الزوائد 
والحديث صحيح من  
طرق أخرى، بل عده  
السيوطي وغيره من  

 المتواتر. 

أحمد بن عبيد هللا بن  
أحمد الكلوذاني أبو 

 الحسن 

َثِني َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَِّ بن   ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُبَكْيٍر، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا الحسين بن إسماعيل    -من حفظه بكلواذى   - أحمد الكلوذاني  إمالء قال: حد 

َثَنا   َحدَّ أبي،  ثني  حد  التل،  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محم د  ثنا  حد  المحاملي، 
، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت: َقاَل النَِّبيُّ  ُسفْ  َياُن الثَّْوِريِ 

ْعِر ِحْكَمًة« ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمَن الشِ   َصلَّى َّللاَّ

1869 2005 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  151/9

صحيح من طرق 
 أخرى.

معلى بن منصور، َأُبو   
 يعلى الرازي   

ر اج ْبِن عبد هللا الس  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  اْلَقاِسِم  َأُبو    - بنيسابور  -َأْخَبَرَنا 
إسحاق   بن  محم د  ثنا  حد  األصم،  يعقوب  بن  محمد  العباس  أبو  حدثنا 

َثَنا اْبُن َأِبي َزاِئدَ  ثنا معل ى بن منصور، َحدَّ َة َعْن ُعْثَماَن ْبِن َحِكيٍم الصاغاني، حد 
ُ َعَلْيِه   ِد ْبِن َأْفَلَح َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن ُمَحمَّ

َ َتَباَرَك َوَتَعاَلى ال يحب الفاحش المتفحش«.   َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاَّ

1870 1082 
[. 15/6]راجع الزوائد 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

الحسن بن عبد العزيز  
بن الوزير الجذامي 

 الجروي ابو علي 

َثَنا اْلَقاِضي   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي  َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَمَحاِمِليُّ َقاَل حَ  َثِني اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد العزيز  َأُبو َعْبِد َّللاَّ دَّ

ثنا يحيى  ان   -الجروي حد  ثنا عبد هللا بن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن    -يعنى ابن حس  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:  َأِبيِه َقاَل َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َيُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

اِحيَن »اْحُثوا ِفي ُوُجوِه اْلمَ   التَُّراَب« دَّ

1871 614 

]راجع الزوائد  
[.  والحديث  142/4

صحيح من طرق 
 أخرى.

أحمد بن القاسم  
األنماطي أبو بكر،  

 معروف ببلبل 

المقريان   ْبُن علي بن عبد هللا  َواْلَحَسُن  َعِليٍ   ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرِني 
َثَنا َأُبو َبْكٍر  قاال: ثنا محم د بن مخلد، َحدَّ ، حد  ثنا محم د بن بكران بن الر ازي  حد 

َزاَد اْلَحَسُن َعَلى َباِب اْبِن َعَرَفَة    -َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم اأَلْنَماِطيُّ اْلَمْعُروُف ِبُبْلُبلٍ 
َثنَ   -ُثمَّ اتََّفَقا وَّاِر، َسَنَة َسْبٍع َوَخْمِسيَن َوِماَئَتْيِن، َحدَّ ِ ْبُن َسوَّاٍر َأُبو السَّ ا َعْبُد َّللاَّ

َأْو   ُجْنُدٍب  َعْن  َأَنٍس،  َعْن  اْلَحَسِن،  َعِن  ُحَمْيٍد،  َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  اُد  َأْخَبَرَنا َحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »اْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى، َفَحجَّ آَدمُ   َغْيرِِه، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ُموَسى«

1872 1402 
[. 86/7]راجع الزوائد 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

صالح بن بيان بن  
 السكن، الدقاق 

ثنا   الواعظ، حد  أحمد  أخبرنا عمر بن   ، اْلُقَرِشيُّ اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ثنا   ، حد  مي  ثنا محم د بن الخليل المخر  قاق، حد  كن الد  صالح ابن بيان بن الس 
َثَنا َسِعيٌد َعْن َأيُّوَب َعْن َأِبي ِقالَبَة َعْن ِهَشاِم ْبنِ   عبد الوه اب بن عطاء، َحدَّ

ِة َنِسيَئًة،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َبْيِع الذََّهِب ِباْلِفضَّ َعاِمٍر: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 َوَأْنَبَأَنا َأنَّ َذِلَك ِرًبا. 

1873 259 

ملخص الحكم: فيه 
من لم يترجم. ومن لم  
يوثقه إال ابن حبان. 
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

محمد بن عمر بن  
معاوية الطلحي أبو  

 الحسن 

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن معاوية بن  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، َحدَّ
ِ َصاِحِب َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى  يحيى ابن ُمَعاِوَيَة ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ أربع وأربعين وثالثمائة.َّللاَّ ِفي سنة  أبي عمر بن  َم  ثني  قال: حد 
َثِني َأِبي ِإْسَحاُق ْبُن َطْلَحَة َقاَل:   ثني أبي معاوية بن إسحاق، َحدَّ معاوية، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِ. َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َثِني َأِبي َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ   َحدَّ
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ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر« َوِبِإْسَناِدِه َقاَل: َسِمْعُت   َيُقوُل: »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ 
ِ ِفي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ َأْعَماَل اْلِعَباِد َلُتْعَرُض َعَلى َّللاَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َوَخمِ  اْثَنْيٍن  َوَبْيَن َيْوِم  َبْيَنُه  ِإال َعْبًدا   ،ِ ِباّلِلَّ ُيْشِرُك  َعْبٍد ال  ِلُكلِ    ُ َفَيْغِفُر َّللاَّ يٍس، 
 َأِخيِه َشْحَناُء« 

1874 1844 
مرسل، وإسناده تالف  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى.

عمرو ْبن عبيد ْبن باب، 
 َأُبو عثمان   

َأْحَمَد   ْبُن  َسْهُل  َثَنا  َحدَّ ق اق،  الد  أحمد  بن  عثمان  أخبرنا  الفضل،  ابن  أخبرنا 
اْلَواِسِطيُّ َقاَل: َقاَل َأُبو َحْفٍص َعْمُرو ْبن َعِلي  َسِمْعُت ُمَعاَذ ْبَن ُمَعاٍذ َيُقوُل: 

َثَنا َعِن اْلَحَسِن َأنَّ رَ  ُ َعَلْيِه  ُقْلُت ِلَعْوٍف ِإنَّ َعْمَرو ْبَن ُعَبْيٍد َحدَّ ُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
الَح َفَلْيَس ِمنَّا«    َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َحَمَل َعَلْيَنا السِ 

1875 260 

فيه من لم يترجم. 
ومن لم يوثقه إال ابن  

حبان. والحديث 
صحيح من طرق 
 أخرى. )بتصرف(

محمد بن عمر بن  
معاوية الطلحي أبو  

 الحسن 

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن معاوية بن َأْخَبَرَنا   َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، َحدَّ
ِ َصاِحِب َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى  يحيى ابن ُمَعاِوَيَة ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ
وثالثمائة. وأربعين  أربع  سنة  ِفي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ  َّللاَّ

َثِني َأِبي ق ثني أبي معاوية بن إسحاق، َحدَّ ثني أبي عمر بن معاوية، حد  ال: حد 
ِ. َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل   َثِني َأِبي َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ ِإْسَحاُق ْبُن َطْلَحَة َقاَل: َحدَّ

الِة عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل »ِإنَّ َأْثَقَل الصَّ َلى اْلُمَناِفِقيَن َصالَتا اْلِعَشاِء  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َواْلَفْجِر، َوَلْو َعِلُموا َما ِفيِهَما أَلَتْوُهَما َوَلْو َحْبًوا« 

1876 33 

في إسناده مجهولين  
وبقية رجال االسناد 

ثقات. والحديث صحيح  
 من طرق اخرى 

الحسن بن علي بن أبي  
 طالب 

َمِد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمٍَّد َقاَل نا    ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق قال نا َعْبُد الصَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثِني َقاِسُم ْبُن َيْحَيى ْبِن اْلَحَسِن ْبِن   ْلِميُّ َقاَل َحدَّ اْلُحَسْيُن ْبُن َسِعيِد ْبِن َأْزَهَر السَّ

ْعَشى َعْن َأَباِن ْبِن َتْغِلَب َعْن َأِبي َجْعَفٍر  زيد بن على قال: نبأنا َأُبو َحْفٍص األَ 
  ِ َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ  َعْن َعِليٍ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

َدا َشَباِب َأْهِل اْلَجنَِّة، َوَأبُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َسيِ  وُهَما َخْيٌر  َصلَّى َّللاَّ
 ِمْنُهَما« 

1877 1426 

غير محفوظ من هذا  
الطريق. والصحيح عن  
عروة مرسال. والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن   َعْبُد َّللاَّ
ُموَسى ْبِن زياد، أبو  

ُمَحمَّد الجواليقي اْلَقاِضي  
 المعروف بعبدان  

ثنا عمر بن أحمد الواعظ،  َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيد النجار، حد 
ثنا زيد بن الحريش،  ، حد  ثنا عبد هللا بن أحمد األهوازي  ثنا ابن صاعد، حد  حد 

َأِبيِه َعْن عَ  َثَنا اْبُن َرَجاٍء َعْن ُسْفَياَن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن  اِئَشَة َأنَّ َحدَّ
ْيَب َوال َتَشبَُّهوا ِباْلَيُهوِد«   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َغيِ ُروا الشَّ  النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

1878 812 

غير محفوظ من هذا  
الطريق. والصحيح عن  
عروة مرسال. والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى.

محمد بن عبد هللا بن 
عبد األعلى أبو يحيى،  

 بابن كناسة يعرف 

الدسكري  الط ي ب  َطاِلٍب  َأِبي  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  َيْحَيى  َطاِلٍب  َأُبو  َثَناُه  بحلوان    - َحدَّ
ثنا أبو محم د عبدان بن   -بأصبهان   - أخبرنا أبو بكر بن المقرئ   -لفظا  حد 

ثنا زي ، حد  ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُموَسى ْبِن زياد الجواليقي القاضي العسكري  د  َعْبُد َّللاَّ
َثَنا اْبُن َرَجاٍء، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه،  بن الحريش، َحدَّ
ْيَب َوال َتَشبَُّهوا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َغيِ ُروا الشَّ َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ِباْلَيُهوِد« 

غير محفوظ من هذا   1451 1879
الطريق. والحديث  

عبد هللا بن خيران، أبو  
 محم د البغدادي    

ثنا   ُد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن َنِجيٍح اْلَبزَّاُز، حد  َثَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر، َحدَّ
َثَنا شُ  ثنا عبد هللا بن خيران، َحدَّ ْعَبُة َعْن َعِديِ  ْبِن َثاِبٍت  محم د ابن غالب، حد 
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صحيح من طرق 
 أخرى.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر   َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َباِع.   اأَلْهِليَِّة، وَنَهى َعْن ُكلِ  ِذي َناٍب ِمَن السِ 

1880 190 

رجال إسناده حديثهم  
حسن، عدا صاحب  
الترجمة. والحديث  
صحيح من طرق 

 أخرى.

محمد بن الحسن بن 
 علي النعماني أبو بكر 

َأْخَبَرَنا أبو بكر النعماني قال نبأنا عبد الخالق بن الحسن بن أبي رؤبة أبو   
ل إمالء قال نا محم د بن سليمان بن الحارث قال نبأنا أبو منصور  محم د المعد 
َرُجٌل  َجاَء  َقاَل:  َجاِبٍر.  َعْن  ُسْفَياَن  َأِبي  َعْن  اأَلْعَمِش  َعِن  نبأنا سفيان  قال 

النَِّبيَّ   َيْسَلَم  َيْسَأُل  َأْن  َقاَل:  َأْفَضُل؟  اإِلْسالِم  »َأيُّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى 
 اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنَك َوَيِدَك« 

1881 318 

رجال إسناده حديثهم  
حسن، إال أن محمد  
بن غالب قد أخطأ  

فيه. والحديث صحيح  
 من طرق أخرى.

محمد بن غالب بن  
حرب الضبي التمار أبو  
 جعفر، المعروف بالتمتام 

ْهِميَّ َيُقولُ  َثِني َعِلي  ْبن ُمَحمَّد ْبن َنْصر َقاَل سمعت حمزة بن ُيوُسَف السَّ   - حدَّ
ِد ْبِن َغاِلٍب َتْمَتامٍ  اَرُقْطِنيُّ َعْن ُمَحمَّ َفَقاَل: ِثَقٌة َمْأُموٌن، ِإال َأنَُّه َكاَن   -َوُسِئَل الدَّ

ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَوْرَكاِنيِ  ُيْخِطُئ، َوَكاَن َوِهٌم ِفي َأحَ  َث َعْن ُمَحمَّ اِديَث، ِمْنَها َأنَُّه َحدَّ
ْبِن   ِعْمَراَن  َعْن  ِسيِريَن  اْبِن  َعِن  َعْوٍن  اْبِن  َعِن  األََبحِ   َيْحَيى  ْبِن  اِد  َحمَّ َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َشيََّبْتِني هُ   وٌد َوَأَخَواُتَها« ُحَصْيٍن َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

1882 1308 

رجال إسناده ثقات عدا  
صاحب الترجمة  

والحديث صحيح  ...
 من طرق أخرى.

زكريا بن حمدويه  
 الصفار 

أحمد   بن  سليمان  أخبرنا  األصبهاني  شهريار  بن  هللا  بن عبد  ُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا 
َثَنا   ثنا عفان بن مسلم َحدَّ ار البغدادي  حد  ف  ثنا زكري ا بن حمدويه الص  الطبراني حد 

اُم ْبُن َيْحَيى َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى ُ   َهمَّ َّللاَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفْلَيْلَعْق َأَصاِبَعُه، َفِإنَُّه ال َيْدِري ِفي َأيَِّتِهنَّ اْلَبَرَكَة«

1883 599 

رجال إسناده ثقات عدا  
صاحب الترجمة فلم  
يذكر فيه الخطيب  
جرحا وال تعديال.  

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى.

العباس بن  أحمد بن 
 مسبح البزار 

ثنا [ أحمد بن العب اس بن مسب ح البز ار    - إمالء من لفظه  -َأْخَبَرَنا ابن بكير ]حد 
ِ ْبُن َعْوٍن اْلَخرَّازُ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ِبْنِت منيع، َحدَّ ِ ْبُن  اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ َأُبو  َثَنا    - َحدَّ

ثنا ِبْشٍر َعْن ِمْسَعٍر   -مائتين َسَنَة ِستٍ  َوِعْشِريَن و   -َوَكاَن ِمْن ِخَياِر ِعَباِد َّللاَِّ  حد 
َتِرَم   َحتَّى  َيُقوُم  َكاَن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  النَِّبيَّ  َأنَّ  َأَنٍس،  َعْن  َقَتاَدَة  َعْن 

َم ِمْن َذنْ  ُ َلَك َما َتَقدَّ ِ، َأَتْفَعُل َهَذا، وَقْد َغَفَر َّللاَّ ِبَك  َقَدَماُه، َفِقيَل َلُه: َيا َرُسوَل َّللاَّ
َر؟!. َقاَل: »َأَفال َأُكوُن َعْبًدا   َشُكوًرا«َوَما َتَأخَّ

1884 2201 

رجال إسناده ثقات عدا  
اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن  

العباس النعالي.  
والحديث صحيح من  
طرق أخرى. ]راجع  

 [ 555/9الزوائد  

أبو بكر بن مروان بن   
الحكم بن يزيد بن  

 عمير، األسيدي البصري 

ْبن   ْبن جعفر  َأْحَمد  َأْخَبَرَنا  النعالي،  العباس  ْبِن  اْلُحَسْيِن  ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
، حدثنا عمر   َثَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَمْعَمِريُّ ُمَحمَّد ْبن سلم الختلي، َحدَّ

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم ْبِن َيِزيَد ْبِن  بن شي بة بن عبيدة النميري، َحدَّ
اأُلَسيِ ِديُّ  الثقة  -ُعَمْيٍر  ِثَقًة وفوق  َعْن  .-َوَكاَن  َسِعيٍد  ْبُن  اْلَواِرِث  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن ُشَعْيِب ْبِن اْلَحْبَحاِب َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
َصلَّى َعَلى ِجَناَزٍة َفَلُه ِقيَراٌط، َوَمِن اتََّبَعَها ِإَلى اْلُحْفَرِة َفَلُه ِقيَراَطاِن، اْلِقيَراُط َأْعَظُم 

 ِمْن َجَبٍل َأَحٍد«  .

1885 761 

ذكر عائشة في هذا  
اإلسناد خطأ، والصواب  
أنه مرسل عن عروة  
بن الزبير. والحديث  

محمد بن رجاء بن 
السندي النيسابوري أبو 

 عبد هللا 

َثَنا َأُبو   ، َحدَّ ب ي  ُد ْبُن أحمد بن يعقوب، أخبرنا محم د بن نعيم الض  َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
ُد بْ  ِ ُمَحمَّ فار َعْبِد َّللاَّ َثَنا َأُبو َعِليٍ  َأْحَمُد ْبُن ِبْشٍر    -إمالء   -ُن َعْبِد هللا الص  َحدَّ

ُد ْبُن َرَجاِء   َثَنا ُمَحمَّ ْنَيا َقاال: َحدَّ ِد ْبِن َأِبي الدُّ ِ ْبُن ُمَحمَّ ، َوَأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ اْلَمْرَثِديُّ
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صحيح من طرق 
 أخرى.

َثَنا النَّْضُر ْبُن ُشَمْيٍل، َعْن ِهشَ  اِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة  بن السندي، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه  «  َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

1886 1617 

إسناده مسلسل 
بالضعفاء والمتروكين.  
والحديث صحيح من  

 طرق أخرى 

يحيى عبيد بن محمد بن 
بن قضاء، الجوهري  
 البصري، أبو العباس 

ِ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم البغوي،  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، َأْخَبَرَنا َعْبد َّللاَّ
ثنا سليمان الشاذكوني،  ، حد  َثَنا ُعَبْيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى ْبِن قضاء الجوهري  َحدَّ

ِد ْبِن إِ  َثَنا ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر َعْن ُمَحمَّ ْسَحاَق َعِن اْلَجرَّاِح ْبِن اْلِمْنَهاِل َعْن َحِبيِب  َحدَّ
ْبَن   اأَلْرَقِم َسِمَع ُعَمَر  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ َعْن  ُغْنٍم  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعْن  َنِجيٍح  ْبِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ   ِلُكلِ  ُأمٍَّة اْلَخطَّاِب َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َأِميًنا َوَأِميُن ُأمَِّتي َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح«  .

1887 1083 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  
 طرق أخرى بنحوه.  

الحسن بن عبد هللا بن  
محمد بن عيسى  

وقيل   -النسوي 
 ابو محمد  -المروزي 

ثنا محم د بن المظف ر الحافظ  َثَنا َأُبو    -لفظا   -َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي علي حد  َحدَّ
ُد   َثَنا َأُبو َجاِبٍر ُمَحمَّ ِ ْبن ُمَحمَّد ْبن عيسى النسوى َحدَّ ٍد اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّ

ثنا محم د بن القاسم الطايكانى   ثنا عمر بن هارون  ْبُن َعْبِد َّللاَِّ بن قهزاذ حد  حد 
ِ. َقاَل   َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
ْنَيا،   َلَها ِفي الدُّ ُ َعَلْيِه وسلم: »ِإنَّ ِلُكلِ  َنِبيٍ  َدْعَوًة َتَعجَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َبْأُت َدْعَوِتي َشَفاَعًة أُلمَِّتي َيْوَم اْلِقَياَمِة  َوِإنِ ي اْختَ 

1888 1607 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى بنحوه. 

عبد الرحيم بن حبيب بن  
عمر، أبو محم د  

 الخراساني  

  ، ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َجْعَفٍر الن يسابوري  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
حيم بن حبيب   ثنا عبد الر  ، حد  ِد ْبِن َعِليِ  ْبِن رزين الهروي  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َنِجيٍح  ، َحدَّ َلِميُّ َعْن ُأمِ   البغدادي  اْلَمْلِطيُّ َعْن َزْنَكِل ْبِن َعِليٍ  السُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َثالٌث ال َتْتُرُكَها   ْرَداِء َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ْرَداِء َعْن َأِبي الدَّ الدَّ

 ي النََّسِب، َوالنَّْوُح« .اْلَعَرُب َوِهَي لهم ُكْفٌر، االْسِتْسَقاُء ِباأَلْنَواِء، َوالطَّْعُن فِ 

1889 1388 
[. 49/7]راجع الزوائد 

والحديث صحيح من  
 طرق أخرى بنحوه. 

شبابة بن سوار، أبو 
 عمرو الفزاري موالهم   

أبو   حدثنا  ر اج،  الس  هللا  عبد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  اْلَقاِسِم  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
يعقوب   بن  محمد  ثنا  العباس  حد  الدوري،  محم د  بن  العب اس  ثنا  حد  األصم، 

َثَنا َشَباَبُة ْبُن َسوَّاٍر َعْن ُشْعَبَة َعْن َقَتاَدَة َعْن َسِعيِد ْبِن   يحيى بن معين، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تحت الشجرة، ألفا  اْلُمَسيِ ِب َعْن َأِبيِه. َقاَل: ُكنَّا َمَع النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ائة. وأربعم

1890 1573 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  472/7

صحيح من طرق 
 أخرى بنحوه. 

عبد الملك بن هوذة بن 
 خليفة، البكراوي  

أخبرنا البرقاني، أخبرنا علي بن محم د بن لؤلؤ، أخبرنا أبو الحسن القافالئي، 
ثنا عبد الملك بن هوذة َثَنا َعْمُرو ْبُن َخِليَفَة اْلَبْكَراِويُّ َعِن اْبِن عون  حد  ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ عن محم د ابن ُعَبْيَدَة َعْن َعْبِد َّللاَّ
ًيا ِمَن ا إِلِبِل النََّواِزِع ِإَلى  »َتَعاَهُدوا اْلُقْرآَن فو الذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلُهَو َأَشدُّ َتَفصِ 

 «. َأْوَطاِنَها

1891 1408 

غريب من هذا الطريق 
وفيه ضعف. والحديث  

صحيح من طرق 
 أخرى بنحوه. 

صرد بن حماد بن سالم، 
أبو سهل الصيرفي  

 الواسطي 

َثَنا ِإْسَماِعيُل   ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَفْتِح، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن عمر الحافظ، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا ُصَرُد ْبُن َحمَّاٍد َأُبو َسْهلٍ  ٍد اْلَورَّاُق، َحدَّ ثنا    -ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن ُمَحمَّ َقاَل: حد 

َثَنا َأبُ  و َمْعَداَن َعْن َعْوِن ْبِن َأِبي ُجَحْيَفَة، الحسن بن الحكم بن طهمان، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعَها َجاِرَيٌة َلَها   َعْن َأِبيِه َقاَل: َجاَءِت اْمَرَأٌة ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

َقاَل:   َأْعَتْقُتَها؟  ِإْن  َهِذِه  َعنِ ي  َأَتْجِزي   ِ َيا َرُسوَل َّللاَّ َفَقاَلْت:  َلَها  َسْوَداُء،  َفَقاَل 
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َماِء. َقاَل: »َمْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْيَن َّللاَُّ؟« َقاَلْت: ِفي السَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ، َوَأنِ ي َرُسوُل   ِ. َقاَل َلَها: »َتْشَهِديَن َأْن ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ َأَنا؟« َقاَلْت: َأْنَت َرُسوُل َّللاَّ

 ْم! َقاَل: »َأْعِتِقيَها َفِإنََّها ُتْجِزي َعْنِك«  َّللاَِّ« َقاَلْت: َنعَ 

1892 125 
مرسل والحديث قد  

صح من طرق أخرى 
 متصلة 

محمد بن إسماعيل بن  
إبراهيم بن المغيرة، أبو  
 عبد هللا الجعفي البخاري 

َيُقوُل َسِمْعُت    أخبرنا أبو حازم العبدوي قال سمعت الحسن بن أحمد الزنجوي 
ِد ْبِن ِإْسَماِعيَل اْلُبَخاِريِ  َفَجاَء  َأْحَمَد ْبَن َحْمُدوَن اْلَحاِفَظ َيُقوُل: ُكنَّا ِعْنَد ُمَحمَّ
ِ ْبِن ُعَمَر، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن   اِج َفَسَأَلُه َعْن َحِديِث ُعَبْيِد َّللاَّ ُمْسِلُم ْبُن اْلَحجَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َسِريٍَّة َوَمَعَنا َأُبو ُعَبْيَدَة.  َجاِبٍر َقاَل: َبَعثَ  َنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َثِني َأِخي َأُبو َبْكٍر، َعْن  َثَنا اْبُن َأِبي ُأَوْيٍس َقاَل َحدَّ قال ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل َحدَّ

ِ، َعْن أَ  َة ِبُطوِلِه. ُسَلْيَماَن ْبِن ِبالٍل، َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ ِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر، اْلِقصَّ
َفَقَرَأ َعَلْيِه إنسان حديث حجاج بن محم د بن ُجَرْيٍج، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َقاَل  
اَرُة اْلَمْجِلِس   َثِني ُسَهْيُل ْبُن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َكفَّ َحدَّ

اَم اْلَعْبُد َأْن َيُقوَل ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك  ِإَذا قَ 
ْنَيا َأْحَسُن ِمْن َهَذا اْلَحِديِث؟ اْبُن ُجَرْيٍج َعْن   َوَأُتوُب ِإَلْيَك. َفَقاَل َلُه ُمْسِلٌم: ِفي الدُّ

ُسَهيْ  َعْن  ُعْقَبَة  ْبِن  له  ُموَسى  نيا حديثا؟ قال  الد  اإِلْسَناِد في  ِبَهَذا  ُيْعَرُف  ٍل. 
ُمَحمٌَّد ال. ِإال َأنَُّه َمْعُلوٌل. َفَقاَل ُمْسِلٌم: ال إله إال هللا، وارتعد، وَقاَل: َأْخَبَرِني ِبِه.  

ُ، َفِإنَّ َهَذا َحِديٌث َجِليٌل َرَواُه اْلَخْلُق َعْن َحجَّ  ٍد  َقاَل: اْسُتْر َما َسَتَر َّللاَّ اِج ْبِن ُمَحمَّ
َل َرْأَسُه، َوَكاَد َأْن َيْبِكَي ُمْسِلٌم َفَقاَل َلُه َأُبو َعْبِد   َعِن اْبِن ُجَرْيٍج. َفَأَلحَّ َعَلْيِه َوَقبَّ

ِإْن َكاَن ال ُبدَّ  ِ: اْكُتْب  ُوَهْيٌب َقاَل  -َّللاَّ ِإْسَماِعيَل قال نبأنا  َثَنا ُموَسى ْبُن  ، َحدَّ
َثِني ُموَسى   ُ َحدَّ ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبُن ُعْقَبَة، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ

اَرُة اْلَمْجِلسِ   «. َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكفَّ

1893 596 
ال يصح من هذا  

الطريق. وهو صحيح  
 من طرق أخرى.

أحمد بن العباس بن  
 حماد التركي أبو العباس 

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، أخبرنا محم د بن  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا مصعب بن   مخلد العطار، أخبرنا أحمد بن العب اس بن المبارك الت ركي، حد 

َثَنا ُسْفَياُن، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعنِ  اْبِن ُعَمَر    المقدام، َحدَّ
ا   اْلُقْرآَن َغضًّ َيْقَرَأ  َأْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأَحبَّ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َعْبٍد« َطِريًّا َكَما ُأْنِزَل، فليقرأ َعَلى ِقَراَءِة اْبن ُأمِ  

إسناده ضعيف، وقد   2171 1894
 صح من طريق آخر

يعقوب ْبن يوسف ْبن  
ِإْسَحاق ْبن ِإْبَراِهيم ْبن  

يعقوب ْبن الضحاك، َأُبو  
 عمرو القزويني

ُد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن َنِجيٍح اْلَبزَّاُز، حدثنا   َثَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، َحدَّ
، حدثنا محم د بن سعيد بن سابق، َحدَّ  َثَنا َعْمُرو  يعقوب ابن يوسف القزويني 

ِ ْبُن َمْسُعوٍد: َقاَل َرُسوُل   ْبُن َأِبي َقْيٍس َعْن َمْنُصوٍر بن َخْيَثَمَة َقاَل: َقاَل َعْبُد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َسَمَر ِإال أَلَحِد َرُجَلْيِن ُمَصلٍ  َأْو   ُمَساِفٍر«.َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

إسناده ضعيف. وقد   1086 1895
 من طريق آخر.صح 

الحسن بن عثمان بن  
 حماد الزيادي ابو حسان 

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسِم النَّْرِسيُّ أخبرنا محم د بن عبد هللا الشافعي   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
اْلُحَسْينِ  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  وِفيُّ   -َحدَّ اْلَحَسِن الصُّ يادي    -َأُبو  الز  ان  ثنا أبو حس  حد 

ِكيِن   الرَّ ْبِن  ِبيِع  الرَّ ْبِن  ْبُن َصْفَواَن  ُشَعْيُب  َثَنا  َعْن  َحدَّ ُمَهاِجٍر  ْبِن  ِإْبَراِهيَم  َعْن 
ِ ْبِن َمْسُعوٍد. َقاَل: َقاَل َرُسوُل   َقْيِس ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتَداَوْوا ِبَأْلَباِن اْلَبَقِر، َفِإنِ ي َأْرُجو َأْن َيْجَعَل َّللاَُّ   ِفيَها  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َجِر« ِشَفاًء، َفِإنََّها َتْأُكُل ِمْن ُكلِ    الشَّ
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إسناده ضعيف. وقد   1169 1896
 صح من طريق آخر.

الحسين بن علي بن  
سهل السمسار ابو  

 القاسم 

وهب  بن  سهل  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  اْلُحَسْيُن  اْلَقاِسِم  َأُبو  َثَنا  َحدَّ  ، اْلَعِتيِقيُّ َثَنا  َحدَّ
ثنا   ِد ْبِن أحمد بن هبيرة الشيباني، حد  َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُهَبْيَرُة ْبُن ُمَحمَّ مسار، َحدَّ الس 
َأُبو   َثَنا  ثنا عيسى بن يونس، َحدَّ أبو ميسرة أحمد ابن عبد هللا الحراني، حد 

اُل َسِعيُد ْبُن اْلَمْرُزَباِن َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َكانَ  ِنَساُء النَِّبيِ  َصلَّى   َسْعٍد اْلَبقَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَتَهاَدْيَن اْلَجَراَد َيْأُكْلَنُه.  َّللاَّ

1897 1966 
إسناده ضعيف. وقد  
روي من طريق آخر 

 صحيح. 

موسى بن خالد، أبو   
 القاسم األنباري   

َثَنا ِإْسَماِعيل ْبُن ُمَحمَّد ْبِن   ، َحدَّ ثنا محم د أخبرنا الجوهري  ِإْسَماِعيل اْلَكاِتُب، حد 
 ، اِئُغ، َوُموَسى ْبُن َخاِلٍد اأَلْنَباِريُّ ٍد الصَّ َثِني َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ابن خلف وكيع، َحدَّ
َثَنا َقْيُس ْبُن   لت، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن الص  ُد ْبُن ِإْسَراِئيَل اْلَجْوَهِريُّ َقاُلوا: َحدَّ َوُمَحمَّ

ِبيعِ  َواِئٍل َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة الرَّ َبْكِر ْبِن   َعْن 
ُروا، فان األيدي   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َحَمْلُتْم َفَأخِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 معلقة، والرجل موثقة«  .

1898 662 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 طريق أخرى.

أحمد بن محمد بن  
 صاعد أبو العباس 

اْلَباَدا، أخبرنا أحمد بن يوسف بن خالد،   اْلَحَسِن  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا 
ِد ْبِن َصاِعدٍ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ثنا منجاب بن الحارث،    -َمْوَلى المنصور  -َحدَّ حد 

َثَنا َأَباُن ْبُن َتْغِلَب، َعْن َعِطيََّة،   ثنا عبد هللا بن األجلح، َحدَّ َعْن َأِبي َسِعيٍد حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َهَلَك ِكْسَرى َفال ِكْسَرى َبْعَدُه، َوِإَذا   َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 َبْعَدُه« َهَلَك َقْيَصُر َفال َقْيَصَر 

1899 1988 
إسناده تالف والحديث  

صحيح من طريق 
 آخر.

المظفر بن نظيف بن  
عبد هللا، أبو نصر مولى  
بني هاشم، يعرف بغالم  

 مرحب  

َثَنا َأُبو    -من أصله العتيق   -َأْخَبَرِني ُمَحمَّد ْبن ُمَحمَّد ْبن علي الشروطي َحدَّ
ثنا محم د بن مخلد   ُر ْبُن َنِظيِف ْبِن عبد هللا مولى بني هاشم، حد  َنْصٍر اْلُمَظفَّ

ثنا محم   َثَنا ِهَشاٌم َعْن َأَنِس ْبِن  العط ار، حد  ثنا أبو أسامة، َحدَّ د بن بديل، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَعَت ِمْن ِعْرِق النََّسا َأْلَيُة َكْبٍش َعَرِبيٍ    َماِلٍك: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ا ِقَطًعا ِصَغاًرا، ُثمَّ ُتِذيُبُه  ال َأْصَغَرَها َوال َأْعَظَمَها، َوَلِكْن َوَسٌط َبْيَن َذِلَك، َفَتْقَطُعهَ 
يِق َثالَثَة َأيَّاٍم.   َفِإنَُّه َأْكَثَر ِلَدَسِمِه، ثم تجزئه َثالَثِة َأْجَزاٍء ُكلَّ َيْوٍم ُجْزًءا َعَلى الرِ 

  َعزَّ َوَجلَّ. َفَقاَل َأَنٌس: َفَلَقْد َأَمْرُت ِبِه َنْحًوا ِمْن ِماَئِة ِإْنَساٍن، َفُكلُُّهْم َيْبَرُأ ِبِإْذِن َّللاَِّ 

1900 1340 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  580/6

صحيح من طريق أخر  
 صحيح.

سعيد بن محمد بن ثواب  
 الحصري البصري 

ْلَماِسيُّ  ِ اْلُحَسْيُن ْبُن َجْعَفِر السَّ ُد ْبُن َعِليِ    َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ َوَأُبو َنْصٍر ُمَحمَّ
ثنا يحيى بن  ْحَمِن اْلُمَخلِ ُص، حد  زَّاُز َقاال: َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ ْبِن َأْحَمَد الرَّ

ِد ْبِن َثَواٍب اْلُحَصِريُّ البصري   َثَنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمَّ   -ببغداد   -محم د بن صاعد، َحدَّ
َثَنا َأْزهَ  ٍد َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة َلِقَي اْلَحَسَن  َحدَّ اُن َعِن اْبِن َعْوٍن َعْن ُمَحمَّ مَّ ُر ْبُن َسْعٍد السَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَرَفَع  َلُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبَن َعِليٍ  َفَقاَل: َأِرِني اْلَمْوِضَع الَِّذي َقبَّ
تَ  َفَقبََّل ُسرَّ َثْوَبُه  ٍد َعْن َأِبي    ُه.اْلَحَسُن  َقاَل َيْحَيى: َهَكَذا َقاَل َلَنا َهَذا َعْن ُمَحمَّ

 ُهَرْيَرَة، َوَغْيُرُه ُيَخاِلُفُه ِفي اإِلْسَناِد. 

]راجع الزوائد   1987 1901
[. والحديث قد  119/9

المظفر بن السري، أبو   
 الطيب الكاتب 

ِ ْبِن أخي ميمي،  ثنا ُمَحمَّد بن َعْبِد َّللاَّ ، حد  ِن التَُّنوِخيُّ َأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن اْلُمَحسِ 
اِج   ِد ْبِن اْلَحجَّ ِريِ  اْلَكاِتُب، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ُر ْبُن السَّ َثَنا َأُبو الطَّيِ ِب ُمَظفَّ َحدَّ

وِذيُّ   ُد ْبُن ُنوحٍ   -بن حنبل أبو بكر صاحب أحمد    -اْلَمرُّ َثَنا ُمَحمَّ َجاُر َأِبي    -َحدَّ
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روي من طريق آخر 
 صحيح.

ِ اْلُعَمِريُّ َعْن   -َعْبِد هللا أحمد ابن حنبل َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن اأَلْزَرِق َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ َحدَّ
ُأمَّ  ِمْن  َقاَل: »َما  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيِ   َعِن  ُعَمَر  اْبِن  َعِن  ِإال َناِفٍع  ٍة 
 َوَبْعُضَها ِفي النَّاِر َوَبْعُضَها ِفي اْلَجنَِّة، ِإال ُأمَِّتي َفِإنََّها ُكلََّها ِفي اْلَجنَِّة«  .

1902 1138 

إسناده ضعيف. وقد  
روي من طريق آخر 

صحيح. ورجح  
  والدارقطني،النسائي 

 والبيهقي وقفه. 

الحسين بن بشار بن  
 موسى الخياط ابو علي 

ِد ْبِن  َمِد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد الصَّ َبْكٍر َقاَل:  َأِبي  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن 
َثَنا   ثنا أبو بالل، َحدَّ اٍر اْلَخيَّاُط، حد  َثَنا َأُبو َعِليٍ  اْلُحَسْيُن ْبُن َبشَّ ُمْكَرٍم اْلَبزَّاُز، َحدَّ

اِنيِ  َعْن َأِبي ِمْجَلٍز  َقْيُس ْبُن َأِبي َسِعيٍد اْلَجزَ  مَّ ِبيِع َعْن َأِبي َهاِشٍم الرُّ ِريُّ َعِن الرَّ
. َقاَل: َقاَل  ُدوِسيِ  َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم اْلَبَجِليِ  َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  السَّ

بَ  َفَقاَل  َأ  َتَوضَّ َوَسلََّم: »َمْن  ُ َعَلْيِه  ُوُضوِئِه؛ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِمْن  َفَراِغِه  ْعَد 
ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْيَك، ُطِبَع 

 اْلِقَياَمِة« َأْحَسُبُه َقاَل: »ِإَلى َيْوِم  «.َعَلْيَها َطاَبٌع َوُجِعَلْت َتْحَت اْلَعْرشِ 

1903 1336 

]راجع الزوائد  
[. وقد روي 570/6

بنحوه من طريق آخر  
 صحيح.

سعيد بن يعقوب  
 الطالقاني ابو بكر 

َثَنا   ُد ْبُن ُعَمَر النرسي، أخبرنا محم د بن عبيد هللا بن إبراهيم، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا سعيد بن يعقوب الطالقان َثَنا َعْبُد َأُبو َيْحَيى النَّاِقُد َزَكِريَّا ْبُن َيْحَيى، حد  ي، َحدَّ

ٍد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل   ِ ْبُن اْلُمَباَرِك َعِن اْبِن َعْوٍن َعْن ُمَحمَّ َّللاَّ
َوِإَذا َهْرَوْلُت   َسَبَقِني،  َمَشْيُت  ِإَذا  َفُكْنُت  ِجَناَزٍة،  َوَسلََّم ِفي  َعَلْيِه   ُ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ْلُت ُتْطَوى َلُه اأَلْرُض. َسَبْقُتُه، َفقُ 

1904 1518 

]راجع الزوائد  
[. قد صح  364/7

الحديث بنحوه من  
طريق أخرى. وقد عد  
قوله صلى هللا عليه  

وسلم )َ)نَّ َحَسًنا  
َوُحَسْيًنا سيدا شباب  

( من  الجنة(أهل 
 المتواتر 

عبد الرحمن بن عامر،  
أبو األسود مولى بني  

 هاشم 

ثنا أحمد بن   ثنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، حد  حد 
خارجة بن  الهيثم  ثنا  حد  الخر از،  أحمد   -علي  ْبُن    -أبو  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ

َعْن َعاِصِم ْبِن َأِبي النُُّجوِد َعْن ِزرِ  ْبِن  -َأُبو اأَلْسَوِد َمْوَلى َبِني َهاِشمٍ  -َعاِمرٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَباِشيَر  ُحَبيْ  ٍش َعْن ُحَذْيَفَة َقاَل: َرَأْيَنا ِفي َوْجِه َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُروِر. َفَقاَل:  ِ َلَقْد َرَأْيَنا اْلَيْوَم ِفي َوْجِهَك َتَباِشيَر السُّ ُروِر. َفُقْلَنا: َيا َرُسوَل َّللاَّ السُّ
َرِني َأنَّ َحَسًنا َوُحَسْيًنا سيدا شباب أهل  »َوَما ِلي ال ُأَسرُّ َوَقْد َأتَ  اِني ِجْبِريُل َفَبشَّ

 منهما«.الجنة وأبوهما أفضل 

1905 393 
في إسناده ضعف. 
وقد روي من طريق 

 أخر حسن. 

محمد بن نصر بن  
 بكر،صهيب األدمي أبو 

ويعرف بابن أبي  
 الشجاع 

َكاِملٍ  ْبُن  َأْحَمُد  َبْكٍر  َأُبو  اْلَقاِضي  َثَنا  َحدَّ مخلد  بن  إبراهيم    - إمالء  -أخبرني 
ثنا عبد الملك  ثنا نوح بن حبيب القومسي  حد  ثنا محم د بن نصر اآلدمي حد  حد 

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر   َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن ُمَحمَّ ْبِن بن هشام الذماري َحدَّ
ُ َعَلْيِه وسلم قرأ: َيْحَسُب َأنَّ ماَلُه َأْخَلَدهُ  ِ: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ  َعْبِد َّللاَّ

1906 540 

إسناده ضعيف. وقد  
ورد من طريق آخر 

حسن. وقوله صلى هللا  
عليه وسلم »اْطُلْبَها 

ِفي اْلَعْشِر  

أحمد بن سلمة بن عبد  
هللا البزار المعدل  

 النيسابوري أبو الفضل 

عبد هللا النيسابوري َأْخَبَرِني ُمَحمَُّد بن علي بن أحمد المقرئ أخبرنا محمد بن  
ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َباَلَوْيِه أمالنا أبو الفضل أحمد بن سلمة   الحافظ َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

ثنا أحمد بن   -ِبَبْغَداَد ِفي َسَنِة َثالٍث َوَثَماِنيَن َوِماَئَتْينِ   -البز ار النَّْيَساُبوِريُّ  حد 
ثنا بكير بن مس ثنا فضيل بن سليمان حد  مار َعِن الزُّْهِريِ  َقاَل ُقْلُت  عبدة حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ال شك   ِ ْبِن ُأَنْيٍس: َما َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِلَضْمَرَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ
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اأَلَواِخِر«، صحيح ورد  
من حديث جماعة من  

 الصحابة 

ِ ُمْرِني ِبَلْيَلٍة   في ليلة القدر؟ قال: كان أتى َصاِحَب َباِدَيٍة َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ
. َقاَل »اْنِزْل َلْيَلَة َثالٍث َوِعْشِريَن« َفَلمَّا َولَّى َقاَل: »اْطُلْبَها ِفي اْلَعْشِر  َأْنِزُل ِفيَها
 اأَلَواِخِر« 

1907 750 
إسناده ضعيف. وقد  
روي من طريق آخر 

 حسن.

محمد بن حنيفة بن  
محمد بن ماهان  

القصبي الواسطي أبو  
 حنيفة

زَّاُز َقاَل   ِد ْبِن َسِعيٍد الرَّ ُل َقاَل نبأنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َعِليٍ  اْلُمَعدَّ
ُد ْبُن َحِنيَفَة ْبِن َماَهاَن اْلَقَصِبيُّ  ِإْمالًء ِفي َسَنِة َسْبٍع   -نبأنا َأِبو َحِنيَفَة ُمَحمَّ

يرازي    - درب الديزجَوِتْسِعيَن َوِماَئَتْيِن ببغداد في   قال نبأنا الحسن بن جبلة الش 
قال نبأنا َمْرُحوُم ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلَعطَّاُر َعْن َأِبي ِعْمَراَن اْلَجْوِنيِ  َعْن َيِزيَد ْبِن  

 أبا بكر دخل  عائشة أنَباَبُنوَس َعْن  

1908 1014 
إسناده ضعيف. وقد  
روي من طريق أخر 

 حسن.
 الفضل بسام بن 

َأْخَبَرِني ُمَحمَّد ْبن َعْبد الملك اْلُقَرِشي  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعبَّاس َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن  
ثنا أبو المطلع محم د  ِد ْبِن َطْرَخاَن حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ اْلُحَسْين الرازي َحدَّ

ثنا حي   ام بن الفضل البغدادي حد  ثنا بس  َثَنا َيْحَيى بن عصمة حد  ان بن بشر َحدَّ
ْبُن آَدَم َعِن اْلَحَسِن ْبِن صالح عن أبيه عن حفشيش الكندي يقول َقاَل: ُقْلُت 
َنا َوال  ِ َأْنَت َرُجٌل ِمنَّا، َقاَل: »َنْحُن َبُنو النَّْضِر ْبُن ِكَناَنَة، ال َنْقُفو ُأمَّ َيا َرُسوَل َّللاَّ

 َنْنَتِفي ِمْن َأِبيَنا«  .

1909 2121 
إسناده ضعيف جدا.  
وقد روي من طريق 

 آخر حسن.

يحيى بن عقبة بن أبي   
العيزار، أبو القاسم  

 الكوفي  

سهل   بن  حميد  بن  محم د  حدثنا  اُر،  اْلَحفَّ َجْعَفٍر  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن  ِهالُل  َأْخَبَرَنا 
بيع بن ثعلب، َحدَّ  ، حدثنا الر  وري  ، حدثنا الهيثم بن خلف الد  َثَنا َيْحَيى المخرمي 

ُد ْبُن ُجَحاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل:   َثَنا ُمَحمَّ اْلَعْيَزاِر، َحدَّ ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َأِبي 
اِئُم؟ َقاَل: »ال َبْأَس، ِإنََّما ِهَي   ُل الصَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأُيَقبِ  ُسِئَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ا«. َيُشمُّهَ َرْيَحاَنٌة 

إسناده تالف وقد روي   401 1910
 من طريق آخر حسن. 

محمد بن الوليد بن أبان  
القالنسي المخرمي أبو  

 جعفر 

ثنا محم د  ثنا أحمد بن محم د بن عمران حد  ل حد  أخبرني الحسن بن محم د الخال 
َثَنا َهاُروُن ْبُن ُمْسِلٍم اْلِحنَّاِئيُّ  ثنا محم د بن الوليد القالنسي َحدَّ   - ابن مخلد حد 

َثَنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى َعْن َقَتاَدَة َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي كَ   -َأُبو اْلُحَسْينِ  ِثيٍر َعْن َحدَّ
ِ ْبِن َأِبي َقَتاَدَة. َقاَل: َرآِني َأِبي َوَأَنا َأْغَتِسُل َيْوَم اْلُجُمَعِة َفَقاَل: َيا ُبَنيَّ   َعْبِد َّللاَّ

ُقْلُت: ِمْن َجَناَبٍة. َقاَل َأِعْد ُغْسال آَخَر، َفِإنِ ي َسِمْعُت    أللجمعة َأْم ُهَو ِمْن َجَناَبٍة؟
ُ َعَلْيِه وسلم َيُقوُل: »َمِن اْغَتَسَل َيْوَم اْلُجُمَعِة َكاَن ِفي َطَهاَرٍة   َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِإَلى الجمعة األخرى«  

1911 1009 
إسناده ضعيف. وقد  
روي من طريق أخر 

 بنحوه. حسن 

بدر أبو النجم مولى  
المعتضد باّلِل المعروف  

ويسمى بدر   بالحمامي،
 الكبير 

ُد ْبُن َبْدٍر اأَلِميُر َمْوَلى المعتضد  ثنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ   - ببغداد   -َأْخَبَرَنا َأُبو نعيم حد 
أبي  ثنا  الكبير  -حد  بدر  النجم  ْبنِ   -أبو  ِد  ُمَحمَّ ْبُن   ِ َّللاَّ ُعَبْيُد  َثَنا    َحدَّ

َوَأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم َأْيًضا َوَأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ بن عبيد هللا الكاغدى َجِميًعا ُرَماِحَس.
َثَنا ُعَبْيُد  ِبَأْصَبَهاَن. َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب اللَّْخِميُّ الطََّبَراِنيُّ َحدَّ َقاال: َحدَّ

ِ ْبُن ُرَماِحَس اْلَقيْ  َثَنا    -ِبَرَماَدِة الرملة سنة أربع وسبعين ومائتين  -ِسيُّ َّللاَّ َحدَّ
ْبُن َطاِرقٍ  ِزَياُد  َعْمٍرو  َقالَ   -َأُبو  َسَنٍة  َوِماَئُة  َأَتْت َعَلْيِه ِعْشُروَن  َقْد    - َوَكاَن 

ا َأَسَرَنا َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى  َسِمْعُت َأَبا َجْرَوٍل ُزَهْيَر ْبَن ُصَرٍد اْلُجَشِميَّ َيُقوُل: َلمَّ
ْبَي َأَتْيُتُه، َفَأْنَشْأُت َأُقوُل  ُق السَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُحَنْيٍن َيْوَم َهَواِزَن َوَذَهَب ُيَفرِ  َّللاَّ
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ْعَر: ِ ِفي َكَرٍم ... َفِإنََّك اْلَمْرُء َنْرُجوُه َوَنْنَتِظرُ َهَذا الشَّ اْمُنْن  اْمُنْن َعَلْيَنا َرُسوَل َّللاَّ
ِغَيرُ َعلَ  َدْهِرَها  َشْمُلَها ِفي  ُمَشتٌَّت  َقَدٌر ...  َعاَقَها  َقْد  َبْيَضٍة  ْهَر ى  َلَنا الدَّ َأْبَقْت 

اُء َواْلَغْمرُ  ِإْن َلْم ُتَداَرْكُهُم َنْعَماَء َتْنُشُرَها ُهَتاًفا َعَلى ُحْزٍن ... َعَلى ُقُلوِبِهُم اْلَغمَّ
اْمُنْن َعَلى ِنْسَوٍة َقْد ُكْنَت َتْرَضُعَها ... ِإْذ ُيْخَتَبرُ ... َيا َأْرَجَح النَّاِس ِحْلًما ِحيَن  

َررُ  ِإْذ َأْنَت ِطْفٌل َصِغيٌر ُكْنَت َتْرَضُعَها ... َوِإْذ َيِزيُنَك  ُفوَك َيْمَلُؤُه ِمْن محضها الدَّ
إن ا ِمنَّا َفِإنَّا معشر زهر ال َتْجَعَلنَّا َكَمْن َشاَلْت َنَعاَمُتُه ... َواْسَتْبِق  َما َتْأِتي َوَما َتَذرُ 

خر َفَأْلِبِس اْلَعْفَو َمْن َقْد  لنشكر للن عمى إذا كفرت ... وعندنا بعد هذا اليوم مد 
َهاِتَك ِإنَّ اْلَعْفَو ُمْشَتِهرُ  َيا َخْيَر َمْن َمَرَحْت ُكْمُت اْلِجَياِد  ُكْنَت َتْرَضُعُه ... ِمْن ُأمَّ

َررُ ِبِه ... ِعْنَد اْلَهَياِج ِإذَ  ُل َعْفًوا ِمْنَك نلبسه ... هدى ا َما اْسَتْوَقَد الشَّ ِإنَّا ُنَؤمِ 
ا َأْنَت َراِهُبُه ... َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإْذ ُيْهَدى  البري ة إذ تعفو وتنتصر  ُ َعمَّ فاعفو َعَفا َّللاَّ

ُ َعلَ َلَك الظََّفرُ  ْعَر َقاَل َصلَّى َّللاَّ ْيِه َوَسلََّم: »َما َكاَن ِلي َقاَل: َفَلمَّا َسِمَع َهَذا الشِ 
َوَقاَلْت ُقَرْيٌش: َما َكاَن َلَنا َفُهَو هلل ولرسوله. َوِلَبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب َفُهَو َلُكْم«  .

ِ َوِلَرُسوِلِه.  وقال اأَلْنَصاُر َما َكاَن َلَنا َفُهَو ّلِلَّ

1912 1260 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد ورد نحوه من  

حسن كما  طريق أخر 
 قال البزار. 

خليفة بن الحارث بن  
 خليفة ابو بكر 

ثنا إسحاق   ق اق حد  ِ اْلِحنَّاِئيُّ أخبرنا عثمان بن أحمد الد  ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َعْمُرو    ابن إبراهيم الختلي َثِني َأُبو َبْكٍر َخِليَفُة ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن خليفة َحدَّ َحدَّ

َقاَل:  َحاِزٍم  ْبِن أبي  َقْيِس  َعْن  َخاِلٍد  َأِبي  ْبُن  ِإْسَماِعيُل  َثِني  َقاَل َحدَّ َجِريٍر  ْبُن 
ْرَداِء َيُقوُل الْبِنِه: َيا ُبَنيَّ ال َيُكوَننَّ َبْيتُ  َك ِإال اْلَمْسِجَد، َفِإنَّ اْلَمَساِجَد  َسِمْعُت َأَبا الدَّ

َيُكِن  »َمْن  َيُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوَل  َسِمْعُت  اْلُمتَِّقيَن،  ُبُيوُت 
َراِط ِإَلى اْلَجنَّ  ْحَمِة، َواْلَجَواِز َعَلى الصِ  وِح َوالرَّ ُ َلُه ِبالرُّ ِة   اْلَمْسِجُد َبْيَتُه َضِمَن َّللاَّ

» 

1913 1674 

صحيح من غير هذا  
الطريق. وعده  

القسطالني والسيوطي،  
 وغيرهما من المتواتر. 

ُعَمر ْبن ِإْسَماِعيل ْبن  
ِإْبَراِهيم ْبن ُسَلْيَمان، 

 الصفار 

ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ َقاال: َأْخَبَرَنا   َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ َوُمَحمَّ
سليمان   ْبِن  ِإْبَراِهيَم  ْبِن  ِإْسَماِعيَل  ْبُن  ُعَمُر  َثَنا  َحدَّ الواعظ،  أحمد  ابن  ُعَمُر 

ثنا عم ثنا عبد هللا بن بشر الر ازي، حد  ف ار، حد  ران بن عيينة وإسماعيل بن  الص 
َعِن   ٍس  ُمَضرِ  ْبِن  ُعْرَوَة  َعْن  ْعِبيِ   الشَّ َعِن  َخاِلٍد  َأِبي  ْبِن  ِإْسَماِعيَل  َعْن  ُعَليََّة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اْلَمْرُء َمَع من   أحب«.النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

1914 1577 

إسناده مسلسل 
بالضعفاء والوضاعين. 

غير هذا  وقد صح من 
 الطريق.

عبد العزيز بن أبان ... 
ْبن العاص ْبن أمية ْبن  

َعْبد شمس بن عبد  
 مناف، أبو خالد القرشي   

ثنا أحمد  أخبرنا البرقاني، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، أخبرنا ابن مبشر، حد 
ثنا عبد الر حمن بن ُسْفَياَن َعْن ُعْثَماَن ْبِن اْلُمِغيَرِة َعْن سَ  اِلِم ْبِن  بن سنان، حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َأِرْحَنا  َأِبي اْلَجْعِد َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَنِفيَِّة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 َيا ِبالُل« 

1915 902 

إسناده ضعيف، وقد  
صح من غير هذا  
الطريق. وقد رجح 

 الدارقطني وغيره وقفه.

إبراهيم بن مجشر بن  
الكاتب أبو  معدان 

 إسحاق 

اُر، . ِد ْبِن َجْعَفر اْلَحفَّ َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َيْحَيى  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ِهالُل ْبُن ُمَحمَّ
ثنا َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعِن اأَلْعَمِش،  ْبِن َعيَّاٍش اْلَقطَّاُن، حد  إبراهيم بن مجشر، َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َصاِلٍح، َعْن أَ  َعْن َأِبي
 .«»الرَّْهُن َمْحُلوٌب َوَمْرُكوبٌ 
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1916 597 
إسناده ضعيف. وهو  
صحيح من غير هذا  

 الطريق.

أحمد بن العباس بن  
 أشرس أبو العباس 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن   ثنا أحمد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ ق اق، حد  اْلَقطَّاُن، أخبرنا ُعْثَمان بن أحمد الد 
أي وب بن   ثنا  ، حد  ثني محم د بن قدامة الجوهري  العب اس بن أشرس، حد  بن 
َثَنا َعَطاُء ْبُن َأِبي َرَباٍح، َعْن َأِبي   ثنا طيب بن محم د، َحدَّ النجار اليمامي، حد 

  ِ َّللاَّ َرُسوُل  َلَعَن  َقاَل:  َجاِل،  ُهَرْيَرَة.  الرِ  ِمَن  اْلُمَخنَِّثيَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى 
َجاِل.   َواْلُمَتَشبِ َهاِت ِمَن النِ َساِء ِبالرِ 

1917 688 
إسناده ضعيف. وهو  
صحيح من غير هذا  

 الطريق.

أحمد بن محمد بن  
 مهران السوطي 

َثَنا   ِ ْبِن َشْهَرَياَر، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين،   ، حد  ْوِطيُّ البغدادي  ِد ْبِن ِمْهَراَن السَّ َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

اِك ْبِن مُ  حَّ َثَنا َسَلَمُة ْبُن ُنَبْيٍط، َعِن الضَّ َزاِحٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ   َحدَّ
ٌد، َواْلَحاِشُر، َواْلُمَقفِ ي،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َأَنا َأْحَمُد، َوُمَحمَّ  َواْلَخاِتُم« َصلَّى َّللاَّ

1918 670 
إسناده ضعيف. وقد  
صح من غير هذا  

 الطريق.

أحمد بن محمد بن  
عبيدة الشعراني  

 النيسابوري أبو بكر 

اِفِعيُّ  ِ الشَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ثنا    -ِإْمالءً   -َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، َحدَّ حد 
أبو بشر يونس بن   ثنا  ، حد  النَّْيَساُبوِريُّ ُعَبْيَدَة  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  َبْكٍر  أبو 

ثنا بكر بن بكار، َحدَّ  َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن َعْبِد  حبيب، حد 
ُد َرْيَحاَن اْلَجنَُّة   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َسيِ  ِ ْبِن َعْمٍرو: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ  اْلِحنَّاُء« َّللاَّ

1919 694 
إسناده ضعيف. وقد  
صح من غير هذا  

 الطريق.

نصر أحمد بن محمد بن 
 الحداد 

ثنا القاضي    -بهمذان  -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َحاِمٍد البز از حد 
 ، ْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َأْحَمَد بن عيسى بن عبيد األسدي  أبو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّ

َثَنا ُمَحمَّد اْبن َعْبد َّللاَّ ْبن   ُسَلْيَمان الحضرمي، حدثنا أحمد بن محمد بن َحدَّ
َثَنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعْبِد  ، َحدَّ ثنا الفيض بن وثيق الث قفي  نصر البغدادي، حد 
َثَنا َعْنَبَسُة اأَلْعَوُر، َعِن اْلَحَسِن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن   ، َحدَّ اْلَمِجيِد الثََّقِفيُّ

: َأنَّ َرُجال َأْعَتَق ِستََّة َأْعُبٍد َلُه ِعْنَد اْلَمْوِت َلْم َيُكْن َلُه َماٌل  َوَسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبْيَنُهْم َفَأْعَتَق اْثَنْيِن َوَأَرقَّ َأْرَبَعًة.  َغْيُرُهْم، َفَأْقَرَع النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

1920 609 
إسناده ضعيف. وقد  
صح من غير هذا  

 الطرق. 

أحمد بن الفرج بن  
سليمان الكندي  

الحمصي الحجازي أبو  
 عتبة 

َثَنا َأُبو َبْكٍر   ِد ْبِن أحمد بن حم اد الواعظ، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا أبو عتبة    -إمالء  -ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب ْبِن إسحاق بن البهلول األزرق  حد 

َثَنا َضْمَرُة ْبُن َرِبيَعَة، َعْن ِرْشِديَن ْبِن َسْعٍد، َعْن ُعَقيٍل، َعِن  أحمد بن الفرج ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ الزُّْهِريِ 

 َنْفَسُه« َأَصاَبُه َشْيٌء َفال َيُلوَمنَّ ِإال  »ال يبيتن َأَحُدُكْم َوِفي َيِدِه َغْمُر الطََّعاِم، َفِإْن  

1921 576 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 غير هذا الطريق. 

أحمد بن عبد الجبار بن  
محمد التميمي العطاردي  

 أبو عمر 

َثَنا اْلَقاِضي   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، َحدَّ َثَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي  في سنة تسع وعشرين    -إمالء   -َأُبو َعْبِد َّللاَّ

َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبَّاِر ْبِن ُمَحمَّدٍ  َثَنا  َثَنا ُيوُنُس   وثالثمائة، َحدَّ َيْعِني    -َقاَل: َحدَّ
ْعَثاِء، َعْن َرُجٍل ِمْن  -اْبَن ُبَكْيرٍ  ، َعْن ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، َعْن َأْشَعَث ْبِن َأِبي الشَّ

َأيَُّها النَّاُس   ُ َعَلْيِه وسلم َيُقوُل: »َيا  َكَناَنَة. َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ ُقوُلوا ال ِإلَ   ُتْفِلُحوا« َه ِإال َّللاَّ
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1922 577 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 غير هذا الطريق. 

أحمد بن عبد الملك بن  
 واقد الحراني أبو يحيى 

بن   محمد  العباس  أبو  حدثنا  الصيرفي،  موسى  بن  محمد  َسِعيٍد  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد   اِئُغ، َحدَّ ِد ْبِن َشاِكٍر الصَّ َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ يعقوب األصم، َحدَّ

ثنا أبو إسحاق، عن أبي أسماء الصيقلي، عَ  ثنا زهير، حد  ْن اْلَمِلِك ْبِن َواِقٍد، حد 
  ِ َأَمَرَنا َرُسوُل َّللاَّ َقِدْمَنا َمكََّة  ا  َفَلمَّ  . ِباْلَحجِ  َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َخَرْجَنا َنْصُرُخ 
َما  َأْمِري  ِمْن  اْسَتْقَبْلُت  »َلِو  َوَقاَل:  ُعْمَرًة  َنْجَعَلَها  ِبَأْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى 

 َواْلُعْمَرِة«َرًة، َوَلِكنِ ي ُسْقُت اْلَهْدَي َوَقَرْنُت َبْيَن اْلَحجِ  اْسَتْدَبْرُت َلَجَعْلُتَها ُعمْ 

1923 843 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 غير هذا الطريق. 

إبراهيم بن أحمد بن  
مروان الواسطي أبو  

 إسحاق 

ثنا   اْلَبيِ ُع، حد  َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِبْشٍر  أخبرنا الحسن بن أبي بكر، 
َعْن   َعَواَنَة،  َأُبو  َثَنا  َحدَّ أبان،  بن  محم د  ثنا  حد   ، الواسطي  أحمد  ابن  إبراهيم 

بَ  الم: »ُنِصْرُت ِبالصَّ ا، َوُأْهِلُكْت  َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللا عليه الس 
ُبوِر«    َعاٌد ِبالدَّ

1924 916 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 غير هذا الطريق. 

إبراهيم بن الهيثم بن  
المهلب البلدي أبو  

 إسحاق 

ثنا   اْلَبيِ ُع، حد  َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِبْشٍر  أخبرنا الحسن بن أبي بكر، 
َعْن   َعَواَنَة،  َأُبو  َثَنا  َحدَّ أبان،  بن  محم د  ثنا  حد   ، الواسطي  أحمد  ابن  إبراهيم 

بَ  الم: »ُنِصْرُت ِبالصَّ ا، َوُأْهِلُكْت  َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللا عليه الس 
ُبوِر«    َعاٌد ِبالدَّ

1925 419 
إسناده ضعيف. 

والحديث صح من غير  
 هذا الطريق. 

محمد بنهارون بن عبد  
 حامد،هللا الحضرمي أبو 

 المعروف بالبعراني 

َثَنا  َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَخالُل حدثنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن اْلَقاِضي َقاَل   َحدَّ
ُد ابن َهاُروَن ْبِن َعْبِد َّللاَِّ  َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليِ  ْبِن   -َيْعِني َأَبا َحاِمدٍ   -ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا ُسْفَياُن َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي َواِئٍل َعْن َعْبِد   ثنا وكيع َحدَّ اأَلْسَوِد اْلَعْجِليُّ حد 
ِ. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلُمْخَتِلَعاُت ُهنَّ اْلُمَناِفَقاُت«  َّللاَّ   َصلَّى َّللاَّ

1926 432 
إسناده ضعيف. 

والحديث صح من غير  
 هذا الطريق. 

محمد بن يوسف بن  
عيسى بن الطباع أبو  

 بكر

َثَنا  ثنا محم د بن العب اس بن نجيح َحدَّ ثنا الحسن بن أبي بكر حد  ُد ْبُن  حد  ُمَحمَّ
َثَنا ُسْفَياُن بن حسين   ُيوُسَف ْبِن الطَّبَّاِع َقاَل: سمعت َيِزيَد ْبَن َهاُروَن َيُقوُل َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل َيْوَم ُحَنْيٍن:  عن الزُّْهِريِ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 ْعَبْد َبْعَد اْلَيْوِم« »اللَُّهمَّ ِإْن َتَشْأ ال تُ 

1927 900 
إسناده ضعيف وقد  
صح من غير هذا  

 الطريق.

إبراهيم بن منصور بن  
 موسى السامري 

ثنا أحمد بن جعفر القطيعي   ل، حد    - إمالء  -َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن محم د الخال 
ثنا   ، حد  اِمِريُّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْنُصوِر ْبِن ُموَسى السَّ ثنا بشر بن موسى، َحدَّ حد 
اِك ْبِن ُمَزاِحٍم،  حَّ اُد ْبُن َأِبي ُسَلْيَماَن، َعِن الضَّ َثَنا َحمَّ ، َحدَّ علي بن سعيد الباهلي 

ِ ْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َسِمْعُت َرسُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َعْن َعْبِد َّللاَّ وَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َر«  َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ  »َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

1928 1051 
إسناده ضعيف وقد  
صح من غير هذا  

 الطريق.

الجنيد بن حكيم بن  
الجنيد األزدي الدقاق 

 بكر أبو 

ار   ف  ل أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن محمد بن عبد هللا المعد 
َثَنا ُسْفَياُن َعْن َأِبي الزَّْعَراِء   ثنا علي بن عبد هللا َحدَّ ثنا جنيد بن حكيم حد  حد 

 َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن َأِبي اأَلْحَوِص اْلُجَشِميِ  َعْن َأِبيِه َقاَل: َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ 
ِحِم«  ِ َتَعاَلى، َوِإَلى ِصَلِة الرَّ  َفُقْلُت ِإالَم َتْدُعو؟ َقاَل: »ِإَلى َّللاَّ
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1929 978 
إسناده ضعيف جدا،  

وقد صح من غير هذا  
 الطريق.

إدريس بن جعفر بن  
 يزيد العطار أبو محمد 

َثَنا   َثِني ِإْسَماِعيُل ْبُن َعِليٍ  الخطبي َحدَّ َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلِد ْبِن َجْعَفٍر َقاَل َحدَّ
ك ري أخبرنا   ٍد ِإْدِريُس ْبُن َجْعَفٍر اْلَعطَّاُر. وأخبرنا عبد هللا بن يحيى الس  َأُبو ُمَحمَّ

ثنا أبو   َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد ْبِن الحكم  ثنا إدريس بن جعفر العط ار حد  حد 
ُد ْبُن َعْمٍرو َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.  َثَنا ُمَحمَّ بدر شجاع بن الوليد َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أَلْهِلِه، َوَأَنا َخْيُرُكْم  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ْهِلي«  ألَ 

1930 701 
إسناده ضعيف جدا.  

وقد صح من غير هذا  
 الطريق.

أحمد بن محمد بن  
يونس بن نمير البزاز  

 الهروي أبو إسحاق

بن   أحمد  ثنا  حد   ، الحربي  عمر  بن  علي  ثنا  حد  جعفر،  أبي  بن  أحمد  َأْخَبَرَنا 
أخبرنا أبو حاتم عبد    -َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهَرِويُّ   -محم د ابن ُيوُنَس ْبِن ُنَمْيٍر اْلَبزَّازُ 

ُد ْبُن َخاِزٍم، َعْن  َثَنا ُمَحمَّ ثنا الوليد بن الفضل العنزي، َحدَّ ، حد  الجليل الهروي 
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هِ  َشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الزَُّبْيُر اْبُن َعمَِّتي، َوَحَواِريِ ي ِمْن   ُأمَِّتي« َّللاَّ

1931 818 

إسناده تالف وهو  
مرسل. والحديث  

صحيح من غير هذا  
 الطريق.

محمد بن عبد هللا  
 النخاس أبو لقمان 

ِد ْبِن   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمِ  ، َحدَّ يباجي  ، أخبرنا سهل بن أحمد الد  أخبرنا الت نوخي 
.   -بمصر   -اأَلْشَعِث اْلُكوِفيُّ  ٍد الرَّاِزيُّ َثَنا َأُبو ُلْقَماَن اْلَبْغَداِديُّ َوَجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا َحاتِ  َثَنا ُسْفَياُن ْبُن بشر، َحدَّ ٍد َقاال: َحدَّ ُم ْبُن ِإْسَماِعيَل َعْن َجْعَفٍر َعْن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبَعَث ُبَدْيَل ْبَن َوْرَقاَء اْلُخَزاِعيَّ   َعْن َأِبيِه: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوُشْرٍب«.ُيَناِدي َأيَّاَم ِمًنى: »ِإنََّها َأيَّاُم َأْكٍل 

صح إسناده تالف وقد   936 1932
 من غير هذا الطريق. 

إسماعيل بن عباد بن  
 القاسم القطان أبو علي 

َيْعُقوَب   ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن   ِ ُعَبْيُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا   ، اْلَقِطيِعيُّ َجْعَفٍر  َأِبي  ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا 
ثنا عب اد    - يعني ابن يعقوب   -المقرئ، أخبرنا أبو علي إسماعيل بن عب اد، حد 

ثنا م حم د بن المفضل ْبِن َعِطيََّة، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، حد 
ُ َعَلْيِه وسلم ِإَذا َصلَّى  ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

 اْسَتْقَبَلَنا ِبَوْجِهِه. 

1933 513 

إسناده تالف وقد صح 
هذا الطريق  من غير 

عن معاوية. ومتنه  
 متواتر.

أحمد بن الخليل التاجر  
 أبو علي 

َثَنا اْلَقاِضي    -بهمذان  -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن حامد البز از َحدَّ
َثَنا   ِد ْبِن ُعَبْيٍد األسدى َحدَّ ْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّ

َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَخِليِل اْلَبْغَداِديُّ   ُمَحمَّد اْبن َعْبد َّللاَّ ْبن ُسَلْيَمان   - الحضرمي َحدَّ
َنْيَساُبورَ  ُمَعاِوَيَة َعِن    -َسَكَن  اْلَفْيِض َعْن  َأِبي  َعْن  َثَنا ُشْعَبُة  ثنا روح َحدَّ حد 

َفْلَيَتَبوَّ  ًدا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ  ْأ َمْقَعَدُه ِمَن  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 النَّاِر« 

إسناده تالف وقد صح  561 1934
 من غير هذا الطريق 

أحمد بن عبد هللا بن  
منصور البيع أبو  

 العباس 

َثَنا   ثنا محم د بن المظفر الحافظ َحدَّ ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد اْلَورَّاُق حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْحَمِن ْبِن َغْزَواَن  َأْحَمُد ْبُن َعْبِد   ُد ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا ُمَحمَّ ِ ْبِن َمْنُصوٍر البيع َحدَّ َّللاَّ

ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللا بن  َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه    عمر عن سعيد ابن َيَساٍر َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َأْوَترَ  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَسلََّم َوُهَو َراِكٌب. 
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إسناده تالف وقد صح  446 1935
 من غير هذا الطريق 

محمد بن يونس بن  
موسى القرشي السامي  

  العباس،البصري أبو 
 المعروف بالكديمي 

َمْشِقيُّ  الدِ  ْبُن ُعْثَماَن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  إلينا   -َأْنَبَأَنا  أنبأنا    - في كتابه 
اأَلْعَمِش   َحِديَث  َفَذَكَر  ُدَكْيٍن  ْبِن  اْلَفْضِل  ُنَعْيٍم  َأِبي  ِعْنَد  ُكْنُت  َيُقوُل:  اْلُكَدْيِميُّ 

ثني  َفُقْلُت: ِعْنِدي منه َأْلِف َحِديٍث. َقاَل: َفَحد ِ  ْثِني ِمْنُه ِبَحِديٍث غريب. فقلت. حد 
َثَنا اأَلْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  عبد الر حمن بن حم اد التستري، َحدَّ
ُ َداًء ِإال َوَقْد َجَعَل َلُه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َأْنَزَل َّللاَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اأَلْرِض َدَواًء، َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه، َوَجِهَلُه َمْن َجِهَلُه«   ِفي

1936 766 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  524/4

صحيح من غير هذا  
 الطريق.

محمد بن زكريا بن سعيد  
 البخاري 

َأُبو َطاِلٍب َيْحَيى ْبُن َعِليِ  ْبِن الطَّيِ ِب الدسكري  َأُبو    -بحلوان   -َأْخَبَرَنا  َأْخَبَرَنا 
ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعِليٍ  بن المقرئ  ثنا محم د بن زكري ا    -بأصبهان   -َبْكٍر ُمَحمَّ حد 

ثنا أبو بدر عب اد ب  -ببغداد  -بن سعيد ابن أبان بن الوليد البخاري   ن الوليد،  حد 
َأَنٍس: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ   َقَتاَدَة، َعْن  َثَنا ُشْعَبُة، َعْن  ثنا محم د بن عرعرة، َحدَّ حد 

ُ َدَخَل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: »َمْن َماَت َوُهَو َيْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ  اْلَجنََّة« َصلَّى َّللاَّ

1937 749 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  496/4

صحيح من غير هذا  
 الطريق.

أحمد بن يزداذ بن حمزة  
 الخياط أبو جعفر 

َأْخَبَرِني ُعَبْيد هللا ْبن أبي الفتح الفارسي، َأْخَبَرَنا َأُبو الطَّيِ ِب ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن   
  ، ثنا أحمد بن يزداذ البغدادي  ثنا عبد هللا بن زيدان، حد  التَّْيُمِليُّ الكوفي، حد 

ثنا عثمان بن عمر، َأْخَبَرَنا ِإْسَراِئيُل، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، عَ  ْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن  حد 
الُم ِحيَن ُأْلِقَي ِفي النَّاِر َحْسِبَي   َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َكاَن آِخُر َقْوِل ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ

ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل.   َّللاَّ

1938 437 
/  3]راجع الزوائد 

[. وقد صح من  251
 غير هذا الطريق. 

محمد بن يوسف بن  
الهمداني أبو  شهريار 

 صالح 

ثنا َأُبو َصاِلٍح ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف   ثنا أبو القاسم بن النحاس حد  ثنا البرقاني حد  حد 
َثَنا   َحدَّ َقاَل  ُنَعْيٍم  َأُبو  َثَنا  َحدَّ مسعود  بن  إبراهيم  ثنا  حد  الهمداني  َشْهَرَياَر  ْبِن 

ُ ُسْفَياُن َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعازِ  ٍب. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َعَلْيِه وسلم: »إن هبتم الليلة قولوا حم، ال تبصرون« 

1939 892 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  188/5

صحيح من غير هذا  
 الطريق.

إبراهيم بن محمد بن  
داود بن سليمان العطار  

 أبو بكر 

ثنا عبد هللا بن أحمد الت م ار، َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم   ، حد  اأَلْزَهِريُّ
ِد ْبِن َداُوَد ْبِن ُسَلْيَماَن اْلَعطَّارُ  ثنا أبو   -ِفي ِجَواِرَنا ِبَبْغَدادَ  -ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ حد 

َثَنا َأِبي َقاَل: سَ  ثنا وهب بن جرير، َحدَّ ِمْعُت  علي محم د بن شعبة بن جوان، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِ: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ ُث َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد َّللاَّ اأَلْعَمَش ُيَحدِ 

ْيِن.  َأ َوَمَسَح َعَلى اْلُخفَّ  َأَتى ُسَباَطَة َقْوٍم َفَباَل َعَلْيَها َقاِئًما، ُثمَّ َدَعا ِبَماٍء َفَتَوضَّ

1940 1989 
الزوائد  ]راجع 

[. وقد صح  122/9
 من غير هذا الطريق 

المظفر بن نظيف بن  
عبد هللا، أبو نصر مولى  
بني هاشم، يعرف بغالم  

 مرحب  

، أخبرنا محم د  ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا عبد الخالق بن أبي المخارق،  ثنا العب اس بن يزيد، حد  ابن مخلد العط ار، حد 

ِهيِد َعْن َأَنِس ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ  َثَنا َحِبيُب ْبُن الشَّ  َقاَل: َذَكَر َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْرَق النسا فقال: »يؤخذ َأْلَيَة َكْبٍش َعَرِبيٍ   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِغيَرِة َوال ِباْلَكِبيَرِة، َفُتَذاُب َفَيْشَرُبَها َثالَثَة   َقاَل َحِبيٌب: َقاَل َأَنُس   َأيَّاٍم« .َلْيَس ِبالصَّ
 َوَصْفُتُه أَلَكَثَر ِمْن ثالثمائة ُكلُُّهْم َيْبَرُءوَن. ْبُن ِسيِريَن َفَلَقْد 

1941 1049 
إسناده ضعيف. 

  من والحديث صحيح
 وجه آخر.

جابر بن نوح بن جابر  
 الحماني أبو بشير 

َثَنا ُمَحمَّد  قَّاق َحدَّ أخبرنا ُمَحمَّد ْبن اْلُحَسْين اْلَقطَّان أخبرنا ُعْثَمان ْبن َأْحَمَد الدَّ
َثَنا َجاِبُر ْبُن ُنوٍح   ثنا محم د بن جعفر الفيدي َحدَّ ْبن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد اْلَحِميِد حد 

ِ ْبِن مَ  ْسُعوٍد. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َعْن ِإْسَماِعيَل َعْن َقْيٍس َعْن َعْبِد َّللاَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَنا َفَرُطُكْم َعَلى اْلَحْوِض، َوِإنِ ي ُمَكاِثٌر ِبُكُم اأُلَمَم، َفال َتْقَتِتُلوا   َّللاَّ
 َبْعِدي« 

1942 2176 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 غير هذا الوجه.

يعقوب ْبن ِإْسَحاق بن   
إبراهيم بن كامجر، َأُبو  
يوسف المعروف والده 
 بإسحاق ْبن أبي إسرائيل 

، َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن   ِ ْبِن َشْهَرَياَر األصبهاني  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
إِ  َيْعُقوُب ْبُن  َثَنا  ، َحدَّ الطََّبَراِنيُّ ِإْسَراِئيَل، حدثنا أحمد بن  َأيُّوَب  َأِبي  ْبِن  ْسَحاَق 

ِبيِع   َثَنا َقْيُس ْبُن الرَّ ، حدثنا معن بن عيسى القز از، َحدَّ عبد الصمد األنصاري 
ِ ْبن َعبَّاٍس َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن  َعِن اْبِن َأِبي َلْيَلى َعْن َداُوَد ْبن َعِلي  ْبن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َقْد َعَفْوُت َعْن َصَدَقِة اْلَخْيِل  َعبَّاٍس َعِن النَّبِ  يِ  َصلَّى َّللاَّ
ِقيِق، وليس فيما دون المائتين    زكاة«. َوالرَّ

1943 2215 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 غير هذا الوجه.

َزْيَنُب ِبْنُت ُسَلْيَماَن ْبِن   
ِ ْبِن   َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ

العباس بن عبد المطلب  
 الهاشمي  

الباغندي،   العب اس  َأْخَبَرَنا محم د بن   ، اْلُقَرِشي  اْلَمِلِك  َعْبد  َأْخَبَرِني ُمَحمَّد ْبن 
َثَنا َجْعَفُر ْبن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَهاِشِميُّ َقاَل: َقاَلْت ِلي َزْيَنُب اْبَنُة ُسَلْيَماَن َعْن   َحدَّ

َها َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ النَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َخَرَج  َأِبيَها َعْن َجدِ  ِبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َتاِء َدَخَل َلْيَلَة اْلُجُمَعِة.  ْيِف َخَرَج َلْيَلَة اْلُجُمَعِة، َوِإَذا َدَخَل ِفي الشِ   ِفي الصَّ

1944 1192 
إسناده ضعيف. 

والحديث صحيح من  
 غير هذا الوجه.

حماد بن محمد بن عبد  
 محمد هللا الفزاري ابو 

  ، افعي  ثنا محم د بن عبد هللا الش  ، حد  ِ اْلَحْرِبيُّ ْحَمِن ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
َثَنا َأيُّوُب   ثنا حم اد بن محم د الفزاري، َحدَّ ثنا جعفر بن محم د بن كزال، حد  حد 

ِمَن اْلَوْفِد الَِّذيَن َقِدُموا َعَلى   َوَكاَن َأُبوهُ   -ْبُن ُعْتَبَة َعْن َقْيِس ْبِن َطْلٍق َعْن َأِبيهِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   . َقاَل:-َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َناٍر« »َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمُه ُأْلِجَم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبِلَجاٍم ِمْن 

1945 1303 
إسناده ضعيف. وقد  
صح من غير هذا  

 الوجه 

زيد بن جعفر بن الحسن  
 العلوي ابو الحسين 

ِد ْبِن ُموَسى التَّمَّارُ  َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ   - أخبرنا زيد بن جعفر العلوي المحم دي َحدَّ
َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن َأيُّوَب ْبِن محم د األرجاني    -بالبصرة ثنا خليفة  َحدَّ حد 

ُث َعْن َقَتاَدَة َعْن   َثَنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن. َقاَل َسِمْعُت َأِبي ُيَحدِ  بن خياط َحدَّ
َعَلْيِه    ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل  َمْسُعوٍد.  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ اأَلْحَوِص َعْن  َأِبي 

ْيَطاُن، َفِإنََّها َلْم َتُكْن َأْقَرَب ِإَلى  َوَسلََّم: »اْلَمْرَأُة َعْوَرٌة، فَ  ِإَذا َخَرَجِت اْسَتْشَرَفَها الشَّ
ِ ِمْنَها ِفي َقْعِر   َبْيِتَها« َّللاَّ

1946 1414 
إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح من وجه 

 آخر

طلحة بن أحمد بن  
الحسن، أبو القاسم.  

وقيل: أبو محمد الخزاز  
 الصوفي 

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َطْلَحُة ْبُن َأْحَمَد ْبِن الحسن   ل، َحدَّ ٍد الخال  َثِني اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
وِسيُّ  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َفَضاَلَة السُّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ وفي  ثنا    -بحمص   -الخز از والص  حد 

الخوا ميمون  بن  مسلم  ثنا  قال: حد  عصمة  بن  أحمد  ابن  َثَنا  محم د  َحدَّ ص، 
ِه َعْن َأِبي ُموَسى اأَلْشَعِريِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل   ِبيُع ْبُن َبْدٍر َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ  الرَّ

َلِع َفَداِرَها َتِعْش ِبَها«   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَمْرَأُة َكالضِ   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1947 1146 
ومتنه  إسناده تالف 

من أوجه   صحيح
 أخرى.

الحسين بن حميد بن  
الربيع الخزاز الكوفي ابو  

 عبيد هللا 

ق اق.  الد  أحمد  بن  عثمان  أخبرنا  َبْكٍر،  َأِبي  ْبُن  اْلَحَسُن   َأْخَبَرَنا 
ِبيِع َأُبو ُعَبْيِد هللا الخز از َثَنا ُحَسْيُن ْبُن ُحَمْيِد ْبِن الرَّ ُد    -ببغداد   - وَحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ُل ْبُن ُفَضاَلَة َعْن َبْهِز ْبِن ْبُن حَ  َثَنا ُمَفضَّ ثنا أبي، َحدَّ ، حد  ْفِص ْبِن َراِشٍد اْلُجْعِفيُّ
»إن  وسلم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ِه  َجدِ  َعْن  َأِبيِه  َعْن  َحِكيٍم 

ٍد َوال آلِل  َدَقَة ال َتِحلُّ ِلُمَحمَّ  ُمَحمٍَّد« الصَّ
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1948 1149 
ومتنه  إسناده تالف 

روي من أوجه   صحيح
 أخرى.

الحسين بن داود بن 
 معاذ البلخي ابو علي 

، أخبرنا أبو بكر   ِ ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن ِإْسَماِعيَل اْلَمَحاِمِليُّ َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ثنا الحسين بن د ، حد  افعي  ثنا  محم د ابن عبد هللا بن إبراهيم الش  ، حد  اود البلخي 

، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل:   َثَنا َأُبو َهاِشٍم اأَلْبِليُّ ، َحدَّ شقيق بن إبراهيم البلخي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا اْبَن آَدَم ال َتُزوَل َقَدَماَك َيْوَم اْلِقَياَمِة  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َحتَّ  ى ُتْسَأُل َعْن َأْرَبٍع، ُعْمِرَك ِفيَما َأْفَنْيَتُه، َوَجَسِدَك فيما أبليته، َبْيَن َيَدِي َّللاَّ
 أنفقته«ومالك من أين اكتسبته، وفيم 

إسناده تالف وقد روي   1404 1949
 من وجه آخر صحيح. 

صلة بن سليمان، أبو  
 زيد العطار  

ثنا محم د  ، حد  افعي  ثنا محم د بن عبد هللا الش  َأْخَبَرَنا محم د بن عمر النرسي، حد 
سليمان   بن  صلة  ثنا  حد  حيدرة،  أبو  حيدون  ثنا  حد  حنيفة،  أبو  حنيفة  ابن 
 ُ َأْشَعُث َعِن اْبِن ِسيِريَن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َثَنا  العط ار، َحدَّ

ِ، َواْلَحْمُد  عليه   وسلم َقاَل ِلُجَلَساِئِه: »ُخُذوا َجنََّتُكْم ِمَن النَّاِر ُقوُلوا ُسْبَحاَن َّللاَّ
َماُت   ِ. َفِإنَُّهنَّ اْلُمَقدِ  ُ َأْكَبُر، َوال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال ِباّلِلَّ ُ، َوَّللاَّ ِ، َوال ِإَلَه ِإال َّللاَّ َوُهنَّ ّلِلَّ

َباُت َوُهنَّ  اِلَحاُت« اْلُمَعقِ   اْلَباِقَياُت الصَّ

1950 1497 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  323/7

صحيح من أوجه  
 أخرى.

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد، أبو  
 الفضل الفقيه الطوسي  

ثنا يوسف بن عمر القواس،   َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِلٍب ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن الفتح، حد 
َثَنا َأُبو  ِ ْبُن  -ِإْمالًء ِمْن َلْفِظهِ  -اْلَفْضِل الطُّوِسيُّ اْلَفِقيهُ َحدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َقاَل: َحدَّ

مرارا  -َأْحَمدَ  حنبل  ابن  داود    -يعني  بن  سليمان  ثنا  حد  أبي،  حدثني  قال: 
َثَنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيٍم َعْن ُعَبْيِد   ، َحدَّ افعي  ، حدثني محم د بن إدريس الش  الهاشمي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِفي ُكُسوٍف  َّللاَِّ   َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 َرْكَعَتْيِن، ِفي ُكلِ  َرْكَعٍة َرْكَعَتْيِن. 

1951 1453 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  218/7

صحيح من أوجه  
 أخرى.

َعْبد َّللاَّ ْبن ُدَكْين، َأُبو  
 ُعَمر اْلُكوِفي    

ثنا الحسن بن   ق اق، حد  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، أخبرنا عثمان بن أحمد الد 
َثَنا َجْعَفُر   ثنا عبد هللا بن دكين، َحدَّ ثنا سعيد بن سليمان، حد  سالم السواق، حد 

ٍد، َعْن َأِبيِه، َعْن جَ  ُ َعَلْيِه  ْبُن ُمَحمَّ ِه، َعْن َعِليٍ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ دِ 
، وال مدمن   خمر«. َوَسلََّم: »ال َيْدُخُل اْلَجنََّة َعاقٌّ

1952 1409 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  218/7

صحيح من أوجه  
 أخرى بنحوه. 

صاحب بن حاتم،  
 الفرغاني 

َعْبُد   َثَنا  اْلَورَّاقُ َحدَّ َعِليٍ   ْبُن  ٍد    -َلْفًظا   -اْلَعِزيِز  ُمَحمَّ ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ
َثَنا َصاِحُب ْبُن َحاِتٍم اْلَفْرَغاِنيُّ  ، َحدَّ ِريُّ كَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن    -َقِدَم َعَلْيَنا للحج  -السُّ َحدَّ

ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي فُ  َدْيٍك َقاَل: َأْخَبَرِني َداُوُد ْبُن َقْيٍس اْلَفرَّاُء  َحْرٍب َعْن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:   ِد ْبِن َصاِلٍح َعْن َأِبي ُأَماَمَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن ُمَحمَّ

ُقَباٍء ال َمْسِجِد  ِإَلى  َعاِمًدا  ُثمَّ َخَرَج  اْلُوُضوَء،  َفَأْحَسَن  َأ  َتَوضَّ ِإال  »َمْن  َيْنِزُعُه   
الُة ِفيِه، َفَصلَّى ِفيِه ركعتين، كانت عدل عمرة«  .  الصَّ

1953 1415 
]راجع الزوائد  

[. والحديث  122/7
 صحيح من وجه أخر. 

طلحة بن محمد بن  
جعفر، أبو القاسم  

 القاضي البصري  

ِد ْبِن َجْعَفرٍ  َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد   -اْلَمِديَنةِ ِفي َجاِمِع    - َأْخَبَرَنا َطْلَحُة ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا َأُبو ُيوُسَف َيْعُقوُب   ِد ْبِن اْلَعبَّاِس بن الفضل بن بشر األسفاطي، َحدَّ ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو َعَواَنَة، َعْن َأِبي ِبْشٍر   ثنا ابن أبي الشوارب، َحدَّ بَّاُك، حد  ْبُن ِإْسَحاَق السَّ

ْبِن   َسِعيِد  ُ َعْن  َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َدَخْلُت  َقاَل:  اْبِن َعبَّاٍس  ُجَبْيٍر َعِن 
 َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْأُكُل ُجمَّاَر النَّْخِل.
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1954 1341 

رجال إسناده حديثهم  
حسن أبا قتادة، فإني 

  والظاهرلم أقف عليه، 
أنه مجهول. والحديث 

صحيح من أوجه  
 أخرى 

سعيد بن عتاب بن ابان  
 ابو عثمان 

َثَنا سعيد   ُد ْبُن َمْخَلٍد اْلَعطَّاُر َقاَل: َحدَّ ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َمْهِديٍ 
ثنا أبو قتادة َثَنا َجِريُر ْبُن َحاِزٍم َعنْ   -شيخ بالبصرة  -بن عتاب، حد   َعْمِرو  َحدَّ

ُ َعَلْيِه وسلم: »من  ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
ُ َلُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة«   ولو[ َقْدرَ بنى هلل مسجدا ]  َمْفَحِص َقَطاٍة، َبَنى َّللاَّ

1955 1353 

في إسناده صاحب  
الترجمة لم يذكره 

الخطيب فيه جرحا وال  
تعديال. وباقي رجال  

اإلسناد حديثهم حسن.  
وقد روي من وجه  

 آخر صحيح.

سهل بن يحيى بن سبأ  
 الحداد ابو السري 

َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّد ْبِن اْلَحَسِن المالكي، أخبرنا محم د بن عبد هللا األبهري، 
َثِني َسْهُل ْبُن َيْحَيى   َقِطيُّ َحدَّ . وأخبرنا  -ِبَبْغَداَد َسَنَة إحدى عشرة وثالثة   -السَّ

ثنا سهل ابن   ، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، حد  محم د بن عبد الملك القرشي 
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلُحْلَواِنيُّ  اد، َحدَّ َوَقاَل اأَلْبَهِريُّ اْلَخالُل،   -يحيى بن سبأ الحد 

، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َحدَّ   -ُثمَّ اتََّفَقا  زَّاِق، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعِن الزُّْهِريِ  َثَنا َعْبُد الرَّ
  : َوابِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َقْتِل َأْرَبٍع ِمَن الدَّ َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َرِد. النَّْحَلِة، َوالنَّْمَلِة، َواْلُهْدُهِد، وَ   الصُّ

1956 1254 
إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح نحوه من  

 أوجه أخرى.

خلف بن احمد بن خلف  
 السمري ابو الوليد 

ْبُن   ُعَمُر  َأْخَبَرَنا  الزاهد  الحربي   ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
َأْحَمَد ْبِن َخَلفٍ  اْلَوِليِد َخَلُف ْبُن  َأُبو  َأْخَبَرَنا  ْيَرِفيُّ  ِد ْبِن َعِليٍ  الصَّ َقَرْأُتُه    -ُمَحمَّ

َثَنا اْلَوِليُد ْبُن    -وثالثمائة  َعَلْيِه ِفي َمْنِزِلِه َسَنَة اْثَنَتْينِ  ثنا سويد بن سعيد َحدَّ حد 
ٍد اْلُمَوقَِّريُّ َعْن َثْورٍ  َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ    -َيْعِني اْبَن َيِزيدَ   -ُمَحمَّ

ُ َمْن سَ  َر َّللاَّ ِة اْلَوَداِع: »َنضَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِفي َحجَّ ِمَع َمَقاَلِتي َفَلْم َصلَّى َّللاَّ
 ُيِزْد ِفيَها، َفُربَّ َحاِمِل علم إلى من هو أوعى ِمْنُه  « 

منكر من هذا الطريق.  1576 1957
 وقد صح من غيره.

عبد العزيز بن أبان ْبن  
ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن 
َسِعيٍد ْبن العاص ْبن  

أمية ْبن َعْبد شمس بن  
عبد مناف، أبو خالد  

 القرشي   

اُر. َوَأْخَبَرَنا َعِليُّ   فَّ ٍد الصَّ ، َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر بن مهدي 
اهد بن القاسم بن الحسين ا ثنا علي بن إسحاق المادراني   -بالبصرة   -لش  حد 

ثنا أبو خالد ِ ْبِن اْلُمَناِدي، حد  ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ قال المادراني    -َقاال: َحدَّ
، ثم اتفقا َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن ُعْثَماَن ْبِن اْلُمِغيَرِة َعْن َساِلِم ْبِن    -القرشي  َحدَّ

َعَلْيِه  َأِبي    ُ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ  َقاَل  َقاَل:  َعِليٍ   َعْن  اْلَحَنِفيَِّة  اْبِن  َعِن  اْلَجْعِد 
 بالصالة«.َوَسلََّم: »َيا ِبالُل ُقْم فأرحنا 

1958 604 
بن  امنكر من حديث 

عباس. وقد صح من 
 حديث غيره. 

أحمد بن عمرو بن عبد  
الخالق العتكي البزار أبو  

صاحب المسند   -بكر 
-  

َقاَل:    َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن حسين النعالي، َأْخَبَرَنا َأْحَمد ْبن َجْعَفر ْبن سلم الختلي
َثَنا   َأْمَلى َعَلْيَنا َأْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اْلَخاِلِق ِفي َمِديَنِة َأِبي َجْعَفٍر َقاَل: َحدَّ

ُد ْبُن ُعْثَمانَ  َعْن َأِبيِه َعْن َسالٍم َأِبي اْلُمْنِذِر، َعْن َمَطٍر   - َيْعِني اْبَن َمْخَلدٍ   -ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَزوََّج اْلَورَّاِق، َعْن ِعْكِرَمَة، عَ  ِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َمْيُموَنَة َوُهَو َحالٌل. 

منكر بهذا اإلسناد.  1271 1959
وقد ورد بنحوه من  

داود بن علي بن خلف  
 الظاهري ابو سليمان 

ثنا العب اس   اهد حد  ثنا عبد هللا بن محم د الش  اودي حد  أخبرنا محم د بن عمر الد 
إبراهيم  بن  إسحاق  ثنا  حد  خلف  بن  علي   بن  داود  ثنا  حد  المذكر  أحمد  بن 



418 
 

طريق حسن إن شاء  
 هللا

َثَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي ُسْفَياَن َعْن َجاِبٍر.   الحنظلي َحدَّ
َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  ِإال  َقاَل:  ِنَكاَح  »ال  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى    »  ِبَوِليٍ 

ِ ْبِن َمْسُعوٍد. َقاَل َقالَ  َرُسوُل   . َوِبِإْسَناِدِه َعِن اأَلْعَمِش َعْن َشِقيٍق َعْن َعْبِد َّللاَّ
َخْصَمُه  ُكْنُت  َوَمْن  َخْصُمُه،  َفَأَنا  يًّا  ِذمِ  َعَلْيِه وسلم: »من آَذى   ُ َصلَّى َّللاَّ َّللاَِّ 

 اْلِقَياَمِة«َخَصْمُتُه َيْوَم 

1960 813 

مرسل. ورجال إسناده  
ثقات. وقد صح  

مرفوعا من غير هذا 
 الطريق 

محمد بن عبد هللا بن 
  يحيى،عبد األعلى أبو 

 يعرف بابن كناسة 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن   َأْخَبَرَناُه َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُبَكْيٍر اْلُمْقِرُئ، َحدَّ
ِ ْبُن َأْحَمدَ   -ِإْمالءً   -َحْمَدانَ  ْحَمِن َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأُبو َعْبِد الرَّ  ْبن ُمَحمَّد ْبن حنبل، َحدَّ

َثَنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن ُعْثَماَن   ثنا محمد بن بشر العبدي، َحدَّ ثني أبي، حد  حد 
ْيَب   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َغيِ ُروا الشَّ ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 « َوال َتَشبَُّهوا ِباْلَيُهودِ 

1961 814 
مرسل. والحديث قد  

صح مرفوعا من غير  
 هذا الطريق. 

محمد بن عبد هللا بن 
  يحيى،عبد األعلى أبو 

 يعرف بابن كناسة 

ثنا أبو   ثنا عمر بن أحمد الواعظ، حد  ، حد  َأْخَبَرَناُه اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ
ثنا ابن  ثنا علي بن شعيب، حد  َثَنا ِهَشاٌم َعْن بكر بن أبي شيبة، حد  نمير، َحدَّ

َتَشبَُّهوا   ْيَب َوال  َوَسلََّم: »َغيِ ُروا الشَّ َعَلْيِه   ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل:  َأِبيِه 
 ِباْلَيُهوِد« 

1962 258 

فيه من لم يترجم. 
وفيه من لم يوثقه إال  
ابن حبان. والحديث  

 متواتر. )بتصرف( 

محمد بن عمر بن  
معاوية الطلحي أبو  

 الحسن 

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن معاوية بن  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، َحدَّ
ِ َصاِحِب َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى  يحيى ابن ُمَعاِوَيَة ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ وثالثمائة.َّللاَّ وأربعين  أربع  سنة  ِفي   َم 
َثِني َأِبي  ثني أبي معاوية بن إسحاق، َحدَّ ثني أبي عمر بن معاوية، حد  قال: حد 
ِ. َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل   َثِني َأِبي َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ ِإْسَحاُق ْبُن َطْلَحَة َقاَل: َحدَّ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ ِمَن    َّللاَِّ  َمْقَعَدُه  َفْلَيَتَبوَّْأ  ًدا  ُمَتَعمِ  َعَليَّ  َكَذَب  َيُقوُل: »َمْن 
 النَّاِر« 

1963 180 
إسناده فيه ضعف.  
وقد صح نحوه من  

 طرق اخرى 

محمد بن الحسن  
 النخاس القصير أبو بكر 

َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن محمد بن غالب قال أنبأنا أبو بكر اإلسماعيلي قال أنبأنا َأُبو  
اُس اْلَمْعُروُف بالقصير ببغداد قال نبأنا عمر بن   ُد ْبُن اْلَحَسِن النَّخَّ َبْكٍر ُمَحمَّ

، محم د بن الحسن قال نبأنا أبي قال نبأنا ُعْتَبُة َأُبو َعْمٍرو، َعْن َعاِمٍر الشَّ  ْعِبيِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َسَفٍر   َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 وذكر الحديث.  الليلة«.فقال: »من يكلؤنا 

1964 491 
إسناده ضعيف. وقد  
ورد بنحوه من طرق 

 صحيحة

أحمد بن الحسن بن  
هارون الخراز الصباحي  

 أبو بكر 

ثنا أحمد بن   أخبرنا أبو الفرج بن شهريار أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني  حد 
الحسن بن هارون بن سليمان بن إسماعيل بن حم اد بن أبي سلطان الفقيه  
ب اغ   الد  داود بن مهران  ثنا  األدمى حد  إبراهيم بن راشد  ثنا  ببغداد حد  الكوفي  

َثَنا َحمَّاُد ْبُن ُشَعْيٍب َعْن َأبِ  ي الزَُّبْيِر َعْن َطاُوٍس َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن اْلَبَراِء  َحدَّ
ُ َعَلْيِه وسلم نزل مر الظهران فأهدى له عضد   ْبِن َعاِزٍب َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
الَم َوُقْل َلْوال َأَنا   ُسوِل َوَقاَل: »اْقَرْأ َعَلْيِه السَّ ُه َعَلى الرَّ ]حمار وحشي[  ، َفَردَّ

 َما َرَدْدَناُه َعَلْيَك«  . ُحُرمٌ 
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1965 1234 

إسناده ضعيف. وقد  
صح نحوه من وجه 
آخر عن أنس رضي 

 هللا عنه 

حيان بن بشر بن  
المخارق االسدي ابو  

 بشر 

ثنا   أنبأنا الحسن بن أبي بكر أنبأنا َأُبو ُعَمر الزاهد ُمَحمَّد ْبن َعْبد الواحد حد 
َثَنا َخاِلي َحيَّاُن ْبُن ِبْشٍر َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة َعِن اأَلْعَمِش َعْن   بشر ابن موسى َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن   َكاَن له أختان، واْبَنَتاِن،  َأَنٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َأَنا َوُهَو في الجنة   ِإَلْيِهَما َما َصِحَبَتاُه، ُكْنُت  . ]وقرن بين    كهاتين« َفَأْحَسَن 

 إصبعيه[  

1966 206 
إسناده ضعيف. وقد  
صح نحوه من طرق  

 اخرى 

محمد بن حميد بن  
 سهيل المخرمي أبو بكر 

ُد ْبُن ُحَمْيِد ْبِن ُسَهْيٍل اْلَمْخَرِميُّ  اُر قال نبأنا ُمَحمَّ ٍد اْلَحفَّ َأْخَبَرَنا ِهالُل ْبُن ُمَحمَّ
َثِني ُعَمُر   ُثمَّ أخبرنا أبو القاسم األزهري قال نبأنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحاِفُظ َقاَل َحدَّ

ُحمَ  ْبُن  َوُمَحمَُّد  اْلَقَصَباِنيِ   اْبِن  أحمد  َحاِمٍد  بن  َأُبو  نبأنا  قال  ُسَهْيٍل  ْبِن  ْيِد 
ثني محم د بن إسحاق البكروي قال نبأنا   النَّْيَساُبوِريُّ َأْحَمُد ْبُن َزَكِريَّا َقاَل حد 

 يحيى قال قرأت على مالك 

1967 440 

إسناده ضعيف. وقد  
صح نحوه من حديث  

أم سليم رضي هللا  
 عنها 

محمد بن يوسف األزرق  
التنوخي  بن يعقوب 

 األنباري أبو غانم 

َثَنا   َحدَّ اأَلْزَرُق  ُيوُسَف  ْبُن  ُمَحمَُّد  َغاِنٍم  َأُبو  َثَنا  َحدَّ المحسن  بن  على  ثنا  حد 
ثنا   ثنا على بن مسلم الطوسي حد  ِد ْبِن َسِعيٍد اْلمطبِقيُّ حد  اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َجَبَلُة ْبُن أبي   ثنا أبو سينان القسملى َحدَّ ثنا جعفر حد  سي ار بن حاتم حد 
َفَعاَدِني َرُسوُل َّللاَِّ   َثْتَنا ُأمُّ ُسَلْيٍم اأَلْنَصاِريَُّة. َقاَلْت: َمِرْضُت  اأَلْنَصاِريُّ َقاَل َحدَّ
َوَخَبَث   َواْلَحِديَد،  النَّاَر،  َأَتْعِرِفيَن  ُسَلْيٍم  ُأمَّ  »َيا  َفَقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى 

ِ. َقاَل: »َفَأْبِشِري َيا ُأمَّ ُسَلْيٍم، َفِإنَِّك ِإْن َتْخُلِصي  اْلَحِديِد؟« ُقْلُت: َنَعْم َيا رَ  ُسوَل َّللاَّ
 ِمْن َوَجِعِك َهَذا َتْخُلِصيَن ِمَن الذُُّنوِب َكَما َيْخُلُص اْلَحِديُد ِمْن َخَبِثِه«  

1968 1396 

إسناده ضعيف. وقد  
صح نحوه من حديث  
أبي هريرة من غير 

 هذا الوجه 

صالح بن إسحاق، أبو  
 عمر الجرمي النحوي   

َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد اْلَقاِهِر ْبُن ُمَحمَِّد بن عترة الموصلي، أخبرنا أبو هارون  
ثنا   ثنا أحمد بن مالعب، حد  موسى ابن محم د بن هارون األنصاري  الزرقي، حد 

َثَنا َيْحَيى ْبُن َكِثيرٍ  ُيْثِني َعَلْيِه َخْيًرا  -صالح بن إسحاق الجرمي، َحدَّ   - َوَكاَن 
اٍن َعِن اْبِن ِسيِريَن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل   َثَنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ َقاَل: َحدَّ
َّللاَِّ صلى هللا عليه وسلم: »َكاَن َرُجٌل ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم ُيَباِيُع ِباأَلَماَنِة، َفَجاَءُه  

ُه ِباأَلَماَنِة َفَحَضَرُه اأَلَجُل َوَقْد َخبَّ اْلَبْحُر َوَفَسَد، َفَلْم َيْقِدْر َعَلى ِإْتَياِنِه، َرُجٌل َفَباَيعَ 
 َفَنَقَر َخَشَبًة َوَجَعَل ِفيَها ِزَنَة َذِلَك الذََّهَب« 

إسناده ضعيف. وقد   1514 1969
 صح من طرق أخرى 

عبد َّللاَّ بن هارون، أبو  
 ُمَحمَّد الصواف   

ِ ْبُن َهاُرونَ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َأُبو  -أخبرنا البرقاني، أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي، َحدَّ
و اف بغدادي ٍد الص  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثيٍر    -ُمَحمَّ ، َحدَّ ثنا علي بن مسلم الط وسي  حد 

ِريِ  ْبِن َيْحَيى َعنْ   َعاِمٍر َعْن َمْسُروٍق َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َرُجٌل: َعِن السَّ
ا َوُهَو َخَلَقَك« َوَقاَل َيا  َيا َرُسوَل َّللاَِّ أي الذنب أعظم؟ قال: »أن تجعل هللا ِندًّ

ِ َأْوِصِني. َؤاِل«. َفَقاَل: »َدْع ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة  َرُسوَل َّللاَّ  السُّ



420 
 

1970 683 
إسناده ضعيف. 
والمرفوع منه له  

 شواهد بعضها صحيح.

أحمد بن محمد بن  
 منصور أبو طالب 

ثنا أبو   ، أخبرنا علي بن عمر الدارقطني، حد  َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو الطَّيِ ِب الط بري 
َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َمْنُصوِر ْبِن أبي مزاحم،   ثنا جدي، طالب الحافظ، َحدَّ حد 

ْحَمِن ْبِن َيْعُقوَب، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي   َثَنا َأُبو ُأَوْيٍس، َعِن اْلَعالِء ْبِن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َقَرَأ َوُهَو َيُؤمُّ النَّاَس اْفَتَتَح ِبِبْسِم  ُهَرْيَرَة: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ الرَّ  ِإْن ِشْئُتْم  َّللاَّ ِ، اْقَرُءوا  َأُبو ُهَرْيَرَة: ِهَي آَيٌة ِمْن ِكَتاِب َّللاَّ ِحيِم. َقاَل  ْحَمِن الرَّ
اِبَعُة.   َفاِتَحَة اْلُقْرآِن، َفِإنََّها اآلَيُة السَّ

1971 842 
إسناده ضعيف. 

والمرفوع منه صحيح  
 من طرق أخرى.

إبراهيم بن أحمد بن عبد  
هللا بن يعيش أبو  

 إسحاق 

َثَنا   ، َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن أبي بكر، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َنْيَخاَب الطِ يِبيُّ
ْبُن  ِإْبَراِهيُم  ِإْسَحاَق  َأُبو  َثَنا  اْلَعالِء الزعفراني، َحدَّ َأِبي  ْبِن  اْلُحَسْيِن  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ

ثنا أب  ، حد  و أحمد، َأْخَبَرَنا ِإْسَراِئيُل، َعْن ِسَماٍك، َعْن َمْعَبِد ْبِن  َأْحَمَد اْلَبْغَداِديُّ
َثِني َزْوُج ُدرََّة ِبْنِت َأِبي َلَهٍب. َقاَل: دخل  ِ ْبِن ُعَمْيَرَة َقاَل: َحدَّ َقْيٍس، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ْجُت ُدرََّة ِبْنَت َأِبي َلَهٍب َفَقالَ  : »َهْل ِمْن  علي  رسول هللا عليه السالم ِحيَن َتَزوَّ
 َلْهٍو؟«  

1972 1091 

إسناده ضعيف. 
والشطر األول منه  

»َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفَعِليٌّ  
َمْوالُه« متواتر.  

والشطر الثاني »اللَُّهمَّ  
َواِل َمْن َواالُه، َوَعاِد  
َمْن َعاَداُه« صحيح 

 من طرق أخرى.

الحسن بن علي بن  
 سهل العاقولي 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعطَّارُ  ُد ْبُن َأْحَمَد   -قطيط  -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
لُ  ْحَمِن اْلُمَعدَّ ثنا محم د بن عمر الت ميمي  الحافظ    -بأصبهان   -ْبِن َعْبِد الرَّ حد 

اْلَعاُقوِليُّ ح َسْهٍل  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  اْلَحَسُن  َثَنا  ثنا  َحدَّ المختار حد  ثنا حمدان بن  د 
حفص بن عبيد هللا ابن ُعَمَر َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريُّ َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيٍد َعْن َأَنٍس.  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفَعِليٌّ َمْوالُه،   َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َعاَداُه« َواالُه، َوَعاِد َمْن  اللَُّهمَّ َواِل َمنْ 

1973 2160 

إسناده ضعيف. 
والشطر األول من  
الحديث »َمْن ُكْنُت  
َمْوالُه َفَعِليٌّ َمْوالُه«  

متواتر. والشطر الثاني  
»اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواالُه  

َوَعاِد َمْن َعاَداُه«  
صحيح من طرق 

 أخرى 

ِد ْبِن    يحيى ْبُن ُمَحمَّ
ِ ْبن   ُعَمَر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُعَمر ْبن َحْفص بن عمر  
بن بيان بن دينار 

، يكنى األخباري الكاتب
 أبا عمر 

ِ ْبن   ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ابن بكير، أخبرنا أبو عمر يحيى ْبُن ُمَحمَّ
اأَلْخَباِريُّ  ِديَناٍر  ْبِن  َبَياِن  ْبِن  اِج، ِفي    -ُعَمر ْبن َحْفص  ِبَدْرِب السَّ َمْنِزِلِه  ِفي 

َثَنا أَ   -ِجَواِر اْبِن الشونيزي، في سنة ثالث وستين وثالثمائة  ُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد َحدَّ
ِ ْبُن َسِعيٍد اْلِكْنِديُّ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ ُبِعيُّ ٍد الضَّ َثَنا    - َأُبو سعيد األشج  -ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى  اْلَعالُء ْبُن َساِلٍم اْلَعطَّاُر َعْن َيِزيَد ابن َأِبي ِزَياٍد، َعْن َعْبِد الرَّ
ْحَبةِ   -ُت َعِليًّا َقاَل: َسِمعْ  ُ َعَلْيِه    -ِبالرَّ َيْنُشُد النَّاَس َمْن َسِمَع َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفَعِليٌّ َمْوالُه، اللَُّهمَّ وال من وااله َوَعاِد َمْن َعاَداُه«  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ؟ َفَقاَم اْثَنا َعَشَر َبْدِريًّا، َفَشِهُدوا َأنَّ  ُهْم َسِمُعوا َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َعاَداُه«.»َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفَعِليٌّ َمْوالُه، اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن   َيُقوُل:

1974 46 
  وقدإسناده ضعيف 

صح المرفوع منه من  
 طرق اخرى 

  -أبي برزة األسلمي  
 عبيد نضلة بن  

َأْنَبَأَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلٍد قال: أنبأنا َأُبو َسِعيد َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن رميح النسوي 
َسِمْعُت َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن ُعَمر بن بسطام المروزي يقول: سمعت أحمد   َقاَل:

َثِني أَ  اٍر  َحدَّ اُه ْبُن َعمَّ َثَنا الشَّ ُبو َصاِلٍح ُسَلْيَماُن ْبُن َصاِلٍح  ْبَن َسيَّاٍر َيُقوُل: َحدَّ
اِد ْبِن َسَلَمَة َعْن  اللَّْيِثيُّ قال: نبأنا النَّْضُر ْبُن اْلُمْنِذِر ْبِن َثْعَلَبَة اْلَعْبِديُّ َعْن َحمَّ
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ُ َعَليْ  ُث َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ، َكاَن ُيَحدِ  ِه َوَسلََّم  َقَتاَدَة: َأنَّ َأَبا َبْرَزَة اأَلْسَلِميَّ
َمرَّ َعَلى َقْبٍر وصاحبه يعذب، فأخذ جريدة فغرسها إلى اْلَقْبِر َوَقاَل: »َعَسى َأْن  

َفَكاَن َأُبو َبْرَزَة ُيوِصي: ِإَذا ُمتُّ َفَضُعوا في قبري   َيْرَفَه َعْنُه َما َداَمْت َرْطَبًة«
 َوُقوِمَس. َفَقاُلوا: َكاَن ُيوِصيَنا َأْن  َجِريَدَتْيِن. َقاَل: َفَماَت ِفي َمَفاَزٍة َبْيَن َكْرَمانَ 

َنَضَع ِفي َقْبرِِه َجِريَدَتْيِن َوَهَذا َمْوِضٌع ال ُنِصيُبُهَما ِفيِه. َفَبْيَنَما ُهْم َكَذِلَك َطَلَع  
َجِريَدَتْيِن،   ِمْنُه  َفَأَخُذوا  َسْعًفا  َمَعُهْم  َفَأَصاُبوا  ِسِجْسَتاَن  ِقَبِل  ِمْن  َرْكٌب  َعَلْيِهْم 

 َفَوَضُعوُهَما َمَعُه في قبره. 

1975 1068 
إسناده ضعيف جدا،  

وقد صح من غير هذا  
 الطريق بنحوه. 

الحسن بن إدريس بن  
محمد بن شاذان  

 القافالئي أبو الحسن 

ثنا   الدارقطني حد  اْلُقَرِشيُّ أخبرنا علي بن عمر  اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ثنا عبد هللا بن أي وب المخرمي  -من أصله -الحسن ابن إدريس القافالئي حد 

َمْرَثٍد عَ  ْبِن  َعْلَقَمَة  َعْن  ُعَماَرَة  ْبِن  اْلَحَسِن  َعِن  ُشْعَبُة  َثَنا  َحدَّ ثنا شبابة  ْن  حد 
ِه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َزاَر َقْبَر ُأمِ  ُسَلْيَماَن ْبُن ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َفَأْصَلَحُه، َوَبَكى َعَلْيِه. 

1976 1829 
إسناده ضعيف جدا.  
وقد ورد من نحوه من  

 طرق بعضها حسن. 

العباس ْبن الفضل  
 األنصاري 

ُد ْبُن َعِليٍ  اْلُمْقِرُئ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد هللا ْبن ُمَحمَّد النيسابوري  َأْخَبَرِني ُمَحمَّ
أبان   بن  الخضر  ثنا  حد  يقول:  يعقوب  بن  محمد  العباس  أبا  سمعت  َقاَل: 

األنصاري   الفضل  بن  العب اس  حدثني   ، ْبُن    -ببغداد   -الهاشمي  َداُوُد  َثَنا  َحدَّ
النَِّبيَّ صل ى هللا الزِ ْبرِ  َعاِئَشُة  َسَأَلْت  َقاَل:  َأِبيِه  ْبِن ُمَحمَّد َعْن  َجْعَفر  َعْن  َقاِن 

عليه وسل م حاجة فمنعها. فقالت: لو كانت عجوز بني َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ    َقاَل: »َأَتْذُكِريَنَها؟ َلَقَضْيَت َحاَجَتَها! َقاَل َفَغِضَب النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َلَقْد آَمَنْت ِبي ِحيَن َكَفَر النَّاُس، َوآَوْتِني ِحيَن َطَرَدِني النَّاُس، َوَأْعَطْتِني   َوَّللاَّ
ِمْن   َرَزَقِني  َوَما  اْلَوَلَد  ِمْنَها  تعالى  هللا  ورزقني  هللا،  في سبيل  فأنفقته  َماَلَها 

 «.َواِحَدٍة ِمْنُكنَّ 

1977 2178 
إسناده ضعيف جدا.  
والحديث صحيح من  

 غير هذا الوجه 

يوسف بن ابي يوسف 
يعقوب بن ابراهيم  

 القاضي 

، حدثنا علي بن سراج، حدثنا  أخبرني األزهري، حدثنا علي بن عمر الحربي 
داود ابن إبراهيم األنطاكي، حدثنا الحسن بن شبيب، حدثنا يوسف بن أبي  

ِريُّ   َثَنا السَّ ْبُن َيْحَيى َعِن اْلَحَسِن َعْن َمْيُموَنَة َقاَلْت: َسَأْلَنا  يوسف القاضي، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلِهْجَراِن َفَقاَل: »ال َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن َيْهُجَر   َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

، َفِإَذا َلِقَي َأَحُدُهَما َصاِحَبُه  َأَخاُه َفْوَق َثالَثِة َأيَّاٍم، َفِإْن َماَتا َلْم َيْجَتِمَعا ِفي اْلَجنَّةِ 
 َفَسلََّم َعَلْيِه اْسَتَوَيا، َفِإْن َلْم َيُردَّ َعَلْيِه َفَقْد َبِرَئ َهَذا ِمَن اآلَخِر«  . 
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1978 1533 
إسناده تالف وقد ورد  
 نحوه من طرق حسنة 

عبد الرحمن بن جناح،  
 الكلوذاني 

ثنا محم د بن   ثنا عبد هللا بن إبراهيم الزبيبي، حد  َأْخَبَرَنا َعِليُّ بن أبي علي، حد 
ثنا عمرو بن أحمد بن السرح، أخبرنا عبد الر حمن بن جناح   سهل العط ار، حد 

َثِني ُعمَ  ، َحدَّ َثَنا َأُبو َثاِبٍت ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَِّ األنصاري  المدني  ، َحدَّ ُر  الكلوذاني 
ْبُن َراِشٍد َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َدَخَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  
ُه ِبالٌل ِبَغْيِر   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ِبالٍل َيْوًما ِمَن اأَليَّاِم َفَوَقَف ِباْلَباِب َساِئٌل، َفَردَّ َّللاَّ

اِئَل َوَهَذا  َشْيٍء، َفَقاَل َلُه َرُسو  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا ِبالُل َرَدْدَت السَّ ُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ِ ُكْنُت َصاِئًما َفَأَرْدُت َأْن ُأْفِطَر َعَلْيِه، َفَقاَل   التَّْمُر ِعْنَدَك؟« َقاَل: َبَلى َيا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأرَ  َ َوُهَو َعْنَك َراٍض، َفال ُتَخبِ ْئ النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ْدَت َأْن َتْلَقى َّللاَّ
 سألته«. َشْيًئا ُرِزْقَتُه، َوال تمنع شيئا 

إسناده تالف وقد صح  1878 1979
 نحوه من طرق أخرى. 

عوف ْبن أبي عوف، 
 َأُبو سهل البخاري 

ْبِن   َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا   ، ْرَبْنِديُّ الدُّ ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  اْلَحَسُن  اْلَوِليِد  َأُبو  َأْخَبَرِني 
ُد ْبُن َسِعيِد ْبِن    -ببخارى   -ُسَلْيَماَن اْلَحاِفظُ  َثَنا ُمَحمَّ ثنا خلف بن محم د، َحدَّ حد 

ثنا محم د بن الحسن بن جعفر، حَ  رَّاُج، حد  َثَنا َعْوُف ْبُن َأِبي َعْوٍف  َمتٍ  السَّ دَّ
ِ َيْغَنُم ْبُن َساِلِم ْبِن َقْنَبٍر َعْن    -ببغداد   -َأُبو َسْهٍل البخاري   َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيتَِّقي  َأِبيِه َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َعْبٌد َحقَّ ُتَقاِتِه، َحتَّى َيْعَلَم َأنَّ َما َأَصاَبُه َلْم َيُكْن ِلُيْخِطَئُه، َوَما َأْخَطَأُه َلْم    َّللاََّ 

 َيُكْن ِلُيِصيَبُه«  .

1980 1799 
إسناده تالف والحديث  
صحيح من غير هذا  

 الوجه. 

علي ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد  
الوهاب ْبن جبلة، َأُبو  

الكاتب، يعرف  َأْحَمد 
 بالمروذي 

َثَنا َأُبو َأْحَمد َعِلي  ْبُن   ثنا أحمد بن بندار بن إسحاق، َحدَّ أخبرنا أبو نعيم، حد 
َأِبي  ْبُن  ِإْسَماِعيُل  َثَنا  مسار، َحدَّ ثنا يحيى بن هاشم الس  ْبِن جبلة، حد  ِد  ُمَحمَّ

ِ ْبِن َأِبي َأْوَفى َقاَل: َقاَل َرسُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َخاِلٍد َعْن َعْبِد َّللاَّ وُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 «. النََّسِب »اْلَوالُء ُلْحَمٌة َكُلْحَمِة 

1981 2223 

]راجع الزوائد  
[ والحديث  595/9

صحيح من غير هذا  
 الوجه 

خديجة بنت محمد بن  
علي بن عبد هللا  

الواعظة، المعروفة 
 بالشاهجانية  

اْلُحَسْين ْبن سمعون الواعظ. كتبنا عنها وكانت صاِلحة صادقة   َأَبا  َسِمَعت 
الربيع.  قطيعة  اْلُحَسْيِن    تسكن  َأُبو  َثَنا  َحدَّ َقاَلْت:  ُمَحمٍَّد  ِبْنُت  َخِديَجُة  َأْخَبَرْتَنا 

ُد ْبُن َأْحمَ  ِ ْبُن  ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ َد ْبِن ِإْسَماِعيَل ابن سمعون الواعظ، َحدَّ
ِ ْبُن َهاِشمٍ  َثَنا    -ُسَلْيَماَن ْبِن اأَلْشَعِث َقاَل: َكَتَب ِإَليَّ َعْبُد َّللاَّ ُثمَّ َلِقيُتُه َفَسَأْلُتُه َفَحدَّ

ْحَمِن ْبُن مَ  -ِبهِ  َثَنا َعْبُد الرَّ ْهِديٍ  َعْن معاوية بن صالح عن أبي عقبة َقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن َأَحٍد   اْلِكْنِديِ  َعْن ُمَعاِوَيَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َمْن َرَأْيَت َوَمْن َلْم َتَر؟   قال:  ِإال َوَأَنا َأْعِرُفُه َيْوَم اْلِقَياَمِة« َقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَّ
ِليَن ِمْن آَثاِر اْلُوُضوِء«    »من رأيت ومن لم أره، ُغرًّا ُمَحجَّ

1982 747 

]راجع الزوائد  
[. والحديث قد  491/4

صح من طرق أخرى 
 مرفوعا. 

أحمد بن يونس بن  
المسيب الضبي أبو  

 العباس 

يرفي   َأُبو َسِعيٍد ُمَحمَُّد بن موسى بن الفضل الص  َثَنا    - بنيسابور   -َأْخَبَرَنا  َحدَّ
ف ار األصبهاني  ُد ْبُن َعْبِد هللا بن أحمد الص  ِ ُمَحمَّ ثنا    -إمالء   -َأُبو َعْبِد َّللاَّ حد 

َثَنا ُمَحاِضٌر، َعْن ِهَشاٍم،  ، َحدَّ ب ي  البغدادي  أحمد بن يونس ابن المسيب الض 
َيْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيْشَرُب    َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: »ال َيْزِني اْلَعْبُد ِحينَ 

 اْلَخْمَر ِحيَن َيْشَرُب َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيْسِرُق ِحيَن يسرق وهو مؤمن« . 
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1983 715 
]راجع الزوائد  

[. وقد صح  406/4
 من طرق أخرى بنحوه. 

أحمد بن منصور بن  
 حبيب الخصيب أبو بكر 

ِإْسَماِعيَل   ْبِن  َعِليِ   ْبُن  ِإْسَماِعيُل  َأْخَبَرَنا  رزق،  بن  أحمد  بن  محم د  أخبرنا 
ثنا   َثَنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن َحِبيٍب َأُبو بكر المروزي  الخصيب، حد  ، َحدَّ اْلُخَطِبيُّ

َثَنا َهمَّاٌم، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل:   َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى عفان، َحدَّ
َوِر َقِد اْلَتَقَم اْلَقْرَن، َوَحَنا َظْهُرُه َيْنُظُر   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكْيَف َأْنَعُم َوَصاِحُب الصُّ َّللاَّ

يَّاِن، َلْم َيْطِرْف َقطُّ َمَخاَفَة َأْن ُيْؤَمَر ِمنْ  ِقَبِل    ِتَجاَه اْلَعْرِش َكَأنَّ َعْيَنْيِه َكْوَكَباِن ُدرِ 
 َذِلَك  « 

1984 1230 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  335/6

صحيح من غير هذا  
 الوجه 

حريز بن عثمان بن جبر  
الرحبي الحمصي ابو  

 عثمان 

الِم ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب القرشي   أنبأنا سليمان    -بأصبهان   -أنبأنا َأُبو اْلَفَرِج َعْبُد السَّ
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى  ثنا بشر بن موسى َحدَّ ابن أحمد بن أي وب الطبراني حد 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب ْبِن نَ  َثَنا َعِليُّ ْبُن اأَلْشَيُب َقاَل ُسَلْيَماُن َوَحدَّ ْجَدَة َحدَّ
ْرَعِبيُّ  الشَّ َزْيٍد  ْبُن  ِحبَّاُن  َثَنا  َحدَّ َحِريُز بن عثمان  َثَنا  َحدَّ َقاال:  َوَقاَل    - َعيَّاٍش. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:   -اأَلْشَيُب: حب ان ِ ْبِن َعْمٍرو َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ
يَن الَِّذيَن  »اْرَحُموا ُترْ  َحُموا، َواْغِفُروا ُيْغَفْر َلُكْم، َوْيٌل أَلْقَماِع اْلَقْوِل، َوْيٌل ِلْلُمِصرِ 

وَن َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم يعلمون«   ُيِصرُّ

1985 2086 

]راجع الزوائد  
[. والمرفوع  326/9

من الحديث صحيح  
من طرق أخرى، بل  
عده السيوطي من  

 المتواتر. 

هارون ْبِن ُمَحمَّد ْبن   
َعْبد الملك ْبن أبان ْبن  
أبي حمزة، َأُبو ُموَسى  
الكاتب، المعروف بابن  

يَّات:  الزَّ

ِ اْلُحَسْيِن ْبِن ِإْسَماِعيَل اْلَمَحاِمِلي ِ   -ِبَخطِ هِ   -قرأت في كتاب القاضي أبي عبيد َّللاَّ
ُعَمر  ْبن  َعِلي   اْلَحَسن  َأُبو  َأْخَبَرَنا  اْلَفْتِح،  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا  ُثمَّ 
ِد ْبِن َعْبِد   َثَنا َهاُروُن ْبُن ُمَحمَّ َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل َقاَل: َحدَّ الدارقطني، َحدَّ

يَّاُت اْلَكاِتُب، حد ثنا ابن النطاح، حدثني أبو اليقظان سحيم بن حفص،  اْلَمِلِك الزَّ
َثَنا ِإْبَراِهيُم  ِ ْبُن َحَسِن ْبِن َحَسٍن، َحدَّ َثِني َعْبُد َّللاَّ حدثني جويرية بن أسماء، َحدَّ

ِ ْبَن الزَُّبْيِر َأنَّ ُمَعاِوَيَة َعَزَم َعَلى َأْن   ِد ْبِن َطْلَحَة َقاَل: َبَلَغ َعْبَد َّللاَّ َيُحجَّ ْبُن ُمَحمَّ
َوَيْقِبَض َماال الْبِن الزَُّبْيِر، َفَخَرَج ِبَمْن َخفَّ َمَعُه َفَبَلَغِني، َفَخَرْجُت ِإَلْيِه، َفَرَأْيُت  
َخْيال َمْرُبوَطًة َوآَلًة ِمْن آَلِة اْلَحْرِب، َفُقْلُت َلُه: ُتِريُد َأْن ُتَقاِتَل؟ َقاَل: ِإي َوالَِّذي  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: ال ِإَلَه ِإال ُهَو، ِإنَّ أَ  َثِني َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِبي َحدَّ
 َشِهيٌد«. »َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو 

1986 443 
/  3]راجع الزوائد 

[. والحديث له  269
 طريق آخر حسن.

محمد بن يحيى بن  
 ناصح 

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن   ِ ْبِن َشْهَرَياَر اأَلْصَبَهاِنيُّ َحدَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ حد 
ثنا عف ان بن   َثَنا محم د بن يحيى بن ناصح بسر مرى حد  َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ َحدَّ

ُث   ثنا سعيد بن زيد قال سمعت أبا سليمان القصرى ُيَحدِ  َعْن ُعْقَبَة مسلم حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ُيْحَمُل   َثَنا َأُبو َبْكَرَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ْبِن ُصْهَبان َقاَل َحدَّ
َراِط َتَقاُدَع اْلَفَراِش ِفي  َراِط، َفَتَتَقاَدُع ِبِهْم َجْنَبَتا الصِ  النَّاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى الصِ 

َفُينْ  للمالئكة، والنبيين، والشهداء النَّاِر  ُثمَّ يؤذن  َيَشاُء،  َمْن  ِبَرْحَمِتِه   ُ ِجي َّللاَّ
ُ َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاَل َذرٍَّة ِمَن اإِليَماِن«   ُعوَن، َوُيْخِرُج َّللاَّ  َوُيَشفَّ
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1987 1180 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  232/6

رواه أحمد وغيره من  
 طريق حسن.

الحسين بن محمد بن  
يحيى الصائغ العكبري  

يعرف بابن   هللا،ابو عبد 
 العاقولي 

َثَنا ُمَحمَّد ْبن َيْحَيى ْبن ُعَمر ْبن َعِلي  ْبِن   َأْخَبَرِني َأُبو عبد هللا العاقولي، َحدَّ
ثنا جدي عمر بن   -ِبُعْكَبَرا ِفي َسَنِة تسع وثالثين وثالثمائة  -َحْرٍب الطَّاِئيُّ  حد 

َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم َعْن ُسْفَياَن َعِن اأَلْجَلِح َعْن َيِزيَد ْبِن اأَلَصمِ ، علي  ب ن حرب، َحدَّ
ُ َعَلْيِه وسل م: ما شاء هللا وشئت،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِللنَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ُ ا؟ ُقْل َما َشاَء َّللاَّ ِ ِندًّ  َوْحَدُه« فقال: »أجعلتني ّلِلَّ

1988 1716 

]راجع الزوائد  
[. وقد روي 144/8

الحديث من طرق  
 أخرى صحيحة

علي ْبن َأْحَمد، َأُبو 
 الحسين الحراني 

ِ ْبن َعِلي  ْبِن ِعَياٍض اْلَقاِضي َوَأُبو َنْصٍر   -ِبُصورَ   -َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد َّللاَّ
َقاال: َأْخَبَرَنا محمد بن أحمد بن    -ِبَصْيَدا   - اْلُحَسْيِن ْبِن َأْحَمَد اْلَورَّاقُ   َعِليُّ ْبنُ 

َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد َأُبو اْلُحَسْيِن اْلَحرَّاِنيُّ  ثنا    - ببغداد  -جميع الغساني، َحدَّ حد 
َعْن ُعْرَوَة   عبدان بن الجنيد العسكري، أخبرنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َعِن الزُّْهِري ِ 

اَعِة   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْسَأُل َعِن السَّ َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َما َزاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َك ُمْنَتهاها}َحتَّى َنَزَلْت:   [. 44]النازعات  {ِفيَم َأْنَت ِمْن ِذْكراها. ِإلى َربِ 

1989 1486 

]راجع الزوائد  
والحديث  [. 293/7

صحيح من غير هذا  
 الوجه. 

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن 
 عبيدة، القومسي 

، َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن   ِ ْبِن شهريار األصبهاني  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِد ْبِن ُعبَ  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ ثنا    -ببغداد  -ْيَدَة القومسي  َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ حد 

ْعِبيِ  َعْن َأِبي ُبْرَدَة   َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَفزَاِريُّ َعْن َماِلِك ْبِن ِمْغَوٍل َعِن الشَّ أبي، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَحَياُء َواإِليَماُن   َعْن َأِبي ُموَسى َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َجِميًعا«.وَناِن ال َيْفَتِرَقاِن ِإال َمْقرُ 

1990 666 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  281/4

صحيح، مروي من 
 طرق عدة.

أحمد بن محمد بن  
الضحاك المتوثي أبو 

 عبد هللا 

ِد ْبِن   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َخَلِف ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو طاهر عمر بن إبراهيم الفقيه، َحدَّ
ثنا إسحاق بن   ، حد  اِك اْلَمتُّوِثيُّ حَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن الضَّ ل، َحدَّ َجيَّاَن الخال 

ثنا محاضر ]بن المورع   ْعَمِش، َعْن َأِبي َعِن األَ   الهمداني[،وهب العالف، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيْمَرُض ُمْؤِمُن   ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ ِمْن   َخَطاَياُه« َوال ُمْؤِمَنٌة، َوال ُمْسِلٌم َوال ُمْسِلَمٌة، ِإال َحطَّ َّللاَّ

1991 1194 

]راجع الزوائد  
والحديث  [. 261/6

صحيح من غير هذا  
 الوجه. 

 حميد بن المبارك العطار 

ار،   ف  ِ المعدل، أنبأنا إسماعيل بن محم د الص  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َأْنَبَأَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو   ثني خالي حميد بن المبارك، َحدَّ ثنا الحسن بن إسحاق العط ار، حد  حد 

ِ َعْن َرُسوِل  ِإْسَماِعيَل   ُب َعِن اأَلْعَمِش َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد َّللاَّ اْلُمَؤدِ 
ِ ْبِن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »استقرءوا اْلُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة، ِمْن َعْبِد َّللاَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َجَبٍل، وسالم مولى أبي حذيفة«   َمْسُعوٍد، َوُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب، َوُمَعاِذ ْبنِ 

إسناده فيه ضعف.   520 1992
 وله شواهد صحيحة 

أحمد بن داود بن جابر  
 السراج أبو جعفر 

ثنا  ثنا عبد الباقي بن قانع القاضي حد  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن القطان حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا  ثنا إسماعيل بن جعفر َحدَّ ثنا عب اد بن موسى حد  أحمد ابن داود بن توبة حد 

. َقاَل: َلمَّا َخَرْجَنا ِمْن    ِإْسَراِئيُل َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعْن َهاِنِئ بن هبيرة َعْن َعِليٍ 
بيدها وقال   فتناولها على وأخذ  َيا عم  َعمِ   َيا  ُتَناِدي:  َحْمَزَة  اْبَنُة  ْتَنا  َتَلقَّ َمكََّة 
، َوَزْيٌد،  لفاطمة: دونك. فحملتها حتى َقِدَمْت ِبَها اْلَمِديَنَة، َفاْخَتَصُموا ِفيَها: َعِليٌّ

َفٌر: اْبَنُة َعمِ ي َوَخاَلُتَها  وجعفر، فقال على: أنا آخذها َوِهَي ِبْنُت َعمِ ي. َوَقاَل َجعْ 
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َتْحِتي. َوَقاَل َزْيٌد: اْبَنُة َأِخي، َفَقَضى النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ عليه وسلم بها ِلَخاَلِتَها  
: »َأْنَت ِمنِ ي َوَأَنا ِمْنَك« َوَقاَل ِلَجْعَفٍر:   «.َوَقاَل: »اْلَخاَلُة ِبَمْنِزَلِة اأُلم ِ  ُثمَّ َقاَل ِلَعِليٍ 

ْشَبْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي« َوَقاَل ِلَزْيٍد: »َأْنَت َأُخوَنا وموالنا« فقال: يا رسول هللا  »أَ 
َضاَعِة«  ُجَها، َفَقاَل: »ِإنََّها اْبَنُة َأِخي ِمَن الرَّ  َتَزوَّ

إسناده ضعيف. وله   500 1993
 شواهد صحيحة 

أحمد بن الحسين بن  
 نصر الحذاء أبو جعفر 

أحمد بن  ثنا  القاضي حد  أحمد بن كامل  أخبرنا  بكر  َأِبي  ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
ثنا   َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُعَبْيِد ْبِن َأِبي ُكَرْيَمَة حد  الحسين ابن نصر أبو جعفر َحدَّ

َثَنا َأُبو الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر. َقاَل: َخرَ  ثنا أبي َحدَّ ْجَنا عمى عبد الملك بن عمر حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َغْزَوٍة َوَمَعَنا ِإِبٌل َعَلْيَها َأْجَراٌس. َفَقاَل   َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُمُروا ِبَهِذِه اأَلْجَراِس َفْلُتْقَطْع«   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

1994 543 
]راجع الزوائد  

وللحديث  [. 525/3
 شواهد صحيحة. 

أحمد بن شاكر البلخي  
 أبو جعفر 

ِد ْبِن َأِبي عمرو االستوائى أخبرنا على    َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن َشاِكٍر اْلَبْلِخيُّ   ثنا محم د بن مخلد َحدَّ بن عمر الحافظ حد 

ثني يحيى بن بكير. أخبرنا محم د بن الحسين القط ان    - واللفظ له  -قال حد 
إسماعيل   أبو  ثنا  حد  اأَلَدِميُّ  َيْحَيى  ْبِن  ُعْثَماَن  ْبُن  َأْحَمُد  بن  َأْخَبَرَنا  محم د 

معاوية  أبي  ابن  ثني  حد  قال  ُبَكْيٍر  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  َيْحَيى  َثَنا  َحدَّ إسماعيل 
الخضرمي عن سليمان بن زياد الخضرمي عن عبد هللا الحارثي أن ابن ُجْزٍء 

، َوَكاَن َأْعَمى، الزَُّبْيِديِ  َقاَل: َكاَن ُيْرَسُل ِإَليَّ َفَأْمِسُك َعَلْيِه اْلُمْصَحَف َوُهَو َيْقَرأُ 
َفَعَرَض له حقن من بول فدعا َجاِرَيًة َلُه َفَجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُه َثْوًبا ُثمَّ َقاَل َسِمْعُت  
ُط َأَحُدُكْم ِلَبْوِلِه َوال ِلَغْيرِِه ُمْسَتْقِبلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ال َيَتَغوَّ   َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُبوا«اْلِقْبلَ  ُقوا َأْو َغرِ   ِة، َوال ُمْسَتْدِبَرَها، َشرِ 

1995 209 
إسناده ضعيف 
وللحديث شواهد  

 بعضها صحيح 

محمد بن حماد بن  
 إسحاق األزدي القاضي 

َأْخَبَرِني َأُبو َطاِلٍب ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَفِقيُه قال أنبأنا علي  بن عمر الحافظ بن  
ِ ْبُن  حم اد قال نبأنا   َثاِبٍت قال نبأنا َعْبُد َّللاَّ َأِبي  اْلَعِزيِز ْبِن  ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد 

ِ ْبِن اْلَحَسِن   ِه َعْبِد َّللاَّ ِ ابن َحَسِن ْبِن َحَسٍن َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  ُموَسى ْبِن َعْبِد َّللاَّ
اِلٍب. قال: كان النبي هلل  َعْن َأِبيِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ  َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي طَ 
ِحيِم ِفي َصالِتِه. ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْقَرُأ: ِبْسِم َّللاَّ

1196 1738 

مرسل. وقد صح من  
حديث معاوية بن أبي  

سفيان رضي هللا  
 عنهما 

علي ْبن الجعد ْبن عبيد،  
 َأُبو الحسن الجوهري  

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْعُقوَب المقرئ،  َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ِ ْبُن َأِبي الفتح، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ
ا   زَّاِق ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َعِليِ  ْبِن اْلَجْعِد َقاَل: َسِمْعُت َأِبي َيُقوُل: َلمَّ َثِني َعْبُد الرَّ َحدَّ

اْلَجْوَهِر، َفَناَظَرُهْم َعَلى َمَتاٍع َكاَن َمَعُهْم، ُثمَّ َنَهَض    َأْحَضَر اْلَمْأُموُن َأْصَحابَ 
اْلَمْأُموُن ِلَبْعِض حاَجِتِه، ثم خرج فقام ُكلُّ َمْن َكاَن ِفي اْلَمْجِلِس ِإال اْبَن اْلَجْعِد،  

مَّ اْسَتْخالُه َفَقاَل َلُه:  َفِإنَُّه َلْم َيُقْم، َقاَل: َفَنَظَر ِإَلْيِه اْلَمْأُموُن َكَهْيَئِة اْلُمْغَضِب، ثُ 
َيا َشْيُخ َما َمَنَعَك أن َتُقوَم ِلي َكَما َقاَم َأْصَحاُبَك؟ َقاَل: َأْجَلْلُت َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: َوَما ُهَو؟ َقاَل َعِليُّ   ِلْلَحِديِث الَِّذي َنْأِثُرُه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

اْلَجْعِد: َسِمْعُت اْلُمَباَرَك ْبَن َفَضاَلَة َيُقوُل: َسِمْعُت اْلَحَسَن َيُقوُل: َقاَل النَِّبيُّ  ْبُن  
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َجاُل ِقَياًما َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأَحبَّ َأْن َيَتَمثََّل َلُه الرِ  َصلَّى َّللاَّ
 النَّاِر« 

1197 1330 

إسناده ضعيف. وهو  
من هذا الوجه غريب.  
وقد صح من حديث  
النعمان بن بشير  

 رضي هللا تعالى عنه.

سعيد بن زكريا القرشي  
 المدائني ابو عمر 

ثنا إبراهيم بن  ، حد  ثنا إسحاق بن أحمد بن علي  َأْخَبَرَنا َأُبو نعيم الحافظ، حد 
ثنا الحسن بن عثمان   ثني سعيد بن زكري ا خالد ابن يوسف، حد  يادي، حد  الز 

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر  ، َعْن ُمَحمَّ َثَنا الزَُّبْيُر ْبُن َسِعيٍد اْلَهاِشِميُّ المدائني، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلَحالُل َبيِ ٌن، َواْلَحَرامُ  ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ   ْبِن َعْبِد َّللاَّ

َبيِ ٌن، َوَبْيَن َذِلَك ُأُموٌر ُمْشَتِبَهٌة، َمْن َتَرَكَها َكاَن َأْوَقى ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َقاَرَبَها  
 َكاَن َكاْلُمْرِتِع ِإَلى َجاِنِب اْلِحَمى ُيوِشُك أن يقع فيه«  . 

1198 1158 

إسناده ضعيف. وهو  
في الصحيح من  

بن زيد   عبد هللاحديث 
بن عاصم المازني  

 رضي هللا عنه. 

الحسين بن عبد هللا بن  
شاكر السمرقندي ابو  

 علي 

ِد ْبِن ُيوُسَف اْلَعالُف. َقاال: َأْخَبَرَنا   أخبرنا الحسين ْبُن َأِبي َبْكٍر َوُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَّ
َعْبِد   ْبُن  ُد  َثَنا  ُمَحمَّ َحدَّ َشاِكٍر،  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  ُحَسْيُن  َثَنا  َحدَّ إبراهيم،  هللا بن 

َثَنا ُعَمُر ْبُن َأيُّوَب َعْن َمَصاِد ْبِن َعْقَبَة  ُد ْبُن َمْهَراَن َأُبو َجْعَفٍر اْلَجمَّاُل، َحدَّ ُمَحمَّ
َثِني عَ  بَّاُد ْبُن َتِميٍم َعْن َأِبيِه. َقاَل: َرَأْيُت  َعْن ِزَياِد ْبِن َسْعٍد َعِن الزُّْهِريِ  َقاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْسَتْلِقًيا َعَلى َظْهرِِه، َراِفًعا ِإْحَدى ِرْجَلْيِه َعَلى   َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 األخرى.

1199 658 
إسناده ضعيف. وهو  

صحيح من حديث أبي  
 هريرة.

أحمد بن محمد بن  
الكاتب أبو  سليمان 

 جعفر 

ثنا   حد  الواعظ،  أحمد  بن  عمر  ثنا  حد  الطناجيري،  َعِليٍ   ْبُن  اْلُحَسْيُن  َأْخَبَرِني 
ُد ْبُن َيِزيَد ْبِن َكِثيٍر  َثَنا ُمَحمَّ أحمد ابن محم د بن سليمان بن حبش الكاتب، َحدَّ

َثَنا اأَلْعَمِش، َعْن َأبِ  ثنا أبو بكر بن عياش، َحدَّ ، حد  َفاِعيُّ ي َصاِلٍح، َعْن َأِبي  الرِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُكلُّ َأْهِل النَّاِر َيَرى   َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َأْهِل   َوُكلُّ  َحْسَرًة،  َعَلْيِهْم  َفَيُكوَن  ُ؟  َهَداَنا َّللاَّ َلْو  َفَيُقوُلوَن:  اْلَجنَِّة،  ِمَن  َمْنِزَلَتُه 

ُ! َفَهَذا اْلَجنَّ   ُشْكُرُهْم« ِة َيَرى َمْنِزَلَتُه ِمَن النَّاِر َفَيُقوُلوَن: َلْوال َأْن َهَداَنا َّللاَّ

2000 1761 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث عمرو  
بن العاص رضي هللا 

 عنه.

علي ْبن دوست ْبن  
َأْحَمد ْبن شبابة، َأُبو  

 الحسن 

َثَنا   ثنا محم د بن المظف ر الحافظ، َحدَّ ُل، حد  ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َأْحَمَد اْلُمَعدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
بن   حميد  ثنا  حد  البلخي،  شبابة  بن  أحمد  ْبِن  ُدَوْسَت  ْبُن  َعِليُّ  اْلَحَسِن  َأُبو 

َثَنا َيْحَيى ْبُن َيَماٍن َعْن َأِبي ِسَناٍن َعْن َحِبيِب   ْبِن َأِبي َثاِبٍت َعْن َعْبِد  الربيع، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َأَحبُّ النَّاِس ِإَلْيَك؟   ِ ْبِن ُعَمَر َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ

َجاِل؟ َقاَل: »  َأُبوَها«.َقاَل: »َعاِئَشُة« ِقيَل: ِإنََّما َنْعِني ِمَن الرِ 

2001 657 

إسناده ضعيف. وقد  
عبد  صح من حديث  

بن عمرو رضي   هللا
 هللا عنهما. 

أحمد بن محمد بن  
سليمان العالف أبو  

المعروف بابن   الحسن،
 الفأفأ 

َعِليٍ   ْبُن  ِإْسَماعيُل  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َثِني  َحدَّ جعفر،  بن  مخلد  بن  ِإْبَراِهيُم  َأْخَبَرَنا 
ِد ْبِن سليمان العالف  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ يعرف بابن    -اْلَخْطِبيُّ

ثنا طالوت بن عب اد    -َتاِبهِ ِإْمالًء ِمْن كِ   - الفأفأ، َسَنَة َأْرَبٍع َوَثَماِنيَن َوِماَئَتْينِ  حد 
َثَنا َأُبو ُأَماَمَة َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى  ثنا فضال بن جبير َحدَّ ، حد  يرفي  الص 

ْمِس ِمْن  ُل اآلَياِت ُطُلوُع الشَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َأوَّ  َمْغِرِبَها« َّللاَّ
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2002 783 

إسناده ضعيف. وقد  
عبد  صح من حديث  

بن عمرو رضي   هللا
 هللا عنهما. 

محمد بن سعيد الكاتب  
 أبو عبد هللا 

َسِعيٍد   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ  ِ َّللاَّ َعْبِد  َأُبو  َأْخَبَرَنا   ، الواسطي  العالء  أبو  القاضي  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َأُبو ُعْثَماَن َبْكَراُن ْبنُ   -ببغداد من كتابه   -الكاتب َحْمَداَن ْبِن سهالن،    َحدَّ

ثني أبي،  ثنا داود بن أي وب األيلي، حد  ثنا محم د بن أحمد بن موسى، حد  حد 
ِ ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن   َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا بكر بن صدقة، َحدَّ حد 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّللاََّ ال    ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 
يقبض العلم انتزاعا ِمَن النَّاِس؛ َوَلِكْن َيْقِبُض اْلِعْلَم ِبَقْبِض اْلُعَلَماِء َحتَّى ِإَذا َلْم  

اال«  َوَذَكَر َبِقيََّة اْلَحِديثِ   ُيْتَرْك َعاِلًما؛ اتََّخَذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ

2003 172 
إسناده ضعيف. وقد  

عبد  صح من حديث  
 بن عمرو  هللا

محمد بن جعفر بن زيد  
 المكتب أبو الطيب 

الط ي ب محم د بن   نبأنا أبي أبو  ْبُن ُمَحمٍَّد من حفظه قال  اِر  اْلَغفَّ َثَنا َعْبُد  َحدَّ
جعفر المكتب قال نبأنا عبد هللا بن محم د البغوي  قال نبأنا طالوت بن عب اد  
ُ َعَلْيهِ  ُأَماَمَة، َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأِبي   قال نبأنا فضال ابن ُجَبْيٍر، َعْن 

ْمِس ِمْن  ُل اآلَياِت ُطُلوُع الشَّ  َمْغِرِبَها« َوَسلََّم َقاَل: »َأوَّ

2004 659 
إسناده ضعيف. وقد  

عبد  صح من حديث  
 بن أبي الجدعاء  هللا

أحمد بن محمد بن سهل  
األدمي الصوفي أبو  

 العباس 

ثنا أبو العب اس   ثنا محم د بن علي بن حبيش، حد  خبرنا أبو نعيم الحافظ، حد 
ثنا يوسف بن موسى القط ان،   ، حد  وفي  أحمد ابن محم د بن سهل بن عطاء الص 
َثَنا اْلَحَكُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َعِن َقَتاَدَة، َعْن  ثنا الحسن ابن بشر البجلي، َحدَّ حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َأِبي َمِليح، َعْن َوا ِثَلَة ْبِن اأَلْسَقِع َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َتِميٍم« »َيْدُخُل اْلَجنََّة ِبَشَفاَعِة َرُجٍل ِمْن ُأمَِّتي َأْكَثُر ِمْن َبِني 

2005 1726 
إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث جابر  

 رضي هللا عنه. 

ِإْسَماِعيل ْبن  علي ْبن 
الحكم، َأُبو الحسن  
 البزاز، يعرف بعلوية 

َثَنا َأُبو اْلَحَسن علي   ِد ْبِن حم اد الواعظ، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
اْلَحاِفظِ  عبد  ْبن  ُمَحمَّد  َوِعْشِريَن    -ْبن  َثَماٍن  َسَنَة  اآلِخَرِة  ُجَماَدى  ِفي  ِإْمالًء 

َحْرٍب   - ائةوثالثم ْبُن  َوَأْحَمُد  اْلَحَكِم  ْبِن  ِإْسَماِعيَل  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َسَنِة   - َحدَّ ِفي 
ثنا    -َثَماٍن َوَخْمِسيَن َوِماَئَتْينِ  ِد ْبِن َعمَّاٍر اْلُكوِفيُّ َقاُلوا: حد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َوَحدَّ

َثَنا َمْنُصوُر ْبُن َأِبي ا لت، َحدَّ أَلْسَوِد َعِن اأَلْعَمِش َعْن َعْمِرو ْبِن  محم د بن الص 
اَن َقاَل: ُكْنُت َمَع النَِّبيِ  َصلَّى  ُمرََّة َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي اْلَجْعِد َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ

ُ َعَلْيِه وسلم، َفَمرَّ ِبَعمَّاِر ْبِن َياِسٍر َوُأمُُّه َوَأُبوُه ُيَعذَُّبوَن َفَقاَل: »اْصِبرُ  وا آَل َّللاَّ
 َياِسٍر َفِإنَّ َمْوِعَدُكُم اْلَجنَُّة«  .

2006 392 
إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث جابر  

 رضي هللا عنه 

محمد بن نصر بن  
سليمان األثرم المخرمي  

 أبو األخوص 

ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحمَّاٍد اْلَواِعُظ ِفي َسَنِة َثَماٍن   َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا َأُبو اْلَحَسن َعِليُّ ْبن ُمَحمَّد ْبن ُعَبْيٍد اْلَحاِفُظ ِإْمالًء ِفي َسَنِة  وأربعمائة، َحدَّ

َثنِ   -َثَماٍن َوِعْشِريَن وثالثمائة  ُد ْبُن َنْصٍر َأُبو اأَلْحَوصِ َقاَل َحدَّ في سنة   -ي ُمَحمَّ
زَّاِق َعِن اْلُمْعَتِمِر ْبِن   -سبعين ومائتين  َثَنا َعْبُد الرَّ ثنا يعقوب بن القاسم َحدَّ حد 

اِنيِ  َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َعْن َأِبي اْلَبْخَتِريِ   ُسَلْيَماَن َعِن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل اْلَحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َعنْ  َوَقاَل َلُه َعمَّاٌر َوُهَو    -ُعْثَماَن. َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

َأَبًدا  ْهُر  الدَّ َهَكَذا  َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ    -ُيَعذَُّب:  َعَلْيِه   ُ َلُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َفَقاَل 
 نَُّة«  اْغِفْر آلِل َياِسٍر، َمْوِعُدُكُم اْلجَ 
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2007 566 
إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث جابر  
 رضي هللا تعالى عنه 

أحمد بن عبد الرحمن  
بن الفضل الكزبراني أبو  

 بكر

َأْخَبَرِني اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّد ْبُن َعِلي  الواسطي أخبرنا أبو الط ي ب عبد  
ِ ْبِن غيالن الحر از   َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ الغفار ابن عبد هللا المقرئ َحدَّ

ثنا أحمد بن عبد الر حمن بن الفضل اْلَحرَّاِنيُّ  َبٍع َوَأْرَبِعيَن  َسَنَة َأرْ  -السوسي حد 
ِ ْبُن َعْبِد اْلَمِجيِد ومعه ابن    -َوِماَئَتْينِ  َثَنا اْلَحَنِفيُّ ُعَبْيُد َّللاَّ َداِر كعب، َحدَّ ِفي 

  ِ َصاِلٍح َعْن َسَلَمَة ْبِن َوْهَراٍم َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   َم: »َلْيَس َعَلى َخاِئٍن َقْطُع«  َصلَّى َّللاَّ

2008 1437 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث جابر  

رضي هللا   عبد هللاابن 
 عنه.

ِ ْبن ِإْبَراِهيم ْبِن  َعْبد َّللاَّ
ِد ْبِن اْلَحَسن،   ُمَحمَّ

 األزدي الضرير 

اْلَبْرَقاِنيُّ  ْبُن  َأْخَبَرَنا   ِ َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرِني  االسماعيلي،  إبراهيم  بن  أحمد  أخبرنا   ،
ِريرُ  َثِني   - ِبَقْصِر ابن هبيرة  -ِإْبَراِهيَم الضَّ ثنا الحسن بن علي  الحلواني، َحدَّ حد 

اَعَة ْبِن الزَُّبْيرِ  َمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث َعْن ُمجَّ وَّاُم َوَكاَن ُشْعَبُة َيُقوُل ا  -َعْبُد الصَّ لصَّ
ُ َعَلْيِه    -اْلَقوَّامُ  َعِن اْلَحَسِن َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُجَل ال َيزَاُل َراِكًبا َما َداَم ُمْنَتِعال«   َعاِل، َفِإنَّ الرَّ  َوَسلََّم: »اْسَتْكِثُروا ِمَن النِ 

2009 786 

إسناده ضعيف. وقد  
من حديث أم  صح 

المؤمنين عائشة رضي 
 هللا عنها. 

محمد بن سهل بن  
إسماعيل المؤدب أبو  

 بكر

ُد ْبُن   َثَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َطْلَحَة ْبن َأْحَمَد ْبن هارون الواعظ، َحدَّ
ثنا محم د بن سهل المؤد ب،   ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم، حد  ثنا سريج بن يونس، َعْبِد َّللاَّ حد 

َثَنا َأُبو ِإْسَماِعيَل، َعْن َيْعُقوَب ْبِن َعَطاٍء، َعْن َأِبيِه، َعِن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس   َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بثالثة َأْثَواٍب ِبيٍض َلْيَس ِفيَها َقِميٌص   َن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل: ُكفِ 

 َوال ِعَماَمٌة. 

2010 802 
إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث أبي  
 هريرة رضي هللا عنه. 

محمد بن صالح بن عبد  
الرحمن األنماطي أبو  

 معروف بكيلجة  بكر،

ثنا الحسين بن إسماعيل   ، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن مهدي 
أيوب،   بن  يحيى  أخبرنا  مريم،  أبي  بن  صالح  بن  محم د  ثنا  حد   ، المحاملي 
ثه قال:   أخبرني يحيى ابن سعيد، َأْخَبَرِني َأُبو َصاِلٍح: َأنَّ َرُجال ِمْن َبِني أسد حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  مررت عل َثِني َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبذِة َفَحدَّ ى أبي َذرٍ  ِبالرَّ
َيُقوُل: »ِمْن َأَشدِ  أمتي حبا لي أناس َيُكوُنوَن َبْعِدي َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيْعِطي َأْهَلُه 

 َوَماَلُه ِبَأْن َيَراِني«  

2011 874 
ضعيف. وقد  إسناده 

صح من حديث أبي  
 هريرة رضي هللا عنه. 

إبراهيم بن شماس  
 السمرقندي أبو إسحاق 

ِ ْبُن َعْبِد الرحمن  َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َعْبُد َّللاَّ ُد ْبُن َأْحَمَد بن رزق، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا مُ  ثنا إبراهيم بن شم اس، َحدَّ ثنا أحمد بن مالعب، حد  ْسِلُم ْبُن  العسكري، حد 

 ُ َخاِلٍد، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »إذا زنت وليدة أحدكم فليجدها وال يثرب عليها، فإن عادت  

ْب َعَلْيَها، َفِإْن َعاَدْت   َفْلَيْجِلْدَها الحد وال يثرب عليها، َفِإْن  فليجدها اْلَحدَّ َوال ُيَثرِ 
 َعاَدِت الرَّاِبَعَة َفْلَيِبْعَها َوَلْو ِبَحْبٍل ِمْن َشْعٍر« 

2012 1767 
إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث أبي  
 هريرة رضي هللا عنه. 

علي ْبن صالح ْبن  
جعفر، َأُبو الحسن  

 السمسار 

  ِ َأُبو َعْبِد َّللاَّ ِ ْبُن  َأْخَبَرِني  َأُبو اْلَعبَّاِس َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا  ُد ْبُن َعْبِد الواحد،  ُمَحمَّ
ْمَسارُ  َثَنا َعِليُّ ْبُن َصاِلِح ْبِن َجْعَفٍر السِ  ، َحدَّ من    -ُموَسى ابن إسحاق الهاشمي 

ِ ْبُن َيْحَيى ْبِن َمْعُروٍف األعرج، حد    -أصل كتابه، وكان ثقة َثَنا َعْبُد َّللاَّ ثنا  َحدَّ
ِه   ُل َعْن َبْهِز ْبِن َحِكيٍم َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  الَّ َثَنا َأُبو ِهالٍل الدَّ حبيب بن نصر، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَما َيْخَشى الَِّذي َيْرَفُع َرْأَسُه َقْبَل   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َرْأَسُه َرْأَس ِحَماٍر؟«  . اإِلَماِم، َوَيَضُعُه َقْبَل اإِلَماِم أَ  َل َّللاَّ  ْن ُيَبدِ 
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2013 1543 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث  

الحسن ابن علي رضي  
 هللا عنهما. 

عبد الرحمن بن ُمَحمَّد 
بن عبد الرحمن بن  

هالل، أبو ُمَحمَّد القرشي  
امي  المعروف بأبي   الش 

 صخرة الكاتب  

اِهُد،   َثَنا َطْلَحُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر الشَّ ، َحدَّ َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ
ْحَمنِ  َثَنا َأُبو َصْخَرَة َعْبُد الرَّ ْحَمِن. َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن  َحدَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ  ْبُن ُمَحمَّ

 . امي  ثنا عبد الر حمن بن محم د الش  ٍد العتيقي، أخبرنا محم د بن المظفر، حد  ُمَحمَّ
قَّاِق، أخبرنا علي بن عمر الحضرمي،  ِر الدَّ ِد ْبِن اْلُمَظفَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ وَأْخَبَرَنا ُمَحمَّ

َثنَ  ُد ْبُن  َحدَّ َثَنا ُلَوْيٌن ُمَحمَّ ، َحدَّ امي  ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرحمن الش  ا َعْبُد الرَّ
َثَنا َعتَّاُب ْبُن َبِشيٍر َعْن ُخَصْيٍف، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر:  ُسَلْيَماَن َقاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعلَّ  َم َأَحَد اْبَنْي َعِليٍ  ِفي اْلُقُنوِت »اللَُّهمَّ اْهِدِني  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َتَولَّْيتَ  َوَتَولَِّني ِفيَمْن  َزاَد اْلَحْضَرِميُّ َوَعاِفِني ِفيَمْن َعاَفْيَت ُثمَّ    -ِفيَمْن َهَدْيَت، 

ْقَضى َوَباِرْك ِلي ِفيَما َأْعَطْيَت، َوِقِني َشرَّ ما قضيت إنك َتْقِضي َوال يُ   -اتََّفُقوا 
َعَلْيَك، َتَباَرْكَت َربََّنا َوَتَعاَلْيَت« َوِفي َحِديِث َطْلَحَة َواْبِن اْلُمَظفَِّر »ِإنَُّه ال َيِذلُّ َمْن  

 َواَلْيَت، َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت«  .

2014 700 
إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث ابن  
 عمر رضي هللا عنهما.

أحمد بن محمد بن يزيد  
ويعرف  الوراق،

 باإليتاخي 

َثَنا َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم، َحدَّ
َعْن   ُشَمْيَسَة،  َعْن  ُشْعَبُة،  َثَنا  َحدَّ شبابة،  ثنا  حد  اْلَورَّاُق،  َيِزيَد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن 

ُ َعَلْيِه وسلم َنهَ  ْبَياِن.َعاِئَشَة: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ  ى َعِن اْلَقَزِع ِللصِ 

2015 278 

رجال إسناده حديثهم  
حسن، عدا صاحب  

القاسم   وعداالترجمة، 
بن الحكم. وقد صح 
نحوه من حديث أبي  

 موسى األشعري.

محمد بن علي بن عبد  
 هللا القروي أبو عبد هللا 

ثنا   ، حد  ِ ْبِن َشْهَرَياَر، أخبرنا سليمان بن أحمد الط براني  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا القاسم  ثنا حفص بن عمر المهرقاني، حد  محم د بن علي القروي  ببغداد، حد 

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  ُسوَقَة َعْن    بن الحكم العربي، َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َلْيَلٍة   َر النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َأِبيِه. َقاَل: َأخَّ ُمَحمَّ
الَة.   َصالَة اْلِعَشاِء اآلِخَرَة ُهَنْيَهًة، َفَخَرَج َعَلْيَنا َفَقاَل: »َما َتْنَتِظُروَن؟« َقاُلوا: الصَّ

َماِء َفَقاَل:   «.نَُّكْم َلْن َتَزاُلوا ِفيَها َما اْنَتَظْرُتُموَهاَقاَل: »َأَما إِ  ُثمَّ َرَفَع َبَصَرُه ِإَلى السَّ
َماِء َما ُيوَعُدوَن،   َماِء، َفِإَذا َذَهَبِت النُُّجوُم ُأِتَي َأْهُل السَّ »النُُّجوُم َأَماٌن أَلْهِل السَّ

َذهَ  َفِإَذا  أُلمَِّتي،  َأَماٌن  َيا َوَأْصَحاِبي  َأِقْم  ُيوَعُدوَن،  َما  ُأمَِّتي  َأَتى  َأْصَحاِبي  َب 
 . ِبالُل!«

2016 790 

إسناده ضعيف. وقد  
صح نحوه من حديث  
المسور بن مخرمة  

 رضي هللا عنه. 

محمد بن السري بن  
 مهران الناقد 

ري   ثنا محم د بن الس  أخبرنا ابن شهريار، أخبرنا سليمان بن أحمد بن أي وب، حد 
َثَنا   ، َحدَّ ِ اأَلُرزِ يُّ اْلَبْغَداِديُّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ابن مهران الن اقد البغدادي 

ِ ْبُن َتمَّاٍم، َعْن َخاِلٍد اْلَحذَّاِء، َعْن ِعْكِرمَ  َة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ َعِليًّا  ُعَبْيُد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ كنت تزوجتها َفُردَّ   َخَطَب ِبْنَت َأِبي َجْهٍل َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 اْبَنَتَنا« .َعَلْيَنا 

2017 1736 

إسناده ضعيف. وقد  
صح نحوه من حديث  
ابن عمر رضي هللا  

 عنهما.

علي ْبن ثابت، َأُبو   
ويقال: َأُبو   -َأْحَمد
مولى العباس  -الحسن 

ْبن ُمَحمَّد الهاشمي  
 ]الجزري[  

َثَنا اْلَقاِضي   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
، ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي  ثنا علي     َأُبو َعْبِد َّللاَّ ثنا زياد بن أي وب، حد  حد 

َثَنا اْبُن َأِبي ِذْئٍب َعْن ُشْعَبَة َمْوَلى اْبِن َعبَّاٍس َعِن اْبِن َعبَّاٍس:   بن ثابت، َحدَّ
ْكَعَتْيِن َبْعَد اْلُجُمَعِة، َوال َبْعَد   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلْم َيُكْن ُيَصلِ ي الرَّ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 ْغِرِب، ِإال في بيته. اْلمَ 
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2018 710 
إسناده ضعيف. وقد  

صح من حديث زيد بن  
 ثابت بنحوه 

أحمد بن موسى بن 
 عطاء بن بحر 

َثِنيهِ  َثَنا َأُبو    َحدَّ ، َحدَّ ثنا علي بن عمرو الحريري  ل، حد  اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الخال 
َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن ُزَكْيٍر  ، َحدَّ ِد ْبِن ماسن الهروي  ُد ْبُن ُمَحمَّ اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ

َأْحَمُد ْبُن ُموَسى ْبِن َعَطاِء بْ  َثَنا  اْلَبْغَداِديُّ  اأَلْزِديُّ الحافظ بمصر، َحدَّ َبْحٍر  ِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْفَضُل َصالِتُكْم ِفي ُبُيوِتُكْم،  ِبِإْسَناِدِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلَمْكُتوَبَة« ِإال 

2019 1208 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث أم  

هانئ رضي هللا عنها  
 بنحوه 

حفص بن عمر بن  
 بالكفر،يلقب  حكيم،

 الكبر  ويقال:

ثنا محم د  ثنا محم د بن العب اس بن نجيح، حد  أنبأنا الحسن بن أبي بكر، حد 
ِباْلُكْفرِ  َوُيْعَرُف  ُعَمَر  َثَنا َحْفُص ْبُن  َكَتْبُت عنه في   -بن غالب بن حرب، َحدَّ

َثَنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن أَ   -طاق الحراني ِبيِه، َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َيا ُأمَّ َهاِني اتَِّخِذي َغَنًما، َفِإنََّها تغدو وتروح   بخير«َّللاَّ

2020 580 
إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث أبي  

 هريرة بنحوه. 

أحمد بن عبد الصمد بن  
علي األنصاري الزرقي  

 المدني أبو أيوب 

َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم الحافظ َثَنا  -إمالء   -َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َحدَّ ، َحدَّ
َمِد ْبِن   أحمد ابن عبد الر حمن بن مرزوق، أخبرنا َأُبو َأيُّوَب َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الصَّ

َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َقْيٍس، َعْن َيْحَيى ْبِن سعيد بن  علي   ، َحدَّ الحطمي األنصاري 
  ُ َرُسوُل َّللاَّ َسِمَع  َقاَل:  اْلُخْدِريِ   َسِعيٍد  َأِبي  َعْن  َيَساٍر،  ْبِن  َسِعيِد  اْلُحَباِب  َأِبي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصْوًتا َشِديًدا َفَهاَلُه َذِلَك، َفَأتَ  اُه ِجْبِريُل َفَقاَل: »َيا ِجْبِريُل  َصلَّى َّللاَّ
ْوُت؟ َقاَل: َهِذِه َصْخَرٌة َهَوْت ِمْن َشِفيِر َجَهنََّم ِمْن َسْبِعيَن َعاًما. َهَذا  َما َهَذا الصَّ

ُ َأْن ُيْسِمَعَك   ِ    َصْوَتَها«ِحيَن َبَلَغْت َقْعَرَها، َأَحبَّ َّللاَّ . َقاَل: َفَما ُرِؤَي َرُسوُل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َضاِحًكا َحتَّى ُقِبَض.َصلَّى   َّللاَّ

2021 1938 

إسناده ضعيف. وقد  
صح بنحوه من حديث  
سهل بن حثمة ورافع  
بن خديج رضي هللا  

 عنهما 

قطن ْبن إبراهيم، َأُبو   
سعيد القشيري  
 النيسابوري  

ِد ْبِن َعِليِ  ْبِن  َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن روح النهرواني، َأْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ
ثنا   ثنا قطن بن إبراهيم، حد  ِد ْبِن َناِجَيَة، حد  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ يرفي  الص 

َثَنا َقْيُس ْبُن  ، َحدَّ ِبيِع َعْن َأِبي الزَُّبْيِر عن حسين ابن الوليد الن يسابوري  الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَم ُغالٌم  جابر قال: قدم َوْفُد ُجَهْيَنَة َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْه، َفَأْيَن اْلُكَبَراُء؟«  .   َيَتَكلَُّم، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

2022 678 
إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح من غير  

 حديث أنس 

أحمد بن محمد بن  
 كردي الحناط 

ْبُن   ُد  َوُمَحمَّ التَِّميِميُّ  ْبُن َعِليٍ   َواْلَحَسُن  الطََّناِجيِريُّ  َعِليٍ   ْبُن  اْلُحَسْيُن  َأْخَبَرِني 
ثنا أحمد بن محم د  َعْبِد اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ َقاُلوا: َأْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن   َأْحَمَد اْلَواِعُظ، حد 

َثَنا اْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َأَباَن، َعْن  ثنا هارون بن إسحاق، َحدَّ بن كري الحناط، حد 
َفَأَخَذِني   َيَسارِِه،  َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َجْنِب  ِإَلى  ُكْنُت  َقاَل:  َأَنٍس 

 . َفَأَقاَمِني َعْن يمينه

2023 1442 
إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح من حديث  

 أنس بن مالك  

عبد هللا بن الحسن بن  
عمر بن محمد، 

 البغدادي 

ِ ْبِن   َأْخَبَرَنا اْلَبْرَقاِنيُّ َقاَل: َسِمْعُت َأَبا اْلَقاِسم اآلبندوني َيُقوُل: ُقِرَئ َعَلى َعْبِد َّللاَّ
َثَك ِإْبَراِهيُم ْبُن    -ِبَأْنَطاِكَيَة ال َبْأَس ِبهِ   -اْلَحَسِن ْبِن ُعَمَر ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَبْغَداِدي ِ  َحدَّ

َثَنا َماِلٌك َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َسِعيٍد َعْن َأِبي ُهَرْيرَ ُمَحمَّدٍ  ثنا معن، َحدَّ َة: المدني، حد 
َباِق،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َكاَنْت ال ُتْدَفُع ِفي السِ  َأنَّ اْلَقْصَواَء َناَقَة َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَذَكَر اْلَحِديَث.
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2024 220 
إسناده ضعيف جدا.  

صح من حديث   وقد
 ابي هريرة 

محمد بن حموية بن  
 حديد الفرغاني أبو بكر 

ِريُّ َقاَل   كَّ ٍد السُّ َأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليِ  ْبِن ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ
َوْيِه ْبِن َحِديِد بن هارون بن إدريس   ُد ْبُن َحمُّ نبأنا جدي قال نبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

قال   -م علينا حاجاقد - بن عبد هللا الفرغاني في سنة إحدى عشرة وثالثمائة
ِد ْبِن األزهر قال نبأنا إبراهيم بن سليمان   نبأنا َأُبو َجْعَفٍر اْلَورَّاُق َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
  ُ ي ات عن عبد الحكيم َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َقاَل: »ُكنَّا َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ الز 

َفَتغَ  ًة  َفَسِمَع َضجَّ َوَسلََّم  َقاَل: »حجر وقع في َعَلْيِه  َهِذِه؟  َما  َفِقيَل:  َلْوُنُه،  يََّر 
 َقْعِرَها«جهنم منذ َسْبِعيَن َسَنًة اآلَن َصاَر ِفي 

2025 1375 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح من حديث  

أبي الدرداء رضي هللا  
 تعالى عنه 

سمرة بن حجر، أبو  
 حجر الخراساني 

ثنا   َثَنا َأُبو َغاِنٍم ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف اأَلْزَرُق، حد  أخبرنا علي  بن أبي علي، َحدَّ
َثَنا َسُمَرُة ْبُن ُحْجٍر َأُبو ُحْجٍر اْلُخَراَساِنيُّ َعْن َحْمَزَة   ثنا جدي، َحدَّ أبي قال: حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّصيِبيِ  َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة، َعْن َعاِئَشَة، َعْن النَّ  ِبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 َقاَل: »اْلَمْرَأُة آلِخِر َأْزَواِجَها«  

2026 840 
إسناده تالف وقد صح 
من حديث أبي هريرة  

 رضي هللا عنه. 

محمد بن عبد هللا بن 
محمد الشيباني الكوفي  

 أبو المفضل 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَعطَّارُ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ    -قطيط   -َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ُمَحمَّ َحدَّ
الكبير،   العراد  ْبِن  ِعيَسى  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  َحدَّ  ، ْيَباِنيُّ الشَّ اْلُمطَِّلِب  ْبِن 

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبنِ  ثنا أبو شعيب حميد بن شعيب، َحدَّ ، حد   شُموٍن اْلَبْصِريُّ
ِد ْبِن َعِليٍ  َأِبي َجْعَفٍر، َعْن   َثِني َأُبو َجِميَلَة، َعْن َأَباَن ْبِن َتْغِلَب، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه وَ  ِه، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َسلََّم َقاَل: َأِبيِه، َعْن َجدِ 
ُ َتَعاَلى: َما َتَحبََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَأَحبَّ ِإَليَّ ِمْن َأَداِء َما اْفَتَرْضُت َعَلْيِه«    »َقاَل َّللاَّ

 . َوَذَكَر اْلَحِديثَ 

2027 1677 
إسناده تالف وقد صح 
من حديث أبي هريرة  

 رضي هللا عنه. 

ُعَمر ْبن ُمَحمَّد، َأُبو  
حفص التلعكبري  

 الخطيب  

ُد   -ِإَجاَزةً   -َأْخَبَرَنا َأُبو َسْهٍل َمْحُموُد ْبُن ُعَمَر اْلُعْكَبِريُّ  َوَأْخَبَرَناُه َأُبو اْلَفْتِح ُمَحمَّ
ْيَباِنيُّ اْلَعطَّارُ  ٍد الشَّ َثَنا ُعَمُر ْبُن   -ِقَراَءًة َعَلْيهِ   -ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ

التَّل ِ  اْلَخِطيُب  ٍد  ُعْكَبَرا  -يُّ ُمَحمَّ األنطاكي،   - َقِدَم  السميدع  الحسين بن  أخبرنا 
َثَنا َعْبُد اْلَكِبيِر ْبُن اْلُمَعاَفى ْبِن ِعْمَراَن َعْن َأِبيِه َعْن ُسْفَياَن ْبِن َسِعيٍد الثَّْوِريِ   َحدَّ

اٌد التَُّنوِخيُّ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه عَ  َثِني َحمَّ ْن َعاِئَشَة َقاَلْت:  َقاَل: َحدَّ
َثْت   ُ َتَعاَلى ِلي َعْن ُأمَِّتي َما َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتَجاَوَز َّللاَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 بها َأْنُفَسَها َما َلْم َتْعَمْل ِبِه، َأْو َتَتَكلَّْم ِبِه«  . 

إسناده تالف وقد صح  283 2028
 من حديث أبي هريرة 

محمد بن علي سختويه  
 المروزي أبو سهل 

ِ ْبن ُمَحمَّد  َثَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ َأْخَبَرِني َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّد ْبن َعْبد الواحد، َحدَّ
َثَنا َأُبو َسْهٍل ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن سختويه المروزي  قراءة عليه   ، َحدَّ يباني  الش 

اأَلْشَناِن َسنَ  َنْصٍر  في ميدان  َأُبو  اللَّْيِث  ْبُن  ُمَحمَُّد  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  َعَشَرَة  ِتْسَع  َة 
ْحَمِن اأُلَساِميُّ الكلبي   ِ ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ْمَساُر ِبَمْرَو، َحدَّ قدم    -اْلَبْلِخيُّ السِ 

ِ ْبُن َعْمٍرو َأُبو َوْهٍب الحروني  -علينا َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ِ ْبِن ُعَمَر، َحدَّ ، َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َيُقوَلنَّ   َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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َ َخلَ  ُيْشِبُه َوْجُهُه َوْجَهَك، َفِإنَّ َّللاَّ ُ َوْجَهَك، َوَوْجَه َمْن  َق  َأَحُدُكْم أَلِخيِه َقبََّح َّللاَّ
 ُصوَرِتِه« آَدَم َعَلى 

2029 719 
إسناده تالف وقد صح 
من حديث أبو هريرة  

 رضي هللا عنه. 

أحمد بن محمود بن  
زكريا األهوازي السينيزي  

 أبو بكر 

ثنا   الحافظ، حد  ثنا علي بن عمر  القرشي، حد  الملك  أخبرني محم د بن عبد 
ِ ْبُن اْلَحَسِن.   أحمد ابن محمود بن خرزاذ القاضي، َأْخَبَرَنا َأُبو ُشَعْيٍب َعْبُد َّللاَّ

َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َمْحُموِد ْبِن   وأخبرنا محم د بن أبي علي األصبهاني، َحدَّ
َزاذَ  ِ ْبِن اْلَحَسِن َقاَل:    - ِباأَلْهَوازِ   -اْلَقاِضي  ُخرَّ َقاَل: ُقِرَئ َعَلى َأِبي ُشَعْيٍب َعْبِد َّللاَّ

َثَنا اْبُن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َصْفَواَن ْبِن َسِليٍم، َعْن  َثَنا خالد بن يزيد العمري، َحدَّ َحدَّ
. ُثمَّ اتََّفَقا زَاَد اْلَحاِفُظ:    - َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي َسِعيدٍ  : َأنَّ َرُسوَل  -اْلُخْدِريُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َقاَل اللَُّهمَّ َأِعنِ ي َعَلى َأَداِء ُشْكِرَك َوِذْكِرَك   َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َعاِء« َوُحْسِن ِعَباَدِتَك، َفَقِد اْجَتَهَد ِفي   الدُّ

2030 54 
إسناده تالف وقد صح 

ابي سعيد  من حديث 
 الخدري 

محمد بن إسحاق بن  
يزيد الصيني أبو عبد  

 هللا

َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم اأَلْزَهِريُّ قال نبأنا محم د بن المظفر الحافظ قال نبأنا عبد 
الر حمن ْبن ُمَحمَّد ْبن الحجاج ْبن رشدين َقاَل نا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َيِزيَد  

م  اْلَبْغَداِديُّ َقاَل: نا عم ار أبو ياسر البصري  قال: نا فضالة بن دينار الشحا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا  البصري  قال نا َثاِبٍت َعْن َأَنٍس َقاَل. َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِمْنُهَما« ُبوِيَع ِلَخِليَفَتْيِن َفاْقُتُلوا اآلَخَر 

2031 1136 

إسناده تالف، وقد  
صح من غير حديث  
عمر رضي هللا تعالى  

 عنه

الحسين بن احمد بن  
محمد البزار ابو عبد 

 يعرف بابن القادسي  هللا،

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر    يقول:سمعت َأُبو عبد هللا البز ار، يعرف بابن القادسي:   َحدَّ
َثَنا َأيُّوُب   -إمالء  -ْبِن َحْمَداَن ْبِن مالك  ثنا محم د بن يونس بن موسى، َحدَّ حد 

، َعْن زيد بن    - َمَة اْلِغَفاِريُّ َأُبو َسلَ   -ْبُن ُعَمرَ  َثَنا َيِزيُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك النَّْوَفِليُّ َحدَّ
ُ َعْنُه. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  أسلم، عن أبيه ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َرَأى َأَحُدُكُم اْمَرَأًة َحْسَناءَ   َفَأْعَجَبْتُه، َفْلَيْأِت َأْهَلُه َفِإنَّ اْلُبْضَع  َّللاَّ
 َمَعَها« َواِحٌد، َوَمَعَها ِمْثُل الَِّذي 

2032 1717 
إسناده تالف وقد صح 

من حديث سعد بن 
 سهل رضي هللا عنه. 

علي ْبن َأْحَمد ْبن  
طالب، َأُبو الحسن  

 المعدل 

اِهدُ َأْخَبَرَنا الصيمري  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َطاِلٍب الشَّ   - ِبَبْغَدادَ   -، َحدَّ
اْلَعَدِويُّ  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َزَكِريَّا ْبِن َيْحَيى ْبِن َعاِصِم ْبِن ُزَفَر  َقاَل: َحدَّ

َثَنا َأَنِس   َثَنا ِخَراُش ْبُن عبد هللا، َحدَّ ُ َقاَل: َحدَّ ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
يَّاَن ال َيْدُخُل ِمْنُه ِإال   اِئُموَن«. َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِلْلَجنَِّة َباًبا ُيْدَعى الرَّ  الصَّ

2033 1545 
إسناده تالف وقد صح 
من حديث ابن عباس  

 رضي هللا عنهما. 

عبد الرحمن بن زاذان  
مخلد، أبو  بن يزيد بن 

 عيسى الرزاز 

ثنا َأُبو ِعيَسى َعْبُد  أخبرني األزهري، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، حد 
زَّازُ  ْحَمِن ْبُن َزاَذاَن ْبِن َيِزيَد ْبِن َمْخَلٍد الرَّ قال: كنت   -ِفي َقِطيَعِة َبِني جدار  - الرَّ

  - َحْنَبٍل حاضر   َوَأْحَمُد ْبنُ   - في المدينة بباب ُخَراَساَن، َوَقْد َصلَّْيَنا َوَنْحُن ُقُعودٌ 
َفَسِمْعُتُه َوُهَو َيُقوُل: اللهمَّ َمْن َكاَن َعَلى َهًوى، َأْو َعَلى َرْأٍي َوُهَو َيُظنُّ َأنَُّه َعَلى 
ُه ِإَلى اْلَحقِ  َحتَّى ال َيِضلَّ ِمْن َهِذِه اأُلمَِّة َأَحٌد، اللَُّهمَّ ال َتْشَغْل ُقُلوَبَنا   ، َفُردَّ اْلَحقِ 

لْ  َت َلَنا ِبِه، َوال َتْجَعْلَنا ِفي ِرْزِقَك َخَوال ِلَغْيِرَك، َوال َتْمَنْعَنا َخْيَر َما ِعْنَدَك  ِبَما َتَكفَّ
ِبَشرِ  َما ِعْنَدَنا، َوال َتَراَنا َحْيُث َنَهْيَتَنا، َوال َتْفِقْدَنا َحْيُث َأَمْرَتَنا، َأِعزََّنا َوال ُتِذلََّنا،  

لََّنا ِباْلَمَعاِصي. َوَجاَء ِإَلْيِه َرُجٌل َفَقاَل َلُه َشْيًئا َلْم َأْفَهْمُه، َأِعزََّنا ِبالطَّاَعِة، َوال ُتذِ 
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اَن ْبَن ُمْسِلٍم َيُقوُل:  ْبِر، ُثمَّ َقاَل: َسِمْعُت َعفَّ َفَقاَل َلُه: اْصِبْر َفِإنَّ النَّْصَر َمَع الصَّ
اٌم، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  َص  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل:  أخبرنا َهمَّ لَّى َّللاَّ

ْبِر، َواْلَفَرُج َمَع اْلَكْرِب، َوِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا، ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر   »َوالنَّْصُر َمَع الصَّ
 ُيْسًرا« 

2034 1188 

]راجع الزوائد  
[. وقد صح  249/6

بن   عبد هللامن حديث  
عباس رضي هللا  

 عنهما 

حماد بن خالد الخياط  
 ابو عبد هللا 

ري، أنبأنا محم د بن عبد هللا بن إبراهيم، حدثنا    ك  أنبأنا عبد هللا بن يحيى الس 
َثَنا َماِلٌك  ثنا حم اد بن خالد، َحدَّ َثِني أبي، حد  ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َعْبُد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه  َعْن ِزَياِد ْبِن سَ  ْعٍد َعِن الزُّْهِريِ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 َوَسلََّم َسَدَل َناِصَيَتُه ُثمَّ َفَرَق َبْعُد. 

2035 1167 

]راجع الزوائد  
[. وقد صح  207/6

من حديث هشام بن  
 عامر رضي هللا عنه 

الحسين بن علي بن  
بشر الصوفي ابو عبد 

 هللا

أحمد بن   أبو علي   أخبرنا  الواعظ،   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  أنبأنا 
 ، وِفيُّ َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليِ  ْبِن ِبْشٍر الصُّ الفضل ابن العب اس بن خزيمة، َحدَّ

َثَنا َيِزيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِ  يِز ْبِن ِسَياٍه  أخبرنا هاشم بن عبد الواحد الجشاش، َحدَّ
ِ َقاَل:   -َمْوًلى َلُهمْ   -اأَلْسِديُّ  َعْن ِهَشاٍم َعْن َأِبي َنْضَرَة َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُأُحٍد: »اْحُفُروا، َوَأْعِمُقوا، َوَأْوِسُعوا،  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 االثنين، والثالثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا  «  َوَأْحِسُنوا، َواْدِفُنوا

2036 1480 

إسناده ضعيف. وقد  
صح أن النبي صلى  
هللا عليه وسلم توضأ  
ثالثا ثالثا من حديث 
 جماعة من الصحابة 

َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد بن 
رو اد ابن أبي بكرة، أبو  

 البكراوي البصري ُمَحمَّد 

ِد ْبِن َعِليِ  الجوهري، أخبرنا محم د بن عمر بن  ُد ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
َثَنا   ، َحدَّ ثنا عبد هللا بن محم د البكراوي  ثنا محم د بن مخلد العط ار، حد  بهتة، حد 

ْحَمِن ْبُن َبكَّاُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َبْكَرَة، عَ  ْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َبْكَرَة: َعْبُد الرَّ
َأ َثالًثا َثالًثا. ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَوضَّ  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

2037 2214 
إسناده ضعيف. وقد  
روي نحوه من طرق  

 بعضها قوي.

َزْيَنُب ِبْنُت ُسَلْيَماَن ْبِن   
ِ ْبِن   َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ

العباس بن عبد المطلب  
 الهاشمي 

َأْخَبَرَنا َأُبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه، أخبرنا محم د بن العب اس الخزاز، 
َثَنا َأْحَمدُ  ُد ْبُن َمْخَلِد بن حفص، َحدَّ ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ  ْبُن اْلَخِليِل ْبِن َماِلِك  َحدَّ

ِ ْبِن   ْبِن َمْيُموٍن َأُبو اْلَعبَّاِس َقاَل: َرَأْيُت َزْيَنُب ِبْنُت ُسَلْيَماَن ْبِن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ْترَ   -َعبَّاٍس َأيَّاَم اْلَمْأُمونِ  ، َوَقْد َدَخَلْت َداَر َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن، َفَرَفَع َعَطاٌء َلَها السِ 

َيْخُلُفُه، فقام إليها   اْلَمْأُموِن. َوَعَطاٌء  َيْوَمِئٍذ اْلَحاِجُب َحاِجُب  َوَعِليُّ ْبُن َصاِلٍح 
َعَدِنيٍ    لها أشهب، مختمر بخمارة  ِحَماٍر  َعَلى  َوِهَي  َكاِب  الرِ  ِفي  ِرْجَلَها  َل  َفَقبَّ

يُّ ْبُن َصاِلٍح َلَها: َيا َمْوالِتي، َأْسَوَد، َوَعَلْيَها َطْيَلَساٌن ُمْطَبٌق َأْبَيُض. َفَقاَل َعلِ 
َحِديٌث َسِمْعُتُه ِمْن َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َيْذُكُرُه َعْنِك، َقاَلْت اْذُكْر ِمْنُه َشْيًئا، قال حديث  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِ ْبِن َعبَّاٍس ِحيَن َبَعَثُه اْلَعبَّاُس ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ، أبيك َعْبِد َّللاَّ
ِ ْبِن َعبَّاٍس َقاَل:   ي َعْن َأِبيِه َعْبِد َّللاَّ َفَسِمْعُت َزْيَنَب َتُقوُل: َأْخَبَرِني َأِبي َعْن َجدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفِجْئُت َوِعْنَدُه َرُجٌل َفُقْمُت   َبَعَثِني َأِبي اْلَعبَّاُس ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

الرَّ  َقاَم  ا  َفَلمَّ ُمْنُذ َخْلَفُه،  ُقْلُت:  ِجْئَت؟«  َمَتى  َحِبيِبي  َفَقاَل: »َيا  ِإَليَّ  اْلَتَفَت  ُجُل 
َساَعٍة، َقاَل: »َفَرَأْيَت عندي أحد؟« قلت: نعم! الرجل قال: »ذاك جبرائيل، َأَما  

  َ َأْن َيْجَعَل َذِلَك  ِإنَُّه َما َرآُه َأَحٌد ِإال َذَهَب َبَصُرُه، ِإال َأْن َيُكوَن َنِبيًّا، َوَأَنا َأْسَأُل َّللاَّ
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َأْهِل   ِمْن  َواْجَعْلُه  التَّْأِويَل،  َوَعلِ ْمُه  يِن،  الدِ  ِفي  ْهُه  َفقِ  اللَُّهمَّ  ُعْمِرَك،  آِخِر  ِفي 
 اإْلِيَماِن«.

2038 516 
إسناده ضعيف. وقد  

روي نحوه بإسناد  
 حسن.

أحمد بن الخليل بن  
مالك اليماني أبو  

 يعرف بحور  العباس،

ُد  ي َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد بن محمد الدمشقي َأْخَبَرَنا َجدِ 
ِ ْبُن َأْحَمَد ْبن ربيعة ٍد َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ بن   ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعْثَماَن السلمى َحدَّ

وِريُّ َقاَل   َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَخِليِل ْبِن َماِلِك ْبِن َمْيُموِن ْبِن َسِعيٍد الدُّ زبر القاضي َحدَّ
َثِني َأْفَلُت ْبُن خليفة قال حدثتني دهيمة  َسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبن َعيَّاٍش َيُقوُل َحدَّ

َوَقدْ  َدَجاَجَة  اْبَنَة  َجْسَرَة  َعْن  اٍن  فأعادته   اْبَنُة َحسَّ سمعته من جسرة فنسيته 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفُقْلُت:   على دهيمة َعْنَها َقاَلْت َسَأْلُت َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ِ، َفَقاَلْت: َشِديًدا، َوَلَقْد َرَأْيُتِني َيْوًما َبَعَثْت َصِفيَُّة  َهْل ُكْنُتنَّ َتَغْرَن َعَلى َنِبيِ  َّللاَّ

ْيِه ِبِإَناٍء ِفيِه َطَعاٌم َوُهَو ِعْنِدي َوِفي َيْوِمي، َفَما ُهَو ِإال َأْن َبُصْرُت ِباإِلَناِء َقْد  ِإلَ 
، َفَلمَّا َوَصَل اإِلَناُء ِإَلى  َأْقَبَل َحتَّى َأَخَذْتِني َرْعَدٌة َشِديَدٌة َكاَدْت َأْن َتْغِلَب َعِليَّ

َفكَ  ِبَيِدي  َأَناُلُه َصَدْمُتُه  ُ َحْيُث  َفَرَماِني َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اأَلْرِض،  َعَلى  َفْأُتُه 
َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَبَصرِِه َفَعَرْفُت اْلَغَضَب ِفي َطْرِفِه. َوَذَهَب َعنِ ي َما َكاَن َقْد َخاَمَرِني. 

اَرُة مَ  ا  َوُقْلُت: َأُعوُذ ِباّلِلَِّ من غضب رسول هللا، فسكن غضبه، فقلت: كان َكفَّ
ُتْرِسِلينَ  َكَطَعاِمَها  َوَطَعاٌم  َكِإَناِئَها،  »ِإَناٌء  َقاَل:  ِ؟  َّللاَّ َرُسوَل  َيا  َقاَل    -َأَتْيُتُه  َأْو 

 ِبِه ِإَلْيَها«   -َتْبَعِثينَ 

2039 1656 

إسناده ضعيف. وقد  
روي من طريق حسن 
من حديث إسامة بن 

 زيد رضي هللا عنه. 

ُعَمر ْبن زرارة، َأُبو  
 حفص الحدثي  

ِد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن َبَياٍن اْلُمَكبِ ُر، َأْخَبَرَنا َأُبو  ِ اْلُحَسْين ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ
ِ ْبُن ُموَسى بن إسحاق الهاشمي، حدثنا عبد هللا بن محمد بن   اْلَعبَّاِس َعْبُد َّللاَّ

َثَنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن ُزَراَرَة الطَّْرُسوِسيُّ في سنة ثمان وعشرين  عبد العزيز، َحدَّ
ِد ْبِن َثاِبٍت   َثَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدَة َعْن ُمَحمَّ ومائتين، َحدَّ

َوَسلََّم: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ صلى هللا َعَلْيِه  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  َأِبي  َقاَل أَلِخيِه   َعْن  »َمْن 
ُ َخْيًرا َفَقْد َأْبَلَغ ِفي الثََّناِء«  .  َجَزاَك َّللاَّ

2040 1160 
إسناده ضعيف. وقد  

روي بإسناد حسن من  
 حديث معاذ بن جبل. 

الحسين بن عبد الحميد  
بن سعيد السدوسي  

الخرقي الموصلي ابو  
 علي 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َثاِبٍت    -ِإْمالءً   -ِرْزقٍ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ َحدَّ
  ، ثنا معلى بن مهدي  ، حد  ثنا الحسين بن عبد الحميد الموصلي  ، حد  ْيَدالِنيُّ الصَّ
َأْخَبَرَنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث َعِن اأَلْعَمِش، َعْن ِشْمِر ْبِن َعِطيََّة، َعْن َشْهِر ْبِن  

ُ َحْوَشٍب، َعْن أَ  ِبي ُأَماَمَة، َوَعْمِرو ْبِن َعْبَسَة. َقاال: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َ َخْيًرا ِمَن  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن ُمْسِلٍم َيَناُم َعَلى َطَهاَرٍة َيَتَعارُّ ِمَن اللَّْيِل َيْسَأُل َّللاَّ

ْنَيا َواآلِخَرِة ِإال َأْعَطاُه«   الدُّ

2041 1927 

إسناده ضعيف. وروي 
من طريق حسن من  

حديث أبي هريرة رضي  
 هللا تعالى عنه.

القاسم ْبن َأْحَمد ْبن  
ُمَحمَّد، َأُبو ُمَحمَّد  

 الخطابي 

قال: حدثنا   الخطبي  أخبرنا إسماعيل بن علي  َبْكٍر،  َأِبي  ْبُن  اْلَحَسُن  َأْخَبَرَنا 
د ثنا  -أبو محم د الخطابي   -القاسم ابن أحمد بن محم  هوذة بن خليفة،    حد 

ُ َعَلْيِه  َثَنا َزْمَعُة ْبُن َصاِلٍح َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبٍر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َحدَّ
 التمر«. َوَسلََّم َقاَل: »َنَعْم السحور 
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2042 75 

إسناده ضعيف 
والحديث صحيح من  
طرق اخرى بغير هذا  

 اللفظ 

محمد بن أحمد بن  
  بكر،الحسين الوراق أبو 

 المعروف بابن زريق 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلُحَسْيِن بن يوسف   َأْخَبَرَنا اْبُن ُبَكْيٍر، قال أنبأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
َبْهُلوٍل   ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبِن  َيْعُقوَب  ْبُن  ُيوُسُف  أنبأنا  قال  زريق  بابن  المعروف 

 َعْن َساِلِم الت نوخي  قال أنبأنا جدي قال أنبأنا أبي قال أنبأنا ُشْعَبُة َعْن َقَتاَدةَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »َمْن  ْبِن َأِبي اْلَجْعِد َعْن َثْوَباَن َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

اِل« َقَرَأ اْلَعْشَر اأَلَواِخَر ِمْن ُسوَرِة اْلَكْهِف ُعِصَم ِمْن ِفْتَنِة  جَّ  الدَّ

2043 2124 

إسناده ضعيف جدا.  
من  وقد صح نحوه 

حديث ابن عباس  
 رضي هللا عنهما 

يحيى بن ميمون بن   
 عطاء، أبو أيوب التمار   

َأْخَبَرَنا َأُبو الطَّيِ ِب َعْبُد اْلَعِزيِز ْبن َعلي  ْبن ُمَحمَّد القرشي، أخبرنا علي بن عمر  
َثَنا  الحافظ، حدثنا أبو محم د بن صاعد، حدثنا محم د بن أبي الوليد الفحام،   َحدَّ

َثَنا َأُبو َشْيَبَة َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن   اُر َيْحَيى ْبُن َمْيُموٍن َقاَل َعِليٌّ وَحدَّ َأُبو َأيُّوَب التَّمَّ
َثَنا َيْحَيى ْبُن َمْيُموِن   َجْعَفِر ْبِن بكر الخوارزمي، حدثنا محم د بن مرزوق، َحدَّ

ْيٍد َعْن َأِبي َنْضَرَة َعْن َأِبي َسِعيٍد َقاَل: َقاَل  ْبِن َعَطاٍء اْلُقَرِشيُّ َعْن َعِليِ  ْبِن زَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيا ُغالُم َيا ُغَليِ مُ  ُم َيا ُغالمُ   -َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ   - َأْو َيا ُغَليِ 

َ َتِجْدُه َأَماَمَك، ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأِل َّللاََّ  َ َيْحَفْظَك، اْحَفِظ َّللاَّ ، َوِإَذا اْسَتَعْنَت  اْحَفِظ َّللاَّ
َدِة،   َخاِء َيْعِرْفَك ِعْنَد الشِ  ِ ِفي الرَّ ْف إلى َّللاَّ َفاْسَتِعْن ِباّلِلَِّ« َزاَد اْبُن َصاِعٍد: »َتَعرَّ
وَك  َفَلْو َجَهَد اْلَخْلُق َأْن َيُضرُّ اْلِقَياَمِة،  َيْوِم  ِإَلى  ِبَما ُهَو َكاِئٌن  اْلَقَلُم  َفَقْد َجفَّ 

ُ َلَك َلْم    ِبَغْيرِ  ُ َلَك َلْم َيْقِدُروا، َوَلْو َجَهُدوا َأْن َيْنَفُعوَك ِبَغْيِر َما َكَتَب َّللاَّ َما َكَتَب َّللاَّ
َيْقِدُروا، َواْعَلْم َأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا« َوَقاَل اْبُن َصاِعٍد: »َفَلْو َأنَّ النَّاَس اْجَتَمُعوا 

ُ َلْم َيْقِدُروا َعَلْيِه َوَلْو َأنَُّهُم اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن  َعَلى َأْن ُيْعُطوَك َشْيًئا َلمْ  ُيْعِطَك َّللاَّ
ْبِر َمَع اْلَيِقيِن،   َ ِبالصَّ ُ َلَك َوَكَتَبُه َلَك َما اْسَتَطاُعوا، اْعُبِد َّللاَّ َرُه َّللاَّ َيْمَنُعوَك َشْيًئا َقدَّ

ٍة َرَخاًء، َوَأنَّ مَ   َع اْلُعْسِر ُيْسًرا، َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا«  .َواْعَلْم َأنَّ ِلُكلِ  ِشدَّ

2044 709 
إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح من حديث  
 زيد بن ثابت بنحوه. 

أحمد بن موسى بن 
 عطاء بن بحر 

ِ ْبن ُمَحمَّد ْبن ُعَبْيِد َّللاَّ النجار، أخبرنا محم د بن المظفر  َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد َّللاَّ
َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن زكير ثنا أبو   -بمصر -الحافظ، َحدَّ حد 

كن  ثنا يحيى بن الس  أبو   -جعفر أحمد بن موسى ابن عطاء بن بحر، حد 
ثَ  -محم د ِ َحدَّ َنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْفَضُل َصالِتُكْم ِفي ُبُيوِتُكْم، ِإال َصالَة   اْلَجَماَعِة« َصلَّى َّللاَّ

2045 477 

إسناده ضعيف جدا.  
وهو صحيح من حديث  

بن عمرو بن   عبد هللا
العاص رضي هللا  

 تعالى عنهما 

أحمد بن ثابت بن أحمد  
الكاتب الواسطي أبو 

 الطيب 

َثَنا َأُبو الطَّيِ ِب َأْحَمُد ْبُن َثاِبِت ْبِن بقية  ز از َحدَّ أخبرنا على بن أحمد بن الر 
ثنا يزيد بن هارون َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة َعْن   ثنا محم د بن مسلمة حد  الواسطي  حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »  َلْيَس اْلَواِصُل  َقَتاَدَة َعْن َأَنٍس. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِباْلُمَكاِفِئ، َوَلِكنَّ اْلَواِصَل الَِّذي ِإَذا اْنَقَطَعْت َرِحُمُه َوَصَلَها«  

2046 1540 

إسناده تالف وقد روي  
من طريق حسن من  
حديث أسامة بن زيد  

 رضي هللا عنهما. 

عبد الرحمن بن قريش  
بن فهير بن خزيمة، أبو  

 نعيم الهروي   

َثَنا َعْبُد  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق، أخبرنا علي بن محم د الواعظ، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
الهروي   نعيم  أبو  خزيمة  بن  ُفَهْيِر  ْبِن  ُقَرْيِش  ْبُن  ْحَمِن  ثنا    -ببغداد  -الرَّ حد 

، حَ  ، َعِن اللَّْيُث ْبُن  إدريس بن موسى الهروي  َمْرَقْنِديُّ َثَنا ُموَسى ْبُن َنْصٍر السَّ دَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإَذا َقاَل   َسْعٍد، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َخْيًرا، فقد أبلغ في  ُجُل أَلِخيِه َجَزاَك َّللاَّ  الثََّناَء«. الرَّ
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2047 1930 

إسناده تالف وقد روي  
من حديث عائشة 

رضي هللا عنها بإسناد  
 صحيح.

القاسم ْبن داود،   
 البغدادي:

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَمتُّوِثيُّ  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق َوُمَحمَّ َقاَل   -َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َوَقاَل اآلَخُر َأْخبَ  ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ِزَياٍد المقرئ    - َرَنااْبُن رزق َحدَّ َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن َداُوَد اْلَبْغَداِديُّ  َوَسِمْعُتُه َيُقوُل كتبت عن سنة آالِف    -النقاش، َحدَّ
،   -َشْيخٍ  امي  ثنا محم د بن إبراهيم الش  ك ري، حد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق الس   َقاَل َحدَّ

َيِزيَد  َعْن  َعْمٍرو  ْبِن  ُخَنْيٍس عن ضراب  ْبِن  َبْكِر  َعْن  اْلَكْرِخيِ   َمْعُروُف  َثَنا  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قرأ:   َقاِشيِ  َعْن َأَنٍس: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ   { َفَرْوٌح َوَرْيحانٌ }الرَّ

 [ .89]الواقعة  

2048 1820 
إسناده تالف وقد روي  
بنحوه من حديث أبي  
 هريرة بإسناد صحيح.

علي ْبن المبارك ْبن َعْبد  
، المسروري   َّللاَّ

ثنا   ثنا جدي، حد  ُعَمَر الحضرمي، حد  َعِليِ  ْبِن  ْبِن  اْلُحَسْيِن  ْبُن  َأْحَمُد  َأْخَبَرَنا 
ثنا الحمادان  ثنا عبد األعلى بن حم اد النرسي، حد  حم اد    -علي  بن المبارك، حد 

يِ   َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَّبِ   -بن زيد وحماد ابن َسَلَمةَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأنَّ َرُجال ِممَّْن َكاَن َقْبَلُكْم َكاَن َلُه َمْرَكٌب ِفي اْلَبْحِر،   َصلَّى َّللاَّ
َوَكاَن َيِبيُع اْلَخْمَر َيُشوُبُه ِباْلَماِء، َوَكاَن َمَعُه ِفي اْلَمْرَكِب ِقْرٌد َيْنُظُر ِإَلى َما َيْفَعُل،  

ِفي َما  اْسَتَتمَّ  ا  اْلِكيَس.   َفَلمَّ اْلِقْرُد  َأَخَذ  اْلَخْمِر  ِمَن   اْلَمْرَكِب 
َجزََّأُه   َحتَّى  اْلَمْرَكِب  ِفي  َوِديَناٍر  اْلَبْحِر  ِفي  ِبِديَناٍر  َيْرِمي  َفَجَعَل  الذروة،  َفَصِعَد 

 ِنْصَفْيِن« . 

2049 215 

إسناده تالف وروي 
من طريق حسن من  

حديث أبي هريرة رضي  
 هللا عنه 

محمد بن حفص بن أبي  
يعرف   البزاز،الجعد 

 بمندل بن سندل 

ِ ْبِن ِإْبَراِهيَم  ٍد المؤدب قال أنبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ اِر ْبُن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَغفَّ
ُد ْبُن َحْفِص ْبِن َأِبي اْلَجْعِد اْلَمْعُروُف بابن سندل البز از قال نبأنا   َقاَل نبأنا ُمَحمَّ

ُة َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن  عمرو بن علي  قال نبأنا أبو داود قال نبأنا َزْمعَ 
ُحوُر  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِنْعَم السُّ  التَّْمُر« َجاِبٍر. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

2050 297 
شاذ من هذا الطريق. 

وللحديث شواهد  
 صحيحة مشهورة 

محمد بن علي بن أحمد  
 الرزاز أبو نصر 

ِ ْبُن ُمَحمَّد ْبِن ِإْسَحاَق  َأْخَبَرِني َأُبو   زَّاُز، نبأنا ُعَبْيُد َّللاَّ َنْصٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  الرَّ
اْلَبزَّاُز، نبأنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز، نبأنا يحيى بن عبد الحميد، 

ٍد َعْن َيِزيَد ْبِن الهاد، عن محمد بن إبراهيم ا لتيمي، نبأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمَّ
ِ ْبِن أنيس، عن سهيل بن البيضا. َقاَل:   ْلِت، َعْن َعْبِد َّللاَّ عن َسِعيِد ْبِن الصَّ
ُ َدَخَل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َماَت َيْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 اْلَجنََّة« 

2051 354 
شاذ من هذا الطريق، 

وللحديث شواهد  
 صحيحة مشهورة  

محمد بن محمد بن  
 أحمد المقرئ أبو جعفر 

المقرئ   أحمد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َجْعَفٍر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الحافظ  نعيم  أبو  أنبأنا 
َثَنا َيْحَيى بن عبد الحميد   َثَنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ َقاَل َحدَّ البغدادي  بالبصرة َحدَّ

ٍد َعْن َيِزيَد ْبِن اْلَهاِد َعْن ُمحَ  ثنا عبد العزيز ابن ُمَحمَّ ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِ   حد  مَّ
ْلِت عن عبد هللا بن أنيس عن سهيل بن البيضاء. َقاَل:   َعْن َسِعيِد ْبِن الصَّ
ُ َوْحَدُه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َماَت َيْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ًدا َعْبُدُه   َوَرُسوُلُه َدَخَل اْلَجنََّة« َوَأنَّ ُمَحمَّ

2052 593 

إسناده تالف وقد ورد  
من حديث جماعة من  
الصحابة، وقد صححه  

جماعة من األئمة  

أحمد بن علي الوراق 
المعروف   الحسين،أبو 

 بابن خميرة 

ف ار ثنا الحسين بن أحمد الص  ، حد  َثَنا َأْحَمُد    -بهراة   - َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر البرقاني  َحدَّ
َثَناُه   يَصِة ِبَخَبٍر َغِريٍب. َحدَّ ْبُن َعِليٍ  اْلَبْغَداِديُّ اْلَورَّاُق َأُبو اْلُحَسْيِن اْلَحاِفُظ ِباْلِمصِ 

ُد ْبُن الحسين القط ان، أخبرنا أحمد ابن  َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي اْلَعوَّاِم. َوَأْخبَ  َرَنا ُمَحمَّ
الرياحي اْلَعوَّاِم  َأِبي  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثنا  َحدَّ األدمي،  يحيى  بن    - عثمان 
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منهم أحمد بن حنبل،  
يحي بن معين،  
الدارقطني، وابن  

 خزيمة.

،    -واللفظ لحديث البرقاني   َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ ثنا عبد العزيز بن أبان، َحدَّ حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  َعْن َأيُّوَب، َعِن اْبِن ِس  يِريَن، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ْأ«َقاَل: »ِإَذا َمسَّ َأَحُدُكْم َذَكَرُه   َفْلَيَتَوضَّ

2053 1603 

إسناده تالف وقد صح 
بنحوه من حديث أبي  

بكر الصديق رضي هللا  
تعالى عنه من طرق  

 أخرى.

عبد الكريم ْبن َعِلي  ْبن  
َأْحَمَد ْبن َعِلي  ْبن  

، َأُبو   الحسن ْبن َعْبد َّللاَّ
َعْبد َّللاَّ التميمي  

المعروف بابن السني  
 القصري   

ثنا يحيى بن  ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َخَلٍف اْلَورَّاُق، حد  أخبرنا ابن السني، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َأْحَمُد   ْحَمِن محم د بن صاعد، َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ ِ ْبِن ِزَياٍد الدستري، َحدَّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ

َثِني َرِبيَعُة ْبُن ِمْرَداٍس   نِ يُّ َقاَل: َحدَّ ثنا حبيب بن َمْزَيٍد الشَّ ْبُن َعْمِرو ْبِن َجَبَلَة، حد 
َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َقاَل: َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن َيِزيَد َيُقوُل: َسِمْعُت َأَبا َبْكٍر َيُقوُل:  

ْدِق َفِإنَُّه َباٌب ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة، َوِإيَّاُكْم َواْلَكِذَب   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم ِبالصِ  َّللاَّ
 َفِإنَُّه َباٌب ِمْن َأْبَواِب النَّاِر«  

2054 532 

إسناده ضعيف. وقد  
ورد من طريق حسن  

بن   عبد هللامن حديث  
عباس رضي هللا تعالى  

 عنهما 

أحمد بن سليمان بن  
أبي الطيب المروزي أبو  

 سليمان 

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّد  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسم اْلَحَسن ْبن اْلَحَسن ْبن المنذر القاضي َحدَّ
  ِ ثنا  ْبن َعْبد َّللاَّ َثِني َأْحَمُد ْبُن َزَكِريَّا ْبِن َكِثيٍر اْلَجْوَهِريُّ حد  الشافعي من حفظه َحدَّ

َثَنا اْبُن اْلُمَباَرِك َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز   أحمد ابن أبي الط ي ب َحدَّ
ُ َعلَ   ْيِه َوَسلََّم َنَحَر َجَمَل َأِبي َجْهٍل. َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

2055 1334 

إسناده ضعيف. وقد  
ورد من طريق حسن  

بن   عبد هللامن حديث  
الزبير رضي هللا تعالى 

 عنهما 

سعيد بن داود بن سعيد  
 المديني الزنبري 

ِد ْبِن َعْبِد َّللاَِّ بن زياد   َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق. َحدَّ َأْخَبَرَناُه ُمَحمَّ
َثَنا   ثنا سعيد بن داود الزنبري، َحدَّ ثنا محم د بن الفرج األزرق، حد  القط ان، حد 

َثا ْبِن  َزْيِد  َخاِرَجَة ْبِن  َعْن  َناِد،  الزِ  َأِبي  َعْن  َأنَّ  َماِلٌك  َثاِبٍت:  ْبِن  َزْيِد  َعْن  ِبٍت، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَطى الزَُّبْيَر َيْوَم َخْيَبَر َأْرَبَعَة َأْسُهٍم، َسْهَمْيِن   َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِلْلَفَرِس، َوَسْهًما َلُه، َوَسْهًما ِلْلَقَراَبِة. 

2056 1648 

مرسل، ورجال إسناده  
حديثهم حسن.  

والمرفوع منه صحيح  
 من طرق أخرى.

ُعَمر ْبن ميمون ْبن  
 الرماح، َأُبو علي 

َأْخَبَرَنا محم د بن أحمد بن رزق، أخبرنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار،  
العب اس ثنا محم د بن  ب   -حد  َثَنا    -يعني المؤد  الن عمان، َحدَّ ثنا سريج بن  حد 

مَّاِح عَ  ْن َخاِلِد ْبِن َمْيُموٍن َأنَّ ُمَقاِتَل ْبَن َحيَّاَن َقاَل: َكَتَب ُعَمُر ْبُن َمْيُموِن ْبِن الرَّ
َعاِمُل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َعَلى اْلَمْوِصِل ِإَلى ُعَمَر: َأنَّ َرُجال َأْحَرَق ُكْدًسا َلُه، 

َتَب ِإَلْيِه ُعَمُر، َأنَُّه َبَلَغِني  َفَطاَرْت َشَراَرٌة َفَأْحَرَقْت َبَياِدَر النَّاِس َوَأْكَداَسُهْم، َقاَل: َفكَ 
َقاَل: َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوَل   َأنَّ 

 »اْلَعْجَماُء ُجَباٌر، َأال َوِإنَّ اْلُجَباَر ال ُغْرَم ِفيِه«  .



438 
 

2057 128 

رجال الطريقين كلهم  
شواهد  وللحديثثقات 

  وابنمن حديث علي 
مسعود وغيرهما من  

 طرق صح بعضها 

محمد بن إسماعيل بن  
يوسف السلمي الترمذي  

 أبو إسماعيل 

ِد ْبِن عبد هللا المعدل قال نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَبْخَتِريِ   َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ُد ْبُن ُموَسى  . وَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد ُمَحمَّ َلِميُّ ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل السُّ زَّاُز َقاَل: نا ُمَحمَّ الرَّ

قال نا أبو َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد ْبن   -ظ لهواللف -ْبِن الفضل الصيرفي بنيسابور 
َعْبد َّللاَّ بن أحمد الصفار األصبهاني  قال نا محم د بن إسماعيل الترمذي قال:  
اَن َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن   ِ اأَلْنَصاِريُّ َعْن ِهَشاِم ْبَن َحسَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ نا ُمَحمَّ

َ ِوْتٌر ُيِحبُّ اْلِوْتَر  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن ال ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ َّللاَّ نَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 اْلُقْرآِن«. َفَأْوِتُروا َيا َأْهَل 

2058 191 

.  الوجهباطل من هذا 
والشطر االول )دع ما  
ريبك الى ما ال يريبك(  

صحيح من طرق 
 أخرى 

محمد بن الحسن بن 
أحمد المروزي القرينيني  

 أبو المظفر 

َرْخِسيُّ ِبَها   َأْخَبَرِني َأُبو اْلُمَظفَِّر المروزي  قال أنبأنا َأُبو َعِليٍ  َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد السَّ
ُد ْبُن اْلُمَسيِ ِب اأَلْرِغَياِنيُّ قال نبأنا عبد هللا بْ  ِ ُمَحمَّ ِد قال نبأنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ن ُمَحمَّ

ْبِن َعْبد الملك ْبن َأِبي رومان اإلسكندراني قال نبأنا اْبُن َوْهٍب َعْن َماِلٍك َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َدْع   َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َعزَّ َما َيِريُبَك ِإَلى َما ال َيِريُبَك َفِإنََّك َلنْ   َوَجلَّ«  َتِجَد َفْقَد َشْيٍء َتَرْكَتُه ّلِلَّ

2059 1328 

إسناده ضعيف. وهو  
حسن من حديث سعد  
بن ابي وقاص رضي  

 هللا تعالى عنه

سليمان بن داود بن  
سليمان الفرائضي ابو  

 علي 

الجنيد ابن  ثنا  سليمان    -لفظا  -حد  ْبِن  َداُوَد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َعِليٍ   َأُبو  َثَنا  َحدَّ
ُد ْبُن َهاُرونَ   -إمالء من لفظه   -الفرائضي   َثَنا ُمَحمَّ رِ   -َحدَّ   - َيْعِني اْبَن اْلُمَجدَّ

ثنا داود ثنا عبد هللا بن جعفر، َأْخَبَرِني ُسَهْيِل ْبِن    -يعني ابن رشيد   -حد  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبيِه، َعْن أبي هريرة. َسِمَع َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
اِلِحيَن. َفَقاَل َلُه َرُسوُل   َرُجال َيُقوُل: اللَُّهمَّ َأْعِطِني َأْفَضَل َما َأْعَطْيَت ِعَباَدَك الصَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإذَ  ا ُيْعَقُر َجَواُدَك، َوَتْهِريُق ُمْهَجُتَك ِفي َسِبيِل َّللاَِّ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َعزَّ َوَجلَّ«  

إسناده ضعيف. وله   849 2060
 شواهد. 

إبراهيم بن أحمد بن  
نصر الكاتب أبو  

يعرف بابن   إسحاق،
 البازيار 

ٍد   ، َأْخَبَرَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َنْصِر ْبِن ُمَحمَّ ِزيِ  َأْخَبَرَنا اْبُن التَّوَّ
 ، اْلَكاِتُب اْلَمْعُروُف ِباْبِن اْلَباِزَياِر، حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي 

ثنا جعفر بن سلي ثنا قطن بن بشير أبو عب اد، حد  رير، حد  ثنا عتيبة الض  مان، حد 
فَِّة   ثنا يزيد ْبُن َأْصَرَم َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َماَت َرُجٌل ِمْن َأْهِل الصُّ حد 

الم َفَقاَل: »َكيََّتاِن، َصلُّوا   َوَتَرَك دينارا ودرهما. فذكروا ذلك لرسول هللا عليه الس 
 َعَلى َصاِحِبُكْم« 

2061 405 

إسناده ضعيف. وله  
شاهد من حديث ابن  
مسعود، حسن إسناده  
المنذري والعراقي، وهو  

 محل نظر. 

محمد بن وصيف  
 السامري أبو جعفر 

ق اق وأبو محم د  ِد بن المنتاب الد  َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ َحدَّ
ُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم الحسن ابن على بن محم د الجوهري. قاال: نبأنا أَ 

اِمِريُّ  ُد ْبُن َوِصيٍف السَّ َثِني ُمَحمَّ  -ْبِن َأْحَمَد ْبن يزيد ابن أبي عزة العط ار َحدَّ
َثِني َحْفُص    -َزاَد اْلَجْوَهِريُّ أبو جعفر  َثَنا َبْكَراُن ْبُن َسِعيٍد َقاَل َحدَّ ثم اتفقا قاال: َحدَّ

َثَنا أَ  ُبو َسْهٍل َعْن ِعْمَراَن اْلَعمِ يِ  َعْن َأِبي َسِعيٍد اإِلْسَكْنَدِريِ  َقاَل: َقاَل بن واقد َحدَّ
ْنَيا َقْلَب َعْبٍد َقطُّ ِإال اْلَتاَط   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َسَكَن ُحبُّ الدُّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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اُه. َوَفْقٌر ال ُيْدَرُك ِغَناُه، َوُشُغٌل ال َيْنَفكُّ  ِمْنَها ِبِخَصاٍل َثالٍث: َأَمٌل ال ُيْبَلُغ ُمْنَتهَ 
 َعَناُه« 

2062 1509 
إسناده ضعيف. وكون  
الوالية في قريش صح  

 من وجوه عدة. 

عبد َّللاَّ بن أبي ُمَقاتل،  
ختن نوح بن يزيد  

 المؤدب 

ثنا عبد هللا  أخبرنا اْلَحَسن ْبن َأِبي َبْكر، أخبرنا َعْبد هللا بن إسحاق البغوي، حد 
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن   ثنا عبد هللا بن أبي مقاتل، َحدَّ بن أحمد الدورقي، حد 

ِ ْبِن عَ  ِ ْبن ُعْتَبَة َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن َعِن اْبِن ِشَهاٍب َقاَل: َأْخَبَرِني ُعَبْيِد َّللاَّ ْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َبْيَنا َنْحُن ِعْنَد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ عن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ   َد النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ِفي َقِريٍب ِمَن َثَماِنيَن َرُجال ِمْن ُقَرْيٍش، َفَتَشهَّ

ا َبْعُد َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش َفِإنَُّكْم ُوالُة َهَذا اأَلْمِر«  َقالَ   : »َأمَّ

2063 1237 
إسناده ضعيف. وقوله  
صلى هللا عليه وسلم  

 بلغ مرتبة المتواتر. 

حبشون بن موسى بن  
 ايوب الخالل ابو نصر 

ِد ْبِن بشران أنبأنا   ِ ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ ثنا  أنبأنا َعْبُد َّللاَّ علي  بن عمر الحافظ حد 
ْبِن   َشْهِر  َعْن  اْلَورَّاِق  َمَطٍر  َعْن  َشْوَذٍب  اْبِن  َعِن  اْلُقَرِشيُّ  َرِبيَعَة  ابن  ضمرة 
ِة ُكِتَب   َحْوَشٍب َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َمْن َصاَم َيْوَم َثَماِن َعْشَرَة ِمْن ِذي اْلِحجَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلُه ِصَياُم ِستِ يَن َشْهًرا، َوُهوَ  ا َأَخَذ النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ، َلمَّ  َيْوُم َغِديِر ُخمٍ 
ِبَيِد َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َفَقاَل: »َأَلْسُت َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَن؟« َقاُلوا: َبَلى يا َرُسوَل  

ِ، َقاَل: »َمْن ُكْنُت َموالُه َفَعِليٌّ َمْوالُه« َفَقاَل ُعمَ  بخ بخ لك يا  ُر ْبُن الخط اب:َّللاَّ
  :ُ اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم }ابن َأِبي َطاِلٍب َأْصَبْحَت َمْوالَي َوَمْوَلى ُكلِ  ُمْسِلٍم، َفَأْنَزَل َّللاَّ

َلُه ِصَياُم [3]المائدة  {  ِديَنُكمْ  َيْوَم َسْبَعٍة َوِعْشِريَن ِمْن َرَجٍب، ُكِتَب  َوَمْن َصاَم 
ُ ِستِ يَن   ٍد َصلَّى َّللاَّ الُم[ َعَلى ُمَحمَّ ُل َيْوٍم َنَزَل ِجْبِريُل ]َعَلْيِه السَّ َشْهًرا، َوُهَو َأوَّ

َساَلِة.   َعَلْيِه َوَسلََّم ِبالرِ 

2064 1231 

إسناده ضعيف. وقوله  
صلى هللا عليه وسلم  
»َتْقُتُلُه اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«  

متواتر. وأما قوله  
آخر رزقه ضياح   »َوِإنَّ 

لبن« فإنه روي من 
طرق عدة يصح  

 بمجموعها.

حبة بن جوين بن علي  
 العرني الكوفي ابو قدامة 

أنبأنا محم د بن عمر بن بكير المقرئ أنبأنا علي  بن محم د بن المعلى الشونيزي 
ثنا محم د بن فضيل   ثنا محم د بن عب اد بن موسى حد  ثنا محم د بن جرير حد  حد 

. َقاَل: اْنَطَلْقُت َأَنا َوَأُبو َمسْ  َثَنا ُمْسِلٌم اأَلْعَوُر َعْن َحبََّة ْبِن ُجَوْيٍن اْلُعَرِنيِ  ُعوٍد  َحدَّ
ْثَنا َفِإنَّا َنَخاُف اْلِفتَ  ِ َحدِ  َن.  ِإَلى ُحَذْيَفَة ِباْلَمَداِئِن، َفَدَخْلَنا َعَلْيِه َفُقْلَنا: َيا َأَبا َعْبِد َّللاَّ

 ُ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َفِإنِ ي  ُسَميََّة  اْبُن  ِفيَها  الَِّتي  ِباْلِفَئِة  َعَلْيُكْم  َفَقاَل: 
َوَسلََّم َيُقوُل: »َتْقُتُلُه اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة َعِن الطَِّريِق، َوِإنَّ آخر رزقه ضياح  َعَلْيِه  
 لبن« 

2065 1253 

إسناده ضعيف. وقوله  
صلى هللا عليه وسلم  

»اإِلَماُم َضاِمٌن«  
صحيح، مروي من 
حديث جماعة من  
الصحابة. وتتمة 

الحديث ورد معناه في  
 أحاديث صحيحة عدة.

عمرو بن عبد  خلف بن  
الرحمن العكبري ابو  

 محمد

ثنا أبو محم د  ثني إسماعيل بن علي  الخطبي حد  َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْخَلٍد حد 
َثَنا ُموَسى  -سنة ست وثمانين  -خلف ابن عمرو العكبري  ثنا الحميدي َحدَّ حد 

ِد    -ِمْن َوَلِد َكْعِب ْبِن َماِلكٍ   -ْبُن َشْيَبةَ  ْبِن ُكَلْيٍب َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد  َعْن ُمَحمَّ
َصَنَع   َفَما  َضاِمٌن،  »اإِلَماُم  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل   .ِ َّللاَّ

 َفاْصَنُعوا« 
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2066 1228 

إسناده ضعيف. وقوله  
صلى هللا عليه وسلم  

اَعُة َعَلى   ))ال َتُقوُم السَّ
َرُجٍل َيُقوُل ال ِإَلَه ِإال  

َّللاَُّ(( صحيح من طرق 
أخرى. أما تتمة 

الحديث، فإنها رويت  
من طريق آخر يقوي 
طريق أبي هريره هذا،  

 وتحسن به.  

حكيم بن نافع القرشي  
 الرقي ابو جعفر 

أنبأنا محم د بن عبد الملك القرشي  أنبأنا محم د بن المظفر أنبأنا أحمد بن   
َثَنا َحِكيُم ْبُن   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّاٍر َقاَل َحدَّ وفي  َحدَّ الحسن ابن عبد الجب ار الص 

قِ يُّ َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيُّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبي ِ  ُ َعَلْيِه    َناِفٍع الرَّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َيْأُمُر ِباْلَمْعُروِف  اَعُة َعَلى َرُجٍل َيُقوُل ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »ال َتُقوُم السَّ

 وينهى عن المنكر«  

2067 1600 

إسناده ضعيف. وقوله  
وسلم  صلى هللا عليه 

اْلَخْيُل َمْعُقوٌد ِفي  »
َنَواِصيَها اْلَخْيُر، َمْعُقوٌد  
َأَبًدا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة« 

صحيح من طرق 
أخرى. وباقي الحديث  

قد صح نحوه من 
 طرق أخرى أيضا.  

عبد الحميد بن بهرام، 
 الفزاري المدائني  

ثنا ثنا الحارث بن محم د، حد  أبو النضر،   َأْخَبَرَنا أحمد بن يوسف بن خالد، حد 
َثْتِني َأْسَماُء اْبَنُة َيِزيَد َأنَّ   َثِني َشْهٌر َقاَل: َحدَّ أخبرنا عبد الحميد بن بهرام، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اْلَخْيُل َمْعُقوٌد ِفي َنَواِصيَها اْلَخْيُر، َمْعُقوٌد   َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َوَأْنَفَق َعَلْيَها َفِإنَّ ِشَبَعَها،  َأَبًدا ِإَلى َيْوِم اْلِقَيامَ  ًة ِفي َسِبيِل َّللاَّ ِة، َفَمْن َرَبَطَها ُعدَّ
َوَمْن   اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  ِميَزاِنِه  ِفي  َوَأْبَواَلَها  َوَأْرَواَثَها،  َوَظَمَأَها،  َوِريََّها،  َوُجوَعَها، 

َفإِ  َوُسْمَعًة،  َوِرَياًء،  َوَفَرًحا،  َمَرًحا  َوَظَمَأَها،  َرَبَطَها  َوِريََّها  َوُجوَعَها،  َشِبَعَها،  نَّ 
 َوَأْرَواَثَها، َوَأْبَواَلَها ُخْسَراٌن ِفي َمَواِزيِنِه َيْوَم اْلِقَياَمِة«  . 

2068 122 

إسناده ضعيف. وقوله  
  وسلمصلى هللا عليه 

)شفاعتي ألهل الذنوب  
من أمتي( قد صح من  

 طرق اخرى 

محمد بن إبراهيم بن  
محمد بن يزيد البزاز  

 الفتح،الطرسوسي أبو 
 ويعرف بابن البصري 

الفتح  أبو  أنبأنا  قاال:  على.  بن  ُمَحمَُّد  اْلَعالِء  َأُبو  َواْلَقاِضي  اأَلْزَهِريُّ  َأْخَبَرَنا 
ْحَمِن  محم د ابن إبراهيم بن محم د بن الطرسوسي قال نبأنا اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد الرَّ
إبراهيم بن  نبأنا  قال  الشيزرى  نبأنا محم د بن سنان  قال  ِبِحْمَص  ُزَرْيٍق  ْبِن 

ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى َعْن  حي   ان بن طلحة قال نبأنا ُشْعَبُة َعِن اْلَحَكِم َعْن َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َشَفاَعِتي أَلْهِل الذُُّنوِب   ْرَداِء. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َأِبي الدَّ

ْرَداِء: وإن زن  «.ِمْن ُأمَِّتي ُ َقاَل َأُبو الدَّ ى َوِإْن َسَرَق؟ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْرَداِء« َعَلْيِه َوَسلََّم: »نعم، وإن زنى َوِإْن َسَرَق َعَلى َرْغِم َأْنِف َأِبي   الدَّ

2069 732 

إسناده ضعيف. وقوله  
  ُ »َما من عمل ُأِطيَع َّللاَّ

ِفيِه َأْعَجَل َثَواًبا ِمْن  
ِحِم، ...ِصَلِة   .. ِمنَ الرَّ

اْلَبْغِي« صحيح، له  
طرق وشواهد عدة. 
أما الشطر »َواْلَيِميُن  

أحمد بن نصر بن محمد 
الزعفراني البخاري 
 القاضي أبو نصر 

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن َنْصِر بن  َأْخَبَرِني ُمَحمَّد ْبن   َأْحَمَد ْبن ِرْزٍق، َحدَّ
البخاري   الزعفراني  للحج  -محمد  ،   -قدم  القزويني  طاهر  بن  هللا  عبد  ثنا  حد 

ُد ْبُن اْلَحَسِن، َعْن َأِبي َحِنيَفَة َعْن َناِصٍح،  َثَنا ُمَحمَّ ثنا إسماعيل بن توبة، َحدَّ حد 
ُ َعْن َيْحيَ  ى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ِحِم، َوَما  ُ ِفيِه َأْعَجَل َثَواًبا ِمْن ِصَلِة الرَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َما من عمل ُأِطيَع َّللاَّ
ُ ِفيِه َأْعَجَل ُعُقوَبًة   َياَر  ِمْن َعَمٍل ُعِصَي َّللاَّ ِمَن اْلَبْغِي، َواْلَيِميُن اْلَفاِجَرُة َتَدُع الدِ 

 َبالِقَع  «
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َياَر   اْلَفاِجَرُة َتَدُع الدِ 
َبالِقَع« فهو حسن  

بمجموع طرقه 
 وشواهده إن شاء هللا 

2070 1547 

إسناده ضعيف. وقد  
- ورد من أوجه أخرى 

  -دون قوله ساعة 
 يصح بمجموعها. 

ْحَمِن ْبن ُمَحمَّد  َعْبد الرَّ
ْبن َأْحَمد ْبن سليمان،  
 أبو ُمَحمَّد الفقيه المؤذن 

ِد ْبِن  ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ ٍد َعْبُد الرَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ َثَنا محم د بن أحمد بن رزق، َحدَّ َحدَّ
ثنا أبو الفضل محم د بن   ُن اْلَفِقيُه الحاجي، حد  َأْحَمَد ْبِن ُسَلْيَماَن اْلُبَخاِريُّ اْلُمَؤذِ 

  ، ثنا أبو صفوان البخاري  َثَنا َكْعُب ْبُن  أحمد ابن مردك البخاري  المردكي، حد  َحدَّ
َعْن َيْحَيى ْبِن ُسَلْيٍم َعْن ِإْسَماِعيَل اْلَمكِ يُّ   -َيْعِني َكْعَباَن اْلُبَخاِريَّ الزَّاِهدَ   -َسِعيدٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل:  َعِن اْلَحَسِن َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن. َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
ِ َساَعًة، َأْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة ِستِ يَن  »َلِقَياُم رَ  فِ  ِفي َسِبيِل َّللاَّ  َسَنًة«.ُجٍل ِفي الصَّ

2071 403 

إسناده ضعيف. وقد  
ورد مرفوعا من حديث  

سعيد   يأبي هريرة وأب
بلفظ مختلف، وهو  

 حديث حسن. 

محمد بن وهب بن  
المعروف بابن   الجراح،

 أبي تراس 

ثنا عيسى بن حامد بن  ثنا َأُبو َطاِلٍب ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َسِعيٍد الفقيه حد  حد 
ُد ْبُن َوْهِب ْبِن اْلَجرَّاِح اْلَمْعُروُف بابن أبي ترأس سنة   َثَنا ُمَحمَّ بشر الرخجي َحدَّ

ثنا الحسن بن حم اد  َثَنا َعَطاُء    -سجادة الحضرمي  -إحدى وثالثمائة حد  َحدَّ
اُف َعِن اْلَعالِء ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت َعْن َسِعيِد  ْبنُ   ُمْسِلٍم اْلَخفَّ

ُ َعَلْيِه   ْبِن ُجَبْيٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: ُقِتَل قَتِيٌل َعَلى َعْهِد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
فَ  َفَقاَم  َقَتَلُه.  َمْن  ُيْدَرى  َوَقاَل: »يقتل قتيل وأنا  َوَسلََّم ال  َوَأْثَنى َعَلْيِه   َ َحِمَد َّللاَّ

َمَواِت َوَأْهَل اأَلْرِض اْجَتَمُعوا  فيكم؟ فو الذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه َلْو َأنَّ َأْهل السَّ
ُ، ِإال َأْن َيَشاَء َذِلَك«    َعَلى َقْتِل ُمْؤِمٍن َأَخَذُهُم َّللاَّ

2072 227 

إسناده ضعيف. وقد  
ورد بإسناد حسن أن  

اضطجع دعا   إذاالنبي 
 بهذا الدعاء 

محمد بن عبد الرحمن 
بن أحمد البغدادي أبو  

 بكر

ُد  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن اْلَحَسِن اْلَبْصِريُّ ِبَها، َحدَّ
ْحَمِن بن أحمد بن عبد هللا بن مروان البغدادي   َثَنا َأُبو    -إمالء   -ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ

ِإْبَراهِ  َثِني  َحدَّ َقاَل:  َزْيَداَن  ْبُن  ِد  عن  ُمَحمَّ َسِعيٍد  ْبِن  َهاِنِئ  َعْن  ُقَتْيَبَة  ْبُن  يُم 
  ِ ِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ ْبِن َيِزيَد، َعْن َعْبِد َّللاَّ اإلبريقي، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرُجٍل ِمَن اأَلْنَصاِر: »َكْيَف َتُقوُل ِإَذا َأَرْدَت اْلَمَنامَ  ؟« . َصلَّى َّللاَّ
َلُه النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ  َأُقوُل: اللهم بك َوَضْعُت َجْنِبي َفاْغِفْر ُذُنوِبي. َفَقال  َقاَل: 

ُ َلَك«   َعَلْيِه َوَسلََّم: »َغَفَر َّللاَّ

2073 654 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من غير هذا  

الطريق أنه صلى هللا  
عليه وسلم إحتجم  

وهو صائم محرم، وأنه 
 أعطى الحجام أجره.

أحمد بن محمد بن زياد  
 بن أيوب أبو علي 

َثَنا   ثنا محم د بن المظفر الحافظ، َحدَّ أخبرني أحمد بن عبد هللا األنماطي، حد 
َأْحَمد بن ُمَحمَّد بن زياد   ثنا جدي زياد بن  َأُبو علي  أي وب الطوسي، حد  بن 

َثَنا َيْحَيى ْبُن َيَماٍن، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَياَد، َعْن ُمْقِسٍم،  أي وب، َحدَّ
َصاِئٌم   َوُهَو  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  اْحَتَجَم  َقاَل:  َعبَّاٍس.  اْبِن  َعِن 

اَم َأْجَرُه، َوَلْو َكاَن َحَراًما َلْم ُيْعِطِه.ُمْحِرٌم، األَ   ْخَدَعْيِن، َواْلكِتَفْيِن، َوَأْعَطى اْلَحجَّ
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2074 1109 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من طرق أخرى 
أمره صلى هللا عليه  
وسلم بالمضمضة  

واالستنثار وقوله صلى  
هللا عليه وسلم  

»َواأُلُذَناِن ِمَن الرَّْأِس«  
شواهد  صحيح وله 
 كثيرة.

الحسن بن كليب بن  
معلى األنصاري  
 الخزرجي ابو علي 

َأْخَبَرَنا َأُبو بكر البرقاني حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي َأْخَبَرَنا َأُبو  
ثنا مصعب بن  ثنا الحسن بن كليب حد  رَّاُج حد  ُد ْبُن ِإْسَحاَق السَّ اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ

َثَنا ُسْفيَ  اُن َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى َعْن َناِفٍع َعِن المقدام َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن توضأ فليتمضمض   اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 الرَّْأِس« َوْلَيْسَتْنِثْر، َواأُلُذَناِن ِمَن 

2075 151 

إسناده ضعيف. وقد  
اخرى صح من طرق 

اباحة الرسول للمحرم 
 اكل صيد غير المحرم.

محمد بن بيان بن  
 حمران المدايني 

ْيَمِريُّ  َقاَل نبأنا َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ   َأْخَبَرِني اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  الصَّ
َثِني َأْحَمُد ْبُن  الحلواني قال نبأنا َأُبو العباس َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن سعيد َقاَل َحدَّ

قال   -َوُهَو اْبُن ُحْمَراَن اْلَمَداِئِنيُّ   -ُيوُسَف ْبِن َيْعُقوَب قال نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َبَيانٍ 
ِد نبأنا   َأِبي، َوَمْرَواُن ْبُن ُشَجاٍع، َوَسِعيُد ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َأِبي َحِنيَفَة، َعْن ُمَحمَّ

ِ َقاَل: َتَذاَكْرَنا َلْحَم   ٍد، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ ْبِن اْلُمْنَكِدِر، عن عثمان بن ُمَحمَّ
َصلَّى   َوالنَِّبيُّ  اْلُمْحِرُم  َيْأُكُلُه  ْيِد  َأْصَواُتَنا  الصَّ َفاْرَتَفَعْت  َناِئٌم،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ

ْيِد، َفَأَمَرَنا   ثنا  ِبَأْكِلِه.َفاْسَتْيَقَظ َفَقاَل: »ِفيَم َتَناَزُعوَن؟« ُقْلَنا ِفي َلْحِم الصَّ َقاَل وحد 
، َعِن اْبِن اْلُمَنْكِدرِ  ، عن عثمان ابن أبي قال نبأنا اْبِن ُجَرْيٍج، َوُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

ِ، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى  ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن، َعْن َأِبيِه، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ َعْبِد الرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَلُه.   َّللاَّ

2076 1634 
إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث عقبة  

 بن عامر بلفظ آخر. 

عيسى بن أبي عيسى،  
 أبو جعفر التميمي   

ثنا   َقاَل: حد  اْلَبَغِويُّ  ِإْسَحاَق  ْبُن   ِ َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا  َبْكر،  َأِبي  اْلَحَسن ْبن  أخبرنا 
َثَنا َأُبو َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي   ثنا أبو النضر، َحدَّ الحسن ابن مكرم، حد 

َرَنا َأُبو ِسَباٍع. َقاَل: اْشَتَرْيُت َناَقًة ِمْن َداِر َواِثَلَة ْبِن اأَلْسَقِع، َفَلمَّا  َماِلٍك َقاَل: َأْخبَ 
ِ اْشَتَرْيَت؟ ُقْلُت: َنَعْم!   َخَرْجُت ِبَها َأْدَرَكَنا َواِثَلُة َوُهَو َيُجرُّ ِرَداَءُه. َفَقاَل: َيا َعْبَد َّللاَّ

ِة، َقاَل:  َقاَل َهْل َبيََّن َلَك َما ِفيَها؟ ُقْلتُ  حَّ : َوَما ِفيَها؟ ِإنََّها َلَسِميَنٌة َظاِهَرُة الصِ 
، َقاَل: َفِإنَّ   َأَرْدُت َعَلْيَها اْلَحجَّ َبْل  ُقْلُت:  ِبَها َسَفًرا؟  َأَرْدَت  َأْو  َلْحًما،  ِبَها  َأَرْدَت 

ُ َما ُتِريُد إِ  َها َنْقًبا، َقاَل َفَقاَل َصاِحُبَها: َأْصَلَحَك َّللاَّ ! َقاَل:  ِبُخفِ  َلى َهَذا ُتْفِسُد َعِليٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َباَع َشْيًئا َفال َيِحلُّ َلُه َحتَّى   َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َنُه«   َن َما ِفيِه، َوال َيِحلُّ ِلَمْن َيْعَلُم َذِلَك َأْن ال ُيَبيِ   ُيَبيِ 

2077 731 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من حديث  

جماعة من الصحابة 
أن خاتم النبي صلى 
هللا عليه وسلم كان  

 من فضة.

أحمد بن نصر العطار  
 أبو بكر 

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َجْعَفٍر   وَّاُق، َحدَّ ُد ْبُن ُمَحمٍَّد السَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحمَّ
ثنا أبو بكر أحمد بن ن ، حد  ثنا بنان بن يحيى المغازلي،  اْلَخَرِقيُّ صر العطار، حد 

َثَنا ِإْسَراِئيل َعْن ُمْسِلمٍ  ثنا عبد هللا بن رجاء، َحدَّ َعْن ُمَجاِهٍد    -َبيَّاِع المالء   -حد 
ٍة. ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َحَلَقًة ِمْن ِفضَّ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َكاَن َخاَتُم النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
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2078 677 
إسناده ضعيف. وقد  
صح عن عمر رضي 

 هللا عنه من قوله.

أحمد بن محمد بن  
 عمرويه بن آدم

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو العالء الواسطي. َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّد ْبِن َعْمَرَوْيِه ْبِن  
َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد    -آدم ببغداد  َثَنا ُمَحمَّد ْبن جعفر ْبن َأْحَمد ْبن الل يث، َحدَّ َحدَّ

  ِ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ِ ْبِن َجْعَفٍر الهمذاني، َحدَّ ثنا عبد هللا  َّللاَّ ِد ْبِن جيهاَن، حد  ْبُن ُمَحمَّ
َعْبِد   َعْن   ، اْلُبَناِنيُّ َثاِبُت  َثَنا  َحدَّ فضالة،  بن  مبارك  ثنا  حد  السهمي،  بكر  بن 
يِق َقاَل: َقاَل َرُسوُل   دِ  ْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكٍر الصِ  ْحمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن َعْبِد الرَّ الرَّ

َثِني ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َأنَُّه َما َساَبَق َأَبا َبْكٍر ِإَلى    َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َحدَّ
 َخْيٍر َقطُّ ِإال َسَبَقُه ِبِه«  

2079 1348 

إسناده ضعيف. 
والنهي عن سب  

األموات رواه البخاري  
في صحيحه من حديث  

عائشة رضي هللا 
تعالى عنها. وقوله  

وسلم  صلى هللا عليه 
»ُطوَبى ِلَمْن َوَجَد ِفي  

َصِحيَفِتِه اْسِتْغَفاًرا  
َكِثيًرا« ورد من طريق  

 آخر حسن.

سعيد بن القاسم بن  
العالء البردغي ابو  

 عمرو 

َثَنا َسِعيُد ْبُن اْلَقاِسِم  ثنا محم د بن إسماعيل الور اق، َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم، حد 
ثنا الهذيل   -ذعي  َأُبو َعْمٍرو البر  -اْلَحاِفظُ  ثنا محم د بن يحيى بن مندة، حد  حد 

، َعْن   َثَنا النُّْعَماُن َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ثنا إبراهيم بن أي وب، َحدَّ بن معاوية، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ِه َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َمْنُصوِر ْبِن َصِفيََّة، َعْن ُأمِ 

 َهى َعْن َسبِ  اأَلْمَواِت َوَقاَل: »ُطوَبى ِلَمْن َوَجَد ِفي َصِحيَفِتِه اْسِتْغَفاًرا َكِثيًرا« نَ 

2080 131 

إسناده ضعيف. 
والحديث قد روي نحوه  
من حديث ابن مسعود  

 بإسناد حسن 

محمد بن إسماعيل  
 الدقاق 

َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُلْؤُلٍؤ اْلَورَّاُق َقاَل  َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  الت ميمي  قال نبأنا  
ق اق  ُد ْبُن َيِزيَد َأُبو ِهَشاٍم    -جارنا   -نبأنا محم د بن إسماعيل الد  قال: نبأنا ُمَحمَّ

َحْفٌص  نبأنا  َقاَل  َفاِعيُّ  ِغَياثٍ   -الرِ  اْبَن  َعْن    -َيْعِني  ْعِبيِ   الشَّ َعِن  ُمَجاِلٍد  َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخطًّا. َفَقاَل: »هكذا َسِبيُل َجاِبٍر َقاَل: َخطَّ   َلَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َعَلْيِه    «.َّللاَِّ  ِإال  َسِبيٌل  ِمْنَها  َفَما  ْيَطاِن  الشَّ ُسُبُل  َفَقاَل: »َهِذِه  ُخُطوًطا  َخطَّ  ُثمَّ 
 . تفرقوا«شيطان يدعو إليه فاعتصموا بحبل هللا جميعا وال 

2081 1012 

إسناده ضعيف. 
والحديث صحيح من  

طرق أخرى بلفظ  
))ويصلي حافيا  

 ومنتعال((

بقية بن مهران  
 الزندرودي 

َأْخَبَرَنا َعِلي  ْبن َطْلَحَة ْبن ُمَحمَّد اْلُمْقِرئ أخبرنا عبد العزيز بن جعفر الحريري 
َثَنا   ثنا بقي ة بن مهران الزندروذى َقاَل َحدَّ ثنا على بن إسحاق بن زاطيا حد  حد 

ِه.   ْحَمِن َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  َقاَل: َرَأْيُت  ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ
َوُمْنَتِعال،  َحاِفًيا،  َوَيْمِشي  َوَقاِعًدا،  َقاِئًما،  َيْشَرُب  َعَلْيِه وسلم   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيَّ 

 الصالة[. َوَيْنَصِرُف عن يمينه وعن شماله ]في 

2082 94 

إسناده ضعيف. 
والحديث دون قوله  

كانت واحدة(  وإن)
صحيح من حديث 

  وهذه. وغيرهأنس 
 الزيادة منكرة 

محمد بن أحمد بن  
محمد السمناني القاضي  

 أبو جعفر 

َنَنا َأُبو   ثنا القاضي أبو جعفر السماني ِمْن ِحْفِظِه َبْعَد َأْن ُكفَّ َبَصُرُه َقاَل َلقَّ حد 
اْلَقاِسِم َنْصُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَخِليِل اْلَمْوِصِليُّ اْلَمْعُروُف ِباْبِن اْلُمْرِجي ِباْلَمْوِصِل  

َعِلي ِ  ْبُن  َأْحَمُد  َيْعَلى  َأُبو  َنِني  َلقَّ وَخ    َقاَل  َفرُّ ْبُن  َشْيَباُن  َنِني  َلقَّ َقاَل  اْلُمَثنَّى  ْبِن 
 ُ َنِني َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ َنِني َسِعيُد ْبُن ُسَلْيٍم َقاَل َلقَّ األَُبلِ يُّ َقاَل َلقَّ

َكِريمَ  َأَخْذُت  »ِإَذا  َتَعاَلى:   ُ َّللاَّ َيُقوُل  َقاَل:  َوَسلََّم  ِإيَماًنا  َعَلْيِه  َفَصَبَر  اْلَعْبِد  َتِي 
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ِ َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة؟   «.َواْحِتَساًبا َلْم َأْرَض َلُه َثَواًبا ُدوَن اْلَجنَّةِ  ِقيَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ
 َواِحَدًة« َقاَل: »َوِإْن َكاَنْت 

2083 59 
  وقدإسناده ضعيف 

صح بعضه من غير  
 هذا الطريق 

محمد بن إسحاق بن  
 إسماعيل البغدادي 

ِ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َشْهَرَياَر التَّاِجُر ِبَأْصَبَهاَن َقاَل   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ
نبأ َقاَل  الطََّبَراِنيُّ  َأيُّوَب  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  ْبِن  َأْنَبَأَنا  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ نا 

اْلَبْغَداِديُّ َقاَل نبأنا منصور بن أبي مزاحم قال نبأنا أبو إسماعيل   ِإْسَماِعيَل 
. َقاَل َقاَل   المؤد ب عن يعقوب ابن َعَطاٍء َعْن َأِبيِه َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهِنيِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َز َغاِزًيا، َأْو َفطََّر َصاِئًما، َأْو جهز  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ : »َمْن َجهَّ
 حاجا، فإن َلُه ِمْثَل َأْجرِِه ِمْن َغْيِر َأْن َيْنُقَص ِمْن َأْجرِِه َشْيًئا  

2084 932 

إسناده ضعيف جدا.  
وهو صحيح من غير  
حديث علي بن أبي  

طالب رضي هللا تعالى  
 عنه

إسماعيل بن نميل بن 
 الخالل أبو علي زكريا 

، َأْخَبَرَنا   ِ ْبن َأْحَمد ْبن شهريار األصبهاني  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ
ُنَمْيٍل  ْبُن  ِإْسَماِعيُل  َثَنا  َأيُّوَب الطبراني، َحدَّ ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  اْلَقاِسِم  َأُبو 

مُ  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  اْلَبْغَداِديُّ  ْبُن  اْلَخالُل  َحْفُص  َثَنا  َحدَّ يَّاِن،  الرَّ ْبِن  َبكَّاِر  ْبُن  ُد  َحمَّ
، َعْن َعِليِ  ْبِن َرِبيَعَة  ُسَلْيَماَن، َعْن َمْنُصوِر ْبِن حي ان، عن أبي الهياج اأَلَسِديِ 

ُ َعَلْيِه َوسَ  ، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ لََّم َكاَن َيْقَرُأ  اْلَواِلِبيِ 
ْكَعِة  ْكَعِة اأُلوَلى بالم تنزيل السجدة، َوِفي الرَّ ِفي َصالِة اْلَفْجِر َيْوَم اْلُجُمَعِة ِفي الرَّ

 الثَّاِنَيِة َهْل َأَتى َعَلى اإِلْنَساِن. 

إسناده ضعيف جدا.   1473 2085
 ومعناه صحيح ثابت. 

عبد هللا بن قريش بن  
إسحاق بن حميد، أبو  

 َأْحَمد األسدي 

  ِ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر، أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي، َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ
اْلَفَرِج ْبِن   َأْحَمَد َقاَل: َوَجْدُت ِفي َسَماِع  َأُبو  ْبُن ُقَرْيِش ْبِن ِإْسَحاِق ْبِن ُحَمْيٍد 

َثَنا ُعْثَمانُ  ِد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيُّ َعْن اْلَيَماِن اْلَكْرَدِليُّ َحدَّ ْحَمِن َعْن ُمَحمَّ  ْبُن َعْبِد الرَّ
ُ َعْبًدا َعَلى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال ُيَعذِ ُب َّللاَّ َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َأَبًدا«. َخَطٍأ َوال اْسِتْكَراٍه 

2086 1705 
إسناده ضعيف جدا.  

ومعناه ثابت في حديث  
 جماعة من الصحابة.

ُعْثَمان ْبن سهل ْبن  
مخلد، البزاز، ويقال:  

 األدمي   

َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد ْبن ُشَعْيب الروياني، أخبرنا محم د بن العب اس الخزاز، 
ثنا الحسن بن محم   ، حد  َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َسْهِل ْبِن َمْخَلٍد اأَلَدِميُّ د بن الصباح،  َحدَّ

اْبِن   َعْن  َعْلَقَمَة  َعْن  ِإْبَراِهيَم  َعْن  اٍد  َحمَّ َعْن  اْلِكْنِديُّ  ُعَبْيٍد  ْبُن  َبْهُلوُل  َثَنا  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلِفْطَرُة َعَلى ُكلِ    ُمْسِلٍم«.َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

2087 1004 
ضعيف جدا.  إسناده 

وله شواهد بمعناه  
 صحيحة.

 - غير منسوب   -بنان  

ِه   َجدِ  ِكَتاَب  اْلَمَحاِمِليِ   ِإْسَماِعيَل  ْبِن  اْلُحَسْيِن  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  َأْحَمُد  ِإَليَّ  َدَفَع 
ثنا    َفَوَجْدُت ِفيِه ِبَخطِ ِه. َثَنا بنان حد  ٍد اْلَخالُل َقاَل َحدَّ َثِني اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ ُثمَّ َحدَّ

ثنا سعيد بن أبي َسِعيٍد اْلَمْقُبِريُّ َعْن َأِخيِه َعْبِد   إبراهيم بن محم د المدني حد 
َصلَّى َّللاَُّ  َرُسوِل َّللاَِّ  َعَلى  َدَخْلُت  َقاَل:  َعبَّاٍس.  اْبِن  َعِن  ِه  َجدِ  َعْن   ِ َعَلْيِه  َّللاَّ  

اْبَن َعبَّاٍس،   َقاَل »َيا  َرآَها  ا  َفَلمَّ ْيَها،  َحْلَقَتْيِن ِفي َخدَّ َوَسْمُتَها  َقْد  ِبَناَقٍة  َوَسلََّم 
ِمَن   ِلْلَبْأِس  َأْحِمُل  اْلَجَسِد   اْلَوْجِه«. َساِئُر 

ا َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َوالَِّذي بعثك بالحق ألجعلنهما في أقصى عظم منها. فجعلهم 
 اْلَجاِعَرَتْيِن. ِفي 
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2088 595 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح من حديث  
أبي هريرة رضي هللا  
عنه مرفوعا بلفظ  

 مختلف. 

أحمد بن علي بن أحمد  
الجحواني الكوفي أبو  

 حسين 

ِ ْبِن يحيى الطلحيأخبرنا أبو الحسين الجحواني   -، َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعْبِد َّللاَّ
اِد ْبِن ُسْفَياَن اْلَبزَّاُز، أخبرنا أي وب بن منصور  -بالكوفة  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َحمَّ   - َحدَّ

ْحَمِن ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيهِ   -مولى المهدي  َثَنا َعْبُد الرَّ ، َحدَّ
َثْت   ُ َعَلْيِه وسلم َقاَل: »َمْغُفوٌر أُلمَِّتي َما َحدَّ َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْرِك « ِبِه َأْنُفَسَها َما َلْم َتَتَكلََّم   ِبالشِ 

2089 2112 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد صح من حديث  
أبي بكرة بلفظ ))ال  

َيْقِضين حكم بين اثنين  
 غضبان(( وهو 

هيذام بن قتيبة، يعرف  
 بالمروزي 

َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبن الحسن ْبن ُمَحمَّد ْبن القاسم المخزومي، حدثنا عثمان بن  
، حدثنا   ق اق، حدثنا هيذام بن قتيبة، حدثنا عبد هللا بن صالح العجلي  أحمد الد 

َثِني َأُبو َعْبِد َّللاَِّ  َثِني َعَطاُء ْبُن َيَساٍر  زهير بن عب اد ابن َكِثيٍر َقاَل: َحدَّ  َقاَل: َحدَّ
 ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن ُأمِ  َسَلَمَة َزْوِج النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

اثنين   َيْقِض بين  اْلُمْسِلِميَن َفال  َبْيَن  ِباْلَقَضاِء  اْبُتِلَي  َوَسلََّم: »َمِن  وهو َعَلْيِه 
 غضبان« 

2090 904 

إسناده ضعيف جدا.  
وقد روي من طريق 
صحيح بنحوه من  
 حديث أبي أمامة. 

إبراهيم بن أبي الليث  
 الترمذي أبو إسحاق

، أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم  ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسِم النَّْرِسيُّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
اْلَباَدا  َطْهَماَن  ْبِن  اْلَهْيَثِم  ْبُن  َيِزيُد  َثَنا  َحدَّ وسبعين    -الشافعي،  ست  سنة 

لُ   -ومائتين  َعْن  َفَضاَلَة  ْبُن  َفَرُج  َثَنا  َحدَّ نصر،  بن  إبراهيم  ثنا  َقاَل:  حد  ْقَماَن 
َة  َحجَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوِل  َمَع  َحَجْجُت  َقاَل:  ُأَماَمَة.  َأَبا  َسِمْعُت 
َ َوَأْثَنى َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل: »َيا أيها النَّاُس َلَعلَُّكْم ال َتَرْوِني  اْلَوَداِع َفَخَطَب َفَحِمَد َّللاَّ

ِ    َبْعَد َعاِمُكْم َهَذا« َفَقاَل َرُجٌل َطِويٌل َأْشَعُث َكَأنَُّه ِمْن ِرَجاِل َشُنوَءٍة: َيا َرُسوَل َّللاَّ
وا   َفَما الَِّذي َنْفَعُل؟ َقاَل: »اْعُبُدوا َربَُّكْم، َوَصلُّوا َخْمَسُكْم، َوُصوُموا َشْهَرُكْم، َوُحجُّ

َبًة بِ  وا َزَكاَة َأْمَواِلُكْم َطيِ  ُكْم، َوَأدُّ ُكْم«  َبْيَت َربِ   َها َأْنُفُسُكْم، َتْدُخُلوا َجنََّة َربِ 

2091 1916 

 ضعيف.إسناده 
وتقبيل الرسول صلى  
هللا عليه وسلم ثابت  

في األحاديث  
 الصحيحة. 

فارس ْبن صافي، َأُبو  
 شجاع الوراق 

َثَنا َأُبو ُشَجاٍع َفاِرُس ْبُن َصاِفي   إمالء   -اْلَورَّاقُ َأْخَبَرَنا اْبُن ُبَكْيٍر المقرئ، َحدَّ
َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن محمد بن عبد هللا  -من كتابه وعبد هللا    -َحدَّ

ُب َأَبا الثَّْلجِ  َثَنا َعْمُرو ْبُن   -ُيَلقَّ ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َخَلٍف العط ار، َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َقاَل َحدَّ
اِر، َعْن ُسْفَيانَ  ، َعْن ِعْكِرَمَة   َعْبِد اْلَغفَّ ِ اْلَهاِشِميِ  ، َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ الثَّْوِريِ 

َل اْلَحَجَر.  َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقبَّ  َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

2092 1001 

إسناده تالف، وقد ورد  
عن أنس مرفوعا بلفظ  
مختلف، وهو حسن  

هللا. ]راجع  إن شاء 
 [ 5/ 418الزوائد: 

بكر بن أحمد بن محمي  
النساج الواسطي أبو  

 القاسم 

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َبْكُر ْبُن   ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن يعقوب َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعاَلِء ُمَحمَّ
اْلَبْغَداِديُّ  َصاِلٍح  ْبِن  َكِثيِر  ْبِن  َمْحِميِ   ْبِن  ثنا أبو يوسف    -ِبَواِسطٍ   - َأْحَمَد  حد 

َتِحيَّةَ  ابن  الشَّ   - يعقوب  ِباْلَجاِنِب  ست  ِبَبْغَداَد  سنة  الثُّالَثاِء  ُسوِق  ِفي  ْرِقيِ  
ثنا يزيد بن هارون َأْخَبَرَنا ُحَمْيٌد الطَِّويُل َعْن َأَنِس ْبِن   -وثمانين ومائتين  حد 

ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن َصلَّى َأْرَبِعيَن َيْوًما ِفي   َماِلٍك. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِر، َوِعَشاِء اآلِخَرِة ُأْعِطَي َبَراَءًة ِمَن النَّاِر، َوَبَراَءًة ِمَن النِ َفاِق«  َجَماَعِة َصالِة اْلَفجْ 
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2093 137 
إسناده تالف وهو  

حسن من حديث أبي  
 هريرة رضي هللا عنه 

محمد بن إسماعيل بن  
موسى الرازي المكتب  

 أبو الحسين 

نبأنا   قال  َجْعَفٍر  َأِبي  ْبُن  َأْحَمُد  نبأنا  َأْخَبَرَنا  قال  السوطي  الحسين بن محم د 
محم د ابن إسماعيل الر ازي  قال نبأنا أبو حاتم محم د بن إدريس قال نبأنا أبو 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   نعيم قال نبأنا اأَلْعَمُش َعْن ُحَمْيٍد َعْن َأَنٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َقاَل: »ما نزعت الرحمة إال من شقي« .

2094 598 

ال يصح من هذا  
الطريق، وله شواهد  
صحيحة، عدا: لعن  
هللا من أغرى بين  

 بهيمتين 

أحمد بن العباس بن  
 حمويه الخالل أبو بكر 

َأُبو   َثَنا  ثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن، َحدَّ اْلَقاِسِم األزهري، حد  َأُبو  َأْخَبَرِني 
اْلَخاللُ  َوْيِه  َحمُّ ْبِن  اْلَعبَّاِس  ْبُن  َأْحَمُد  اْلَحِديثِ   -َبْكٍر  َهَذا  ِبَغْيِر  َث  َحدَّ ،  -َوَما 

ثنا أبو معاوية الض   ، حد  ب اح الز عفراني  ثنا الحسن بن محم د الص  َثَنا  حد  رير، َحدَّ
ُ َعَلْيِه   اأَلْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َوَسلََّم: »َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َسبَّ َأَباُه، َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َسبَّ ُأمَُّه، َمْلُعوٌن  

َقْوِم ُلوٍط، َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َأْغَرى َبْيَن َبِهيَمَتْيِن، َمْلُعوٌن  َمْلُعوٌن َمْن َعِمَل َعَمَل  
 َمْلُعوٌن َمْن َغيََّر ُتُخوَم اأَلْرِض، َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َكَمَه َأْعَمى َعِن الطَِّريِق«

2095 2183 
إسناده تالف وللحديث  
 شواهد صحح بعضها. 

يوسف بن الحكم بن   
سعيد، أبو علي الضبي  

 بدبيس  الخياط المعروف

 ، مسار الحربي  َأْخَبَرَنا ُبْشَرى ْبُن َعْبِد هللا الرومي، أخبرنا علي بن هارون الس 
بيع بن ثعلب،   َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُيوُسُف ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن سعيد دبيس، حدثنا الر  َحدَّ

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِزَياٍد َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَ  اَل: َكاَن َرُسوُل  َحدَّ
 . ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيوِتُر ِبَثالٍث ال َيْفِصُل َبْيَنُهنَّ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

2096 784 

إسناده تالف وقوله  
صلى هللا عليه وسلم  
))تقتل عمارا الفئة  

الباغية(( صحيح من  
طرق أخرى. بل عده  

بعض األئمة من  
 المتواتر. 

محمد بن سهل بن عبد  
محمد   وقيل: -الرحمن 

  -بن سهل بن الحسن 
 العطار أبو عبد هللا 

ثنا محم د بن عبد هللا  َأْخَبَرَنا َأُبو الحسن بن محم د بن عبيد هللا الحنائي ، حد 
اِفِعيُّ  ُد ْبُن َسْهِل ْبِن    -ِإْمالءً   -بن ِإْبَراِهيَم الشَّ ِ ُمَحمَّ َثِني َأُبو َعْبِد َّللاَّ َقاَل: َحدَّ

ثني   َثِني َأُبو َيْحَيى َعْمُرو ْبُن َعْبِد اْلَجبَّاِر اليامي، حد  ْحَمِن العط ار، َحدَّ َعْبِد الرَّ
َثَنا َأُبو   َعَواَنَة، َعْن َأِبي َعْمِرو ْبِن اْلَعالِء، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأَنِس ْبِن  أبي، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اْبُن ُسَميََّة َتْقُتُلُه اْلِفَئُة   َماِلٍك َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 اْلَباِغَيُة َقاَتُلُه وسالبه في النار«  

2097 41 
تالف وقد صح إسناده 

أكثر ما فيه من طرق  
 أخرى 

  -أبي قتادة األنصاري 
 الحارث بن ربعي 

َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن َجْعَفٍر اإِلَماُم بأصبهان قال: أنبأنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد  
يَّاِن المصري بالبصرة قال: نبأنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم   ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن الرَّ

َثِني َأِبي عَ  ِه َقاَل:  بن نبيط ْبِن َشِريٍط اأَلْشَجِعيُّ ِبِمْصَر َقاَل: َحدَّ ْن َأِبيِه َعْن َجدِ 
ا َفَرَغ َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب ِمْن ِقَتالِ َأْهِل النهروان َقَفَل َأُبو َقَتاَدَة اأَلْنَصاِريُّ   َلمَّ
ا  َوَمَعُه ِستُّوَن َأْو َسْبُعون ِمَن اأَلْنَصاِر. َقاَل: َفَبَدَأ ِبَعاِئَشَة، َقاَل َأُبو َقَتاَدَة: َفَلمَّ

َقِت اْلَمْحَكَمُة ِمْن َعْسَكِر  َدَخلْ  ُت َعَلْيَها َقاَلْت: َما َوَراَءَك؟ َفَأْخَبْرُتَها َأنَُّه َلمَّا َتَفرَّ
َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َلِحْقَناُهْم َفَقَتْلَناُهْم. َفَقاَلْت: َما َكاَن َمَعَك ِمَن اْلَوْفِد َغْيِرَك؟ ُقْلُت:  

ُكلُُّهْم َيُقوُل ِمْثَل الَِّذي َتُقوُل؟ ُقْلُت: َنَعْم. َقاَلْت: َبَلى ستون أو سبعون. َقاَلْت: َأفَ 
اْثَنْي   ِمَن  َنْحٌو  َوُهْم  اْلِفْرَقُة  َقِت  َتَفرَّ اْلُمْؤِمِنيَن  ُأمَّ  َيا  َفُقْلُت:  قص  على القصة. 

اِطٌل.  َعَشَر َأْلًفا ُيَناُدوَن ال حكم إال حكم هللا. فقال على: َكِلَمُة َحقٍ  ُيَراُد ِبَها بَ 
َوَعاِئَشُة   َوَعِليٌّ  ُعْثَماُن  َكَفَر  َفَقاُلوا  َوِكَتاَبُه.   َ َّللاَّ َناَشْدَناُهُم  َأْن  َبْعَد  َفَقاَتْلَناُهْم 
َوُمَعاِوَيُة. َفَلْم َنَزْل ُنَحاِرُبُهْم َوُهْم َيْتُلوَن اْلُقْرآَن َفَقاَتْلَناُهْم َوَقاَتُلوَنا َوَولَّى ِمْنُهْم  
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ال َتْتَبُعوا ُمَولِ ًيا. َفَأَقْمَنا َنُدوُر َعَلى اْلَقْتَلى حتى وقفت    على[]   َمْن ولى. فقال
بغلة رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م وعلي  راكبها. قال: اْقِلُبوا اْلَقْتَلى، َفَأَتْيَناُه  

َفَقَلْبَناُهْم، َحتَّى َخَرَج ِفي آِخِرِهْم َرجُ  اْلَقْتَلى  ِفيِه  َنْهٍر  َعَلى  َعَلى َوُهَو  َأْسَوُد  ٌل 
ِ َما َكَذْبُت َوال ُكِذْبُت، ُكْنُت َمَع  ُ َأْكَبُر َوَّللاَّ َكِتِفِه ِمْثُل َحَلَمِة الثَّْدِي. َفَقاَل َعِليٌّ َّللاَّ
ُد اعدل فو   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد َقَسَم َفْيًئا َفَجاَء َهَذا َفَقاَل َيا ُمَحمَّ النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َثِكَلْتَك ُأمَُّك، َوَمْن  هللا َما َعَدْلَت ُمْنُذ اْلَيْوَم. َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
َأْقُتُلُه؟   ِ َأال  َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َيا َرُسوَل َّللاَّ َأْعِدْل؟«  َلْم  ِإَذا  َيْعِدُل َعَلْيَك 

ُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم: »ال َدْعُه َفِإنَّ َلُه َمْن َيْقُتُلُه« َوَقاَل: َصَدَق  َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
، َّللاَُّ ورسوله. َأُقوَل الَحقَّ َأْن  َوَبْيَن َعِليٍ   َبْيِني  َما  َيْمَنُعِني  َما  َعاِئَشُة:  َفَقاَلْت 

ُأمَِّتي تفرقت  َيُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيَّ  َتْمُرُق   َسِمْعُت  ِفْرَقَتْيِن  َعَلى 
َبْيَنُهَما ِفْرَقٌة ُمَحلِ ُقوَن ُرُءوَسُهْم ُمِحفُّوَن َشَواِرَبُهْم؛ ُأُزُرُهْم ِإَلى َأْنَصاِف َسْوِقِهْم، 

ِ تَ   َعاَلى  «َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن ال َيَتَجاَوُز َتَراِقَيُهْم، َيْقُتُلُهْم َأَحبُُّهْم ِإَليَّ َوَأَحبُُّهْم ِإَلى َّللاَّ

2098 1276 

إسناده تالف وقد روي  
عن ابن عمر مرفوعا  
بلفظ )من أعان على  

خصومة بظلم، لم يزل  
في سخط هللا حتى 
ينزع(، وهو صحيح  

 بمجموع طرقه. 

داود بن سليمان بن  
داود االصبهاني ابو  

 سليمان 

َث الِحُق ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن عمران بن   أبي الورد َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ َقاَل: َحدَّ
َثَنا َأُبو ُسَلْيَماَن َداُوُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن داود األصبهاني  ثنا    -قدم بغداد  -َحدَّ حد 

َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس َعِن الزُّْهِريِ  َعْن   أبو الصلت سهل بن إسماعيل المرادي َحدَّ
ِ َعْن َأِبيِه. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  ُ َعَلْيِه وسلم: »َمْن َساِلِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

ِ، َوِذمَُّة    -َوُهَو َيْعَلمُ   -َأَعاَن َظاِلًما ِعْنَد ُخُصوِمِه ُظْلًما  َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُه ِذمَُّة َّللاَّ
 َرُسوِلِه« 

2099 939 

إسناده تالف والشطر  
األول »»ِنْعَم اإِلَداُم  
اْلَخلُّ« صحيح من  

طرق أخرى. والشطر  
الثاني »َوَما َأْقَفَر َأْهُل  
َبْيٍت ِعْنَدُهُم اْلَخلُّ« فقد  

روي من طرق عدة 
 يحسن بمجموعها. 

إسماعيل بن علي بن  
رزين الخزاعي أبو  

 القاسم 

ْبِن   َعِليِ   ْبُن  ِإْسَماِعيُل  َثَنا  أنبأنا علي بن عمر الحافظ، َحدَّ ثني األزهري،  حد 
اِعُر َقاَل:   َثِني َأِخي ِدْعِبُل ْبُن َعِليٍ  الشَّ ثني أبي، َحدَّ َعِليِ  ْبِن َرِزيٍن الدعبلي، حد 

اْلُمْؤِمِنينَ  َأِميَر  َيا  َفَقاَل:  ِشيَد  الرَّ ُث  ُيَحدِ  َماِلًكا  َعْن  َسِمْعُت  الزَُّبْيِر  َأُبو  َثِني  َحدَّ  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِنْعَم اإِلَداُم اْلَخلُّ، َوَما َأْقَفَر  َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َأْهُل َبْيٍت ِعْنَدُهُم اْلَخلُّ« 

2100 1419 

»اْطُلُبوا اْلِعْلَم َوَلْو  
يِن«    والشطرِبالصِ 

»َطَلَب اْلِعْلِم َفِريَضٌة  
َعَلى ُكلِ  ُمْسِلٍم«، ورد  
من طرق كثيرة جدا  

 يحسن بمجموعها. 

طريف بن سليمان، أبو  
 عاتكة   

ثنا أبو    -بنيسابور  -َأْخَبَرَناُه َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأِبي َبْكٍر الطِ َراِزيُّ  العب اس  حد 
َثَنا  ، َحدَّ اْلَعاِمِريُّ اَن  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َعفَّ محم د ابن يعقوب األصم، َحدَّ
َثَنا َأُبو َعاِتَكَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   الحسن بن عطي ة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْطُلُبوا اْلِعْلمَ  يِن، َفِإنَّ َطَلَب اْلِعْلِم َفِريَضٌة َعَلى  َصلَّى َّللاَّ  َوَلْو ِبالصِ 
 ُكلِ  ُمْسِلٍم« 
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2101 361 

[  7/3]راجع الزوائد: 
والحديث قد صح من  
طريق آخر من غير  

ذكر عثمان رضي هللا 
 تعالى عنه. 

محمد بن محمد بن  
  بكر،جعفر الشافعي أبو 

 المعروف بابن الدقاق 

ُد ْبُن   ثنا أبو ُمَحمَّ . حد  يمري  أنبأناه القاضي َأُبو عبد َّللاَّ الحسين ْبن علي الص 
ثنا َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد اْبُن ِإْسَحاَق ْبِن  قَّاِق اْلَقاِضي حد  ٍد اْلَمْعُروُف ِباْبِن الدَّ ُمَحمَّ

َثَنا َأُبو ُكَرْيٍب ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعالِء الْ  ثنا عبد هللا بن إدريس  اْلُبْهُلوِل َحدَّ َهَمَداِنيُّ حد 
ِ ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َجَلَد َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ َحدَّ

َب، َوَجَلَد عُ  َب، َوَجَلَد ُعَمُر َوَغرَّ َب، َوَجَلَد َأُبو َبْكٍر َوَغرَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَغرَّ ْثَماُن  َّللاَّ
َب.   َوَغرَّ

2102 800 

]راجع الزوائد  
[. وأصل  613/4

الحديث في  
 الصحيحين.

محمد بن صالح  
الواسطي البطيخي أبو  

 إسماعيل 

، َوَأُبو  يَباِجيُّ ِ ْبِن َمْهِديٍ  الدِ  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ أخبرنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
اْلُحَسْيِن  اْلَحَسِن ُمَحمَّد ْبن   الثَّاِني، وَأُبو  ِرْزٍق  ْبِن  َأْحَمد  َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن 

ِ ْبُن َيْحَيى  ٍد َعْبُد َّللاَّ ُمَحمَّد ْبن اْلُحَسْيِن ْبن ُمَحمَّد ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َوَأُبو ُمَحمَّ
ُد ْبُن ُمحَ  ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر السكوني، وَأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ مَِّد ِبن ُمَحمَّ

َثَنا اْلَحَسُن  ْبِن َمْخَلٍد اْلَبزَّاُز َقاُلوا: َأْخَبَرَنا َأُبو علي  إسماعيل بن محم د الصف ار، َحدَّ
، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُمَحمَِّد، عن   َثِني ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلٍح اْلَواِسِطيُّ ْبُن َعَرَفَة َقاَل: َحدَّ

ُ ُعَمَر   ِ ْبُن ُعَمَر: َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ْبِن َناِفٍع، َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َعْبُد َّللاَّ
َوُهَو يحكي ]عن[  -َيْعِني ِمْنَبَر َرُسوِل َّللاَِّ  - َعَلْيِه َوَسلََّم َقاِئًما َعَلى َهَذا اْلِمْنَبرِ 

َ ِإذَ  ْبَع َواأَلَرِضيَن  َربَُّه َتَعاَلى َفَقاَل: »ِإنَّ َّللاَّ َمَواِت السَّ ا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َجَمَع السَّ
 ،ُ ْبَع ِفي َقْبَضِتِه« . ُثمَّ َقاَل َهَكَذا َوَشدَّ َقْبَضَتُه ثم قبضها، »ُثمَّ َيُقوُل: َأَنا َّللاَّ السَّ

اَلُم، أَ  وُس، َأَنا السَّ ْحَمُن، َأَنا اْلَمِلُك، َأَنا اْلُقدُّ َنا اْلُمَهْيِمُن، َأَنا اْلَعِزيُز، َأَنا َأَنا الرَّ
ْنَيا َوَلْم َتُك َشْيًئا، َأَنا الَِّذي ُأِعيُدَها، َأْيَن  ُر، َأَنا الَِّذي َبَدْأُت الدُّ اْلَجبَّاُر، َأَنا اْلُمَتَكبِ 

 اْلُمُلوُك َأْيَن اْلَجَباِبَرُة«  

2103 1077 
[.  6/ 6]راجع الزوائد 

وأصل الحديث في  
 الصحيحين.

الحسن بن سعيد  
 البزروي 

ٍد   َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َجْعَفٍر اْلَعِتيِقيُّ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن ُمَحمَّ وَأُبو َطاِهٍر ُمَحمَّ
ثنا   ثنا الحسن بن سعيد البزوري حد  َثَنا اْلُمَعاَفى ْبُن زكري ا حد  اْلَبيِ ُع. َقاال: َحدَّ
َثَنا ُشْعَبُة َعْن ُيوُنَس ْبِن   ثنا روح بن عبادة َحدَّ عبد هللا بن محم د فوزان حد 

ُقَداَمَة اْلَحَنِفيُّ َقاَل: ُقْلُت أَلَنٍس: ِبَأيِ  َشْيٍء َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى ُعَبْيٍد َعْن َأِبي  
ٍة.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيِهلُّ؟ َقاَل: َسِمْعُتُه َسْبَع ِمَراٍر ِبُعْمَرٍة َوَحجَّ  َّللاَّ

2104 1310 
]راجع الزوائد  

[. وأصل  511/6
 الحديث في الصحيحين  

الزبير بن محمد بن  
احمد بن سعيد الحافظ  

 ابو عبد هللا 

ِ ْبِن شهريار َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد الطََّبَراِنيُّ َقاَل   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا َثِني الز بير بن محم د البغدادي  حد  َثَنا َعْبُد    َحدَّ العب اس بن محم د بن حاتم َحدَّ

َغْزَوانَ  ْبُن  ْحَمِن  ُنوحٍ   -الرَّ عبد    -َأُبو  ثني  حد  يحيى  بن  ري  الس  ثني  حد  قال 
ُ َعَلْيِه   الر حمن ابن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َعْن َأِبيِه. َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ِلَي َشْيًئا ِمْن َأْمِر ُأمَِّتي، َفَلْم َيْنَصْح َلُهْم، َوَيْجَتِهْد َلُهْم  وسلم َيُقوُل: »َأيَُّما َواٍل وَ 
ُ َعَلى َوْجِهِه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفي النَّار«   َكَنِصيَحِتِه َوَجْهِدِه ِلَنْفِسِه، َكبَُّه َّللاَّ
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2105 1858 

]راجع الزوائد  
[. وقد صح  442/8

عن ميمونة رضي هللا  
لكن   طرق،عنها من 

 اختالف بسياق فيه 

عامر ْبن سعيد ْبن أبي  
 داود، َأُبو حفص البلخي 

َثِني َأُبو  ، أخبرنا علي  بن عمر الحافظ، َحدَّ أخبرنا محم د بن عبد الملك القرشي 
ِد ْبِن َعِليٍ   ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحْفٍص َعاِمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن أبي داود البلخي، َحدَّ

َثَنا َخَلُف  ثنا يحيى بن موسى، َحدَّ ثنا محم د بن خشنام، حد  ْبُن  ْبن طرخان، حد 
ِ ْبِن َأِبي َصْعَصَعَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن   ُموَسى، َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس، َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َيَساٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َمْيُموَنَة اْسَتْأَذَنْت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْعِطيَها ُأْخَتِك  ِفي َجاِرَيٍة ُتْعِتُقَها. َفَقاَل َلَها   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َتْرَعى َعَلْيَها، َوِصِلي ِبَها َرِحًما َفِإنَُّه َخْيٌر َلَك«  . 

2106 1272 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  427/6

رواه الشيخان في  
صحيحهما من حديث  
أبي ذر رضي هللا عنه  

 بنحوه. 

سليمان بن  داود بن 
سعيد الساجي ابو  

 سليمان 

ُد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن َنِجيحٍ  َثَنا ُمَحمَّ   - ِمْن لفظه   -َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي بكر َحدَّ
َعْن   ُشْعَبُة  َثَنا  َحدَّ حرب  بن  سليمان  ثنا  حد  الساجي  سليمان  بن  داود  ثنا  حد 
ُمرََّة. ْبِن   َعْمِرو 

، َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى  َقاَل: َسِمْعُت ُسَوْيَد بْ  ُث َعْن َأِبي َذرٍ  َن اْلَحاِرِث ُيَحدِ 
َيْوَم َأُموُت   ُأُحٍد َذَهًبا، َأُموُت  ِني َأنَّ ِلي َجَبَل  ُ َعَلْيِه وسل م َيُقوُل: »َما َيُسرُّ َّللاَّ

 ِلَغِريٍم« َوِعْنِدي ِمْنُه ِديَناٌر، َأْو ِنْصُف ِديَناٍر ِإال 

2107 1262 

]راجع الزوائد  
[. والحديث قد  405/6

صح من غير حديث  
 أبي هريرة بنحوه. 

خزيمة بن خازم  
 النهشلي القائد 

َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّد ْبن    أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي
ثنا   البندار حد  النعمان  ْبِن  َعِليِ   ْبِن  ِإْسَماِعيَل  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ الحافظ  هم ام 
َثَنا ُخَزْيَمُة ْبُن َخاِزٍم اْلَقاِئُد   ثنا يعقوب بن يوسف األصم َحدَّ الجر اح بن مخلد حد 

ْحَمِن َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َعِن اْبِن َأِبي ذِ  ْئٍب َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّ
  ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقاَل ِإَذا َأْصَبَح، َرِضيُت ِباّلِلَّ َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 عنه« َربًّا، وباإلسالم دينا، وبمحم د نبيا رضى هللا 

2108 1090 

[. 40/6]راجع الزوائد 
والحديث روي من  
طرق صحيحة عدا 

قوله ))وألزواج 
األنصار((، فإنه روي  

من طرق يصح 
بمجموعها إن شاء هللا  

 تعالى. 

الحسن بن علي بن  
 دلويه 

َثَنا   ثنا سليمان بن أحمد بن أي وب َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد بن عبد هللا بن شهريار حد 
ثنا   حد  الجحدري  ثابت  بن  أحمد  ثنا  حد  اْلَبْغَداِديُّ  َدْلَوْيِه  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  اْلَحَسُن 
َثِني َأِبي َقاَل   ثنا عبد هللا بن المنيب المدني َحدَّ محم د بن خالد بن عثمة حد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: سَ  َأَنَس ْبَن َماِلٍك َيُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِمْعُت 
 َذَراِريِهْم« »اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلأَلْنَصاِر َوأَلْزَواِج اأَلْنَصاِر َوَذَراِريِهْم َوَذَراِريِ  
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2110 983 

]راجع الزوائد  
[. ومعنى  384/5

في  الحديث ثابت 
 الصحيحين، وغيرهما. 

آدم بن أبي إياس  
 العسقالني أبو الحسن 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن   ثنا عمر بن أحمد الواعظ َحدَّ أخبرني الحسن بن على الت ميمي  حد 
َأُبو َيْحَيى َمكِ يُّ ْبُن َعْبِد َّللاَِّ بن يوسف   َثَنا  ِد ْبِن َمْسَعَدَة اأَلْصَبَهاِنيُّ َحدَّ ُمَحمَّ

َثَنا َأُبو َبْكٍر اأَلْعَيُن. َقاَل: َأَتْيُت آَدَم الْ  ِ  الث قفي  َحدَّ َعْسَقالِنيُّ َفُقْلُت َلُه: َعْبُد َّللاَّ
الَم. َفُقْلُت َلُه: ِلَم؟  الَم. َقاَل: ال ُتْقِرْئُه ِمنِ ي السَّ ْبُن َصاِلٍح َكاِتُب اللَّْيِث ُيْقِرُئَك السَّ

لنََّداَمَة، َوَأْخَبَر  َقاَل: أَلنَُّه َقاَل: اْلُقْرآُن َمْخُلوٌق. َقاَل: َفَأْخَبْرُتُه ِبُعْذرِِه، َوَأنَُّه َأْظَهَر ا
ِإَلى  َأْخُرَج  َأْن  ُأِريُد  ِإنِ ي  َبْعُد:  َلُه  َفُقْلُت  الَم.  َفَأْقِرْئُه السَّ َقاَل:  ُجوِع.  ِبالرُّ النَّاَس 
َبْغَداَد، َفَلَك َحاَجٌة؟ َقاَل: َنَعْم، ِإَذا َأَتْيَت َبْغَداَد، َفاْئِت َأْحَمَد ْبَن َحْنَبٍل َفَأْقِرْئُه ِمنِ ي 

ِ ِبَما َأْنَت ِفيِه، َوال َيْسَتِفزَّنََّك َأَحٌد، ال َب ِإَلى َّللاَّ َ َوَتَقرَّ الَم َوُقْل َلُه: َيا َهَذا اتَِّق َّللاَّ سَّ
َسْعٍد، َعْن  ْبُن  اللَّْيُث  َثَنا  َلُه: َحدَّ َوُقْل  اْلَجنَِّة،  َعَلى  ُمْشِرٌف   ُ ِإْن َشاَء َّللاَّ َفِإنََّك 

ْبِن َعْجالَن، عَ  ِد  َقاَل  ُمَحمَّ َقاَل:  ُهَرْيَرَة.  َأِبي  َعْن  اأَلْعَرِج،  َعِن  َناِد،  الزِ  َأِبي  ْن 
ِ َفال ُتِطيُعوُه«  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأَراَدُكْم َعَلى َمْعِصَيِة َّللاَّ  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

2111 1213 

]راجع الزوائد  
[. وقد صح  299/6

من وجوه نهيه صلى  
هللا عليه وسلم عن  
اإلنتباذ في األوعية  

 المذكورة. 

الحارث بن مرة بن  
مجاعة الحنفي اليمامي  

 ابو مرة 

َثَنا عبد   أنبأنا بشرى بن عبد هللا الرومي، أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان، َحدَّ
ثني أبي، َحدَّ  َثَنا َأُبو ُمرََّة اْلَحاِرُث ْبُن ُمرََّة ْبِن مجاعة  هللا ابن أحمد بن حنبل، حد 

ِ ْبِن َجاِبٍر اْلَعْبِديُّ َقاَل: ُكْنُت ِفي اْلَوْفِد الَِّذيَن   َثَنا َنِفيٌس َعْن َعْبِد َّللاَّ اليمامي، َحدَّ
َوِإنََّما   - َوَلْسُت ِمْنُهمْ   -َأَتْوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من َعْبِد اْلَقْيسِ 

ْرِب ِفي   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الشُّ ُكْنُت َمَع َأِبي. َقاَل: َفَنَهاُهْم َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
بَّاُء، والحنتم، والنقير، والمزفت.   اأَلْوِعَيِة الَِّتي َسِمْعُتْم: الدُّ

2112 1478 

]راجع الزوائد  
[. وأصل  277/7

الحديث في الصحيحين  
 من حديث أنس 

َّللاَّ بن ُمَحمَّد بن عبد 
المهاجر، أبو محم د،  

 يعرف بفوزان 

ثنا أحمد بن  ثنا محم د بن المظفر، حد  العتيقي، حد  َأْخَبَرِني أحمد بن محم د 
ِ ْبُن ُمَحمٍَّد َفْوَزاُن َقاال:   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر، َوَعْبُد َّللاَّ محم د ابن شبيب، َحدَّ

َثَنا َرْوُح ْبُن   َثَنا ُيوُنُس َعْن َأِبي ُقَداَمَة اْلَحَنِفيُّ َقاَل:  َحدَّ ثنا شعبة، َحدَّ ُعَباَدَة، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيِهلُّ؟   ُقْلُت أَلَنٍس ْبِن َماِلٍك: ِبَأيِ  َشْيٍء َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َقاَل: َسِمْعُتُه َسْبَع ِمَراٍر، بعمرة وحجة، لفظ فوزان. 

2113 1772 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  256/8

صحيح من طرق 
أخرى بلفظ »اللَُّهمَّ ِإنِ ي  
ُأِحبُُّه فأحبه، َوُأِحبُّ َمْن  

 ُيِحبُُّه«

َعِلي  ْبن اْلُحَسْين ْبن   
زيد ْبن علي ْبن الحسين  
ْبن َعِلي  ْبن َأِبي طالب،  

َأُبو اْلَقاِسِم العلوي  
 المعروف بابن الشبيه   

َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم بن الشبيه، أخبرنا محم د بن المظف ر الحافظ، أخبرنا محم د 
ب ثنا عب اد  ثنا زكريا المحاربي، حد  القاسم، حد  ْبُن بن  َعِليُّ  َثَنا  ن يعقوب، َحدَّ

َأنَّ   َعاِزٍب  ْبِن  اْلَبَراِء  َعِن  َثاِبٍت  ْبِن  َعِديِ   َعْن  َمْرُزوٍق  ْبِن  ُفَضْيِل  َعْن  َهاِشٍم 
ُأِحبُُّه،  ِإنِ ي  َفَقاَل: »اللَُّهمَّ  َعِليٍ   َرَأى الحسن ابن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 ُيِحبُُّه«. َوُأِحبُّ َمْن 

2114 1701 

]راجع الزوائد  
[. والحديث  118/8

صحيح من طرق 
أخرى بلفظ ))ما بين  

 بيتي ومنبري...((. 

ُعْثَمان ْبن معبد ْبن  
 نوح، المقرئ   

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، أخبرنا محم د بن  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ٍد اْلَفَرِويُّ َقاَل:  َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ُمَحمَّ ثنا عثمان بن معبد، َحدَّ مخلد العط ار، حد 

َثْتَنا ُعَبْيَدُة ِبْنُت َناِبٍل َعْن َعاِئَشَة ِبْنِت َسْعدٍ  ِ    َحدَّ َعْن َأِبيَها َسْعٍد َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َما َبْيَن َقْبِري َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض   الجنة«.َصلَّى َّللاَّ
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2115 1080 

[. 11/6]راجع الزوائد 
وقد صح المرفوع منه  
من طرق أخرى. مع 

في صياغة   اختالف
 الخبر. 

الحسن بن صاحب بن  
 حميد الشاشي أبو علي 

ُد بن أحمد اْلَعِتيِقيُّ  واْلَقاِضي َأُبو َتمَّاٍم َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن    َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
الحسن بن صاحب   ثنا  الحافظ حد  ِر  اْلُمَظفَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا  َقاال:   . اْلَواِسِطيُّ
ثنا هشيم  حد  الطباع  بن  عيسى  بن  محم د  ثنا  الخياط حد  مسعود  ابن  ثنا  حد 

ثنا إسماعيل ابن َأِبي َخاِلٍد وَ  ْعِبيِ  حد  َداُوُد ْبُن َأِبي ِهْنَد ُوَعَبْيَدُة ُكلُُّهْم َعِن الشَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاال:  َعِن اْلُجْعِفيَّْيِن  َسَلَمَة َوَأٍخ له أنهما َسَأال َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َنا َوَأَدِت اْبَنًة َلَها ِفي اْلَجاِهِليَّ  ِ ِإنَّ ُأمَّ ِة، َفَهْل َيْنَفُعَها ِإْن صلينا عليها  َيا َرُسوَل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َمَع َصالِتَنا، َأْو ُصْمَنا َعْنَها َمَع ِصَياِمَنا، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

 »ِإنَّ الوائدة والموءودة في النار، إال أن تدرك اْلَواِئَدَة اإِلْسالُم َفُيْغَفَر َلَها«

2116 69 

اختلف في رفعه ووقفه  
واالكثر على صحته 
موقوفا على عمر  

 رضي هللا عنه 

محمد بن أحمد بن  
إبراهيم الشالثائي  
 البصري أبو عيسى

القاسم األزهري،   وأبو   ، الواسطي  ْبُن علي  ُد  ُمَحمَّ اْلَعالِء  َأُبو  اْلَقاِضي  َأْخَبَرَنا 
ُل، وَأُبو َطاِهٍر مُ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َسْعُدوٍن اْلَبزَّاُز.  وعلي ابن َأِبي َعِليٍ  اْلُمَعدَّ َحمَّ

َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأُبو ِعيَسى  نبأنا  قالوا: نا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال 
ار قال نبأنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد   الَثاِئيُّ قال نبأنا بندار محم د بن بش  اْلَبْصِريُّ الشُّ

ِ ْبِن عم  ُ َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ ر بن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل: َقَضى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم: َأنَّ ُأمََّهاِت اأَلْوالِد ال ُيَبْعَن َوال ُيوَهْبَن َوال ُيوَرْثَن، فإذا مات صاحبها  

 فهي حرة. 

2117 987 

إسناده رجاله كلهم  
ثقات. وصحح أبو  
حاتم إرساله عن  
 عطاء بن يسار. 

أسود بن عامر أبو عبد  
المعروف   الرحمن،

 بشاذان 

َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن   ْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد بن الحسن الجرشى َحدَّ
َثَنا َشاَذاُن َقاَل: َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن   ثنا العب اس بن محم د الدوري َحدَّ َيْعُقوَب اأَلَصمُّ حد 
 ُ ْبُن َصاِلٍح َعِن اْبِن َأِبي َلْيَلى َعْن َعَطاٍء َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ى َأَحُدُكْم َفْلَيْأُكْل ِمْن ُأْضِحَيِتِه« عليه َوسَ   لََّم. َقاَل: »ِإَذا َضحَّ

2118 854 

إسناده ضعيف جدا.  
والحديث متواتر بلفظ  

ًدا   »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ 
َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن  

 النَّاِر« 

إبراهيم بن بكر الشيباني  
 الكوفي أبو إسحاق 

  ، ْبِن إسماعيل المحاملي  اْلُحَسْيِن  ْبِن   ِ ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْحَمُد   ِ َعْبِد َّللاَّ َأُبو  َأْخَبَرَنا 
ثنا يحيى بن  أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القط ان، حد 

ثنا إبراهيم يباني    -أبي طالب، حد  ثنا جعفر بن الزبير،    -يعني ابن بكر الش  حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأيَُّما  عن القا سم بن َأِبي ُأَماَمَة. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«    َرُجٍل َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ 

2119 1643 
»َأْشَبْهَت َخْلِقي  

َوُخُلِقي« صحيح من  
 طرق أخرى.

عيسى بن محمد بن  
عيسى، أبو العباس  
المروزي المعروف  

 بالطهماني 

ثنا عيسى   ثنا عبد الباقي بن قانع القاضي، حد  َأْخَبَرَنا اْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، حد 
َثَنا ِعيَسى ثنا أبي، َحدَّ ثنا عمر بن محم د، حد  ، حد  َوُهَو    - بن محم د المروزي 

قَ   -ُغْنَجارٌ  َحْمَزَة  َأِبي  َأِبي َعْن  َعْن  ُمرََّة  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  َمْرَيَم  َأُبو  َثَنا  َحدَّ اَل: 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َيْعِني َجْعَفًرا   -اْلَبْخَتِريِ  َعْن َعِليٍ  َأنَُّه َقاَل َلُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 ِمْنَها«.ِتي الَِّتي َأَنا َأْشَبْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي، َوَأْنَت ِمْن َشَجرَ َحْمَزَة »ِفي اْبَنِة 

2120 470 

إسناده ضعيف جدا.  
والصحيح وقفه على  

بن عمرو بن   عبد هللا
 العاص.

 أحمد بن آدم أبو بكر 

ِبِقَراَءِتي َعَلْيِه،    -َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد بن َأْحَمد بن رزق َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن آَدمَ 
اِفِعيِ  َيْوَم اْلَخِميِس، ِلِتْسٍع خلون من المحرم من سنة خمسين   ِفي َمْجِلِس الشَّ

ثنا معمر بن سهل األ  ثنا محم د بن نوح الجنديسابوري حد  هوازى وثالثمائة حد 
اٍم َعْن َخاِلٍد اْلَحذَّاِء َعْن ِبْشِر ْبِن َشَغاٍف َعْن َأِبيِه َعْن  ثنا عبيد هللا ابن َتمَّ حد 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما  ِ ْبِن َعْمٍرو ْبِن اْلَعاِص. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْبِد َّللاَّ
َيْومَ   ِ َعَلى َّللاَّ َأْكَرُم  َشْيٍء  َوال ِمْن   ِ َرُسوَل َّللاَّ َيا  ِقيَل:  آَدَم«  اْبِن  ِمِن  اْلِقَياَمِة   

ْمِس َواْلَقَمِر«   اْلَمالِئَكُة؟ قال: »وال اْلَمالِئَكَة، ُهْم َمْجُبوُروَن، ُهْم ِبَمْنِزَلِة الشَّ

2121 493 

إسناده ضعيف جدا.  
من   -وقد ورد بنحوه 

دون ما يتعلق بتفسير 
من طرق  -طوبى

بمجموعها يكون  عدة، 
 حسنا. 

أحمد بن الحسن بن  
محمد المالكي المقرئ  

يعرف بابن   الفتح،أبو 
 الحمصي 

ُتوِريُّ  ٍد السُّ ْبُن ُمَحمَّ اْلَعِزيِز  اْلَقاِسِم َعْبُد  َأُبو  اْلَفْتِح    َأْخَبَرَنا  َأِبي  َعَلى  ُقِرَئ  َقاَل 
َثَنا   أحمد بن الحسن بن محمد بن سهل اْلَماِلِكيِ  اْلِمْصِريِ  َوَأَنا َأْسَمُع َقاَل َحدَّ
َثَنا َبْحُر ْبُن َنْصٍر َقاَل: ُقِرَئ َعَلى أسد بن موسى  ُد ْبُن َصاِلٍح اْلَخْوالِنيُّ َحدَّ ُمَحمَّ

َثَنا َدرَّ  ْمِح َعْن َأِبي اْلَهْيَثِم َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  حدثك ابن لهيعة َحدَّ اٌج َأُبو السَّ
ِ ُطوَبى ِلَمْن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َأنَّ َرُجال َقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُثمَّ طُ  ِبي،  َوآَمَن  َرآِني  ِلَمْن  َقاَل: »ُطوَبى  ِبَك!  َوآَمَن  ُثمَّ َرآَك  ُطوَبى،  ُثمَّ  وَبى، 
ِ َما ُطوَبى؟ َقاَل:   ُطوَبى ِلَمْن آَمَن ِبي َوَلْم َيَرِني« َفَقاَل َلُه َرُجٌل: َيا َرُسوَل َّللاَّ

 أكمامها«.»َشَجَرٌة ِفي اْلَجنَِّة َمِسيَرُة ِماَئِة َسَنٍة، ِثَياُب َأْهِل اْلَجنَِّة َتْخُرُج ِمْن 

2122 1651 

إسناده ضعيف. 
والحديث من دون  
))َوال َوَلُد َزْنَيٍة((  
صحيح من أوجه  

أخرى. ولهذا الجملة  
من الحديث شواهد  

ترتقي بمجموعها إلى 
 الحسن. 

ْحَمن ْبن   ُعَمر ْبن َعْبد الرَّ
قيس، َأُبو حفص األبار  

 الكوفي  

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، أخبرن ا محم د بن أخبرنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ْحَمنِ  الرَّ َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  َثَنا  َحدَّ عرفة،  بن  الحسن  أخبرنا  َحْفٍص    -مخلد،  َأُبو 

ِ ْبِن ُمرََّة َعْن َجاَباَن َعْن َعْبِد    -األبار َثَنا َمْنُصوُر ْبُن اْلُمْعَتِمِر َعْن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
ِ ْبِن َعْمٍرو َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ عَ  َلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ال َيْدُخُل اْلَجنََّة َأْرَبَعٌة، َّللاَّ

 َزْنَيٍة«.ُمْدِمُن َخْمٍر، َوال َعاقٌّ ِلَواِلَدْيِه، َوال َمنَّاٌن، َوال َوَلُد 

2123 317 

إسناده ضعيف. 
والمحفوظ وقفه على  
أبي بكر رضي هللا  

تعالى عنه من قوله.  
وله شاهد حسن من  

بن   عبد هللاحديث 
 عمرو مرفوعا. 

محمد بن غالب بن  
حرب الضبي التمار أبو  

 المعروف بالتمتام  جعفر،

ز از. قاال ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَقطَّاُن َوَعِليُّ ْبُن َأْحَمَد الر  َثَنا َأُبو َبْكٍر  حد  : َحدَّ
موسى. بن  عمر  ثنا  حد  غالب  بن  محم د  ثنا  حد  اُد  النَّجَّ َسْلَماَن  ْبُن   َأْحَمُد 
ز از أنبأنا أحمد بن سلمان حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان َقاَل:  وأنبأنا الر 

ثني عمر بن موسى   ُد ْبُن َغاِلبٍ التَّْمَتاُم قال حد  َثَنا َحمَّاُد ْبُن  َكَتَب ِإَليَّ ُمَحمَّ َحدَّ
اجٍ  ِ ْبِن ُمرََّة َعْن    -يعني اْبَن َأْرَطاةَ   -َسَلَمَة َعْن َحجَّ َعِن اأَلْعَمِش َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه   يِق. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ دِ  ِ ْبِن َسْخَبَرَة َعْن َأِبي َبْكٍر الصِ  َعْبِد َّللاَّ
ِ اْنِتَفاٌء من نسب وإن دق«  َوَسلََّم: »ُكْفرٌ  َعاُء َنَسٍب ال ُيْعَرُف، َوُكْفٌر ِباّلِلَّ ِ ادِ    ِباّلِلَّ

2124 253 

إسناده ضعيف. وقد  
صح من طرق أخرى 

أن أفضل األعمال  
الصالة لوقتها، وأن  

خير ما أعطي األنسان  
 حسن الخلق.

محمد بن عيسى بن  
هارون الجسار أبو  

 جعفر 

َثَنا َأُبو   ، َحدَّ َقَرْأُت ِفي ِكَتاِب َأِبي اْلَفْتِح َعْبِد الواحد ْبن ُمَحمَّد ْبن مسرور البلخي 
َثَنا َأُبو   اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد بن حامد بن محمود بن ترثال التيملي، َحدَّ

ُد ْبُن ِعيَسى ْبِن هارون الرشاش رشاش الخمر ب بغداد وكان ثقة، َجْعَفٍر ُمَحمَّ
َثَنا اْلَحمَّاَداِن َجِميًعا:  اٍد النَّْرِسيُّ َأيَّاَم اْلَمْوِسِم َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد اأَلْعَلى ْبُن َحمَّ َحدَّ
ِ؟ َما   اِد ْبِن َزْيٍد َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنٍس ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ اُد ْبُن َسَلَمَة، وَحمَّ َحمَّ

اأَلْعمَ   اِل؟ َأْفَضُل 
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الُة ِلَوْقِتَها ُقْلُت: َفَخْيُر َما ُأْعَطى اإِلْنَساُن؟ َقاَل: »ُحْسُن اْلُخُلِق    «.َقاَل: »الصَّ
ِ َعزَّ   َوَجلَّ« َأال َوِإنَّ ُحْسَن اْلُخُلِق ِمْن َأْخالِق َّللاَّ

2125 285 

إسناده ضعيف. وقوله  
صلى هللا عليه وسلم  
»َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ال  

اَعُة َعَلى   َتُقوُم السَّ
َرُجٍل َيُقوُل ال ِإَلَه ِإال  

« صحيح من طرق   َّللاَّ
أخرى. أما تتمة 

الحديث فهي حسنة  
 بمجموع الطرق. 

محمد بن علي بن  
الحسين الدينوري أبو  

 يعرف ببرهان  بكر،

ُد ْبُن َعِليٍ    َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ ْيَنَوِريُّ أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق،    - ُبْرَهانُ   -الدَّ
ِإْبَراِهيَم  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  َثَنا  َحدَّ مرداس،  بن  عمير  ثنا  حد  الصالح،  ْيُخ  الشَّ
َثَنا اْبُن َلِهيَعَة، َعْن َيِزيَد، َعْن ِسَناِن ْبِن َسْعٍد، َعْن َأَنِس   ، َحدَّ َلِميُّ اْلَبْصِريُّ السُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ال َتُقوُم  ْبِن َماِلٍك. َعِن النَِّبيِ  َص  لَّى َّللاَّ
ُ، َوَيْأُمُر ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهى َعِن اْلُمْنَكِر« اَعُة َعَلى َرُجٍل َيُقوُل ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ  السَّ

2126 1733 

إسناده ضعيف. وقوله  
صلى هللا عليه وسلم  

َفطََّر َصاِئًما َفَلُه َوَمْن 
ِمْثُل َأْجرِِه، َوَمْن َدلَّ  

َعَلى َخْيٍر َفَلُه ِمْثُل َأْجِر 
َفاِعِلِه« قد صح من  

 طرق أخرى.

علي ْبن بهرام ْبن يزيد،  
 َأُبو حجية المزني العطار 

َثَنا ِإْبَراِهيُم بْ  ، َحدَّ ُن َأْحَمَد ْبِن َجْعَفٍر َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن اْلَحْرِبيُّ
َأُبو ُحَجيََّة َعِليُّ   َثَنا  ثنا الحسن بن الط ي ب الشجاعي، َحدَّ اْلَخَرِقيُّ المقرئ، حد 
َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي َكِريَمَة َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعَطاٍء   ْبُن َبْهَراَم اْلَعطَّاُر، َحدَّ

اَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ عليه َوَسلََّم: »َمْن َحجَّ َعْن َميِ ٍت  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: قَ 
َفِللَِّذي َحجَّ َعْنُه ِمْثُل َأْجرِِه، َوَمْن َفطََّر َصاِئًما َفَلُه ِمْثُل َأْجرِِه، َوَمْن َدلَّ َعَلى َخْيٍر  

 َفَلُه ِمْثُل َأْجِر َفاِعِلِه«  .

2127 250 

إسناده ضعيف. 
وللحديث طرق 

وشواهد تفيد ثبوت  
 معناه، وهللا أعلم.

محمد بن عيسى بن  
أبي موسى األبواهي  
العطار األبرش أبو  

 جعفر 

ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن   َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َأِبي ُموَسى العط ار، َحدَّ َحدَّ
َثَنا َقْيٌس َعِن   بِ يُّ  َأِبي أمي ة، َحدَّ اأَلْعَمِش َعْن ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن مرقع الضَّ

َسْلَماَن.  َعْن 
َيِت اْلُجُمَعَة ألن آدم جمع  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنََّما ُسمِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 خلقه« فيه 

2128 219 

إسناده ضعيف. وله  
شواهد من دون قوله:  
))َوال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال  

 ِباّلِلَِّ(( يحسن بها.

محمد بن الحارث بن  
 إسماعيل الخزاز 

ِ ْبِن َشْهَرَياَر األصبهاني  قال أنبأنا سليمان بن أحمد  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
لتُّْسَتِريُّ قال نبأنا محم د الطبراني قال نبأنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن اْلُمَثنَّى اْلُجَهِنيُّ ا 

بن الحارث الخزاز البغدادي  قال نبأنا سي ار بن حاتم قال نبأنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن  
ِ ْبِن  ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْحَمِن ْبِن ِإْسَحاَق َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ ِزَياٍد َعْن َعْبِد الرَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َرَأْيُت  َمْسُعوٍد َعْن َأِبيِه َعْن جَ  ِه. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ دِ 
َفَقاَل: ُأْسِرَي ِبي.  َلْيَلَة  الُم  َعَلْيِه السَّ َأْقِرْئ أمتك السالم مني ِإْبَراِهيَم  ُد  ُمَحمَّ َيا 

اْلَماِء   َعْذَبُة  التُّْرَبِة،  َبُة  َطيِ  اْلَجنََّة  َأنَّ  َقْوُل:  َوَأْخِبْرُهْم  َوِغَراُسَها  ِقيَعاُن،  َوَأنََّها 
ُ َأْكَبُر، َوال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال  ُ، َوَّللاَّ ِ، َوال ِإَلَه ِإال َّللاَّ ِ، َواْلَحْمُد ّلِلَّ  ِباّلِلَِّ« ُسْبَحاَن َّللاَّ
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2129 312 

رجال إسناده ثقات. إال  
أن علي بن أبراهيم  

الواسطي تفرد بروايته  
جرير  عن وهب بن 

ثنا شعبة عن أبي   حد 
   ..ِإْسَحاَق َعِن اْلَبَراِء.

محمد بن عمران بن  
موسى بن إسماعيل بن  
عبد هللا بن مرداس، أبو  

 بكر الهمداني الخزاز 

وِسيُّ  ثنا محمد بن عمران بن موسى بن إسماعيل َأُبو َبْكٍر اْلَخزَّاُز اْلُكوِفيُّ السُّ حد 
ثنا وهب  َثَنا َعِلي  ْبن ِإْبَراِهيَم ْبن َعْبد اْلَمِجيِد الواسطي حد  اْلَهْمَداِنيُّ ِبَبْغَداَد، َحدَّ

ثنا شعبة عن أبي ِإْسَحاَق َعِن اْلَبَراِء. َقاَل َقا  َل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ بن جرير حد 
 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِليال التََّخْذُت َأَبا َبْكٍر َخِليال 

2130 2110 

.]راجع الزوائد  
[. والشطر  376/9

األول من الحديث 
صحيح من طرق 

 أخرى.

الهذيل بن عمير بن   
أبي العريف، الهمذاني   

 الكوفي:

ْلِت   َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد ْبِن ُموَسى ْبِن َهاُروَن ْبِن الصَّ
ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل المحاملي، حدثنا   َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد َّللاَّ األهوازي، َحدَّ

العريف اله َثَنا  محم د ابن خلف، حدثنا الهذيل بن عمير بن أبي  ، َحدَّ مذاني 
ْبَن  ُعْثَماَن  َأَتْيَنا  َقاَل:  ُحَمْيٍد، عن أبي المرفع  ْبِن  َعْن َحْفِص  اْلُقمِ يُّ  َيْعُقوُب 
َث ِبِه ِإْخَواَنَنا ِمْن َأْهِل اْلُكوَفِة   َثَنا ِبَما َحدَّ َعْمِرو ْبِن َأِبي اْلَعاِص َفَسَأْلَناُه َأْن ُيَحدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َيْدُخُل َفَقَراُء ُأمَِّتي اْلَجنََّة  َفَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ
َقْبَل اأَلْغِنَياِء ِبِنْصِف َيْوٍم، وذلك خمسمائة َعاٍم، اْلَمْقُهوُروَن اْلُمْسَتْأَثُر َعَلْيِهْم  

 اْلُمتََّقى ِبِهْم َما َيْكَرُه«  .

إسناده تالف وله   861 2131
 شاهد إسناده حسن. 

إبراهيم بن جابر الفقيه  
 أبو إسحاق 

ِ ْبن شهريار األصبهاني، أخبرنا سليمان   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج ُمَحمَّ
ُد ْبُن   َثَنا ُمَحمَّ ثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي، َحدَّ بن أحمد الطبراني، حد 

ِقيِقيُّ  ثنا  َعْبِد اْلَمِلِك الدَّ ، حد  ثنا معلى بن عبد الر حمن الواسطي  ، حد   اْلَواِسِطيُّ
، َعْن َأِبي   ِل النَّاِجيِ  شريك، عن عاصم ابن ُسَلْيَماَن اأَلْحَوِل، َعْن َأِبي اْلُمَتَوكِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأْهَل الْ  . َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َجنَِّة ِإَذا  َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
 َجاَمُعوا ِنَساَءُهْم َعاُدوا َأْبَكاًرا«  

2132 1848 

منكر من هذا الطريق. 
وقد صح من حديث  
أبي مسعود البدري،  

وليس فيه قوله  
))َواْلِحْكَمَة َيَماِنَيٌة(( 

وهذه الجملة من  
الحديث قد صحت من  

 حديث أبي هريرة 

عمرو ْبن مجمع ْبن  
سليمان، َأُبو المنذر  

 السكوني الكندي  

  - بالبصرة  -َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن عبد الواحد الهاشمي  
ُد ْبُن َأْحَمَد اأَلْثَرمُ  ثنا    -ِفي سنة ثالثين وثالثمائة   -أخبرنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ حد 

َثَنا َعْمُرو ْبُن ُمَجمِ عٍ حميد بن الرب اْلُمْنِذِر َسَنَة ثمانين ومائة  -يع، َحدَّ   - َأُبو 
اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب   ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم َعِن  َثَنا  َحدَّ

ِبَيِدِه   َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َأْوَمَأ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِإنَّ  َقاَل:  َوَقاَل: »َأال  اْلَيَمِن.  ِقَبَل 
اإِليَماَن َيَماٍن، َواْلِحْكَمَة َيَماِنَيٌة، َواْلَقْسَوَة َوِغَلَظ اْلُقُلوِب ]هاهنا[« ُثمَّ َأْوَمَأ ِبَيِدِه  
اِديَن، ِفي َرِبيَعَة َوُمَضَر،  ِقَبَل اْلَمْشِرِق َوَقاَل: »اْلَقْسَوُة وغلظ القلوب من اْلَفدَّ

ْيَطاِن« ِعْنَد   ُأُصوِل َأْذَناِب اإِلِبِل، َحْيُث َيْطُلُع َقْرُن الشَّ

2133 1644 
 ضعيف.إسناده 

وبعض الحديث ثابت  
 في الصحيح. 

عيسى بن محمد  
 الصيدالني 

، أخبرنا سليمان بن أحمد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد بن عبد هللا بن شهريار األصبهاني 
ثنا محم د بن عقبة   ، حد  ثنا عيسى بن محم د الصيدالني البغدادي  الطبراني، حد 
َثَنا َكْعٌب َأُبو َعْبِد َّللاَِّ  ، َحدَّ ُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َسيَّاٍر اْلُقَرِشيُّ َثَنا ُمَحمَّ   السدوسي، َحدَّ

َعْن َقَتاَدَة َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللا  
عليه وسل م: »أال إن عيسى بن َمْرَيَم َلْيَس َبْيِني َوَبْيَنُه َنِبيٌّ َوال َرُسوٌل، َأال ِإنَُّه 



455 
 

 

 

 

 

 

 

 

َأال  َبْعِدي،  ِمْن  ُأمَِّتي  َوَيَضُع   َخِليَفِتي ِفي  ِليَب،  الصَّ َوَيْكِسُر  اَل،  جَّ الدَّ َيْقُتُل  ِإنَُّه 
الَم«  .  اْلِجْزَيَة، َوَتَضُع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها، َأال َفَمْن َأْدَرَكُه منكم ليقرأ َعَلْيِه السَّ

2134 1114 

إسناده ضعيف. 
وصواب الحديث عن  
أبي بن مالك وليس  
عن أنس بن مالك.  

مالك  وله عن أبي بن 
 طريق صحيح.

الحسن بن محمد بن 
عمر النيسابوري ابو  

 علي 

المقرئ   َيْعُقوَب  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن   ِ َّللاَّ ُعَبْيُد  َثَنا  َحدَّ طالب  أبي  بن  الحسن  ثني  حد 
ثنا محم د بن أشرس   َأْخَبَرَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبن ُمَحمَّد ْبن عمر الن يسابوري  حد 

ثنا الحسين ابن ال َثَنا ُشْعَبُة َعْن َقَتاَدَة َعْن ُزَراَرَة ْبِن َأْوَفى َعْن َأَنِس  حد  وليد َحدَّ
َأْو  َواِلَدْيِه،  َأْدَرَك  »َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  َماِلٍك  ْبِن 

ُ َوَأْسَحَقُه«   َأَحَدُهَما َفَدَخَل النَّاَر، َفَأْبَعَدُه َّللاَّ

2135 374 
إسناده ضعيف جدا.  
ولمتنه شواهد هي  

 قوية بمجموعها 

محمد بن مصعب  
 الدعاء أبو جعفر 

ار   ف  ثنا إسماعيل بن محم د الص  ِ المعدل حد  ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
ُد ْبُن ُمْصَعٍب   َثَنا ُمَحمَّ ثنا جعفر بن أحمد بن سام َحدَّ عَّاُء، َقاَل َسِمْعُت  حد  الدَّ

ُيَعلِ ُمَنا   َكاَن  َعبَّاٍس  ابَّن  َأنَّ  اْلَعاِلَيِة:  َأِبي  َعْن  الربيع بن بدر ذكر عن يسار 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثمَّ َيُقوُم َفَيْرَكُع َلَنا َفَيْسَتِوي  ُكوَع َكَما َعلََّمُهْم َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ الرُّ

 َقَطْرَت َبْيَن َكِتَفْيِه َقْطَرًة ما تقدمت وال تأخرت.  َراِكًعا، َلوْ 

2136 1898 

إسناده ضعيف. وقال 
الذهبي: منكر. وقد  

صح من طرق أخرى 
 بنحوه 

الفضل ْبن يحيى ْبن  
 المروح، األنباري 

ْبِن عبدك   ِعيَسى  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ الواعظ،  أحمد  بن  ثنا عمر  حد 
 ، ثنا الفضل بن يحيى األنباري  ثنا علي  بن الحسين بن الجنيد، حد  الر ازي، حد 

ُ َعَلْيهِ  َثِني َماِلٍك َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: ُسِئَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َوَسلََّم    َحدَّ
بِ  َفَعاَفُه. َوَقاَل: »َلْيَس ِمْن َطَعاِم   َقْوِمي«.َعِن الضَّ

2137 1110 

مرسل. وقد صح من  
طرق أخرى أمره صلى  

وسلم  هللا عليه 
  واالستنثار بالمضمضة

وقوله صلى هللا عليه  
وسلم »َواأُلُذَناِن ِمَن  
الرَّْأِس« صحيح وله  

 شواهد كثيرة. 

الحسن بن كليب بن  
معلى األنصاري  
 الخزرجي ابو علي 

َأْخَبَرَناُه َعِلي  ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد َّللاَّ المعدل. َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد   
َأْخَبرَ  يوسف  اْلِمْصِريُّ  بن  محم د  ثنا  حد  مريم  َأِبي  ْبِن  ُمَحمَِّد  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َنا 

َأْخَبَرِني ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى. َقاَل َقاَل   ثنا سفيان عن ابن جريج  الفريابي حد 
َأ فليتمضمض، وليستنثر، َواأُلُذَناِن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َتَوضَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َن الرَّْأِس« مِ 
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رقم  م
 الحديث 

 نص الحديث  صاحب الترجمة  مرتبة الحديث 

]راجع الزوائد   1122 2138
109/6  .] 

الحسن بن محبوب بن  
 ابي امية ابو علي 

َأُبو َعْبد َّللاَّ اْلُحَسْيُن ْبن َعِلي  ْبن محمد بن يعقوب الرازي    - بالري   -َأْخَبَرَنا 
ثنا   ل حد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن يزيد بن كيسان القزويني المعد  َحدَّ

َثنَ  ِد ْبِن ُمْسِلٍم األسفراييني َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ ا اْلَحَسُن ْبُن َمْحُبوِب ْبِن  أبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُعَيْيَنَة َقاَل َسِمْعُت اْبَن َحيَّاٍن   -بأنطاكية  -َأِبي ُأَميََّة البغدادي  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   التَّْيِميَّ َيْذُكُر َعْن َأِبي ُزْرَعَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 َل: »اْلَغَنُم ِمْن َدَوابِ  اْلَجنَِّة َفاْمَسُحوا ُرَغاَمَها، َوَصلُّوا ِفي َمَراِبِضَها«  َقا

]راجع الزوائد   606 2139
113/4 ] 

أحمد بن عليل بن  
 خشيش المطيري 

َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهر ُمَحمَّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن سعدون البز از، َأْخَبَرَنا َأْحَمد ْبن َعِلي  
َأْحَمد ْبن عليل ْبن خشيش   َثَنا  ْبن ُعَمر الحريري المعروف بالمشطاحي، َحدَّ

َثَنا ابن فضيل، َعْن َيْحَيى ْبن َسِعيد، َعْن ُمحَ  ثنا أبو سعيد، َحدَّ مَّد  المطيري، حد 
ْبن َأِبي أمامة ْبن سهل ابن حنيف، َعْن َأِبيِه. َقاَل: لما توفي َأُبو َقْيس ْبن 

فأنزل َّللاَّ    -َوَكاَن لهم ذلك ِفي الجاهلية   - األسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته
َكْرهاً }تعالى:   النِ ساَء  َتِرُثوا  َأْن  َلُكْم  َيِحلُّ   {ال 

 [. 19. ]النساء 

]راجع الزوائد   1699 2140
113/8  .] 

ِد ْبِن   ُعْثَماَن ْبِن ُمَحمَّ
ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعْثَماَن، َأُبو  
الحسن العبسي الكوفي  

 المعروف بابن َأِبي شيبة 

أخبرناه الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن 
ْبُن   ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ القط ان،   َغاِلٍب. زياد 

َوَأْخَبَرَناُه َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبِن َجْعَفٍر اإِلَماُم، َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب  
، أخبرنا أبو علي    . َوَأْخَبَرَناُه اْلَبْرَقاِنيُّ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَمْعَمِريُّ ، َحدَّ الطََّبَراِنيُّ

ثَ  َنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْسَباٍط. َوَأْخَبَرَناُه اْلَبْرَقاِنيُّ َأْيًضا، َأْخَبَرَنا محمد بن الصواف، َحدَّ
َعْبُد   ِإْدِريَس. وَأْخَبَرَناُه  ْبُن  ثنا الحسن  ، حد  بن عبد هللا بن خميرويه الهروي 

َثَنا َأُبو اْلَفْتحِ  ُب، َحدَّ اِر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر اْلُمَؤدِ  ،   اْلَغفَّ ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اأَلْزِديُّ ُمَحمَّ
َثَنا َجِريٌر َعْن  َثَنا َأُبو َيْعَلى اْلَمْوِصِليُّ َقاُلوا: َأْخَبَرَنا ُعْثَماُن بن أبي شيبة، َحدَّ َحدَّ
ِ ْبن ُمَحمَّد ْبن َعِقيٍل َعْن َجاِبٍر َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ    ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َعْبد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشَهُد َمَع اْلُمْشِرِكيَن َمَشاِهَدُهْم، َفَسِمَع َمَلَكْيِن ِمْن َخْلِفِه   َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه   َوَأَحُدُهَما َيُقوُل ِلَصاِحِبِه: اْذَهْب ِبَنا َحتَّى َنُقوَم َخْلَف َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُم َخْلَفُه َوِإنََّما َعْهُدُه ِباْسِتالِم اأَلْصَناِم َقْبُل؟! َفَلْم َيُعْد َيْشَهُد َوَسلََّم َفَقاَل: َكْيَف َنُقو 
 .  َمَع اْلُمْشِرِكيَن َمَشاِهَدُهْم. َهَذا َلْفُظ َحِديِث الطََّبَراِنيُّ

2141 1126 
]راجع الزوائد  

117/6  .] 
الحسن بن هارون بن  

 عقار 

ُل. َقاال:  اُوِديُّ َوَعِليُّ ْبُن َأِبي َعِليٍ  اْلُمَعدَّ ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ِإْسَماِعيَل الدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا الحسن   ار حد  ثنا أحمد بن محم د بن بش  ُد بن المظف ر الحافظ حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ

َثَنا َجِريرُ  ان َحدَّ ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد    بن هارون بن عف ان بن أخى سلمة بن عف 
 ُ َعْن َعْبِد الملك ابن ُعَمْيٍر َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال ُيْمِلَينَّ َمَصاِحَفَنا ِإال ِغْلَماُن ُقَرْيٍش َوَثِقيٍف« 
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]راجع الزوائد   1700 2142
117/8  .] 

ِد ْبِن   ُعْثَماَن ْبِن ُمَحمَّ
ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعْثَماَن، َأُبو  
الحسن العبسي الكوفي  

 المعروف بابن َأِبي شيبة 

َأْخَبَرِنيِه َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد 
ثنا محم   ِ ْبُن َعْبِد  بن الحسين الر ازي، حد  َثَنا َأُبو ُزْرَعَة ُعَبْيُد َّللاَّ د بن قارن، َحدَّ

ِ ْبِن   َثَنا َجِريٌر َعْن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد َّللاَّ ثنا عثمان بن أبي شيبة، َحدَّ الكريم، حد 
 َعَلْيِه  ِزَياِد ْبِن ُحَدْيٍر َعِن اْبِن ُعَقْيٍل َعْن َجاِبٍر َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 

َيُقوُل   َوَأَحُدُهَما  َخْلَفُه  َمَلَكْيِن  َفَسِمَع  َمَشاِهَدُهْم،  اْلُمْشِرِكيَن  َمَع  َيْشَهُد  َوَسلََّم 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َقاَل فلم يعد َيْشَهَد  ِلَصاِحِبِه: َأال َنُقوُم َخْلَف َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 . َمَع اْلُمْشِرِكيَن َمَشاِهَدُهمْ 

أحمد بن عبيد هللا بن   [ 14/4]راجع الزوائد  568 2143
 صبيح القاري 

َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن َجْعَفر ْبن َعالن الوراق، أخبرنا أبو الفرج بن محم د بن أحمد  
ثنا يحيى بن معين،  ِ ْبِن ُصَبْيٍح القاري، حد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ الصامت، َحدَّ

ِ ْبِن َطاُوسٍ  زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َعْبُد الرَّ ، َعْن َأِبيِه َطاُوٍس، َعِن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَجنَُّة فقال: »ال شبه   اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل: َذَكَر َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ال  َوَزْوَجٌة  ُمْطَرٌد،  َوَنْهٌر  َيَتأْلأُل،  َوُنوٌر   ، َتْهَتزُّ َرْيَحاَنٌة  اْلَكْعَبِة  َوَربِ   ِهَي  َلَها، 

 لود ونعمة، في مقام أمين« .َتُموُت، ِفي خ

]راجع الزوائد   2001 2144
144/9 ] 

مخلد بن الحسن بن   
أبي زميل، َأُبو َأْحَمد  

 الحراني   

ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَورَّاُق َوُعَمُر ْبُن   َثَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَخالُل، َحدَّ
ثنا َمْخَلُد ْبُن  َأْحَمَد اْلَواِعُظ َقاال:   ُد ْبُن َهاُروَن بن حميد البيع، حد  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

. َوَأْخَبَرَنا َعْبد اْلَوهَّاِب ْبن اْلُحَسْيِن ْبن ُعَمر ْبن َبْرَهاَن الغزال    - َأِبي ُزَمْيٍل اْلَحرَّاِنيُّ
َثَنا َأُبو ُمَحمٍَّد عَ  -بصور ثنا محم د ابن محم د بن علي الن اقد، َحدَّ ِ ْبُن  حد  ْبُد َّللاَّ

 ، قِ يُّ ِ ْبُن َعْمٍرو الرَّ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ثنا مخلد ابن الحسن، َحدَّ ، حد  َصاِلٍح اْلُبَخاِريُّ
َصلَّى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ النَِّبيَّ  َأنَّ  َأَنٍس:  َعْن  ِقالَبَة  َأِبي  َعْن  َأيُّوَب  َعْن 

الَة َقاَل: »َأَتْقَرُءوَن َخْلَف اإِلَماِم؟ َواإِلَماُم َيْقَرُأ؟ َقاُلوا:  ِبَأْصَحاِبِه، َفَلمَّا َقَضى الصَّ 
ِإنَّا َلَنْفَعُل، َقاَل: »َفال َتْفَعُلوا َوْلَيْقَرْأ َأَحُدُكْم ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب ِفي َنْفِسِه«  َلْفُظ َحِديِث  

 اْلَخالِل. 

]راجع الزوائد   1721 2145
153/8  .] 

علي  ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد  
ْبن ُعَمر، َأُبو الحسن  

البصري المعروف  
 بالمالكي 

ِد ْبِن َأْحَمَد بن عمر الخف اف  َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ، َحدَّ   - أخبرنا المالكي 
ُد ْبُن إِ   -بنيسابور  َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ َثَنا  ثنا  َحدَّ ر اج، حد  ِإْبَراِهيَم الس  ْبِن  ْسَحاَق 

َثَنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد َعْن َعِديِ  ْبِن َثاِبٍت  قتيبة بن سعيد، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْغِرَب   َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل: َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ْيُتوِن.   َفَقَرَأ ِبالتِ يِن َوالزَّ

]راجع الزوائد   1424 2146
154/7  .] 

عبد هللا بن َأْحَمد بن  
 َأِبي مزاحم

، أخبرنا سليمان بن أحمد   ُد ْبُن عبد هللا بن شهريار األصبهاني  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا أحمد بن  ، حد  الطبراني، حدثنا عبد هللا بن أحمد بن أبي مزاحم البغدادي 
ِإْسَحاُق   َثَنا  َحدَّ ر اج،  الس  نوح  بن  محم د  ثنا  حد   ، البغدادي  اج  الحج  ابن  محم د 

ُ   اأَلْزَرُق َعْن ُعَبْيدِ  ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ
اْلَجنَِّة ِإال   َوَبْعُضَها ِفي  النَّاِر  َوَبْعُضَها ِفي  ِإال  ُأمٍَّة  ِمْن  َقاَل: »َما  َوَسلََّم  َعَلْيِه 

 أمتي فإنه ُكلََّها ِفي اْلَجنَِّة«  



459 
 

]راجع الزوائد   619 2147
155/4 .] 

أحمد بن كثير بن  
الصلت أبو عبد هللا  

 مولى بني هاشم 

ثنا أحمد بن كثير بن   ثنا أبو بكر بن خالد، حد  ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ، حد  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
َعِن   ، اْلِحْمَيِريُّ ُسْفَياَن  َأُبو  َثَنا  َحدَّ شيخ،  أبي  بن  سليمان  أخبرنا  لت،  الص 

، َعْن َأِبيِه اْلمَ  ، َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس.  اْلَمْهِديِ  ِد ْبِن َعِليٍ  ْنُصوِر، َعْن ُمَحمَّ
َواِلٌد،   َفِإنَُّه  اْلَعبَّاُس  ُلِني  ُيَغسِ  َوَسلََّم: »ال  َعَلْيِه   ُ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َقاَل: 

 َواْلَواِلُد ال َيْنُظُر َعْوَرَة َوَلِدِه  « 

الزوائد  ]راجع  2009 2148
162/9 ] 

ميمون بن حفص، َأُبو   
 توبة النحوي:

ار،   ف  ِد ْبِن َعْبِد هللا المعدل، أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو َتْوَبَة َمْيُموُن ْبُن َحْفٍص   ، َحدَّ ُد ْبُن اْلَجْهِم ْبِن َهاُروَن النَّْحِويُّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا َعِليُّ ْبُن َحْمَزَة اْلِكَساِئيُّ َعْن َأِبي بكر بن عي اش عن سليمان  ا ، َحدَّ لنَّْحِويُّ
َقَرَأ   َقاال:  َعاِزٍب  ْبِن  َواْلَبَراِء  اْلُمَسيِ ِب  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  ِشَهاٍب  اْبِن  َعِن  الت ميمي  

وَ  َبْكٍر  َوَأُبو  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  ينِ النَِّبيُّ  الدِ  َيْوِم  ماِلِك   ُعَمُر: 
اُر: َهَكَذا َقاَل اْبُن اْلَجْهِم ِفي َهَذا اْلَحِديِث ُسَلْيَماُن التَّْيِميُّ َعِن اْبِن  فَّ َقاَل الصَّ

 ِشَهاٍب. 

]راجع الزوائد   1152 2149
170/6  .] 

الحسين بن سعيد بن  
 سابور النجاد ابو موسى

ٍد ْبن الطَّيِ ِب وأبو الحسين   ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ
ْحَمن  الرَّ َعْبد  ْبن   ِ ُعَبْيد َّللاَّ َأْخَبَرَنا  َقاال:   . النَّْهَرَواِنيُّ َرْوٍح  ْبِن  ُعَمَر  ابن  أحمد 

َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َسِعيِد بْ  ، َحدَّ ادُ الزُّْهِري  ثنا محم د   -أبو موسى  -ِن َساُبوَر النَّجَّ حد 
ِد ْبِن ُجَحاَدَة،  َثَنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة َعْن ُشْعَبَة َعْن ُمَحمَّ ، َحدَّ مي  بن عبد هللا المخر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ال ْبَنِتِه  َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َفاِطَمُة: »َيا َفاِطَمُة مالي ال َأْسَمُعِك ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  َتُقوِليَن َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم، 

 ِبَرْحَمِتَك َأْسَتِغيُثَك، َأْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَُّه، َوال َتِكْلِني ِإَلى َنْفِسي؟  « 

 [ 19/9]راجع الزوائد  1935 2150
القاسم ْبن علي ْبن   

جعفر، َأُبو َأْحَمد البزاز  
 الدوري، يعرف بالبارد:

َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسم اْلُحَسْين ْبن َأْحَمَد ْبن ُعْثَمان ْبِن َشْيَطا، َحدَّ
ثنا عب اد بن   ثنا حاجب بن أركين، حد  وِريُّ البز از، حد  الوليد،  َعِليِ  ْبِن َجْعَفٍر الدُّ

َثَنا ُهَشاٌم َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ثنا عب اد بن زكريا، َحدَّ حد 
ْيِن، َوِمْن َمِخيَلِة  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّ َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

، َوِمْن َبَواِر اأَلي ِ  اِل«  .اْلَعُدوِ  جَّ  ِم، َوِمْن ِفْتَنِة الدَّ

]راجع الزوائد   2019 2151
191/9 ] 

معمر بن المثنى، َأُبو  
عبيدة التيمي البصري، 

 النحوي العالمة  

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َسْعِد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن سفيان   َأْخَبَرَنا إبراهيم بن عمر البرمكي، َحدَّ
َثَنا َأُبو   ِد ْبِن يوسف القاضيالنسوي، َحدَّ ثنا    -إمالء   - َذرٍ  ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَّ حد 

ثنا عمرو بن محم د بن جعفر،  ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل، حد  ِ ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ أبي، َحدَّ
َثَنا َأُبو ُعَبْيَدةَ  َثِني هشام بن عروة قال: َحدَّ   -َمْعَمُر ْبُن اْلُمَثنَّى  -َحدَّ َثِني  َقاَل: َحدَّ

ٍد  أبي قال: حدثتني عائشة بنحوه. قال َأُبو ذر: سألني َأُبو َعِليٍ  َصاِلَح ْبَن ُمَحمَّ
اْلَبْغَداِديَّ َعْن َحِديِث أبي عبيدة معمر بن المثنى أن أحدثه به فحدثته به فقال  
لو سمعت بهذا عن غير أبيك عن ُمَحمَّد ألنكرته أشد اإلنكار ألني لم أعلم  

دة حدث عن هشام بن عروة شيئا، ولكنه حسن عندي حين قط أن أبا عبي
 صار مخرجه عن ُمَحمَّد بن ِإْسَماِعيل.
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]راجع الزوائد   1748 2152
205/8  .] 

علي ْبن الحسن ْبن  
 خلف، المخرمي 

، أخبرنا علي  بن الحسين  َوَأْخَبَرَنا اْلَبْرَقاِنيُّ  ، أخبرنا الحسين بن أحمد الهروي 
ِميُّ  َثَنا    -ِبَبْغَدادَ   -ْبِن َخَلٍف اْلُمَخرِ  ، َحدَّ ُد بن هارون األنصاري  َقاَل: َأْخَبَرِني ُمَحمَّ

ثنا عبد   ثنا يوسف بن عدي، حد  َأْحَمُد ْبن َيْحَيى ْبن َخاِلِد ْبن َحيَّاَن الرقى، حد 
َثَنا ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر الر حمن بن محم   د المحاربي، َحدَّ

َر َلُه ِفي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا أراد هللا بعبد َشرًّا َخضَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 رٍ  َواآلَخُر َنْحُوُه. الطِ يِن َواللَِّبِن َحتَّى َيْبِنَي«  . َلْفُظ َحِديِث َأِبي ذَ 

]راجع الزوائد   1753 2153
216/8  .] 

علي ْبن الحسين ْبن  
 يزيد، الصدائي 

اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَِّد بن عبد هللا الواعظ، أخبرنا أبو علي  أحمد بن   َأْخَبَرَنا َعْبُد 
َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن   ،  الفضل ابن العب اس بن خزيمة، َحدَّ َداِئيُّ َيِزيَد الصُّ

َثَنا اْلَوِليُد ْبُن اْلَقاِسِم َعْن َيِزيَد ْبِن َكْيَساَن َعْن َأِبي َحاِزٍم َعْن  ثنا أبي، َحدَّ حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َقاَل َعْبٌد ال ِإَلَه ِإال َّللاَُّ  َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َنَظَر ِإَلى َقاِئِلَها، َوَحقٌّ   ُمْخِلًصا ِإال َها ِحَجاٌب، َفِإَذا َوَصَلْت ِإَلى َّللاَّ َصِعَدْت ال َيُردُّ
ٍد إال رحمه«  .  ِ َأْن ال َيْنُظَر ِإَلى ُمَوحِ   َعَلى َّللاَّ

]راجع الزوائد   2039 2154
235/9 ] 

نصر بن ببرويه بن   
وهو: نصر  -جوانويه

بن أبي نصر، َأُبو  
 القاسم الشيرازي  

َأُبو   َثَنا  َحدَّ الحافظ،  عمر  بن  علي  َأْخَبَرَنا  اْلَفْتِح،  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
ثنا أبو   ثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان، حد  ، حد  يَراِزيُّ اْلَقاِسِم َنْصُر ْبُن َبْبُرَوْيِه الشِ 

ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن َأِبيِه َعْن َعْبِد   ِ ْبِن َجْعَفٍر َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل  داود، حد  َّللاَّ
َطِب.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َراِكًبا َيْأُكُل اْلِقثَّاَء ِبالرُّ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

]راجع الزوائد   1465 2155
250/7  .] 

عبد َّللاَّ بن عمرو  
 الجمال   

َثَنا ُمَحمَُّد بن جعفر بن    َأْخَبَرَنا اْلَبْرَقاِنيُّ  وِميُّ َقاال: َحدَّ ِ الرُّ َوُبْشَرى ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ثنا عبد هللا بن عمرو الجم ال قدم علينا    -الهيثم، أخبرنا ابن أبي العو ام، حد 

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َجْعَفٍر َعْن َأِبيِه َعْن َسِريٍع َمْوَلى   -سنة ثالث عشرة ومائتين َحدَّ
ُ َعَلْيِه  ُمحَ  ِد ْبِن َمْسَلَمَة َقاَل: َبَعَثِني َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ِد ْبِن َمْسَلَمَة َعْن ُمَحمَّ مَّ

َوَسلََّم ِفي ثالثين راكبا، منهم َعبَّاُد ْبُن ِبْشٍر ِإَلى َبِني َأِبي َبْكِر بن كالب، وأمرنا  
  َنُشنَّ َعَلْيِهُم اْلَغاَراِت. َأْن َنِسيَر اللَّْيَل َوَنْكُمَن النََّهاَر، َوَأنْ 

]راجع الزوائد   1470 2156
259/7  .] 

عبد َّللاَّ بن ُعَبْيد َّللاَِّ بن  
َيْحَيى بن ُمَحمَّد بن  
حفص، أبو القاسم  

 المقرئ البز ار العسكري   

ِ ْبُن ُعَبْيِد هللا بن  َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن رزق، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثنَ  البز ار العسكري  المقرئ، َحدَّ ْبِن َسْهٍل  يحيى ابن محم د  ِريِ   ْبُن السَّ ُد  ُمَحمَّ ا 

َثَنا َحِبيُب ْبُن   َثَنا أحمد بن روح، َحدَّ ِ ْبُن َأْحَمَد َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َحدَّ اْلَقْنَطِريُّ
ِ َأُبو اْلَحَسِن َعْن َعَطاٍء َعْن َأبِ  َثِني َعِليُّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ ُدوِسيُّ َقاَل: َحدَّ ي  َمَطٍر السَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلَعبَّاِس، َوِلَوَلِد   ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 . َأَحبَُّهْم«   َوِلَمْن   اْلَعبَّاِس، 

ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّد األدمي ال  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ قاري، وَأْخَبَرَنا اْبُن رزق، َحدَّ
َثَنا َأْحَمُد ْبُن َرْوٍح اْلَبْصِريُّ ِبِإْسَناِدِه ِمْثَلُه  ثنا عبد هللا بن أحمد الدورقي، َحدَّ حد 

 َسَواًء.
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محمد بن عبد هللا بن  [. 27/5]راجع الزوائد  816 2157
 جعفر الزهيري أبو بكر 

ِ اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل   َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد َّللاَّ أخبرنا أبو عمر بن مهدي، َحدَّ
ثنا الهيثم -إمالء  -المحاملي   ثنا أبو بكر الز هيري، حد    - يعني ابن جميل  -حد 

ِ ْبُن اْلُمَثنَّى َعْن ُثَماَمَة َعْن َأَنٍس: َأنَُّه َكاَن إِ  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َذا َكلََّم َأَحًدا َأْو َناَزَعُه َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْفَعُلُه.   َفَعَل َذِلَك َثالًثا وَيُقوُل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

/  3]راجع الزوائد  395 2158
117 ] 

محمد بن نوح بن  
  العجلي،ميمون 

المعروف والده  
 بالمضروب 

البرقاني بكر  أبو  حمدان    أنبأناه  بن  ُمَحمَِّد  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َثَنا  َحدَّ
ْيَدالِنيُّ بنيسابور    -بخوارزم   -النيسابوري  َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ َحدَّ

ْبُن ُنوحٍ  ُمَحمَُّد  َثَنا  َحدَّ المروذى  اج  أحمد بن محم د بن حج  بكر  أبو  ثنا    - حد 
َثَنا ِإْسَحاُق اأَلْزَرُق َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ   -ِه َأْحَمُد ابن َحْنَبٍل َخْيًراَوَأْثَنى َعَليْ  َقاَل َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن   َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 نَّاِر، ِإال ُأمَِّتي َفِإنََّها ِفي اْلَجنَِّة« ُأمٍَّة ِإال َبْعُضَها ِفي اْلَجنَِّة َوَبْعُضَها ِفي ال

/  3]راجع الزوائد  473 2159
349 ] 

أحمد بن بشر بن عبد  
الوهاب الدمشقي أبو  

 طاهر 

اْلَمَحاِمِليُّ  ْبِن اْلُحَسْيِن   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  َأْحَمُد  ي   َأْخَبَرَنا  ِكَتاِب َجدِ  َقاَل َوَجْدُت ِفي 
ثني   َمْشِقيُّ حد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِبْشِر ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب َأُبو الطَّاِهِر الدِ  ِبَخطِ  َيِدِه: َحدَّ
َثِني اأَلْوَزاِعيُّ َعْن َيِعيَش ْبِن   ثنا ابن حميد َحدَّ محم د بن صدقة الجبالنى حد 

 َرَجاِء ْبِن َحْيَوَة: َقاَل: َدَخَل ُمَعاِوَيُة ْبُن َأِبي ُسْفَياَن َعَلى  اْلَوِليِد ْبِن ِهَشاٍم َعنْ 
 ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفِإَذا ِبَرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ُأْخِتِه ُأمِ  َحِبيَبَة َزْوِج النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

يَ  َوَرْأُسُه  َواِحٍد  َثْوٍب  ُيَصلِ ي ِفي  َوَسلََّم  َأَراُه ُيَصلِ ي  َعَلْيِه  َأال  َقاَل:  اْلَماَء.  ْنِطُف 
 َهَكَذا؟ َقاَلْت! َنَعْم. َوُهَو الثَّْوُب الَِّذي َكاَن ِفيِه َما َكاَن. 

]راجع الزوائد   943 2160
305/5  .] 

إسماعيل بن الحسين  
بن علي الصيرفي أبو  

 علي 

َقاال:  اأَلَزِجيُّ  َعِليٍ   ْبُن  اْلَعِزيِز  َوَعْبُد   ، ْيَمِريُّ ِ الصَّ َعْبِد َّللاَّ َأُبو  اْلَقاِضي  َثِني  َحدَّ
َثَنا  َحدَّ  ، يرفي  الص  ْبِن عت اس  َعِليِ   ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  ِإْسَماِعيُل  َعِليٍ   َأُبو  َثَنا  َحدَّ

ِد ْبِن عبد  اْلُحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبِن َعيَّاٍش. َوَأْخبَ  َرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ِد  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ ، أخبرنا الحسين بن يحيى بن عي اش، َحدَّ هللا بن مهدي 

ثنا شبابة  ، حد  بَّاِح الزَّْعَفَراِنيُّ   - ابن سوار قال: أنبأنا   -زاد ابن عتاس   -ْبِن الصَّ
َثَنا َوِفي َحِديِث اْبِن َمْهدِ  َعطَّاُف ْبُن َخاِلٍد، َعِن اْبِن ُصَهْيٍب، َعِن ُصَهْيٍب،    -يٍ  َحدَّ

ُيِريُد َأْن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َمْن َتَزوََّج اْمَرَأًة ِبَصَداٍق ال  َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َيُه، َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َزاِنًيا، َوَمْن َتَسلََّف َماال َيُه؛ َجاَء َيْوَم ُيَؤدِ   ُيِريُد َأْن ال ُيَؤدِ 

 اْلِقَياَمِة َساِرًقا«  

]راجع الزوائد   1491 2161
306/7  .] 

عبد َّللاَّ بن ُمَحمَّد ْبُن 
ِإْبَراِهيَم، أبو ُمَحمَّد  

 اْلَمْرَوِزيُّ 

ثنا عبد العزيز األويسي ثنا سليمان بن معبد، حد  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِبالٍل  حد  ، َحدَّ
َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمٍرو َمْوَلى اْلُمطَِّلِب َعْن َحِبيِب ْبِن ِهْنٍد اأَلْسَلِميِ  َعْن ُعْرَوَة  
ْبَع اأُلَوَل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأَخَذ السَّ َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َحْبٌر« . ِمَن اْلُقْرآِن َفُهَو 

2162 2085 
]راجع الزوائد  

325/9 ] 
هارون بن سفيان بن   

بشير، أبو سفيان 

، حدثنا عمر بن محم د بن إبراهيم، حدثنا عبد هللا بن إسحاق  أخبرني األزجي
َسْهٍل  ْبُن  ِزَياُد  َثَنا  َحدَّ يك،  بالد  المعروف  سفيان  بن  هارون  حدثنا   ، المدائني 

َثْتِني ُأمُّ َسَلَمَة اأَلْنَصاِريَّةُ   -وكان ثقة بمصرنا  -اْلَحاِرِثيُّ َأُبو ُسْفَيانَ    - َقاَل: َحدَّ
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مستملي يزيد بن  
 هارون، يعرف بالديك  

أ ُأْخَت  َخاِلدٍ َوَكاَنْت  ابن  َرُسوُل َّللاَِّ    -م معبد  ُأِتَي  َيُقوُل:  َأَنًسا  َسِمْعُت  َقاَلْت: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِجَناَزٍة ِلُيَصلِ َي َعَلْيَها. َفَقاَل: »َما َتُقوُلوَن« ؟ َقاُلوا: ال   َصلَّى َّللاَّ

عَ  َما  َغْيَر  َيْعَلُم   َ َّللاَّ »َلِكنَّ  َقاَل:  َخْيًرا.  ِإال  َقاُلوا:َنْعَلُم   ِلْمُتْم« 
ِ َفَما َحاُلُه؟ َقاَل: »َقِبَل َشَهاَدَتُكْم ِفيِه َوَغَفَر َلُه َما ال َتْعَلُموَن«  .  َيا َرُسوَل َّللاَّ

2163 1225 
]راجع الزوائد  

326/6  .] 

حسان بن سنان بن  
اوفى التنوخي االنباري  

 ابو العالء 

ِد ْبِن   اُر أنبأنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَحفَّ َأْنَبَأَنا ِهالُل ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا ُبْهُلوُل ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُبْهُلوٍل اْلَخِطيبُ  ي ات َحدَّ ثني    -باألنبار  -اْلَفْضِل الز  حد 

اُن ْبُن ِسَناِن بْ  ي َحسَّ َثِني َجدِ  ِن َأْوَفى َقاَل: َخَرْجُت ُمَتَظلِ ًما ِإَلى َواِسَط، أبي َحدَّ
اِج َوَسِمْعُتُه َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َفَرَأْيُت َأَنَس ابن َماِلٍك ِفي ِديَواِن اْلَحجَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »مر ِباْلَمْعُروِف، َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َما اْسَتَطْعَت«    َّللاَّ

2164 1226 
]راجع الزوائد  

327/6  .] 

حسان بن سنان بن  
اوفى التنوخي االنباري  

 ابو العالء 

ُد ْبُن ُيوُسَف ْبِن َيْعُقوَب بن  َثِني َأُبو َغاِنٍم ُمَحمَّ أنبأناه علي  بن أبي علي َحدَّ
اٌن.   ي َحسَّ َثِني َجدِ  ثنا جدي إسحاق َحدَّ ثنا أبي حد  َقاَل: إسحاق ابن البهلول حد 

اِج ِإَلى َواِسَط َنَتَظلَُّم ِإَلْيِه ِمْن َعاِمِلِه   َخَرْجُت ِفي َوْفٍد ِمْن َأْهِل اأَلْنَباِر ِإَلى اْلَحجَّ
ِفيِل، َفَدَخْلُت ِديَواَنُه، َفَرَأْيُت َشْيًخا َوالنَّاُس َحْوَلُه َيْكُتُبوَن َعْنُه،  َعَلْيَنا ]اْبَن[  الرَّ

َأْنَت؟  َفَسَأْلُت َعْنُه َفِقيلَ  َفَقاَل ِلي: ِمْن َأْيَن  َفَوَقْفُت َعَلْيِه  َأَنُس ْبُن َماِلٍك،   ِلي 
ْثِني   ُ ِفيَك، َفُقْلُت َحدِ  َفُقْلُت ِمَن اأَلْنَباِر ِجْئَنا ِإَلى اأَلِميِر َنَتَظلَُّم ِإَلْيِه، َفَقاَل َباَرَك َّللاَّ

ِ. َفَقاَل:  ِبَشْيٍء َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم َيا َخاِدَم َرُسوِل َّللاَّ
َما  اْلُمْنَكِر  َعِن  َواْنَه  ِباْلَمْعُروِف  »ُمْر  َيُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َسِمْعُتُه 

 اْسَتَطْعَت« 

 [. 33/5]راجع الزوائد  819 2165
محمد بن عبد هللا  

 يعرف بالقرمطي  العدوي،

أحمد بن أيوب،   أخبرنا سليمان بن  َعْبِد َّللاَِّ بن شهريار،  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا 
َثَنا محمد بن عبد هللا القرمطي  . َوَأْخَبَرَنا  -من ولد عامر بن ربيعة بغداد  - َحدَّ

ِ اْلَخرَّاطُ  اِسِم ُسَلْيَماُن  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلقَ   -بأصبهان   -اْلَهْيَثُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ِ اْلِقْرِمِطيُّ اْلَعَدِويُّ  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ من ولد عامر    -ْبُن َأْحَمَد الطََّبَراِنيُّ

،   -بن ربيعة  ثنا محم د بن طلحة الت يمي  ثنا عثمان بن يعقوب العثماني، حد  حد 
َثَنا َبِشيُر ْبُن َثاِبِت ْبِن َأِسيِد ْبِن ظَ  َثِني َأْيًضا َعن ُأْخِتِه ُسْعَدى ِبْنِت  َحدَّ ِهيٍر. َوَحدَّ

 ِ ِهَما ُأَسْيِد ْبِن ُظَهْيٍر َقاَل: اْسَتْصَغَر َرُسوُل َّللاَّ َثاِبٍت َعْن َأِبيِهَما َثاِبٍت َعْن َجدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َراِفَع ْبَن َخِديٍج َيْوَم أحد، فقال له َعمُُّه ُظَهْيٌر: يَ  ا َرُسوَل  َصلَّى َّللاَّ

ِ ِإنَُّه َرُجٌل رام، فأجازه رسول هللا َفَأَصاَبُه َسْهٌم ِفي َلبَِّتِه َفَجاَء ِبِه َعمُُّه ِإَلى  َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: ِإنَّ اْبَن َأِخي َأَصاَبُه َسْهٌم، َفَقاَل َرُسوُل   َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَليْ  َأْحَبْبَت َأْن َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َوِإْن  َأْخَرْجَناُه،  ِه َوَسلََّم: »إن أحببت أن تخرجه 
 َتَدَعُه َفِإنَُّه ِإْن َماَت َوُهَو ِفيِه َماَت َشِهيًدا«  

2166 2088 
]راجع الزوائد  

330/9 ] 

  -هارون ْبن اْلُحَسْين 
ْبن   -وقيل: اْلَحَسن

َسِعيد ْبن سابور، َأُبو  
اد:  ُموَسى النَّجَّ

ْحَمن  ِ ْبُن َعْبد الرَّ َثَنا َأُبو اْلَفْضِل ُعَبْيُد َّللاَّ َأْخَبَرِني اأَلْزَهِريُّ َوالتَُّنوِخيُّ َقاال: َحدَّ
ْبِن   اْلُحَسْيِن  ْبُن  َهاُروُن  َثَنا  ، َحدَّ ادُ الزُّْهِري  النَّجَّ ْبِن ُموَسى  ِإْمالًء ِمْن    -َسِعيِد 

ق اق الد  العب اس بن سابور  ِجَواِر أبي  حدثنا محم د بن عبد هللا    -ِحْفِظِه ِفي 
َثَنا ُشْعَبَة َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة، َعْن َأِبي   ، حدثنا روح ابن عبادة، َحدَّ المخرمي 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، الْبَنِتِه َفاِطَمُة: َحاِزٍم َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقا َل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
»مالي ال َأْسَمُعِك ِباْلَغَداِة واْلَعِشيِ  َتُقوِليَن: َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم َأْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَُّه، 

 َوال َتِكْلِني ِإَلى َنْفِسي؟« 

2167 2089 
]راجع الزوائد  

333/9 ] 
هارون ْبن صاحب، أبو   

 موسى اآلرينجي:

 ، ِريُّ كَّ أخبرنا الحسين بن جعفر السلماسي، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر ْبِن ُمَحمٍَّد السُّ
حدثنا محم د بن    -قدم علينا   -حدثنا أبو موسى هارون بن صاحب اآلرينجي 

ِ ْبُن ِإْدِريَس، َعْن ُموَسى اْلُجَهِنيِ    َثَنا َعْبُد َّللاَّ موسى، حدثنا يحيى بن أكثم، َحدَّ
َرُسوَل َّللاَِّ   َسِمْعُت  َيُقوُل:  ُعَمَر  اْبَن  َسِمْعُت  َقاَل:  َمْيَسَرَة  ْبِن  اْلَمِلِك  َعْبِد  َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َيُقوُل: »ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َوَدَخَل َأْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة، َصلَّى َّللاَّ
َوأْهُل النَّاِر النَّاَر، َناَدى ُمَناٍد ِمْن َتْحِت اْلَعْرِش: َيا َأْهَل اْلُجَمِع َتَتاَرُكوا اْلَمَظاِلَم  

 . »  َبْيَنُكْم، َوَثَواُبُكْم َعَليَّ

الزوائد  ]راجع  2094 2168
343/9 ] 

هشام ْبن ُمَحمَّد ْبن    
َأْحَمد ْبن َعِلي  ْبن  
هشام، أبو محم د  

 السملي اْلُكوفي  

اٍد الواعظ، حدثنا يوسف بن يعقوب بن   ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحمَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
البهلول، حدثني جدي، حدثني أبي، عن أبي، عن أبي شبية َعْن ِهَشاِم ْبِن  

ُ َعَلْيهِ  َوَسلََّم: »ِإنَّ    ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َ َما َخال َّللاَّ َأال ُكلُّ َشْيٍء  اْلَعَرُب:  ِبِه  َتَكلََّمْت  َبْيٍت  َوَأْصَدُق  ِحَكًما،  ْعِر  الشِ  ِمَن 
 .  َباِطٌل«  

َل َّللاَُّ  َفَسِمْعُت َهَذا اْلَحِديَث ِمْن َأِبي اْلُحَسْيِن أحمد بن    -َوَلُه اْلَحْمدُ   -ُثمَّ َسهَّ
َثِنيِه ِهَشاٌم َعْنُه. محم د ابن َأْحَمَد بْ  اٍد َبْعَد َأْن َحدَّ  ِن َحمَّ

]راجع الزوائد   1249 2169
372/6  .] 

خلف بن خليفة بن  
صاعد االشجعي ابو  

 احمد 

ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي أخبرنا محم د بن  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة َعِن اْلَعالِء ْبِن   ثنا الحسن بن عرفة َحدَّ مخلد العط ار حد 

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ  المسي ب عن َأِبيِه َعْن َأِبي َسِعيٍد َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
َمِعيَشِتِه،  ِفي  َعَلْيِه  ْعُت  َوَوسَّ ِجْسَمُه  َلُه  َأْصَحْحُت  َعْبًدا  ِإنَّ  َيُقوُل  َتَعاَلى   َ َّللاَّ

 َيْمِضي َعَلْيِه َخْمَسُة َأْعَواٍم ال َيِفُد ِإَليَّ َلَمْحُروٌم  «

]راجع الزوائد   1835 2170
393/8 .] 

ْبن  العباس ْبن الربيع 
 ثعلب 

، َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن   ِ ْبِن َشْهَرَياَر األصبهاني  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو   ، أخبرنا العب اس بن الربيع بن ثعلب، حدثني أبي، َحدَّ َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ

بُ  اْلُمَؤدِ  ْبُن    -ِإْسَماِعيَل  َعِن    -ُسَلْيَمانَ ِإْبَراِهيُم  َخاِلٍد  َأِبي  ْبِن  ِإْسَماِعيَل  َعْن 
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف َخاِلَد ْبَن   ِ ْبِن َأِبي َأْوَفى َقاَل: َشَكى َعْبُد الرَّ ْعِبيِ  َعْن َعْبِد َّللاَّ الشَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  اْلَوِليِد ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ ى َّللاَّ
»َيا َخاِلُد، ال ُتْؤِذ َرُجال ِمْن َأْهِل َبْدٍر َفَلْو َأْنَفْقَت ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َلْم تدرك عمله« 
فقال: يقعون فى  وأرد َعَلْيِهْم؟ َقاَل: »ال ُتْؤُذوا َخاِلًدا َفِإنَُّه َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف َّللاَِّ  

ُ َعلَ  اِر«. ى َصبَُّه َّللاَّ  اْلُكفَّ

]راجع الزوائد   1838 2171
398/8 .] 

العباس ْبن بشر ْبن  
عيسى ْبن األشعث، َأُبو  

الفضل المعروف  
 بالرخجي 

َثَنا   ل، َحدَّ ثنا محم د بن جعفر المعد  ِ ْبُن َأِبي َبْكِر ْبِن َشاَذاَن، حد  َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ
َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي   َأُبو اْلَفْضِل اْلَعبَّاُس ْبُن ِبْشِر ْبِن عيسى الرخجي، َحدَّ

َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم َعْن ُسْفَياَن َعنْ   َأِبي ُحَصْيٍن َعْن َيْحَيى ْبِن َوثَّاٍب َعْن  َعْوٍن، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَطى اْلَوَلَد اْلَخاَلَة.  ِ: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ  َمْسُروٍق َعْن َعْبِد َّللاَّ
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 [. 40/7]راجع الزوائد  1384 2172
شجاع بن جعفر بن  
أحمد بن خالد، أبو  

 الواعظ الفوارس الوراق 

اُر َقاَل: َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَواِرِس ُشَجاُع ْبُن َجْعَفِر ْبِن   َوَأْخَبَرِني ِهالُل ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَحفَّ
اأَلْنَصاِريُّ  َخاِلٍد  ْبِن  َأيُّوبَ   -َأْحَمَد  َأِبي  َوَلِد  محم د   -ِمْن  بن  العب اس  ثنا  حد 

ثنا علي  بن الحسن بن شقيق،   َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َواِقٍد َعْن َأِبي الدوري، حد  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَباَيْعُتُه،  َنِهيٍك َعْن َعْمِرو ْبِن َأْخَطَب َقاَل: َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَنَظْرُت ِإَلى اْلَخاَتِم الَِّذي َبْيَن َكِتَفْيِه.

]راجع الزوائد   1842 2173
408/8 .] 

ْبن سلمة ْبن  عمرو 
 الخرب، الهمداني 

ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن    -بها  -َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َرْوٍح النهرواني َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا   ِ ْبِن ُسَلْيَماَن الحضرمي، َحدَّ ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َسَلَمَة اْلُكَهْيِليُّ الكوفي 

َثَنا َعْمُرو ْبُن َيْحَيى ْبِن َعْمِرو ْبِن َسَلَمَة اْلَهْمَداِنيُّ  َعْبُد َّللاَِّ   ْبُن ُعَمَر ْبِن َأَباٍن، َحدَّ
ِ: َأنَّ  ُث َعْن َأِبيِه َعْمِرو ْبِن َسَلَمَة اْلَهْمَداِنيِ  َعْن َعْبِد َّللاَّ َقاَل: َسِمْعُت َأِبي ُيَحدِ 

ُ َعَلْيِه   اْلُقْرآَن ال ُيَجاِوُز  َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َيْقَرُءوَن  َثَنا: »َأنَّ َقْوًما  َوَسلََّم َحدَّ
ِ َما َأْدِري   ِميَِّة، َواْيُم َّللاَّ ْهُم ِمَن الرَّ َتَراِقَيُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن اإِلْسالِم َكَما َيْمُرُق السَّ

 َلَعلَّ َأْكَثَرُهْم ِمْنُكْم؟«  

]راجع الزوائد   1551 2174
426/7  .] 

ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد  َعْبُد الرَّ
ِد ْبِن َيْحَيى ْبن   ْبِن ُمَحمَّ

إسحاق، أبو سهل  
 البلخي 

ٍد اْلَبْلِخيِ  اأَلِميرِ  ِد ْبِن ُمَحمَّ ْحَمِن ْبِن ُمَحمَّ ِبَبْغَداَد    - ُقِرَئ َعَلى َأِبي َسْهٍل َعْبِد الرَّ
َثُكْم َأُبو  -َوَأَنا َحاِضرٌ  ثنا    َحدَّ ِد ْبِن أحيد البلخي  الحافظ، حد  ُد ْبُن ُمَحمَّ َحْرٍب ُمَحمَّ

َثَنا ُشْعَبُة َعْن َقَتاَدَة َعْن   ثنا الن ضر بن شميل، َحدَّ ، حد  سعيد ابن ياسين البلخي 
ٍة. ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَأنََّما ِصيَغ ِمْن ِفضَّ  َأَنٍس َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 شيخ بن عميرة األسدي  [. 43/7]راجع الزوائد  1385 2175

َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن محمد  َأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن َطْلَحَة اْلُمْقِرُئ، َحدَّ
َثَنا   ، َحدَّ َثَنا َشْيُخ ْبُن ُعَمْيَرَة ْبِن َصاِلٍح اأَلسِديُّ ل، َحدَّ َثْتِني  الخال  الزَُّبْيُر َقاَل: َحدَّ

ُأمُّ ُكْلُثوِم اْبَنُة ُعْثَماَن ْبِن ُمْصَعِب ْبِن الزَُّبْيِر َعْن َصِفيََّة اْبَنِة الزَُّبْيِر ْبِن ِهَشاِم 
َها ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َسَأْلَنا َرُسوَل   ْبِن ُعْرَوَة َعْن َجدِ 

وَن َأْكَثَر َأْو َأَقلَّ،  َّللاَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلُخْبِز َواْلَخِميِر ُنْقِرُضُهْم َوَيُردُّ  َصلَّى َّللاَّ
 َفَقاَل: »َلْيَس ِبَهَذا َبْأٌس ِإنََّما َهِذِه َمَراِفُق َبْيَن النَّاِس ال ُيَراُد ِفيَها اْلَفْضُل« .

]راجع الزوائد   724 2176
432/4 .] 

أحمد بن المقدام بن  
سليمان العجلي البصري  

 أبو األشعث 

ثنا القاضي   ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي، حد  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
اْلَمَحاِمِليُّ  ِإْسَماِعيَل  ْبِن  اْلُحَسْيِن  ْبِن   ِ أبو األشعث،   -إمالء  -َعْبِد َّللاَّ ثنا  حد 

ثنا خالد بن ال َثَنا ُشْعَبُة، َعِن اأَلْسَوِد ْبِن َقْيٍس، َعْن ُنَبْيٍح، َعْن حد  حارث، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َتْمُشوا َبْيَن  ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 الِئَكِة« اْلمَ َأْو َمَقاُم  -َوَقاَل: َهَذا َمَكانُ  -َأْو َقاَل َخْلِفي -َيِدي

2177 2154 
]راجع الزوائد  

455/9 ] 

َيْحَيى ْبن عبدويه ْبن   
حبيب، َأُبو زكريا مولى  

 آل أبي بكرة الثقفي 

ِ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َشْهَرَياَر اأَلْصَبَهاِنيُّ َقاَل: َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َحِبيٍب   ْبِن  َعْبَدَوْيِه  ْبُن  َيْحَيى  َزَكِريَّا  َأُبو  َثَنا  َحدَّ  ، الطََّبَراِنيُّ َأيُّوَب  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َمْولَ   -اْلَبْغَداِديُّ  حدثنا    - ى آِل َأِبي َبْكَرَة َصاِحُب َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َثَنا ِإْسَراِئيُل َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَهاِجٍر َعْن مجالد َعْن َعاِئَشَة َعِن  أبو نعيم، َحدَّ

اْلَقاِعِد؛   »َصالُة  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  َصالِة  النَِّبيِ   ِمْن  النِ ْصِف  َعَلى 
 اْلَقاِئِم«  .



465 
 

]راجع الزوائد   1019 2178
464/5   .] 

بكران بن عبد الرحمن  
 أبو القاسم 

وَياِنيُّ  الرُّ َأْحَمَد ْبن ُشَعْيب  ْبن  ٍد   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد  ْبِن ُمَحمَّ ُعَمَر  َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن 
ثنا أبو نصر عزيز ْبُن اللَّْيِث ْبِن َأِبي اللَّْيِث اأَلْشُروَسِنيُّ  . حد  َقِدَم علينا    -اْلُختُِّليُّ

ا  َعبْ   -حاج  َثَنا  َحدَّ َقاَل  اْلَبْغَداِديُّ  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبُن  َبْكَراُن  اْلَقاِسِم  َأُبو  َثَنا  ُد  َحدَّ
اْلَحِميِد ْبُن َنْهَشٍل َعِن اْلُفَضْيِل ْبِن ِعَياٍض َعْن َمْنُصوِر ْبِن اْلُمْعَتِمِر َعْن ِإْبَراِهيَم 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِ ْبِن َمْسُعوٍد. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد َّللاَّ

 ْقُتُلوُه«  »َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة َفا

]راجع الزوائد   735 2179
466/4 .] 

أحمد بن الوليد بن أبي  
 الوليد الفحام أبو بكر 

َعْبِد َّللاَِّ  . ْبِن  ِد  ُمَحمَّ اْبَنا  اْلَمِلِك  َوَعْبُد  َعِليٌّ  َأْخَبَرَنا   َأْخَبَرَنا  َقاال:  ِبْشَراَن.  ْبِن 
ِد ْبِن اْلَعبَّاِس، ثنا   َحْمَزُة ْبُن ُمَحمَّ ثنا أبو أحمد الزبيري،  حد  أحمد بن الوليد، حد 
َثَنا َعْبُد اْلَعِزيزِ  ُ   ْبُن َأِبي َروَّاٍد، َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َحدَّ َّللاَّ
اِلَحُة ُجْزٌء ِمنْ  ْؤَيا الصَّ ُبوَّةِ َخْمَسٍة َوِعْشِريَن ُجْزًءا ِمَن النُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »الرُّ   
» 

2180 1871 
]راجع الزوائد  

468/8 .] 

عنبسة ْبن سعيد ْبن  
أبان ْبن سعيد ْبن  

العاص ْبن أمية، َأُبو  
خالد القرشي األموي   

 الكوفي   

َأُبو نعيم الحافظ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، أخبرنا  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َعْنَبَسُة ْبُن   ان األزرق، َحدَّ ثنا محم د بن حس  ر اج، حد  محم د ابن إسحاق الس 

َثَنا اْبُن اْلُمَباَرِك َعْن ُعَمَر بن َسَلَمَة َقاَل: َأْخَبَرِني   -َأُبو َخاِلٍد اأُلَمِويُّ   -َسِعيدٍ  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفُقْمُت ِإَلى َعْنٍز  َأِبي َقاَل: َقاَل ِلي َجاِبٌر: َزاَرِني َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثْغَوَتَها َقاَل: »َيا َجاِبُر ال َتْقَطْع  ِلي أَلْذَبَحَها، َفَسِمَع النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
 َدرًّا َوال َنْسال«  

]راجع الزوائد   2161 2181
471/9 ] 

َيْحَيى ْبن الشبل ْبن   
اْلَعبَّاس ْبن ُسَلْيَمان ْبن  
َعْبد هللا ْبن َيْحَيى ْبن  
الشبل ْبن ِإْبَراِهيم ْبن  

َعْبد هللا ْبن حنين، مولى 
اْلَعبَّاس ْبن َعْبد  

المطلب، ُيْكَنى َأَبا ُمَحمَّد  
 وُيعرف بالحنيني  

ْبِل ْبِن العب اس الحنيني  َثَنا َأُبو ُمَحمٍَّد َيْحَيى ْبُن الشِ  في    -َأْخَبَرَنا ابن بكير، َحدَّ
ِ َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبن عبد    -سنة اثنتين وستين وثالثمائة َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ َحدَّ

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب   ْبِن َمْيَسَرَة ْبِن َحْلَبٍس  الجب ار، حدثنا الهيثم بن خارجة، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُعو:  َقاَل: َسِمْعُت َأِبي َسِمَع ُبْسَر ْبَن َأْرَطَأَة َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ْنَيا َوَعَذاِب اآلِخَرِة«   »اللَُّهمَّ َأْحِسْن َعاِقَبِتي ِفي اأُلُموِر ُكلِ َها، َوَأِجْرِني ِمْن ِخْزِي الدُّ
. 

]راجع الزوائد   1879 2182
484/8 .] 

عون ْبن سالم، َأُبو  
جعفر القرشي الكوفي  

 مولى بني هاشم   

َأْخَبَرِني َأْحَمد ْبن َعِلي  البادا، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن  
سالم  بن  عون  أخبرنا  البز از،   ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبِن  َهاُروَن  ْبُن  ُموَسى  َثَنا  َحدَّ زياد، 

ْهِنيِ  َعْن َرُجٍل مِ  اٍر الدُّ ، َأْخَبَرَنا ِإْسَراِئيُل ْبُن ُيوُنَس َعْن َعمَّ ْن َبِني َهاِشٍم  القرشي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِقْدٍر ِفيَها لبء  َقْد ُأْنِضَجْت َفَأَكَل ِمْنَها   َقاَل: ُأِتَي النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

الِة َوَلْم َيَمسَّ َماًء.   ُثمَّ َقاَم ِإَلى الصَّ

]راجع الزوائد   1301 2183
485/6 .] 

زيد بن نشيط بن سعيد  
 الضبي ابو سعيد 

ِ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد   َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد ُمَحمَُّد بن موسى الصيرفي َحدَّ
اُر اأَلْصَبَهاِنيُّ  فَّ   - ِإمالًء ِفي َسَنِة ِستٍ  َوَثالِثيَن وثالثمائة  - هللا ابن َأْحَمَد الصَّ

ثنا زيد بن نشيط  َثَنا ِإْسَماِعيُل بْ   -ببغداد   -حد  َثَنا ِإْسَماِعيُل  َحدَّ ُن َتْوَبَة َقاَل َحدَّ
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ٍف َعْن َخْيَثَمَة َعْن َعْبِد   بن علي ة عن محم د ابن ُجَحاَدَة َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِ 
بَّاَبِة.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْدُعو َهَكَذا. َوَأَشاَر ِإْسَماِعيُل ِبالسَّ ِ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ  َّللاَّ

]راجع الزوائد   1581 2184
488/7  .] 

  ِ َعْبد العزيز ْبن َعْبِد َّللاَّ
ْبِن ُعَبْيد َّللاَّ ْبن اْلَعبَّاس  
ْبن ُمَحمَّد ْبن َعِلي  ْبن  

َعْبِد َّللاَّ بن العباس بن 
عبد المطلب، أبو القاسم  

 الهاشمي   

  ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َيْحَيى اأَلَدِميُّ أخبرنا محم د بن الحسن األزرق، َحدَّ
إبراهيم،  بن  القدوس  عبد  ثنا  حد   ، اْلَهاِشِميُّ  ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبُن  اْلَعِزيِز  َعْبُد  َأْخَبَرَنا 

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُعَمَر ْبِن َكْيَساَن َعْن َخالِد ْبِن جُ  ْنَدَة َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َعْن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْعَكَف َنْفَسُه َما َبْيَن  َثْوَباَن َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ا َعَلى   اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ِفي َمْسِجِد َجَماَعٍة َلْم َيَتَكلَّْم ِإال ِبَصالٍة َوُقْرآٍن، َكاَن َحقًّ

ِ َأْن َيْبِنَي َلُه َقْصًرا ِفي اْلَجنَِّة« .  َّللاَّ

ليث ْبن خالد، َأُبو    [ 49/9]راجع الزوائد  1950 2185
 الحارث المقرئ:

ز از قاال: أخبرنا   ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَفْتِح اْلَحْرِبيُّ َوَعْبُد الملك بن عمر الر  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو  علي بن عمر الحافظ،   ، َحدَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَبْرَمِكيُّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا َأُبو اْلَحاِرِث اللَّْيُث ْبُن َخاِلٍد اْلُمْقِرُئ،  ، َحدَّ ُد ْبُن َيْحَيى اْلِكَساِئيُّ ِ ُمَحمَّ َعْبِد َّللاَّ
اْلُمَباَرِك   ْبُن  َيْحَيى  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َثَنا  َعْن َحدَّ اْلَعالِء  ْبِن  َعْمِرو  َأِبي  َعْن  اْلَيِزيِديِ  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اْلُقْرآُن ِغًنى  اْلَحَسِن َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
 ال َفْقَر َبْعَدُه، َوال ِغَنى ُدوَنُه«  . 

]راجع الزوائد   536 2186
503/3 ] 

أحمد بن سليمان بن  
 أيوب العباداني 

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزقٍ  َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن    -من أصل كتابه   -َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثِني َعِليُّ ْبُن   -في سنة خمس وأربعين وثالثمائة  -ُسَلْيَماَن اْلَعبَّاَداِنيُّ  َقاَل َحدَّ

ِد ْبن علي   بن حب ان بن مازن اْلعُضوَبِة الطَّاِئيُّ ِبِسر  َمْن َرَأى  َحْرِب ْبِن ُمَحمَّ
َقاَل   -َيْوَم الثُّالَثاِء ِلَثَماٍن َخَلْوَن ِمْن ُجَماَدى اأُلوَلى َسَنَة َأْرَبٍع َوِستِ يَن َوِماَئَتْينِ 

َثِني َحْفُص ْبُن َغيَّاِث عن َحِكيِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َحِكيِم اْلُمالِئيِ  َعْن  َأِبيِه َعْن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يقول: »إن  َعَطاَء َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َقاَل َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
في الجنة غرفا ِإَذا َكاَن َساِكُنَها ِفيَها َلْم َيْخَف َعَلْيِه ما ِفي َخاِرِجَها، َوِإَذا َخَرَج  

َقاَل قُ  ِفيَها« .  َما  َلْم يخف عليها  َقاَل: »ِلَمْن  ِمْنَها  ِ؟  َيا َرُسوَل َّللاَّ ِلَمْن  ْلُت: 
َوالنَّاُس   َوَصلَّى  الَم،  السَّ َوَأْفَشى  الطََّعاَم،  َوَأْطَعَم  َياَم،  الصِ  َوَأَداَم  اْلَكالَم،  َأَطاَب 

ِ. َواْلَحْمُد ّلِلَِّ  ِ َفَما َطيِ ُب الكالم؟ قال »ُسْبَحاَن َّللاَّ ،  ِنَياٌم« َقاَل ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ
َماٌت  ِ اْلَحْمُد. ِإنََّها َتْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلَها ُمَقدِ  ُ َأْكَبُر، َوّلِلَّ ُ، َوَّللاَّ َوال ِإَلَه ِإال َّللاَّ
َياِم؟ َقاَل: »َمْن   ِ َوَما ِإَداَمِة الصِ  َباٌت َوَمَحاِمٌد« . َقاَل ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ َوُمَعقِ 

ُقْلُت: َيا رسول َفَما    َأْدَرَك َرَمَضانَ  َأْدَرَك َرَمَضاَن َفَصاَمُه« . َقاَل  َفَصاَمُه، ُثمَّ 
ِإْطَعاُم الطََّعاِم؟ َقاَل »ُكلُّ َمْن َقاَت عياله وأطعمهم« . قال قلت يا رسول َفَما  

الِم؟ َقاَل: »ُمَصاَفَحُة َأِخيَك ِإَذا َلِقيَتُه َوَتَحيَُّتُه« َقاَل ُقْلتُ  : َيا َرُسوَل  ِإْفَشاُء السَّ
الُة َوالنَّاُس ِنَياٌم؟ َقاَل: »َصالُة ِعَشاِء اآلِخَرِة، َواْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى   ِ َفَما الصَّ َّللاَّ

 ِنَياٌم«  

]راجع الزوائد   1309 2187
508/6 .] 

الزبير بن بكار بن عبد  
هللا بن مصعب االسدي 

 المديني ابو عبد هللا 

َثَنا َأُبو َبْكٍر   ِد ْبِن أحمد بن حم اد الواعظ َحدَّ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا الز بير بن   -إمالء  -ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب ْبِن إسحاق بن البهلول الت نوخي   حد 

َثَنا َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن أبي رواد   َثَنا َمْعَمٌر َعِن الزُّْهِريِ  بكار َحدَّ َحدَّ
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ِه َعِن   َثِني َرُجٌل ِمْن َبِني ُقَشْيٍر ُيَقاُل َلُه َبْهُز ْبُن َحِكيٍم َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  َقاَل َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِفي ِكلِ  َذْوٍد َخْمٍس َساِئَمٍة َصَدَقٌة  «  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

]راجع الزوائد   1312 2188
515/6  .] 

زياد بن ابي يزيد 
 القصري 

َمِد ْبُن َعِليٍ  اْلَهاِشِميُّ َقاال: أخبرنا    َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر اْلَبْرَقاِنيُّ  َوَأُبو اْلَغَنائِم َعْبُد الصَّ
ثنا   ُد ْبُن َهاُروَن اْلَحْضَرِميُّ حد  َثَنا َأُبو َحاِمٍد ُمَحمَّ ارقطني  َحدَّ علي  بن عمر الد 
َثَنا ُسْفَياُن َعْن ِسَماٍك َعْن ُموَسى  ثنا وكيع َحدَّ زياد بن أبي يزيد القصري حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإَذا َصلَّى َأَحُدُكْم ِإَلى  ْبِن َطْلَحَة َعْن َأِبيِه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

 شيء فليرهقه« .

]راجع الزوائد   549 2189
541/3 ] 

أحمد بن صالح المقرئ  
 المصري أبو جعفر 

ْبِن   . ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  َبْكٍر  َأُبو  إبراهيمَأْخَبَرَنا  بن  بنيسابور   محم د  الشناني 
َثَنا َحدَّ الطرائفى  عبدوس  بن  محمد  أحمد بن  الحسن  أبو  ْبُن   أخبرنا  ُعْثَماُن 

. َوَأْخَبَرَنا َأُبو على الحسن بن عبد اِرِميُّ واللفظ   -هللا المعتز بأصبهان  َسِعيٍد الدَّ
ِ ُمَحمَّدُ   -له َعْبِد َّللاَّ َأُبو  َثَنا  ال َحدَّ العزال ْبُن َعْبِد    - ر حمن بن سهل بن مخلد 

َثَنا َأُبو َبْكرِ   -إمالء ثنا ابن   َحدَّ ثنا أحمد بن صالح حد  ْبُن َأِبي َداُوَد. َقاال: حد 
َثهُ  وهب َأْخَبَرَنا  َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث َعْن َيْحَيى ْبِن ميمون أن وداعة الحميدي َحدَّ

ِبَجْنِب َماِلِك ْبِن ُعَباَدَة أ  فقص   بي موسى الغافقي وعقبة بن عامر َأنَُّه َكاَن 
َعَلْيِه َوَسلََّم َعِهَد   فقال: إن صاحبكم عاقل، َأْو َهاِلَك، ِإنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 

ِة اْلَوَداِع َفَقالَ  ِإنَُّكْم َسَتْرِجُعوَن ِإَلى َقْوٍم َيْشَتُهوَن اْلَحِديَث َعنِ ي » :ِإَلْيَنا ِفي َحجَّ
ًدا َفَمنْ  ُمَتَعمِ  َعَليَّ  َكَذَب  َوَمْن  ِبِه،  ْث  َفْلُيَحدِ  َشْيًئا  َعنِ ي  َأْو   َعِقَل  َبْيًتا،  َفْلَيَتَبوَّْأ 

 ال َنْدِري َأيَُّتُهَما َقاَل؟   «َمْقَعَدُه ِمْن َجَهنَّمَ 

]راجع الزوائد   2195 2190
542/9 ] 

ياسين بن محمد،   
 األنباري 

  ِ َثَنا  َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد َّللاَّ الخفاف، أخبرنا محم د بن المظف ر، َحدَّ
محم د  بن  ياسين  حدثنا  نزار،  أبي  بن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن  اْلَقاِسِم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ

َثَنا َأبُ  ، َحدَّ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َأِبي َداُوَد األنباري  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ و َضْمَرَة َعْن  األنباري 
ِمَن  َوَرُجال  َراِفٍع  َأَبا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ َبَعَث  َقاَل:  َأَنٍس  َعْن  َرِبيَعَة 

 اأَلْنَصاِر َفَأْنَكَحاُه َمْيُموَنَة َقْبَل َأْن ُيْحِرَم.

]راجع الزوائد   1052 2191
546/5  .] 

جندب بن عبد هللا  
 األزدي 

ثنا   ْيَباِنيُّ حد  ُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُدَحْيٍم الشَّ أخبرنا والد بن َعِلي  الكوفي َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ْحَمنِ  الرَّ َعْبد  ْبُن  َأْحَمُد  ليلى  -أحمد بن حازم أخبرنا  أبي  ابن  َثَنا    -يعني  َحدَّ

ابغة َعْن َسِعيُد ْبُن خثيم َعِن القعقاع بن عمارة َعْن َأِبي الخليل َعْن َأِبي الس 
  - ونحن مع َعِلي  بن َأِبي طالب   -جندب األزدي َقاَل: لما عدلنا ِإَلى الخوارج 

َقاَل: فانتهينا ِإَلى معسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، وفيهم  
ِإَلى أن َقاَل: ثم قام َعِلي     -وساق الحديث   -وأصحاب البرانس   الثفنات.ذوو  

 فأمسكت َلُه بالركاب ثم عدلت ِإَلى درعي فلبستها، وإلى فرسي فرك 
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]راجع الزوائد   1327 2192
546/6  .] 

سليمان بن داود بن  
كثير بن وقدان الطوسي  

 ابو محمد 

  ِ ِ  َأْخَبَرِني َأُبو اْلَقاِسِم ُعَبْيُد َّللاَّ َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ِد ْبِن عبيد َّللاَّ النجار، َحدَّ ْبُن ُمَحمَّ
ثنا   ٍد الطُّوِسيُّ ُسَلْيَماُن ْبُن َوْقَداَن، حد  َثَنا َأُبو ُمَحمَّ ، َحدَّ ْحَمِن الزُّْهِريُّ ْبُن َعْبِد الرَّ

ُد ْبُن ِإْسحَ  َثَنا ُمَحمَّ ثنا محم د بن سلمة، َحدَّ اَق َعْن  إسماعيل بن أبي كريمة، حد 
ِ ْبِن ُقَسْيٍط َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َعْن َأِبيِه َقاَل: اْجَتَمَع  َيِزيَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   جعفر وعلي  َوَزْيٌد، َفَقاَل َجْعَفٌر: َأَنا َأَحبُُّكْم ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

: أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَقاَل َزْيٌد: َأَنا َأَحبُُّكْم َوَقاَل َعِليٌّ َنا َأَحبُُّكْم ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاُموا ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ا َمَعُه ِفي اْلُحْجَرِة، َفَقاَل ِلي: »اْنُظْر َمْن َهُؤالٍء؟« َفَنَظْرُت َفاْسَتْأَذُنوا َعَلْيِه َوَأنَ 
َفَقاَل: َوَزْيٌد  َوَجْعَفٌر  َعِليٌّ  َأَحبُّ   َفُقْلُت:  َمْن  َفَقاُلوا:  َعَلْيِه  َفَدَخُلوا  َلُهْم«  »اْئَذْن 

َلْيَس  َقاُلوا:  »َفاِطَمُة«  َقاَل:  ِ؟  َّللاَّ َرُسوَل  َيا  ِإَلْيَك  َنْسَأُلَك،   النَّاِس  النِ َساِء  َعِن 
ا َأْنَت َيا   َفَقاَل: »َأمَّا َأْنَت َيا َجْعَفُر َفُيْشِبُه َخْلُقَك َخْلِقي، وأنت في َشَجَرِتي، َوَأمَّ

  » ، َوَأمَّا َأْنَت َيا َزْيُد َفَمْوالَي َوَأْنَت َأَحبُُّهْم ِإَليَّ  َعِليُّ َفَخَتِني َوَأُبو َوَلَديَّ

]راجع الزوائد   2199 2193
550/9 ] 

 َأُبو َكِثيٍر األزدي 

َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ َواْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَجْوَهِريُّ َقاال: َأْخَبَرَنا َأْحَمُد  
َثِني أبي، حدثنا   ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، حدثنا َعْبُد َّللاَّ

َثَنا َأُبو َكِثيٍر    أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا إسماعيل ، َحدَّ بن مسلم العبدي 
َأْهُل   ُقِتَل  َمْوَلى اأَلْنَصاِر َقاَل: ُكْنُت َمَع َسيِ ِدي َمَع َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب حين 
: َيا َأيَُّها    النَّْهَرَواِن َفَكَأنَّ النَّاَس َوَجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َعَلْيِه ِمْن َقْتِلِهْم. َفَقاَل َعِليٌّ

يِن   َثَنا ِبَأْقَواٍم َيْمُرُقوَن ِمَن الدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َحدَّ النَّاُس ِإنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ْهُم َعَلى ُفوِقِه،  ِميَِّة، ُثمَّ ال َيْرِجُعوَن ِفيِه َحتَّى َيْرِجَع السَّ ْهُم ِمَن الرَّ َكَما َيْمُرُق السَّ

 ِفيِهْم َرُجال َأْسَوَد ُمْخَدَج اْلَيِد، ِإْحَدى َيَدْيِه َكَثْدِي اْلَمْرَأِة، ِبَها  َوِإنَّ آَيَة َذِلَك َأنَّ 
َحَلَمٌة َكَحَلَمِة َثْدِي اْلَمْرَأِة، َحْوَلُه َسْبُع َهَلَباٍت َفاْلَتِمُسوُه َفِإنِ ي َأَراُه ِفيِهْم. َفاْلَتَمُسوُه  

ا  َتْحَت  النَّْهِر  َشِفيِر  ِإَلى  َأْكَبُر  َفَوَجُدوُه   ُ َفَقاَل: َّللاَّ َعِليٌّ  َفَكبََّر  َفَأْخَرُجوُه،  ْلَقْتَلى، 
ُ َوَرُسوُلُه، وإنه لمتقلد قوسا له عرنية َفَأَخَذَها ِبَيِدِه َفَجَعَل َيْطَعُن ِبَها   َصَدَق َّللاَّ

َرَأوْ  ِحيَن  النَّاُس  َوَكبََّر  َوَرُسوُلُه،   ُ َّللاَّ َصَدَق  َوَيُقوُل  َجِتِه  ُمَخدَّ َواْسَتْبَشُروا ِفي  ُه 
 َوَذَهَب َعْنُهْم َما َكاُنوا َيِجُدوَن. 

]راجع الزوائد   1057 2194
556/5 .] 

الحسن بن أحمد بن فهد  
 النرسي 

ِ ْبِن شهريار األصبهاني  أخبرنا سليمان بن أحمد بن   ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا إبراهيم  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َفْهٍد النَّْرِسيُّ البغدادي حد  أي وب الطبراني َحدَّ

ثنا سفيان الث وري عن أي   ثنا أبو أحمد الزبيري حد  وب،  بن سعيد الجوهري  حد 
ُ َعَلْيِه   وإسماعيل ابن ُأَميََّة َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر. َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َق النَّاُس َوُهْم ال َيْخَتِلُفوَن ِفي  َوَسلََّم قال: »َهُؤالِء ِلَهِذِه، َوَهُؤالِء ِلَهِذِه« َفَتَفرَّ

 اْلَقَدِر. 

2195 1915 
]راجع الزوائد  

560/8 .] 
الفتح ْبن خلف ْبن  

 ماهك، َأُبو نصر الثومي   

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد َّللاَِّ   ، َحدَّ َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَُّد ْبُن علي الواسطي 
َثَنا َفْتُح ْبُن َخَلفٍ  َأُبو َنْصٍر   -ْبُن اْلَحَسِن ْبِن سليمان بن النخاس المقرئ، َحدَّ

َثَنا قراُن ْبنُ   -الثَّْوِميُّ  ثنا الحسن بن عرفة، َحدَّ اٍم اأَلَسِديُّ َعْن َسْهِل ْبِن    حد  َتمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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ُ َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعلَ  ى ُكلِ  »َمْن َقاَل ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ
َحَسَناٍت،   َعْشَر  َلُه   ُ َكَتَب َّللاَّ َمرَّاٍت،  َعْشَر  اْلَغَداَة  ُيَصلِ ي  َما  َبْعَد  َقِديٌر،  َشْيٍء 
َئاٍت، َوَرَفَع َلُه َعْشَر َدَرَجاٍت، َوُكنَّ َلُه ِبَعْدِل ِعْتِق َرَقَبَتْيِن   َوَمَحا َعْنُه َعْشَر َسيِ 

ْيَطاِن«   ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيَل، َوُكنَّ َلهُ   ِحَجاًبا ِمَن الشَّ

]راجع الزوائد   1922 2196
573/8  .] 

القاسم ْبن يزيد ْبن  
كليب، َأُبو ُمَحمَّد المقرئ  

 الوزان   

إسماعيل   بن  محمد  بن  أحمد  أخبرنا   ، البصري  رباح  بن  ُيوُسُف  َأْخَبَرَنا 
ثنا أبو    -بمصر   -المهندس  ، حد  بَّاِحيُّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َهاُروَن الصَّ َحدَّ

َثَنا َعاِصٌم   ثنا محم د بن فضيل، َحدَّ محم د قاسم الوزان البغدادي  المقرئ، حد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال َعْن َأِبي ُعْثَمانَ  ، َعْن َسْلَماَن. َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َيْخُرْج ِمْنَها، َفِإنَّ ِفيَها َباَض   َتُكْن آِخَر َمْن  وَق، َوال  َيْدُخِل السُّ َل َمْن  َتُكْن َأوَّ
ْيَطاُن   َوَفرََّخ«.الشَّ

]راجع الزوائد   1338 2197
575/6 .] 

نصير  سعيد بن 
 البغدادي 

َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفظُ  ُد ْبُن َعِلي ٍ   -ِإْمالءً   -َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َيْعِني َأَبا َبْكِر    -َقاَل: َحدَّ
.   -ْبَن اْلُمْقِرئِ  ثنا أبو الطاهر الحسين ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِفيٍل اأَلْنَطاِكيُّ حد 

، َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُبْنَداٍر اأَلَذِنيُّ   وأخبرنا يوسف بن رباح البصري    - َحدَّ
ثنا    -بمصر ، حد  البغدادي  ثنا سعيد بن نصير  فيل، حد  ثنا أبو طاهر بن  حد 

ْبَن   َد  ُمَحمَّ َسِمْعُت  َقاَل:  ُبِعيُّ  الضَّ ُسَلْيَماَن  ْبُن  َجْعَفُر  َثَنا  َحدَّ حاتم،  بن  سي ار 
ُث َعنْ  ُ َعَلْيِه وسلم: »َمرَّ َرُجٌل اْلُمْنَكِدِر ُيَحدِ   َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

َث َنْفَسُه ِبَشْيٍء ُثمَّ َقاَل َيا َربِ  َأْنَت   ِممَّْن َكاَن َقْبَلُكْم ِبُجْمُجَمٍة َفَنَظَر ِإَلْيَها َفَحدَّ
ِ َساِجًدا، َفِقيَل  َأْنَت، َوَأَنا َأَنا، َأْنَت اْلَعوَّاُد ِباْلَمْغِفَرِة،   َوَأَنا اْلَعوَّاُد ِبالذُُّنوِب َوَخرَّ ّلِلَّ

 َلُه اْرَفْع َرْأَسَك َفَأْنَت اْلَعوَّاُد ِبالذُُّنوِب، َوَأَنا اْلَعوَّاُد ِباْلَمْغِفَرِة«  

]راجع الزوائد   1070 2198
581/5 .] 

الحسن بن ثواب التغلبي  
 أبو علي 

ثنا   ف ار حد  ل أخبرنا إسماعيل بن محم د الص  المعد  أخبرنا عبد هللا بن بشران 
ثنا جعفر بن سليمان   ثنا عمار بن عثمان حد  الحسن ابن ثواب المخرمي حد 
ثنا أبو التياح عن أبي حمزة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّه َكاَن َيْقَرُؤَها: َفِإْن آَمُنوا  حد 

 . ِبِمْثِل ما آَمْنُتْم ِبهِ 

 [.59/5]راجع الزوائد  837 2199
محمد بن عبد هللا بن 
إبراهيم البزاز الشافعي  

 أبو بكر 

ْبِن َغْيالنَ  ِإْبَراِهيَم  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ  -من أصل كتابه غير مرة  -َأْخَبَرَنا 
افعي   ثنا أبو بكر الش  حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى    -إمالء   - حد 

َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة َعْن   ثنا عبد الوارث، َحدَّ ثنا أبو معمر، حد  البرتي القاضي، حد 
ِ، َعْن ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد  ُمَحمَّدِ   ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه   ِه، َعْن َأْسَماَء. َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ اْلَعِزيِز، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 
ِ. َوَسلََّم: »َهْل ِفي اْلَبْيِت ِإال َأْنُتْم يَ  ا َبِني َعْبِد اْلُمَطلَِّب؟« ُقْلَنا: ال َيا َرُسوَل َّللاَّ

َقاَل: َوَذَكَر    -َقاَل: »ِإَذا َنَزَل ِبَأَحِدُكْم، ُهمٌّ َأْو َغمٌّ، َأْو َسَقٌم، َأْو َأْزٌل، َأْو أْلَواءٌ 
اِدَسَة َفَنِسيُتَها ُ َربِ ي ال ُأْشِرُك ِبِه َشيْ  -السَّ  ًئا«  َفْلَيُقْل: َّللاَُّ، َّللاَّ

القاسم ْبن عبد الوارث،    [ 9/ 6]راجع الزوائد  1929 2200
 َأُبو نصر الوراق:

َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد   أخبرنا ابن شهريار، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، َحدَّ
َثَنا َأُبو َحْفٍص اأَلبَّارُ  ثنا أبو الربيع الزهراني، َحدَّ ، حد    - اْلَواِرِث اْلَورَّاُق اْلَبْغَداِديُّ

ْحَمنِ  ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اأَلْنَصا  -ُعَمُر ْبُن َعْبِد الرَّ ِريُّ َعْن ُمَحمَّ
اَن   ْحَمِن ْبِن َأِبي َعْمَرَة اأَلْنَصاِريِ  َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ ْبِن اْلَحاِرِث َعْن َعْبِد الرَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصالُة اْلِعَشاِء ِفي َجَماَعٍة َتْعِدُل   َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِم َلْيَلٍة، َوَصالُة اْلَفْجِر ِفي َجَماَعٍة َتْعِدُل بِقَياِم َلْيَلٍة«  .ِبِقَيا

 [. 62/5]راجع الزوائد  838 2201
محمد بن عبد هللا بن 
إبراهيم البزاز الشافعي  

 أبو بكر 

ثنا   ار، حد  ف  ثنا إسماعيل بن محم د الص  ُد بن أحمد بن رزق، حد  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
أحمد ابن محم د بن عيسى القاضي. وأخبرناه الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أبو  
َثَنا َأُبو َمْعَمٍر َعْبُد   ثنا أحمد بن محم د بن عيسى، َحدَّ سهل بن زياد القط ان، حد 

ِ ْبُن ُعَمَر. وحد   َثَنا ِمْسَعٌر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن  َّللاَّ ثنا شيبان، َحدَّ ثنا عبد الوارث، حد 
ِه، َعْن  ِ ْبن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ  َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَليْ  ِه َوَسلََّم َأْهَلُه َفَقاَل:  َأْسَماَء ِبْنِت ُعَمْيٍس َقاَلْت: َجَمَع َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
»َهْل ِإال َأْنُتْم َيا َبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب؟« َفُقْلَنا: ال. َفَقاَل: »ِإَذا َنَزَل ِبَأَحٍد ِمْنُكْم َكْرٌب، 

 ِإَذا َنَزَل ِبَأَحٍد ِمْنُكْم َغمٌّ، َأْو َهمٌّ، َأوْ   -َوِفي َحِديِث اْبِن ِزَيادٍ   -َأْو َغمٌّ، َأْو َسَقمٌ 
َأْزلٌ  َأْو  َأْو أْلَواٌء،  َفُأْنِسيُتَها  -َسَقٌم،  اِبَعَة  ُ َربِ ي ال   -َوَذَكَر السَّ َفْلَيُقِل: َّللاَُّ، َّللاَّ

 ُأْشِرُك ِبِه َشْيًئا َثالَث َمرَّاٍت«  

]راجع الزوائد   1363 2202
630/6 .] 

سلم بن جنادة بن سلم  
السوائي الكوفي ابو  

 السائب 

ثنا   حد   ، األهوازي  الصلت  ْبن  َأْحَمد  ْبن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  َأْحَمُد  اْلَحَسِن  َأُبو  َأْخَبَرَنا 
َثَنا َأُبو ُأَساَمَة َعْن   ثنا سلم بن جنادة، َحدَّ ، حد  الحسين ابن إسماعيل المحاملي 

َّللاَُّ  َصلَّى  َّللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَلْت:  َعاِئَشَة  َعْن  َأِبيِه  َعْن  َوَسلََّم:   ِهَشاٍم  َعَلْيِه 
اِئِب َسْلُم ْبُن ُجَناَدَة ِفي   ُجوا النِ َساَء َفِإنَُّهنَّ َيْأِتيَن ِباْلَماِل« . َقاَل َأُبو السَّ »َتَزوَّ

 َمْوِضٍع آَخَر: َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأِبيِه، َوَلْيَس ِفيِه َعْن َعاِئَشَة. 

 [ 69/9]راجع الزوائد  1962 2203
موسى بن سهل، أبو   

 هارون الفزاري 

ثنا محم د بن المظفر  ، حد  ُد ْبُن علي الواسطي    - َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو اْلَعالِء ُمَحمَّ
ُد   -إمالء َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ِ ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف ْبِن بشر الهروي  َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ َحدَّ

ِحيمِ  َثِني ُموَسى ْبُن َسْهلٍ   -وُف ِبُبَناٍن بمصراْلَمْعرُ   -ْبُن َعْبِد الرَّ َأُبو َهاُروَن    -َحدَّ
َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن   -اْلَفَزاِريُّ ببغداد  ثنا إسحاق بن يوسف األزرق، َحدَّ حد 

، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: قَ  ، َعْن َأِبي اأَلْحَوِص اْلُجَشِميِ  ْيَباِنيُّ اَل َأِبي ِإْسَحاَق الشَّ
ِتِه ِمْن ُتْرَبِتِه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن َمْوُلوٍد ُيوَلُد ِإال َوِفي ُسرَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
الَِّتي ُوِلَد ِمْنَها، َفِإَذا ُردَّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ُردَّ ِإَلى ُتْرَبِتِه الَِّتي ُخِلَق ِمْنَها، َحتَّى  

 َأَنا وأبا بكر ُخِلْقَنا ِمْن ُتْرَبٍة َواِحَدٍة َوِفيَها ُنْدَفُن«  .ُيْدَفَن ِفيَها، وَ 

 [.72/8]راجع الزوائد  1676 2204
ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن  

ِد ْبِن دينار، أبو   ُمَحمَّ
 القاسم الفارسي البز ار 

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز بن   ُد ْبُن أحمد بن رزق، َحدَّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ثنا أبي أبو    - إمالء  -دينار َثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي اْلَعوَّاِم الرياحي، حد  َحدَّ

َثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر َأُبو ُعَمَر اْلُعَمرِ  َثَنا ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة َقاَل:  العو ام، َحدَّ ، َحدَّ يُّ
ِ ْبُن ُعَمَر َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َكاَن َبْيِني   َثِني ُعَبْيُد َّللاَّ َحدَّ

َأنْ  َتْرِضيَن  َفَقاَل: »ِبَمْن  َوَسلََّم َكالٌم،  َعَلْيِه   ُ َيُكوَن    َوَبْيَن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َبْيِني َوَبْيَنِك؟ َأَتْرِضيَن ِبَأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن اْلَجرَّاِح؟« ُقْلُت: ال َذاَك رجل لين يقضي  
، قال: »أترضين ِبُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب؟« ُقْلُت ال ِإنِ ي أَلْفَرُق ِمْن ُعَمَر،  لك على 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : »والشيطان يفرق منه« َفَقاَل »َأَتْرِضيَن  َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِبَأِبي َبْكٍر؟« ُقْلُت َنَعْم! َفَبَعَث ِإَلْيِه َفَجاَء َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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ِ؟ َقاَل: َنَعْم! َفَتَكلََّم َرسُ  وُل َّللاَِّ  »اْقِض َبْيِني َوَبْيَن َهِذِه« َقاَل: َأَنا َيا َرُسوَل َّللاَّ
ِ. َقاَلْت َفَرَفَع َأُبو َبْكٍر َيَدُه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفُقْلُت َلُه اْقِصْد َيا َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
َفَلَطَم َوْجِهي َلْطَمًة َبَدَر ِمْنَها َأْنِفي َوِمْنَخَراَي َدًما. َوَقاَل: ال ُأمَّ َلِك َفَمْن َيْقِصُد  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِإَذا َلْم َيْقِصْد   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َفَقاَل َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َأَرْدَنا َهَذا«  

 [ 75/4]راجع الزوائد  592 2205
أحمد بن علي بن  

الحسن الضرير التميمي  
 المؤدب أبو الصقر 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليِ    َأْخَبَرَنا اْبُن شهريار، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، َحدَّ
بن  علي  ثنا  حد  البغدادي،  الت ميمي   ب  المؤد  رير  الض  قر  الص  َأُبو  اْلَحَسِن  ْبِن 

اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعاِصِم ْبِن َبْهَدَلَة، َعْن زِ  َثَنا َحمَّ رِ  ْبِن  عثمان الالحقي، َحدَّ
قال:   وسلم.  عليه  َّللاَُّ  َصلَّى  النَِّبيِ   َعِن  َمْسُعوٍد،  ْبِن   ِ َّللاَّ َعْبِد  َعْن  ُحَبْيٍش، 
»َتْحَتِرُقوَن َفِإَذا َصلَّْيُتُم اْلَفْجَر َغَسَلْتَها، ُثمَّ َتْحَتِرُقوَن َتْحَتِرُقوَن َفِإَذا َصلَّْيُتُم الظُّْهَر  

َتْحَتِرُقوَن   ُثمَّ  َتْحَتِرُقوَن  َغَسَلْتَها  ُثمَّ  َغَسَلْتَها،  اْلَعْصَر  َصلَّْيُتُم  َفِإَذا  َتْحَتِرُقوَن 
َصلَّْيُتُم   َفِإَذا  َتْحَتِرُقوَن  َتْحَتِرُقوَن  ُثمَّ  َغَسَلْتَها،  اْلَمْغِرَب  َصلَّْيُتُم  َفِإَذا  َتْحَتِرُقوَن 

 تيقظوا  « .اْلِعَشاَء َغَسَلْتَها، ُثمَّ َتَناُموَن فال يكتب عليكم شيء حتى تس

 [. 75/8]راجع الزوائد  1679 2206

ُعَمر ْبن َأْحَمد ْبن أبي  
  -واسمه محم د  -معمر

بن حزر بن سهل بن  
الهيثم، أبو بكر األودي  

 الصفار 

ارُ  فَّ الصَّ َمْعَمٍر  َأِبي  ْبُن  َبْكِر  َأُبو  َثَنا  َحدَّ الحسين بن دوما،  ْبُن  َعِليُّ    - َأْخَبَرَنا 
َثَنا ُيوُسُف ْبُن َحْرٍب اأَلْشَعِريُّ   -إمالء َثَنا َرْوُح    - ِمْن َوَلِد أبي موسى  -َحدَّ َحدَّ

 ُ ْبُن ُعَباَدَة َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َجاِبٍر: َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 ِذَراَعْيِه. َعَلْيِه َوَسلََّم: َأنَُّه َكاَن َيْمَسُح َرْأَسُه ِبَفاِضِل 

]راجع الزوائد:   217 2207
138/2 ] 

محمد بن حامد بن  
 محمد التميمي أبو رجاء 

وِريُّ َقاَل أنبأنا عبد الر حمن بن عمر التجيبي َثِني ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  الصُّ قال    َحدَّ
. ِبَمكََّة  ِد ْبِن اْلَحاِرِث التَِّميِميُّ اْلَبْغَداِديُّ ُد ْبُن َحاِمِد ْبِن ُمَحمَّ أنبأنا َأُبو َرَجاٍء ُمَحمَّ
اْلَكاِتُب.  مَِّريُّ  السِ  اْلَجْهِم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ نبأنا  قال  وثالثمائة  َأْرَبِعيَن   َسَنَة 

ْيَرِفيُّ ِبَنْيَساُبوَر قال نبأنا أبو العب اس  َوَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد ُمَحمَّد ْبن ُموسَ  ى الصَّ
محم د ابن يعقوب األصم قال نبأنا محم د بن الجهم قال نبأنا َيْحَيى ْبُن ِزَياٍد  
ْيَباِنيُّ َزاَد التَِّميِميُّ َوَلْيَس ِبَصاِحِب ُهَشْيٍم َوُهَو   َثِني َأُبو ِإْسَحاَق الشَّ اْلَفرَّاُء َقاَل َحدَّ

ِد ْبِن ُجَحاَدَة َعْن  ِإْبَرا َثِني َأُبو َرْوٍق َعْن ُمَحمَّ ْبِرَقاِن ُثمَّ اتََّفَقا َقاَل َحدَّ ِهيُم ْبُن الزِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْقَرُأ: ِإنَُّه َعِمَل    َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة. َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 َغْيَر َصاِلٍح. 

 [ 14/7]راجع الزوائد:  1371 2208

سوار بن أبي شراعة،  
أبو الفياض. واسم أبي  
شراعة: أحمد بن محمد  

بن عمير القيسي  
 البصري 

َثَنا َأْحَمد ْبن َعِلي  ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمَد ْبن   ، َحدَّ أخبرنا الحسن بن علي  الجوهري 
ثنا   ، حد  ثنا سو ار بن أبي شراعة البصري  َثِني  الجهم الكاتب، حد  الرياشي، َحدَّ

َناِد، َعْن َأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َما   ، َعِن اْبِن َأِبي الزِ  ُزَفُر ْبُن ُهَبْيَرَة اْلَماِزِنيُّ
ُ َعْنُه. ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيِجلُّ َأَحًدا َما ُيِجلُّ اْلَعبَّاَس َرِضَي َّللاَّ  َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

]راجع الزوائد:   231 2209
182/2 ] 

محمد بن عبيد هللا  
 البغدادي 

ثنا موسى بن  ، حد  ثنا محم د بن عبيد هللا البغدادي  حدثنا أبو نعيم بمكة حد 
َثَنا َجِريٌر َعْن ُمِغيَرَة، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن علقمة ْبِن َعْبِد َّللاَِّ   عثمان العثماني، َحدَّ

ُجِل ِمْن أمتي يوم القيامة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُيْؤَتى ِبالرَّ ى َّللاَّ
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بُّ َتَعاَلى َأْدِخُلوُه اْلَجنََّة َفِإنَُّه َكاَن  وماله ِمْن َحَسَنٍة ُتْرِجي َلُه اْلَجنََّة َفَيُقوُل الرَّ
 َيْرَحُم ِعَياَلُه« 

2210 38 
]راجع الزوائد:  

 عمار بن ياسر  [ 195/1

َأْخَبَرَنا اْلَقاِضي َأُبو ُعَمَر الهاشمي  قال: نبأنا على بن إسحاق المادرائي قال:   
نبأنا حاتم بن عبيد هللا قال: نبأنا َجِريُر ْبُن َحاِزٍم َعِن اْلَحَسِن َعْن ُعْثَماَن ْبِن  

ُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم َوُهَو ُيِحبُُّهَما:  َأِبي اْلَعاِص َقاَل: َرُجالِن َماَت َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
اُر ْبُن َياِسٍر. ِ ْبُن َمْسُعوٍد، َوَعمَّ  َعْبُد َّللاَّ

]راجع الزوائد:   239 2211
208/2 ] 

محمد بن عباد بن  
الزبرقان المكي أبو عبد  

 هللا

َأْخَبَرَنا ُمَحمَّد ْبن اْلُحَسْين ْبن ُمَحمَّد اأَلْزَرُق، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد 
ثنا محم د بن عب اد  ثنا موسى بن هارون، حد  بن عبد هللا بن زياد القط ان، حد 

َثَنا ُسْفَياُن، َعْن َعْمٍرو َقاَل: َذَكُروا اْلَقَدِريََّة ِعْنَد اْبِن َعبَّاسٍ  َبْعَد َما   المكي، َحدَّ
اْبُن   َوَقاَل  ِبَرْأِسِه.  آُخُذ  َفَأُروِني  ِمْنُهْم؟  َأَحٌد  اْلَبْيِت  ِفي  َهْل  قال:  َبَصُرُه.  َذَهَب 
وَرِة الَِّتي َلْم َيُكْن  َعبَّاٍس: ِإنَُّه َمْنُظوٌم ِبالتَّْوِحيِد، َأنَُّه ِحيَن َجاَءُه ِجْبِريُل ِفي الصُّ

ُ َعَلْيِه  ال َيْعِرفْ   ِفيَها َوُهوَ َيَراُه   ُه، َفَسَأَلُه َعِن اإِليَماِن، َفَقاَل َلُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َوَشر ِهِ  َخْيرِِه  ِباْلَقَدِر  َواإِليَماُن  َوَكَذا،  َكَذا  أخذ   «.َوَسلََّم: »ُهَو  َغْيُرُه:  َوَقاَل  َقاَل: 

 فأنصبه.برأسه 

]راجع الزوائد:   273 2212
299/2 ] 

محمد بن علي بن عد  
  جعفر،هللا الوراق أبو 

 يعرف بحمدان 

ثنا حمدان بن علي،   َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر بن مهدي، أخبرنا محم د بن مخلد، حد 
ثنا ليث عن عمرو ابن  ثنا الحسين بن عجالن، حد  ثنا هانئ بن يحيى، حد  حد 

ِه: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َص  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِفي َمكََّة:  ُشَعْيٍب َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  لَّى َّللاَّ
 ال ُتَباُع َوال ُتْكَرى ُبُيوُتَها 

 [ 30/7]راجع الزوائد:  1380 2213

شعيب بن أيوب بن  
رزيق بن معبد بن  

شيطا، أبو بكر  
 الصريفيني  

، أخبرنا محم د  ِد ْبِن عبد هللا بن مهدي  َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ
ثنا سفيان بن   ثنا معاوية بن هشام، حد  ثنا شعيب بن أي وب، حد  بن مخلد، حد 

ُ َعَلْيِه وَ  اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ِد ْبِن  َسلََّم: »اْلَعْيُن  ُمَحمَّ
ُجَل اْلَقْبَر، َواْلَجَمَل اْلِقْدَر«    ُتْدِخُل الرَّ

]راجع الزوائد:   99 2214
384/1 ] 

محمد بن أحمد بن  
 الوليد البغدادي 

ِ ْبِن َشْهَرَياَر األصبهانى ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ قال َأْنَبَأَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد   َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُد  ْبِن َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ َقاَل نبأنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَوِليِد اْلَبْغَداِديُّ َقاَل نبأنا ُمَحمَّ
َثِني الوليد بن مسلم قال محم د بن حمزة بن   ِريِ  اْلَعْسَقالِنيُّ َقاَل َحدَّ ْبُن َأِبي السَّ

ِه. َقاَل َخَرَج َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى ي ِ ْبِن َسالٍم َعْن َأِبيِه َعْن َجدِ  وسف بن عبيد َّللاَّ
َدِقيًقا   َتْحِمُل  َناَقًة  َيُقوُد  اَن  َعفَّ ابن  فرأى عثمان  المربد،  ِإَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأِنْخ« َفَأَناَخ َفَدَعا  َوَسْمًنا َوَعَسال. َفَقاَل َلُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ 
ِقيِق ُثمَّ َأَمَر َفَأْوَقَد َتْحَتَها َحتَّى َنَضَج.  ْمِن َواْلَعَسِل َوالدَّ ِبُبْرَمٍة َفَجَعَل ِفيَها ِمَن السَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ثُ  مَّ َقاَل: »َهَذا َشْيٌء ُثمَّ َقاَل: »ُكُلوا« َفَأَكَل ِمْنُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َيْدُعوُه َأْهُل َفاِرٍس اْلَخِبيَص   

2215 313 
]راجع الزوائد:  

412/2 ] 
محمد بن عنبسة بن  

 لقيط، الضبي 

ُد ْبُن   َثَنا ُمَحمَّ ثنا الحسن بن أبي بكر أنبأنا عبد الباقي بن قانع اْلَقاِضي َحدَّ حد 
ب ي   َثَنا اْبُن  - قدم علينا للحج -عنسبة ابن لقيط الض  ثنا سويد بن نصر َحدَّ حد 

ْحَمن بن عبد  اْلُمَباَرِك َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّ 
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  ُ هللا بن عمر بن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ َرُجال َمرَّ َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َناَداُه:   َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيُبوُل، َفَسلََّم َفَردَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

دِ  َعَلْيَك َمَخاَفَة َأْن َتْذَهَب ِإَلى َقْوِمَك َفَتُقوُل: »َأْي ُفالُن، ِإنََّما َحمَ  َلِني َعَلى الرَّ
َرَأْيَتِني َعَلى َهِذِه اْلَحاِل َفال تسلم   َفِإَذا   ، َفَلْم َيُردَّ َعَليَّ ِإنِ ي َسلَّْمُت َعَلى النَِّبيِ  

، َفِإنََّك ِإْن َسلَّْمَت َعَليَّ َلْم َأُردَّ َعَلْيَك«   َعَليَّ

 [ 5/2]راجع الزوائد:  174 2216
محمد بن الحسن بن 

علي الختلي الحربي أبو  
 بكر

ُد ْبُن    َأْخَبَرِني َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد النَّْرِسيُّ قال نا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ
زَّاُز ِإْمالًء قال نا محم د بن الحسن الخت لي  الحربي  قال   َعْمِرو ْبِن اْلَبْخَتِريِ  الرَّ

قِ يَّ  -نا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُأَماَمةَ  َثِني َأِبي، َعْن َجْعَفٍر، عن غير   -َيْعِني الرَّ َقاَل َحدَّ
، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َعنْ   -ابن سيرين َوَغْيرِهِ   -واحد  َأِبي ِإْسَحاَق اْلَهْمَداِنيِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َقاَل: »َمْن َقاَل   َأِبي ُهَرْيَرَة َيْرَفُع اْلَحِديَث ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َوْحَدُه، ال ِإَلهَ  ُ َوْحَدُه، وهللا أكبر، ال إله إال َّللاَّ ِإال َّللاَُّ ال َشِريَك    ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ

  ،ِ ُ َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، ال ِإَلَه ِإال َّللاَُّ ال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال ِباّلِلَّ َلُه، ال ِإَلَه ِإال َّللاَّ
َماَت    َيْعِقُدُهنَّ َخْمًسا ِبَأَصاِبِعِه، ُثمَّ َقاَل َمْن َقاَلُهنَّ ِفي َيْوٍم َأْو َلْيَلٍة َأْو َشْهٍر ُثمَّ 

 ذنبه«. ِمْن َذِلَك اْلَيْوِم، َأْو ِتْلَك اللَّْيَلِة، َأْو ذاك الشهر، غفر له  

]راجع الزوائد:   346 2217
516/2 ] 

  -محمد بن أبي عون  
محمد   عون:واسم أبي 

 ابو بكر  -بن عون 

ثنا أبو بكر البرقاني ثني العب اس بن بشر   حد  ثنا عمر بن أحمد الواعظ حد  حد 
ثنا ُنَعْيٍم َعْن ُسْفَياَن َعْن َأِبي  ُد ْبُن َأِبي َعْوٍن حد  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ الرخجي َحدَّ
ِ: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى  ُحَصْيٍن َعْن َيْحَيى ْبِن َوثَّاٍب َعْن َمْسُروٍق َعْن َعْبِد َّللاَّ

  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَطى اْلَوَلَد اْلَخاَلَة.َّللاَُّ 

 [ 78/2]راجع الزوائد:  197 2218
محمد بن الحسين بن  

حفص الخثعمي 
 األشناني أبو جعفر 

أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أنبأنا أبو بكر اإلسماعيلي قال نبأنا َأُبو  
ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َحْفٍص األشناني  قال    -ببغداد من كتابه إمالء   -َجْعَفٍر ُمَحمَّ

العرزمي. الرحمن  عبد  بن  أحمد  بن  عباد   نبأنا 
نا محمد بن المظفر قال َأْخَبَرَنا أحمد بن عبد هللا بن محمد األنماطي  قال أنبأ

أنبأنا محم د بن محم د بن سليمان الباغندي الت ميمي  قال نبأنا َأُبو َداُوَد اْلَحَفِريُّ 
َقاَل   َقاَل:   .ِ َّللاَّ َعْبِد  َعْن  اأَلْسَوِد  َعِن  ِإْبَراِهيَم  َعْن  اأَلْعَمِش  َعِن  الثَّْوِريِ   َعِن 

ُ َعَلْيِه وسل    كافرا« م: »من قتل حية فإنما قتل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

 [ 85/2]راجع الزوائد:  198 2219
محمد بن الحسين بن  

حفص الخثعمي 
 األشناني أبو جعفر 

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن    أخبرنا األنماطي   َثَناُه َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ قال أنبأنا اْبُن اْلُمَظفَِّر َقاَل َحدَّ
ْبِن َحْفٍص قال نبأنا فضالة بن الفضل قال نبأنا أبو داود قال نبأنا سفيان عن  

ِ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ عَ  َلْيِه  األعمش عن إبراهيم عن األسود ْبِن َعْبِد َّللاَّ
 َكاِفًرا« َوَسلََّم: »َمْن َقَتَل َحيًَّة َقَتَل 

]راجع الزوائد   692 2220
354/4  .] 

أحمد بن محمد بن مكرم 
 البزاز أبو العباس 

َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ َواْلُحَسْيُن بن علي الطناجيري، ومحم د بن  
ِد   اْلُقَرِشيُّ َقاُلوا:عبد اْلَمِلِك   َأْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد الواعظ، َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ثنا يونس بن عبد األعلى الصدفي،    -إمالء من حفظه   -ْبِن ُمْكَرٍم اْلَبزَّازُ  حد 
ِ ْبُن َوْهٍب، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َأِبي الزَُّبيْ  ِر، َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل  َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ

ْيَت َزَكاَة َماِلَك َأْذَهْبَت َعْنَك َشرَُّه  « ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأدَّ  َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
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 مت حبمد اهلل وتوفيقه 
 

 


